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للمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة ملجلس النظراء  سنوي لتقرير الا 

 .والرجل

 

 توطئة

نسين تم إعتبار في إطار مسار مستدام مبني على إعمال حقوق اإلنسان وتحقيق املساواة بين الج      

بإعتباره التزاما  2020/ 2016 إدراج مأسسة مقاربة النوع االجتماعي من  أولويات املخطط الخماس ي

، التي أفردت املساواة بين لجنسين وتمكين كل  2030/ 2016بتنفيذ أهداف أجندا التنمية املستدامة 

قضاء على الفقر والتهميش والتمييز النساء والفتيات بهدفها الخامس واعتبرتها أولوية دولية ورافدا لل

 ودفع التنمية الشاملة .

لدول الرائدة في التأسيس القانوني ملبدأ املساواة بصفة عامة سية من بين االدولة التونوحيث أن 

والذي يشمل بالضرورة املساواة بين الجنسين تفعيال لدستور الحمهورية الثانية وضمانا للسلم 

رغم أن التشريع التونس ي يخلو من التمييز و أجندا التنمية املستدامة اف وتماشيا مع أهد االجتماعي

وغ مواقع صنع القرار ة املجالس املنتخبة أو بلأة والرجل في املجاالت املتعلقة بالتشغيل أو عضويبين املر 

لعام إال أن الواقع يعكس حقيقية تواجد محتشم  أو دون املأمول للمرأة في العمل أو في إدارة الشأن ا

للهيئات واملجالس  سواء كانت في عضوية الحكومة أو في املناصب العليا أو في املكاتب التنفيذية

على غرار )التعليم،  األساسية خدماتله العديد من الصعوبات التي تعيق نفاذها لجاملنتخبة ، وتوا

 الصحة، النقل...(.

كان من الضروري توجيه  2030/ 2016ة وأمام هذه التحديات الراهنة وتنفيذا ألهداف أجندا التنمي

وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل بمقتض ى أمر الجهود من خالل إحداث مجلس النظراء للمساواة 

من  46و 21وتطبيقا ملقتضيات الفصلين  2016ماي  25املؤرخ في  2016لسنة  626حكومي عدد 

 . رفع العديد من التحديات سعيا الىالدستور 
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حقوقي أساس ي توافق عليه كل  مبدأبالضرورة عبر احترام  يمر   اإلنساناحترام الدول لحقوق  إن  

أهمها و أكثرها وقعا تلك  ولعل  ة الذي يشمل مستويات متعددةواثيق الدولية وهو مبدأ املساواامل

ه على مس  دأم السعي املستمر إلرساء هذا املبو رغ املتعلقة باملساواة بين الجنسين .
 
توى القانون  إال أن

 ثقافة املجتمعية .الواقع لتجذر العقلية التمييزية بين الجنسين في ال فييجابه مقاومة شديدة 

مهما كان املستهدف بها من النساء  اإلنسانالتمييز بين الجنسين يخرق مبادئ املواطنة و حقوق  و ألن  

بالحق في املساواة من جهة و كذلك تيهئ  فإن التدخل على مستوى القانون يظل ضمانة تكفل االعتراف

لحلول القانونية إليجاد ا المساواةمظاهر الللتعاطي مع  او سياسي او اقتصادي يااجتماع امناخ

 من جهة أخرى. لها  اإلجرائيةو 

و في هذا املجال كانت الدولة التونسية من بين الدول الرائدة في التأسيس القانوني ملبدأ املساواة بصفة 

مرتبة دستورية منذ الجنسين  إذ حصل هذا املبدأ على لذي يشمل بالضرورة املساواة بين و ا عامة

كل املواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء  أن "الفصل السادس منه في جاء  ملا 1959

ر أن "النظام الجمهوري خي 1959" كما أعلن في توطئة ذات النص الدستوري لسنة  .أمام القانون 

 كفيل لحقوق اإلنسان وإقرار املساواة بين املواطنين في الحقوق والواجبات .

و كانت أكثر توجيها للدولة في  2014جانفي  27دستور  ة الحقوقية الحقا فيوقد رسخت هذه الثقاف

في توطئة  بتضمينهتونسية محددا للهوية ال بدأاملإقرار املساواة بين الجنسين من خالل اعتبار هذا 

ملا كذلك تكون في القانون فحسب وإنما خاصة التنصيص على أن  املساواة أمام القانون ستور و الد

منه ملا أقر   أن :" املواطنون واملواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء  21الفصل في جاء 

ة،  أمام القانون من غير تمييز.و تضمن الدولة للمواطنين واملواطنات الحقوق والحريات الفردية والعام 

  .تيهئ لهم أسباب العيش الكريم."و 

ة تحجب عن كل متدخل في املنظومة ساواامل مبدأو يعد  هذا التنصيص الدستوري على  ة ضمانة مهم 

أو خرقه أوتعديله باعتبار أن  كل النصوص القانونية سواء  هالقانونية التونسية أية محاولة لتجاوز 

تنصاع إليه في جميع املجاالت و خاصة ترتيبية وجب أن تحترمه و عية أو كانت ذات صبغة تشري

في املجال العام و التدخل مباشرة في صنع القرار و   لنساءكة امشار السياسية منها بما يتيح الفرصة 

 رسم السياسات الوطنية .
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 :لوالرجللمساواة وتكافؤ الفرص بين املرأة  التعريف بمجلس النظراء الباب األول :

 واملهام اإلحداث: القانوني اإلطار  -1 

جمهورية الثانية و  قبل املصادقة بعد سنتين من املصادقة على دستور ال ،يعد إحداث مجلس النظراء

ينم  امهم اجسر  ، 2017أوت  11بالقضاء على العنف ضد املرأة الذي صدر في القانون املتعلق  على

  بلخاصة ء ال يجب أن تكون في زاوية وعي سياس ي متقدم بأن حقوق النسا عن
 
درج في كل املجاالت ت

صدر  اإلطار ه أثر مباشر على واقع النساء .و في هذا بصفة أفقية مما يعطيها إنفاذا واقعيا و قانونيا لو 

املتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة و تكافؤ  2016ماي  25املؤرخ في  2016لسنة  626عدد  األمر 

 رأة و الرجل .الفرص بين امل

، وينوبه عند االقتضاء رئيس الحكومةه يترأسفإن  املجلس  األمر و حسب الفصل الرابع من هذا 

وهو واضحا  اإلختصاص  املحدث و املنظم للمجلس يبدو  األمر من خالل عنوان  .املكلف باملرأة يرالوز 

من الدستور من  46و   21ين صلو ذلك كما ورد بالف إقرار املساواة و تكافؤ الفرص بين الرجل و املرأة

 .اجباتاملساواة في الحقوق والو هما عبر تكريس أشكال التمييز بينخالل القضاء على كافة 

ئئئئئئئئئئئئئف  األمئئئئئئئئئئئئئر عئئئئئئئئئئئئئدد  فئئئئئئئئئئئئئي فصئئئئئئئئئئئئئله االول مجلئئئئئئئئئئئئئس النظئئئئئئئئئئئئئراء بأنئئئئئئئئئئئئئه مجلئئئئئئئئئئئئئئس   2016لسئئئئئئئئئئئئئنة  626و لئئئئئئئئئئئئئ ن كي 

س إن املجلئئئئئئئئئئ وحسئئئئئئئئئئب الفصئئئئئئئئئل الرابئئئئئئئئئئع مئئئئئئئئئئن هئئئئئئئئئئذا األمئئئئئئئئئئر فئئئئئئئئئئ  إستشئئئئئئئئئاري يحئئئئئئئئئئدث لئئئئئئئئئئدى رئاسئئئئئئئئئئة الحكومئئئئئئئئئئة 

،إال أنئئئئئئئئه بئئئئئئئئتفحص املهئئئئئئئئام وينوبههههههههل تنههههههههد الكقت ههههههههاء الههههههههوزير املكلههههههههف بههههههههاملرأة يترأسههههههههل رئههههههههيس الحكومههههههههة

اختصاصئئئئئئئئئئات تقريريئئئئئئئئئئة ،مرتبطئئئئئئئئئئة  بالتئئئئئئئئئئأثير علئئئئئئئئئئى سياسئئئئئئئئئئة  لئئئئئئئئئئهصاصئئئئئئئئئئاته يت ئئئئئئئئئئ  أن املوكولئئئئئئئئئئة لئئئئئئئئئئه و اخت

الحكومئئئئئئئئئئئئئئئة منهئئئئئئئئئئئئئئئا  بالضئئئئئئئئئئئئئئئرورة املصئئئئئئئئئئئئئئئادقة علئئئئئئئئئئئئئئئى الخطئئئئئئئئئئئئئئئة القطاعيئئئئئئئئئئئئئئئة السئئئئئئئئئئئئئئئنوية و متابعئئئئئئئئئئئئئئئة برنامجهئئئئئئئئئئئئئئئا 

 قاربة النوع في مجلس وزاري.بخصوص إدراج م

في مختلف ظر الن   بالتخطيط من خالل ويمر تحقيق املساواة بين الجنسين و تكافؤ الفرص  بالضرورة

رة لبلوغ الغايات 
 
املتعلقة بمقاربة النوع االجتماعي .و في هذا املجال كان األمر اإلمكانات واآلليات املتوف

باالنطالق من العمل الجوهري في  لهاالختصاصات املمنوحة  املتعلق بمجلس النظراء منهجيا في تعداد

تترجم الحقا إلى خطط  الجتماعيربة النوع اإلدراج مقا تحويل األهداف إلى سياسات عبر خطة وطنية

 تنفيذية قطاعية.
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إتداد الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع ببصفة أصلية مجلس النظراء للمساواة  و يختص

في مأسسة النوع االجتماعي في الوزارات و رئاسة  املحرك األساس يهذه الخطة .و تعد االجتماعي

ليات املؤسساتية الكفيلة بالنهوض بأوضاع النساء اآل وضعالحكومة وهي التي ترسم الطريق ل

و قد خضعت هذه الخطة ملتابعة كل األعضاء املشاركين في املجلس و وتمكينهن على جميع املستويات.

ت مناقشتها  و قد  لينتهي املجلس ممثال في تركيبته متعددة االختصاص إلى املصادقة عليها الحقا. تم 

يبدي مجلس النظراء للمساواة بصفة عامة رأيه في مشاريع " أنه :فقرة أخيرة  2جاء بالفصل 

 ."بحقوق املرأة التي يعرضها عليه رئيس الحكومة قةلاملتعالنصوص القانونية 

الوزارات و يقوم املجلس الذي  منيتم إعداد الخطط السنوية القطاعية  الخطة الوطنيةو على ضوء 

 نية باملصادقة عليها .أعد آليات إدراج املقاربة في الخطة الوط 

إدراج مقاربة  يقف عليها بخصوص  رصد الصعوبات التيعب املجلس دورا مهما  يتمثل في  يل كما

 النوع 

 رحات بخصوص اإلصالحات التشريعية والترتيبية واإلجراءاتتقديم املقتيقوم بناء عليها باالجتماعي و 

م سياسات حكومية وى ألنها ترمي إلى رسلهذه املهمة أهمية قص اإلدارية لتجاوز تلك الصعوبات 

توج  بتقديم رئيس الحكومة ملبادرات تشريعية أمام البرملان وفق الفصل 
 
 62متناغمة و فاعلة و قد ت

تخاذ أوامر ترتيبية في الغرض  بصفته رئيس السلطة التنفيذية يتمتع من الدستور  أو كذلك إلى ا

كما له أيضا بوصفه رئيس الوزراء أن يوجه  ،الدستور  من 94العامة وفق الفصل بالسلطة الترتيبية 

 بموجب مناشير توجيهات إلى اإلدارات   في مختلف الوزارات و الهيئات الراجعة إلشرافه. 

التي يمكن أن يلج من خاللها إلى   الوظيفة االستشاريةور مهم من خالل و ملجلس النظراء أيضا د

في أصحاب القرار املاسكين بضبط قواعد و آليات تنظيم املجال املجال التشريعي أو الترتيبي ، و يؤثر 

ص في عالقة بحقوق النساء .و يمكن من خالل هذه الوظيفة بقراءة أفقية لحقوق العام أو الخا
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تخاذها و ذلك ديدة التي يتم التصويت عليها أو ارة املجلس بخصوص كل النصوص الجالنساء استشا

 للنساء . بصرف النظر عن الحقوق الخصوصية

 صالحيات مجلس النظراء-2

 

الل تركيبتئئه متعئئددة االختصاصئئات مئئن جهئئة و خاصئئة خئئ للمجلئئس مئئن  2016لسئئنة  626أوكل األمر عئئدد 

غايئئات اسئئتراتيجية تبنتهئئا الحكومئئة فئئي تصئئور و تنفيئئذ سياسئئاتها املمثلئئة للحكومئئة بئئاملجلس مهمئئة تحقيئئق 

 لتزاما قانونيا للوزارات تطبقه في مجال اختصاصهاالعمومية . أضحت إدماج مقاربة النوع االجتماعي ا

 و ليس خيارا قد تحيد عنه . 

  جل في بين املرأة والر  التكافؤ والسياسات بغاية   إدماج  اإلستراتيجياتتطوير وتقييم يتجه

أصحاب القرار واملتدخلين واملساهمين  قبلكل السياسات وكل املستويات وكل املراحل من 

 في وضع السياسات.

 القانونية  دون كل النصوص العرض  شمل يتجه في إطار الوظيفة االستشارية أن ي

من استثناء حتى يتم العمل على إدراج هذه املقاربة بصفة أفقية ، واقتراح تدابير إيجابية 

متالئمة مع روح هذه الوظيفة حتى تكون  أجل الحد  من الفجوة بين النساء و الرجال ،

 .و الدستور   6201لسنة  626األمر عدد 

 

   مجلس النظراء جتماتاتاالتظام الداخلي : -3

بدتوة إلى ذلك  دتت الحاجةوكلما  بصفة دورية  مرة كل ثالثة أشهراملجلس اجتماعات نعقد ت

عشر يوما على األقل قبل  يتم إعالم األعضاء بتاريخ كل اجتماع وبجدول أعماله خمسة، و من رئيسل

 .انعقاده

، يحول  ال ش يء، فان ة لرئيس لحكومة دعوة املجلس لإلنعقاد أوكل القانون صراحوفي املقابل ل ن  

 ة املجلسدعو  قصد  إلى رئيس مجلس النظراء  أو نائبه  من أعضاء املجلس  تقديم طلبدون 

  اقتضت الحاجة. ان النعقادل
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 مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص: ةنشطأ الباب الثاني:

 دراج مقاربة النوع االجتماعيلخطة الوطنية إل املصادقة تلى ا -1

تئئئئئئئتم إال إال أن  تسئئئئئئئمية أعضئئئئئئئائه لئئئئئئئم  2016مئئئئئئئاي  25فئئئئئئئي لئئئئئئئ ن تئئئئئئئم إحئئئئئئئداث املجلئئئئئئئس بموجئئئئئئئب أمئئئئئئئر صئئئئئئئدر 

 جئئئئئئئئئئئئئوان    20، و تمئئئئئئئئئئئئئت فئئئئئئئئئئئئئي جلسئئئئئئئئئئئئئة  2017أوت   08فئئئئئئئئئئئئئي اجتمئئئئئئئئئئئئئاع  و التئئئئئئئئئئئئئأم  أول  2017جئئئئئئئئئئئئئانفي  25فئئئئئئئئئئئئئي 

ابهههههههههة القهههههههههارة ملجلهههههههههس النظهههههههههراء كتالأتهههههههههدت مشهههههههههروتها املصئئئئئئئئئادقة علئئئئئئئئئى الخطئئئئئئئئئئة الوطنيئئئئئئئئئة التئئئئئئئئئي  2018

مثلمئئئئئئئئئئا  اإلدارة العامئئئئئئئئئئة لشئئئئئئئئئئؤون املئئئئئئئئئئرأة واألسئئئئئئئئئئرة بئئئئئئئئئئالوزارة  و املتمثلئئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئئي  وتكهههههههههافؤ الفهههههههههرص للمسهههههههههاواة

  . 2016سنة ل 626من األمر عدد  8نص على ذلك الفصل 

و تم إعداد هذا املشروع و عرضه للنقاش على كل األعضاء الحاضرين و الحاضرات إلبداء الرأي فيه ، 

بتنفيذ أهداف  في إطار االلتزام الدولي لتونسدراج مقاربة النوع إل ول خطة وطنية أل  وذلك للتأسيس

"تحقيق املساواة بين  أى مبدالتي تنص في هدفها الخامس عل 2016/2030أجندات التنمية املستدامة 

دفع التنمية الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات كرافد للقضاء على الفقر والتهميش والتمييز و 

 الشاملة".

 
 
إتطاء املرأة مركزا فاتال تنموي متكامل يساهم في  تصور عد هذه الخطة القائمة على أساس و ت

آليات بالضرورة وضع  ترتب عنهي، ة الوطنيةفي تملية التخطيط الكمي والنوعي للتنمي وأساسيا

لتقليص  ةإيجابيتدابير ى باالعتماد عل في العملية التنموية كفيلة بإدماج املرأة بصفة فاتلة

 الفرص في كل امليادين والقطاعات. ؤ تكاف مبدأبين الجنسين ولتجسيم  الفجوات

 لكتابة القارة ملجلس النظراء تند ا ةمدى مهني  و عكست مرحلة اإلعداد و املصادقة على هذه الخطة 

الخبرة  و  ملةالحقوقية الشا ةباملقارب تشبعها ومدى كذلك تند طرحل للنقاشوضع املشروع و 

د من قبل الكتابة القارة و أت اء و ت وات مجلس التحكم الجي  فضال عن ، املعرفية و التقنية

 . بمفهوم الجندرالنظراء 

تمكين لتزامات الدولية من خالل تحقيق املساواة بين الجنسين عبر  وتم إتباع منهج يتطابق مع اال

 ةواالجتماتي ةاالقتصادي و هي املجاالت  نمية املستدامة :النساء والفتيات كافة في األبعاد الثالثة للت

-2018خطة العمل الوطنية الدولية  بإدراج  تكما كان املخطط الوطني  مواكبا لاللتزاما .ةوالبيئي

وتمثل هذه الخطة أحد أهداف  "املرأة واألمن والسلم"،13251قرار مجلس األمن تنفيذ ل 2020

 
يين، اعترافا بدور النساء في عملية فض النزاعات   أعلى هيئة مسؤولة عن صيانة السلم واألمن الدولالدولي، القرار عن مجلس األمن   - 1

  وحفظ السلم وإعادة االعمار
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قصد النوع الإلجتماعي التي تمت املصادقة عليها بمجلس وزاري  الخطة الوطنية لإلدماج ومأسسة

تفعيل دور النساء في بناء السلم املجتمعي واملشاركة في فض النزاعات والتصدي لكافة أشكال التطرف 

 بصفة تشاركية وبإشراف لجنة قيادة مشتركة تترأسها وزيرة املرأة وألسرة والطفولة و تم ذلك واإلرهاب 

وتتكون أساسا من ممثلي الوزارات املعنية بمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين  وكبار السن  

ثلي الوزارات مم تضمتكوين لجان فنية لكل محور من محاور الخطة،  فضال عن املرأة والرجل.

وقد نسق وأشرف على صياغة هذه املحاور وزارة املرأة  والهياكل العمومية وممثلي املجتمع املدني

وزارة و  الحكومة  أشغال صياغة الخطة كل من رئاسة في  شارك و سرة والطفولة وكبار السن واأل 

وزارة و  وزارة الشؤون الدينية وزارة الشؤون الخارجيةو  وزارة الداخليةو  وزارة الدفاع الوطنيو  العدل

نس ي للدراسات و املعهد التو   وزارة الشؤون االجتماعيةو  وزارة الصحةو وزارة التربية و  املالية

القطب األمني ملكافحة اإلرهاب و  اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهابو  اإلدارية املحكمةإلستراتيجية و ا

 منظمات من املجتمع املدني. 10هيئة وطنية و 15 جانب ،إلى والجريمة املنظمة

توجيه سياسات  تهدف إلى أنها  بالرجوع إلى الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي  يت  و 

الرجال لقضاء على الفجوة بين النساء و ل األولوياتوضع خالل الحكومة للمدة املشمولة بها من 

وما املصادقة تلى ان مام ملجاالت الفرص بين الجنسين في جميع ا ؤ لتكريس املساواة وتكاف

رأة في أن حقوق املوالشعوب بش  اإلنسانلحقوق  اإلفريقيبروتوكول  امليثاق  التونسية الى الجمهورية

 .اإلرادةتعبيرا عن هذه  إال  إفريقيا

 :خطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعيلل مؤشرات قيس األداء -2 

التونسية في مجال املساواة و بالتجربة سة املؤشرات املتعلقة بمعاينة و دراانطلقت هذه الخطة 

بية منها و تالفي النقائص املسجلة تلى انتهت إلى وضع مؤشرات يمكن العمل تلى تعزيز االيجا

و كانت  لصيقة بواقع النساءفإن الخطة كانت  األساس. و على هذا  مستوى املؤشرات السلبية

 إلى دراسات تمت في الغرض . تسند صائيةإحمعالجتها له نابعة من مؤشرات 

  :شملت    التيرصدت الخطة سبل مواجهة هذه العراقيل بضبط مجاالت التدخل 

 مراجعة  القوانين التمييزية وإرساء منظومة قانونية ضامنة للمساواة بين الجنسين •

ة العنف تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية ملناهضو  العنفوضع إطار تشريعي لحماية النساء من   •

ا  .  ضد النساء والفتيات مع توفير الخدمات املالئمة مركزيا وجهوي 
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ة  • ة النسائي  إلى   %28رأة من واملساهمة في الرفع من نسبة نشاط املدعم املبادرة االقتصادي 

ط الخماس ي للتنمية على امتداد فترة املخ 35%
 
 وتجاوز هذه السنة. 2020 – 2016ط

حياة السياسية وإدارة الشأن العام ودعم دورهن   في املجاالت تعزيز مشاركة النساء في ال •

ة والثقافية على  ي املستوى الوطني والجهوي االجتماعي 
 
 .واملحل

مات املجتمع املدني في مجال إدماج مقاربة النوع  •
 
ة ومنظ تدعيم قدرات الهياكل الحكومي 

ةامليزانيات واملنظومة اإلحصااالجتماعي في التخطيط والبرمجة و   .ئي 

تدعيم التمكين االجتماعي واالقتصادي للفئات النسائية من ذوات االحتياجات الخصوصية:  •

 .إلعاقة، ضحايا االتجار باألشخاص ذوات، حيد امرأةالعائل الو األسر ذات السجينات، 

ي لظاهرة االنقطاع املبكر عن الدراسة لدى الفتيات ومقاومة األمية لدى النساء في  • التصد 

ة العالية،املناطق ا  لريفية وذات الكثافة السكني 

ة للنساء لدى جميع الفئات االجتما • عية في الوسطين نشر ثقافة املواطنة والحقوق اإلنساني 

 الريفي والحضري.

من خالل ادماج النساء الريفيات والعامالت في الوسط الريفي في منظومة  جتماعيةاال التغطية  •

 "أحميني".

لنفسها مقاييس و مؤشرات قادرة على  إلدراج مقاربة النوع االجتماعيخطة الوطنية لل  كما وضعت

:2020-6201التقييم من أجل مأسسة النوع االجتماعي في   

منظومة مساءلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء في  :األول  األثر 

 .2020التشريع و في املمارسات

ة النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات و املجالس املنتخبة و الرفع من تمثيلي :  2األثر تدد 

 .الجهوي و املحليالهياكل ومواقع صنع القرار على املستوى الوطني و 

في العمل الالئق و األجر  سياسات تضمن التمكين االقتصادي و املالي للنساء و الحق :  3األثر تدد 

 .العادل
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 .ططات تنموية  وميزانيات  تعتمد مقاربة النوع االجتماعيسياسات عمومية  و مخ:  4األثر تدد 

 .ع االجتماعيمخطط اتصالي وطني  في مجال مقاربة النو  :  5األثر تدد 

ة و اسئئئئئئئئئئتراتيجيات تحئئئئئئئئئئدث فئئئئئئئئئئي مئئئئئئئئئئداخل متعئئئئئئئئئئدد الوطنيئئئئئئئئئئة  وضئئئئئئئئئئعت الخطئئئئئئئئئئة لتحقيئئئئئئئئئئق كئئئئئئئئئئل أثئئئئئئئئئئر   و 

 معايير لقيس مدى النجاح في الهدف من عدمه .الغرض و 

ئئئئئئئئئئها بئئئئئئئئئئاملجلس بوضئئئئئئئئئئع املئئئئئئئئئئرأة واألسئئئئئئئئئئرة والطفولئئئئئئئئئئة وكبئئئئئئئئئئار السئئئئئئئئئئن كمئئئئئئئئئئا قامئئئئئئئئئئت وزارة  ئئئئئ مئئئئئئئئئئن خئئئئئئئئئئالل ممثلي 

كانئئئئئئئئئت الورقئئئئئئئئئة األوليئئئئئئئئئة لعمئئئئئئئئئل مجلئئئئئئئئئس الجتمئئئئئئئئئاعي والتئئئئئئئئئي النسئئئئئئئئئخة األوليئئئئئئئئئة إلدمئئئئئئئئئاج ومأسسئئئئئئئئئة النئئئئئئئئئوع ا

تعئئئئئئئئئئديلها خئئئئئئئئئئالل ورشئئئئئئئئئئات دعئئئئئئئئئئم قئئئئئئئئئئدرات أعضئئئئئئئئئئاء املجلئئئئئئئئئئس، للحصئئئئئئئئئئول علئئئئئئئئئئى النسئئئئئئئئئئخة تئئئئئئئئئئم و النظئئئئئئئئئئراء 

 .2018وان التي تمت املصادقة عليها في شهر ج

 

أت اء مجلس النظراء للمساواة  قدراتدتم  : آليات املناصرة والدتم التكوين -3

 الرجلوتكافؤ الفرص بين املرأة و 

 النظراء  تكوين و تأهيل أت اء و ت وات مجلس  •

واألسرة والطفولة وكبار السن  منذ صدور األمر املتعلق بإحداث مجلس النظراء ،سخرت وزارة املرأة

ت من أجل دعم قدرات األعضاء باملجلس و ذلك بالتعاون مع شركائها .و رأت الوزارة أن كل اإلمكانا

والجدوى يمر  بالضرورة عبر تمكين األعضاء في  جميع املواضيع  ذات إنجاح العمل و ضمان النجاعة 

دراج اجعا  و كفيال بضمان كل اآلليات إلنجاح مهمة إالعالقة بالنوع االجتماعي  حتى يكون األداء ن

النوع االجتماعي بالنسبة للمكلفين بذلك على مستوى الوزارات ،و ملمثلي الهيئات ليتمكنوا من وضع 

سناد املجلس وفق رؤية معمقة ملقاربة النوع وأيضا ملمثلي املجتمع املدني حتى يكون برامجهم وإ

رمجة التكوين و عند ب و املخططات مؤسسا على دراية و حسن متابعة  . جالتفاعل مع كل البرام

 بين أت اء املجلس  التفاوت حاولت الوزارة األخذ بعين االعتبار 
 
ن املعرفي و تلى مستوى التمك

الذي يمكن أن يكون بين  أعضاء املجلس. وقامت على هذا  مقاربة النوع االجتماعي مني التقن

في إطار برنامج  ألوروبيبالتعاون مع االتحاد اواألسرة والطفولة وكبار السن    األساس وزارة املرأة

القيام تكوين في الغرض بغاية  لبإنجاز تقرير قصد ضبط حاجيات أعضاء املجلس ل "مساواة" 

، و هو ما من  2017و كان ذلك موضوع تقرير صدر في الغرض في ماي  لى أحسن وجلمهامهم تب

 س .ألعضاء املجلعلى املدى القصير و املتوسط  شأنه أن يحقق رؤية و إستراتيجية
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 forum منتدى الفيدراليات الكندي " بشراكة مع  كان لعضوات و أعضاء املجلس التكوين املباشر 

des fédérations       انطلقت بورشات تمل بلغت في مجملها منهجية  حسب" و تمت هذه البرمجة

والبرامج منهجية إدراج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط حول  يتم خاللها تكوين أول ورشة 12

  العمومية
 
التي ستكون القانونية ته الواقعية و ان األعضاء من  هذا املفهوم وكل استتباعحتى يتمك

فهم جيد ملنهجية إدراج مقاربة النوع  .و يرمي هذا التكوين إلى إرساء لهم و اختصاصهمجوهر عم

 في التخطيط و البرامج العمومية . ها إدراج وطرق 

تفعيل هذه و ذلك بغاية للمجلس و اختصاصاتل و طرق تملل  قراءة للنص املحدثشمل  - 

ذو أثر ى تأويل تدخلين و يتم الوقوف علحتى تتقارب رؤى كل امل الصالحيات و توجيهها نحو التغيير

 .إيجابي على السياسات الحكومية 

ثرها على مستوى و أها دقيق يعرف بامليزانية املراعية للنوع االجتماعي و طرق و آليات اعداد   تكوين  -

  تحقيق املساواة بين النساء و الرجال .

 الثقة في املؤسسات و التحفيز قصدلقيادة نحو التغيير و كيفية خلق عمل حول موضوع اورشة  -

 استيعاب املتطلبات  و تحقيق الحاجيات املتعلقة بإدراج مقاربة النوع االجتماعي.

 امة في مباشرة اختصاصات املجلس. اله اآللياتالحوكمة الشاملة التي تعد من   -

 6على امتد بتكوين  الكندي املنتدى ة مع كبالشرا نواألسرة والطفولة وكبار الس  وزارة املرأة انتهت-

 ورشات من أجل ترجمة الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي إلى خطط قطاعية .

 * أثار التكوين:

  لى مستوى التقارير التي تم اإلدالء بها في إطار متابعة عبرز األثر االيجابي لدورات التكوين

توجيه للبرامج لتكون مؤطرة في  أنشطة املكلف بإدراج مقاربة النوع االجتماعي من حرفية و 

 . 2016لسنة  626عدد  األمر مجال االختصاص الذي أوكله لهم 

سيكونون من  2017ي و العضوات املعينين في مجلس النظراء في جانف األعضاءبالنظر إلى أن  

 ومناهج واليات إدراج مقاربة النوع االجتماعي صلب مؤسساتهم. املؤسسين لطرق 

 رب مقارنة جالنظراء من خالل اإلطالع على تء و عضوات مجلس اتدعيم قدرات أعضا

 الستخالص الدروس الجيدة و خاصة اإلخفاقات لتجنبها في التجربة التونسية

 و عضوات مجلس النظراء  دورات تكوينية معمقة ألعضاء 

  تفعيل فرق العمل املتخصصة في املجلس 
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 و التقييم أو إعداد التقارير .اعتماد منهجية موحدة في العمل سواء في املتابعة أ 

  وضع  دليل إجرائي موحد 

  ،عدم اقتصار مجلس  ،بخصوص حسن تطبيق الخطة التنفيذية القطاعية السنويةيتجه

خطوة استباقية في مجال اختصاصاته  تقديم توصيات  ا ينبغي فيوإنمالنظراء على املصادقة 

في  األولوياتالخطة ضمن في رة لرئيس مجلس النظراء قصد وضع البرامج املسط ومقترحات

 نفاذها .إل الوزارات و ذلك لرصد املوارد الضرورية 

 نوع االجتماعي يتجه التواصل في إطار تقاسم املعارف مع الجماعات املحلية حتى تكون مقاربة ال

شمولية سواء على املستوى املركزي و على مستوى املحليات  خاصة من خالل اللجان  التي تم 

  والتي تعنى باملساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين .إحداثها  

  برز من خالل التقارير  االجتماعي املكلف بمقاربة النوع على غير توسعة التكوين و انفتاحه

املعنية  بالوزارة األعواندورات تكوينية للموظفين و ،إذ تمت برمجة ابة القارة املحالة على الكت

تضمن االستمرار و االستدامة و تجعل  دائمة هيكلية  آليةلها وذلك حتى يتم مأسسة املقاربة وجع

، كما الراجعة إليه بالنظر اإلداريةلإلطار البشري ليدرجها في كل املهام  امن هذه املقاربة مكسب

  تبر االنتداب و تطور املسار املنهي من بين املحاور موضوع مقاربة النوع اإلجتماعي. اع

 

 :لف الوزارات واملؤسساتماعي في مختع اإلجتاربة النو اتتماد مق لباب الثالث :ا

 قاربة النوع االجتماعي في سياسات الحكومةملاألفقي  اإلدراج يعتمد مجلس النظراء في تركيبته على

دمقرطة هذه  املتنوعة وحضور إلطارات عليا من الجنسين بما من شأنه  االختصاصاتل ن خالم

 .نساء   و رجاال حملها من الجميع و املقاربة 

 ملكلفين  و املكلفات بمقاربة النوع االجتماعي مهام ا •

اختصاص مجلس ي ،فإن ألعضائه و خاصة املكلفون و ممثال في كل أعضائه بملجلس اضطلع ال ن 

 :منها ما هي  ات بإدراج مقاربة النوع االجتماعي في الوزارات اختصاصات قاعديةاملكلف
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 ذلك ن م هايلإلصيقة باإلدارة التي ينتسبون : 

 إتداد الخطة التنفيذية السنوية القطاتية للخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي

 .وعرضها على الوزير املعني بالنظر ومتابعة مراحل تنفيذها

 النصوص القانونية ذات العالقة بدعم املساواة بين الجنسين  املشاركة في إتداد مشاريع

 . رحها وزارتهوتكافؤ الفرص بينهما التي تقت

ضمن تقييم البرامج  إتداد مؤشرات كمية ونوتية وفق مقاربة النوع االجتماعيفي   املشاركة

 .الفرص واملشاريع ذات العالقة باملساواة بين الجنسين وتكافؤ 

 في مستوى الوزارات السامية تسمية النساء في الخطط الوظيفيةمتابعة. 

إدراج مقاربة النوع  فيتواجههم ه من صعوبات نمن خالل ما يطرحو  النظراء بمجلس متصلة

كذلك املقترحات التي من شأنها رفع العراقيل التي تحد من تكريس املساواة بين االجتماعي و 

 .املعنيةاملشاريع واملخططات حسب مشموالت الوزارة في البرامج و الجنسين 

  التعيين والتدرج الوظيفي  اقتراح اإلجراءات الكفيلة بدعم املساواة بين الجنسين على مستوى

 .والتكوين والتدريب

 .تقديم تقرير دوري سداس ي حول تنفيذ املهام املسندة إلى مجلس النظراء للمساواة 

كلفون بإدراج مقاربة النوع االجتماعي صدى  لدى رئاسة و من خالل هذه املهمة يجد امل

 .كية الحكومة ويكون تفاعل مجلس النظراء مثمرا في إيجاد حلول تشار 

مكسبا للتعريف وتعد الخطط العليا التي يتقلدها املكلفون واملكلفات بادماج مقاربة النوع االجتماعي 

 بهذه املقاربة وتأييدها والعمل على تنفيذها.

 

 :الوزارات  تلى مستوى النوع االجتماعي  اج مقاربة ادر  -1

جميع دون األخذ بعين لل تعليماتصادرة بال يمكن تغيير السياسات الحكومية بمقاربة فوقية  ومسقطة 

االعتبار خصوصية مجال تدخل كل وزارة .و ألن  مقاربة األمر املحدث ملجلس النظراء انخرط في 



 
 

 

23 

من بين اإلطارات املعينين في كل وزارة بموظف أو موظفة  صمنظومة تشاركية تفاعلية فإنه خ

 . 2ير املعنيالوظائف العليا باقتراح من الوز 

موقع مؤثر و ملن له خبرة تسند أهمية  هذه املقاربة ألنها يين بهذه املهمة املوظفين املعنو يعكس اختيار 

ن يعين املكلف أو املكلفة م  صراحة ع مر األ لم ينص  و  ممثال في الوزير . اإلدارةو عالقة برئيس  اإلدارة في 

هذه  تعيين ممثلأن  النية اتجهت إلى لكناعتماد مصطل  "الوزارات املعنية "  إذ تم بهذه الوزارة

 يتم من قبل رئيسها و هو الوزير . الوزارات

مرتبط بأهداف و أثر واقعي وجب أن يتحول من تنصيص على مستوى ن مسار إدراج النوع االجتماعي إ

شمل إدراج املقاربة في كل  وقد القانون إلى واقع ملموس تكون فيه الهيئات العمومية املبادرة في التغيير 

 منها. متعددةتويات في مس  وزارة

 التخطيط والبرمجة •

 تنزيلبالتخطيط و البرمجة  فياملحدث ملجلس النظراء  إال  األمر هذه املقاربة حسب  ر ال يمكن تمري

الدراسات و إلى على مستوى كل وزارة أو هيكل عمومي .و يتطلب ذلك الرجوع مخطط املقاربة في كل 

و تقييم ما إذا كانت مدرجة   االجتماعيملية للنوع ات العالحاج ضبط و املتعلقة بكل إدارة  اإلحصائيات

ة في كل وزارة   نهذا التحليل إدراج هذه الحاجيات و أخذها بعي لم من خاليتو  .بالحاجات االستراتيجي 

، 3على أن ال تؤدي إلى مأسسة التفرقة و التمييز بين الجنسينفي التخطيط و البرمجة  وتلبيتها   االعتبار 

رافعة لتخلص النساء من العراقيل التي تحول دون املساواة .و يتم على ضوء ما جاء  ن تكون يجب أ إذ

شملها املساواة بين الرجل تقديم مختلف الجوانب التي يجب أن ت املتعلق بمجلس النظراء  باألمر 

 واملرأة حسب القطاع املعني .

 
ات املعينني يف الوظائف  اإلطار ـ يعني املكلفون مبقاربة النوع االجتماعي بالوزارات من بني " أنه  2016لسنة  626من األمر عدد  5اقتضى الفصل 2

 .ألداء مهامهمي كلالتفرغ المتت مراجعة العليا باقرتاح من الوزارات املعنية. و 
 .ويعني ممثلو باقي اهلياكل باقرتاح من اهلياكل املعنية

 .ني األشخاص املشهود هلم بنشاطهم وخربهتم يف جمال حقوق املرأة باقرتاح من الوزارة املكلفة باملرأةويعني ممثلو اجلمعيات من ب
 .ومة ملدة مخسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدةتتم تسمية أعضاء جملس النظراء للمساواة بقرار من رئيس احلك

 
 

الجنايب دون وضع أفق لتحريرها من العراقيل اليت قد حتول دون متتعها حبقوقها و حرياهتا  عندما تتم تلبية حاجيات النساء اخلصوصية املرتبطة بالدور ا 3
  االجتماعي القائمة على أساس التمييز .اليت تضبطها املواطنة فبإمكان تلبية هذه احلاجيات أن ميأسس أدور النوع 
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انوني لكل النصوص املنظمة للقطاع و من أولى البرامج و املخططات في جل الوزارات هي املس  الق

نصوص التمييزية التي تكرس الالمساواة بين الجنسين و التي كانت املحور املعني قصد الوقوف على ال

 في مشاريع خططهم التنفيذية .االول لتدخل كل القطاعات 

  القانوني املجال  •

و مس  كل  النصوص سواء تم إحداث  لجان  للتدقيق في املجال القانوني ملعاينة الالمساواة  

عرض على يالترتيبية أو مناشير التطبيق التشريعية أو 
ٌ
ة لها و ذلك من أجل  تقديم مقترحات يمكن أن ت

يمكن تمرير مبادرة تشريعية و رئاسة الحكومة الى جلس النظراء ثم مستوى الوزارة املعنية أو تقدم مل

صادقة على اتفاقيات دولية تمكن من تدعيم عند االقتضاء . كما يمكن القيام بحمالت  مناصرة للم

 حقوق النساء .

ع دورا مفصئئليا فئئي إعئئداد مقتئئرح مشئئرو   وزارة املهرأة واألسهرة والطفولهة وكبهار السهنو في هذا اإلطار لعبئئت 

القئئئئانون املتعلئئئئق بالقضئئئئاء علئئئئى العنئئئئف ضئئئئد املئئئئرأة بشئئئئراكة مئئئئع املجتمئئئئع املئئئئدني ، وسئئئئعت إلئئئئى إدخئئئئال كئئئئل 

هئئئئذا الئئئئنص القئئئئانوني باعتمئئئئاد مقاربئئئئة شئئئئاملة و دامجئئئئة ملقاومئئئئة العنئئئئف ضئئئئد املئئئئرأة و  املمارسئئئئة الجيئئئئدة فئئئئي

ن يشئئهد الجميئئع بأهميتئئه البرملئئان لتتئئوج تئئونس بقئئانو  الوزاريئئة أو  رافقئئت املسئئار سئئواء علئئى مسئئتوى املجئئالس

املئئؤرخ و  2017لسئئنة  58و كان القانون في نسخته األخيرة التي تمت املصادقة عليه بموجب القانون عدد 

مبئئئئئادئ الحمايئئئئئة و التأهيئئئئئل وكئئئئئر س مئئئئئؤطرة  ملجئئئئئال تطبيئئئئئق القئئئئئانون  ا أحكامئئئئئ قئئئئئد وضئئئئئع   2017أوت  11فئئئئي 

لعنئئئئئف علئئئئئى أسئئئئئاس خصوصئئئئئيته عنئئئئئدما ريم امئئئئئع تجئئئئئ بصئئئئئفة شئئئئئاملة و دامجئئئئئة لتفئئئئئادي العنئئئئئف و معالجتئئئئئه 

يئئة نونقا آلليئئاتفضئئال عئئن وضئئعه دد العقوبئئات فئئي حئئاالت اإلستضئئعاف لل ئئحايا شئئ يتسئئلط علئئى النسئئاء و 

قضئئاء ال الوصئئول الئئىاإلفالت من العقاب و تسهيل إجراءات  ثقافةقضائية للحماية القائمة على مواجهة و 

جئئئئئه االشئئئئئارة الحمايئئئئئة   كئئئئئذلك آليئئئئئات و مؤسسئئئئئات  و  إلئئئئئى أنئئئئئه تئئئئئم اعتمئئئئئاد هئئئئئذا القئئئئئانون كمثئئئئئال للئئئئئدول و يت 

ناهضئئئئئة  العنئئئئف ضئئئئئد " عنئئئئئد وضئئئئع قئئئئئانون نمئئئئوذ ي مل  اسئئئئتغالال و  االعربيئئئئة مئئئئئن طئئئئرف منظمئئئئئة "كفئئئئ  عنفئئئئئ 

 .فتيات في الدول العربية النساء و ال

مجلس في إطار الخطة الوطنية لتنفيذ قرار واألسرة و الطفولة وكبار السن ت  وزارة املرأة كما  أكد   

 هي: القانوني املنتظر من الخطة و  على األثر  " املرأة واألمن والسلم"1325ألمن الدولي ا

 مئئئئئئئئئئئئئئئئئع  يئئئئئئئئئئئئئئئئئتالءم بمئئئئئئئئئئئئئئئئئاومراجعتهئئئئئئئئئئئئئئئئئا   والترتيبيئئئئئئئئئئئئئئئئئة  التشئئئئئئئئئئئئئئئئئريعية النصئئئئئئئئئئئئئئئئئوص ومراجعئئئئئئئئئئئئئئئئئة سئئئئئئئئئئئئئئئئئن   ✓

 .واالقليمية الدولية واملعاهدات االتفاقيات
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ضئئئئئئئئئئئئئحايا العنئئئئئئئئئئئئئف  والفتيئئئئئئئئئئئئئاتمدونئئئئئئئئئئئئئة تضئئئئئئئئئئئئئبط أخالقيئئئئئئئئئئئئئات التعامئئئئئئئئئئئئئل مئئئئئئئئئئئئئع النسئئئئئئئئئئئئئاء  إعئئئئئئئئئئئئئداد ✓

 .خاصة العنف الجنس يو 

والخئئئئئئئئئئئئدمات  والتمئئئئئئئئئئئئدرسوضئئئئئئئئئئئئع برتوكئئئئئئئئئئئئول طئئئئئئئئئئئئوارئ متعئئئئئئئئئئئئدد االختصاصئئئئئئئئئئئئات حئئئئئئئئئئئئول التنقئئئئئئئئئئئئل  ✓

 .الصحية واالجتماعية

 .والفتيات النساء على  املسلطلعنف ل املناهضة القوانين فيذنتضمان  ✓

 .وبعدها وضع نظام خصوص ي مبسط للحصول على الوثائق الرسمية خالل النزاعات ✓

 .املخيمات إنشاءلية عند احترام املعايير الدو  ✓

ة التناصف بين النساء والرجال في كاف العتماد املؤقتة اإليجابية والتدابير  اإلجراءات إدراج ✓

 والهيئات املنتخبة.  هياكل األحزاب السياسية والنقابية

 والفتيات النساء ضد العنف جرائم مرتكبي إفالت لعدم ضامنة وآليات إجراءات تطبيق ✓

 .العقاب من س يالجن العنف وخاصة

في عملها  ةئوزارة الشؤون املحلية و البي املجهودات التي قامت بها عن  ال يمكن  كذلك التغاض ي و 

ص مجلة الجماعات املحلية وبلورة توجهات مجلة الجماعات املحلية الصادرة ة مبادرة بخصو كجه

ك خاصة ضرورة من ذل2018ماي  09املؤرخ في  2018لسنة  29بمقتض ى القانون األساس ي عدد 

( في التخطيط 106ادماج النوع االجتماعي عند املصادقة على املخطط التنموي املحلي )الفصل 

( وإعتماد التناصف في إدارة الحكم املحلي والتمثيل 156اغة امليزانيات )الفصل والبرمجة وصي

الفرص  ؤ ساواة وتكافاللجنة املكلفة بامل إحداث( كما نصت املجلة على 210الفصلباملجالس املنتخبة )

 .(308بين الجنسين من ضمن اللجان القارة للمجلس الجهوي ) الفصل 
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 يذية  :لى مستوى مقترحات الخطط التنفو كانت املآالت أي ا متعددة ت

معاينة جل النصوص و البدء في صياغة مقترحات  من خالل العمل على ب وزارة الدفاع لقد بادرت

ي في كل مشاريع القوانين على غرار مشروع القانون األساس ي الجديد إدماج مقاربة النوع االجتماع 

لتطوعية املدنية ملقاومة ظاهرة العزوف من جهة الخاص بالخدمة الوطنية، الذي يعتمد على الخدمة ا

جيا في نسبة املجندات النساء وعلى املساواة بين الجنسين من جهة أخرى، وذلك من خالل الترفيع تدري

مراجعة النظامين من دستور. و كذلك  اقتراح  19عمال بأحكام الفصل  مة الوطنيةفي إطار الخد

يتالءم مع مضمون الدستور وأحكام القانون األساس ي  األساسين العام والخاص للعسكريين بما

املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة من خالل  2017أوت  11املؤرخ في  2017لسنة  58عدد

عالوة على إصدار النصوص الترتيبية ، لحقوق الخاصة باملرأة العسكرية تخصيص باب يتعلق با

املركزي والجهوي بكل الهياكل التابعة للوزارة ستوى على املاملنظمة إلحداث خاليا النوع االجتماعي 

 وتوضيح كيفية تنظيمها وتسييرها.

 غير القوانين التمیيزیة جردإحداث لجنة رصد التشريعات التمييزية تتولى    وزارة الداخليةقد اقترحت  و 

 .الداخلیة وزارة إختصاص بمجاالت یتعلق فیما واإلتفاقیات للدستور  املطابقة

 :والوطنيةوية جهالالبرامج  •

القدرة على ترجمته إلى مخططات و برامج و إدراجه من خالل داخل املؤسسات  الوعي الجندري يتجذر 

ة من خالل اإلدراك التام لحقيقة أن  أدوار على مستوى امليزانيات و ذلك قصد بلوغ املساوا ة الجندري 

 تغييرها.و  تطويرهاالنوع االجتماعي ناجمة عن ثقافة املجتمع والتي يمكن 

على مستوى برامج التنمية الجهوية مقاربة النوع االجتماعي  وزارة  التنمية و االستثمار الدولياعتمدت 

 وذلك من خالل :

مية الذي يهدف إلى استحثاث نسق التنمية املحلية بالجهات خاصة تنفيذ البرنامج الجهوي للتن •

بين الجهات وضمان تنمية عادلة  باملناطق ذات األولوية للمساهمة في الحد من التفاوت

عمل على تحسين ظروف العيش والعناصر املنتجة للمساعدة على احداث الومستدامة و 

واملساهمة في توفير التمويل الذاتي مواطن الشغل من خالل احداث وتدعيم موارد الرزق 

 لباعثي املشاريع الصغرى واملتوسطة وتحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر 

والبطالة. ويعمل هذا البرنامج على النهوض بدور املرأة االقتصادي في األسرة والجهة بصفة 

 ن عدد املستفيدين من النساء.عامة والعمل على الرفع م
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 2016 -1997دراسة تقييمية لتدخالت البرنامج الجهوي للتنمية للفترة  خالل االنطالق من  -

 مج.دخالت املستقبلية للبرناالنوع االجتماعي في الت مقاربة  عتمادال 

إنجاز دارسة حول التنمية الجهوية بتونس تحت عنوان "التمييز االيجابي مبدأ دستوري  -

 بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي. لتعزيز العمل الالئق بمناطق التنمية الجهوية"

الشؤون وزارة التنمية بالتنسيق مع وزارة تشرف  2030هداف التنمية أو على  مستوى متابعة 

عل متابعة تنفيذ  وبالتعاون مع مؤسسات منظمة األمم املتحدةالخارجية ومختلف الوزارات 

التقرير الوطني الطوعي الذي  أهداف التنمية السبعة عشر ومختلف املؤشرات املتعلقة بها وإعداد

 . ين بما في ذلك الهدف الخامس املتعلق باملساواة بين الجنس  2019سنة  سيتم عرضه بنيويورك 

  

 :تلى مستوى امليزانيات  •

بتحقيق  واملرتبطة 2030املنبثقة عن أهداف التنمية املستديمة  الجديدة االلتزامات تمويل يمثل

كما يجد . املقترحة املستديمة التنمية أهداف جميع وتحقيق لتنفيذ ياأساس أمرا الجنسين بين املساواة

ل جميعها  ، 4املتعاقبة ليةالدو  والسياسات االتفاقات هذا الهدف أساسه في 
 
 املعياري  اإلطار والتي تمث

 الجنسين. بين املساواة لتمويل

ل
 
يدمج مقاربة النوع  د ومختلفأنموذج جدي على تنطوي  أداة املراعية للنوع االجتماعي امليزانية وتشك

ز  الرشيد إذ الحكم مبادئ  مع األداة هذه وتتماش ى. امليزانية االجتماعي صلب دورة
 
احتياجات  ىلع ترك

 وهي . وفي مسار امليزانية التخطيط في الصلة ذات النوع االجتماعي أبعاد وتدمج املواطنين واملواطنات،

ة مجاالت( والنفقات ملواردا) امليزانية جوانب تشمل النطاق واسعة أداة أخرى عديدة  باإلضافة إلى عد 

  والرقابة لتقييماو  املتابعة ونظم وامليزانيات والبرامج التشريعات على غرار 

تحئئئئئئديا بالنسئئئئئئبة للئئئئئئدول التئئئئئئي  األثئئئئئئر النئئئئئئاجم عئئئئئئن امليزانيئئئئئئة املراعيئئئئئئة للنئئئئئئوع االجتمئئئئئئاعي قيئئئئئئاس ولئئئئئئ ن يبقئئئئئئ 

قتهئئئئئئئئئا، فئئئئئئئئئإن   تهئئئئئئئئئا وطب  ئئئئئئئئئة يبقئئئئئئئئئ  أداةهئئئئئئئئئذا األنمئئئئئئئئئوذج مئئئئئئئئئن  تبن   لتوجيئئئئئئئئئئه املاليئئئئئئئئئة السياسئئئئئئئئئة فئئئئئئئئئي قويئئئئئئئئئة امليزاني 

ويعتبئئئئئئئر علئئئئئئئئى املسئئئئئئئئتوى . الجنسئئئئئئئئين بئئئئئئئئين واةباملسئئئئئئئا املتعلقئئئئئئئئة االلتزامئئئئئئئئات وتنفيئئئئئئئذ لتمويئئئئئئئئل الالزمئئئئئئئئة املئئئئئئئوارد

ولي  وعئئئئئئئئئدم للتمييئئئئئئئئئز  الجذريئئئئئئئئئة األسئئئئئئئئئباب علئئئئئئئئئى القضئئئئئئئئئاء خئئئئئئئئئالل مئئئئئئئئئن لئئئئئئئئئيس املجتمعئئئئئئئئئات، لتغييئئئئئئئئئر  أداة الئئئئئئئئئد 

الفئئئئئئئئات  مئئئئئئئن وغيرهئئئئئئئا والفتيئئئئئئئات، النسئئئئئئئاء إشئئئئئئئراك خئئئئئئئالل مئئئئئئئن أيضئئئئئئئا ولكئئئئئئئن فحسئئئئئئئب، الهيكليئئئئئئئة املسئئئئئئئاواة

  .5التنمية وعمليات العامة في السياسات

 
وجلنة وضع املرأة،  59و  58و  52(، واالستنتاجات املتفق عليها يف اجللسات 5عية العامة )بيكني زائد إعالن ومنهاج عمل بيكني، والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجم 4

 (2016ة الناخبات التونسيات خبصوص توصية امليزانية املراعية للنوع االجتماعي ) تقرير رابط واملؤمترين الدوليني املعنيني بتمويل التنمية
 2016ت خبصوص توصية اعتماد امليزانية املراعية للنوع االجتماعي تقرير رابطة الناخبات التونسيا  5
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فئئئئئئئي امليزانيئئئئئئئة خيئئئئئئئارا  حكوميئئئئئئئا  اعتمئئئئئئئده رئئئئئئئئيس الحكومئئئئئئئة كهئئئئئئئدف راج مقاربئئئئئئئة النئئئئئئئوع و لئئئئئئئ ن كئئئئئئئان خيئئئئئئئار إد

ئئئئئئئئئه أضئئئئئئئئئاى حاليئئئئئئئئئا التزامئئئئئئئئئا قانون 2016لسئئئئئئئئئنة  626بموجئئئئئئئئئب األمئئئئئئئئئر عئئئئئئئئئدد  2016منئئئئئئئئئذ مئئئئئئئئئاي 
 
ذو  يئئئئئئئئئا، إال أن

 13مئئئئئئئئئئؤرخ فئئئئئئئئئئي  2019لسئئئئئئئئئئنة  15عئئئئئئئئئئدد تبنئئئئئئئئئئي املشئئئئئئئئئئرع التونسئئئئئئئئئئ ي فئئئئئئئئئئي القئئئئئئئئئئانون  صئئئئئئئئئئبغة تشئئئئئئئئئئريعية إذ تئئئئئئئئئئم

هئئئئئئئئذه املقاربئئئئئئئئة ملئئئئئئئئا اقتضئئئئئئئئ ى أن  18فئئئئئئئئي فصئئئئئئئئله   نون األساسئئئئئئئئ ي للميزانيئئئئئئئئةلقئئئئئئئئابا و املتعلئئئئئئئئق  2019فيفئئئئئئئئري 

عمئئئئئئئئئئل رئئئئئئئئئئئيس البرنئئئئئئئئئئامج علئئئئئئئئئئى إعئئئئئئئئئئداد امليزانيئئئئئئئئئئة علئئئئئئئئئئى أسئئئئئئئئئئاس أهئئئئئئئئئئداف ومؤشئئئئئئئئئئرات تضئئئئئئئئئئمن املسئئئئئئئئئئاواة :" ي

الفئئئئئئئئرص بئئئئئئئين النسئئئئئئئئاء والرجئئئئئئئال وبصئئئئئئئئفة عامئئئئئئئة بئئئئئئئئين كافئئئئئئئة فئئئئئئئئئات املجتمئئئئئئئع دون تمييئئئئئئئئز وتخضئئئئئئئئع  وتكئئئئئئئافؤ 

 ".للتقييم على ذلك األساس

مجلس النظراء فإن قناعتهم و تمكنهم من اآلليات الكفيلة بإدراج مقاربة النوع  ة ألعضاءو بالنسب

وسيلة هو امليزانيات ج من االجتماعي في كل السياسات و البرامج التنموية محقق ، ألن  هذا النموذ

لتمييز ل  دحوضع ،خاصة في إطار  لتحقيق غاية املساواة املنصوص عليها باملعاهدات واملواثيق الدولية

ال يتعلق بالترفيع في النفقات الجملية، بل و ازداد التمسك بهذا املنهج ألن  األمر  االقتصادي واالجتماعي.

عادة من خالل إ ملساواة والقضاء على التمييز ضد النساءبوضع أولويات جديدة تتالءم مع أهداف ا

 ف املنشودة.صياغة وتوجيه البرامج والسياسات من الداخل لتوظيفها لألهدا

تمت ترجمة هذا التوجه في مختلف التقارير الواردة على الكتابة القارة ، إذ و بصرف النظر عن وزارة  

ى املستوى التقني و املعرفي ،قامت هذه األخيرة بوضع مذكرة املالية التي لها األسبقية في هذا املجال عل

 الغاية منها توجيه السياسات القطاعية في هذا الغرض .

مجال التخطيط والبرمجة: إعتمد أن   لوزارة الدفاعيتبين من خالل مشروع الخطة القطاعية  و   

هذه املقاربة في ميزانية التصرف حسب  العمل على إدماجقامت بي و االجتماعئئوع ئئللن املراعية امليزانيات 

 بوزارة الدفاع الوطني. األهداف

تقديم محاضرات تكوين في الغرض و ذلك بإدراج  2019كما تم  على مستوى التخطيط لسنة 

ومداخالت في مجال إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي على مستوى التخطيط والبرمجة امليزانية باملؤسسة 

  العسكرية.

الداخلية فقد اقترحت في محاور وضع الخطة و من خالل لجنة التخطيط و البرمجة و  أما وزارة

 . امليزانياتالنوع في  مأسسةإدماج و امليزانية 

 

 تحدة للمرأة ،هيئة االمم امل 2019امليزانية املراعية للنوع االجتماعي دليل التمهيد و دليل التكوين ، مارس 
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و بخصوص وزارة النقل تم تخصيص املوارد املتعلقة  بترجمة أهداف إدراج مقاربة النوع في ميزانية 

 مراعية للمساواة بين الجنسين .

لى مستوى إعداد امليزانية أكدت ممثلة وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي أنه يتم  و في املقابل  ع

عامة املكلفة بإعداد ميزانية وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي التنسيق مع اإلدارات ال

 لنوع االجتماعي.واملؤسسات تحت اإلشراف على ضرورة إدراج ا

اعتماد هذا النموذج من امليزانية ملا  قاما   رأة واألسرة والطفولة وكبار السنوزارة امل و تم على مستوى 

والعمل  2019و 2017الجتماعي لسنتي الخاصة بإدماج ومأسسة النوع االوزارة  باقتراح امليزانية  ممثال 

 على تنفيذها.

ارة التي لها و هي الوز  وتحديث اإلدارة والسياسات العمومية وزارة الوظيفة العموميةقامت   -

باعتبارها تتولى وضع السياسات العمومية  والتوجهات الكبرى في مجال الوظيفة  أفقياختصاص 

 2دورات تكوينية ) 4تنظيم بفي كل الوزارات كوين تدعيم قدرات املوظفين العموميين لتوا العمومية

جتماعي في السياسات حول مقاربة النوع اال  2017باملغرب وواحدة بكل  من فرنسا وتونس( خالل سنة 

ت هذه الدورات من مشاركة من مختلف الوزارات والهياكل العمومية و مكن   33العمومية لفائدة 

على تجارب مقارنة و ذلك قصد اكتساب املهارات  االنفتاحو البشري للوزارات  اإلطار ستثمار في اال 

 4تنظيم  تم  كما النوع االجتماعي . املستوجبة و كذلك تجاوز العراقيل التي قد تحول دون إدراج مقاربة 

سائية برئاسة حول القيادة اإلدارية لفائدة إطارات عليا ن 2018دورات تكوينية خالل شهر مارس 

 دورات تكوينية 5تنظيم  كما تم  إطارا. 80ت( شهدت مشاركة قرابة الحكومة )مديرات عامات ومديرا

جندوبة  بواليةاإلدارية على املستوى الجهوي حول القيادة  201خالل أشهر افريل وماي وجويلية  

ائدة اإلطارات النسائية العاملة توزر ووالية القيروان وواليات تونس الكبرى لف ووالية)بمدينة طبرقة(  

  .إطارا 120جهوية ملختلف الوزارات وعلى مستوى اإلدارة املركزية لفائدة حوالي في املصال  ال

حول إدراج مقاربة النوع االجتماعي عند صياغة  2018ر جويلية شه خاللتم تنظيم دورة تكوينية 

طارات مصال  مستشار إل  اتوزار البجميع  ةيالنصوص القانونية لفائدة املسؤولين عن الشؤون القانون

 إطارا. 26التشريع والقانون برئاسة الحكومة شهدت مشاركة 



 
 

 

30 

 للتكوين العامة اإلدارة أعدته لذي ا 2018 أكتوبر  01 في املؤرخ 27 عدد املنشور  ضمن التنصيص و 

 التكوين أنشطة برمجة عند األولوية إعطاء على الحكومة رئيس السيد امضاه الذي  الكفاءات وتطوير 

 .االجتماعي النوع مقاربة ملحور  2019 سنة بعنوان للوزارات السنوية التكوين املخططات ضمن

 :مسار ادراج مقاربة النوع االجتماعي -2

 ألسرة والطفولة وكبار السن:وزارة املرأة وا

  السنوزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار   أما على مستوى 
 
بدئي لها و ه و بحكم االختصاص املفإن

 البشري  اإلطار ك بحكم املهمة التي تكفلت بها كحاضنة للكتابة القارة ملجلس النظراء فإن تكوين لكذ

 .كما قام. 6ومتابعة تنفيذه مع الشركاء  وضع برنامج دعم قدرات أعضاء املجلسمن خالل  تم 

بتأطير الكتابة القارة في  ار السن  واألسرة والطفولة وكب وزارة املرأةاالجتماعي  ببمقاربة النوع  ان املكلف

وضمان جدوى  األداءلضمان حسن   2016لسنة  626األمر عدد أداء مهامها املوكولة لها بموجب 

التظاهرات و تنظيم العديد من التظاهرات وإعداد املحاور العلمية  اإلشراف علىب اتعهد و أعمالها ، 

 وزارة املرأةأشرف ممثال  و  سيس وكسب املناصرة.ذات العالقة بمقاربة النوع االجتماعي من أجل التح

 على وضع ومضة للتعريف باملجلس والخطة.باملجلس   واألسرة والطفولة وكبار السن  

باقتراح جملة من اإلجراءات للتفعيل  االجتماعي بمقاربة النوع  ين كلفكما عملت الوزارة من خالل امل

جتماعي، وتمت املوافقة عليها من قبل الوزيرة وتوجيهها صلب الوزارة في إطار إدماج مقاربة النوع اال 

 وهي : شتركة للتنفيذلإلدارة العامة للمصال  امل

 املتعلقة بالترقيات  فرض تناصف املجالس واللجان بمختلف أنواعها خاصة منها

 واالنتدابات والتأديب.

 طل، تخصيص فضاء الحتضان أبناء املوظفات واملوظفين بالوزارة خاصة خالل الع

 .لظروف إنسانية مريحة للنساء أثناء العمل و أكثر مردودية.ضمانا 

 

 . النظراء   كوين و تأهيل أت اء و ت وات مجلس ت   -4انظر  6 -1
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  اقتراح الترفيع في منحة األبناء التي تم تحديدها منذ االستقالل حتى تتماش ى

 يش حاليا.ومستوى الع

  الفرص حتى تعمل املؤسسات والهياكل على  ئعالن عن جائزة تكافلإل إعطاء اإلذن

 يتم ضمان جودة في املبادرات املقترحة.وضع مبادرات في الغرض وحتى 

  مع  العمل باملنشور املتعلق بالتسمية بالوظائف العليا إجبارياالسعي لجعل

 .وضع آلية لرصد ومتابعة االخالالت في تنفيذه

  12/ 12تحقيق التناصف في خطة مندوب/ة جهوية. 

 :وزارة الدفاع

 األعواندى تحكم ين كمؤشر لقياس متم اعتماد التكو  وزارة الدفاعل حسب الخطة  القطاعية 

دورات تكوينية تأخذ  ت رمجب    األساسعلى هذا  و بالنظر في مقاربة النوع االجتماعي  إليهماالراجعين 

ضبط  .و تم كذلك لخطة الوطنية ملأسسة و إدماج مقاربة النوع االجتماعي بعين االعتبار مخرجات ا

ة على مستوى الخطة القطاعية السنوية للوزارة مجبر وضع ب،املحاور املنسجمة مع طبيعة كل سلك 

 و ذلك على غرار  :

 .القيام باستبيان حول الحاجيات في مجال التكوين واملسار املنهي للمرأة العسكرية ✓

للنوع االجتماعي ضمن محاور  املراعيةسلة من الدورات التكوينية حول امليزانيات برمجة سل ✓

بوزارة الدفاع الوطني لرؤساء  األهدافحسب التكوين التي ستنظمها وحدة التصرف 

 ومختلف مصال  الوزارة. البرامج

ضبط برنامج تكوين سنوي لتشريك أكبر عدد ممكن من العسكريات والعسكريين من جميع  ✓

 تب في الندوات واملحاضرات املتعلقة بالنوع اإلجتماعي. الر 

داء مهامها حتى يتسنى  داخل املؤسسة بصفة تكسبها ثقة عند آوتوظيفها تكوين املرأة  ✓

  ازن في التوظيف طبقا لنفس املعايير واملقاييس بخصوص اإلختيار واإلنتقاء.للعنصرين التو 
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وع اإلجتماعي باملؤسسة العسكرية على إعداد دليل إجراءات إلرساء وإدماج مقاربة الن ✓

إعتماد مستوى التخطيط والبرمجة وامليزانيات وضبط آليات واضحة إلرساء هذه املقاربة ب

مقاييس واضحة على مستوى اإلنتداب والتكوين والتدرج والتوظيف والتسمية باملناصب 

 القيادية.

لة إنتداب العنصر النسائي إرساء مبدأ تكافئ الفرص بين الرجل واملرأة، من خالل مواص  ✓

وتشريكه في عدة إختصاصات، على غرار مشاركة املرأة العسكرية بالدوائر العسكرية بالخارج 

 واملهام األممية لحفظ السالم والوظائف القضائية والقيادية املختلفة.

 للمرأة فاعلةمشاركة  و ذلك من أجل تكريس برمجة اإلدماج بطريقة أفقية تهم كل اإلدارات  ✓

مع تشريك كل  في نشر ثقافة السلم واألمن في التصدي لإلرهاب والتطرف العنيف واملساهمة

و  أركان جيش الطيرانو  أركان جيش البحر و  جيش البر  ن كاأر األطراف املتداخلة  منها 

واإلدارة العامة للشؤون  وكالة اإلستخبارات واألمن للدفاعو  التفقدية العامة للقوات املسلحة

إدارة التعاون و  اإلدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعاتية واملالية و اإلدار 

 .إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلميو  د والتكويناألفراإدارة و  الدولية والعالقات

 :الداخليةوزارة 

اإلطار ساهمت في إيجاد   املكلفة بمقاربة النوع االجتماعي ممية ، فإن  األ نظمات املمن  دعملل تبعا

الفني والتقني الضروري ملساندة مجهودات الوزارة فيما يتعلق بمسار إعداد الخطة القطاعية 

األمم  الخاصة بوزارة الداخلية من خالل إقتراح إدراجها ضمن مجاالت التعاون بين الوزارة وبرنامج

القانوني  اإلطار ر مشروع تطوير ، على غرا 2021-2019املتحدة اإلنمائي بتونس للفترة القادمة 

ملرأة واملؤسساتي املرجعي لعمل قوات األمن الداخلي في مجاالت مناهضة العنف املسلط ضد  ا

مدة في وإدماج مقاربة النوع اإلجتماعي ومأسستها، وكذلك مشروع إرساء مقاربة شرطة الجوار املعت

مي التابعة لألمن والحرس الوطنيين، إطار التعاون مع البرنامج األممي ضمن مراكز األمن العمو 

جل تجاوب ممثلي هذه  ومشروع تطوير منظومتي التكوين والرقابة والتفقد بالوزارة وتحديثهما، وقد س 

خاصة على مستوى ،البرامج وعبروا عن إستعدادهم لدعم الوزارة في مسار إعداد الخطة القطاعية

 التكوين.

.كما  األمنيين تكوينالتكوين كلجنة فنية يعهد لها  و تم لهذا الغرض تكوين لجنة االنتداب و 

ارة الداخلية لغرض توفير تعميم الخطة الوطنية املصادق عليها  على مختلف مصال  وز قامت ب
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م الوعي لدى كافة اإلطارات العليا والقيادات األمنية بالوزارة مستلزمات تحقيق املناصرة وتعمي

 ت تجسيمها.بمحاور الخطة الوطنية وأهدافها وآليا

بالوزارة لدى ساهمت ممثلة وزارة الداخلية في التحسيس بأهمية إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي 

وذلك من خالل إقتراح إعداد  لحوكمة الرشيدة بالديوانفقية وخاصة منها خلية االهياكل األ 

األنشطة دراسة حول مستلزمات إعداد الخطة القطاعية الخاصة بوزارة الداخلية ضمن مقترحات 

وفي .الخليةهذه بالتعاون مع  2019ا واملمكن إنجازها خالل سنة هذات الصلة بمجال إختصاص

إلدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في القطاع العام  إعداد الخطة الوطنية في مرحلة متقدمة ساهمت

ستوى و ذلك على امل وتمت برمجة إحداث لجان متخصصة، الفرص بين املرأة والرجل ؤ وضمان تكاف

القطاعي و الفني حسب مخرجات الخطة الوطنية و حسب مجاالت التدخل و ذلك أخذا بعين االعتبار 

 للمهام داخل الوزارة و تمثلت باألساس في: التوزيع الوظيفي 

  بالخارج. واملھمات والبعثات والھیئات واملجالس اللجان في املرأة تمثیلیة دعملجنة 

  ياة العامة.دعم مشاركة املرأة في الحلجنة 

 لجنة اإلنتداب والتكوين 

  لجنة املسارات املهنية 

مستوى عمل اللجان الفنية بنسبة ال تقل عن و على هذا األساس تم اقتراح وضع تدابير إيجابية على 

 و ذلك في الهيئات املنتخبة و هياكل الحوكمة على املستوى الوطني و املحلي.   30%

 وزارة الشؤون االجتماتية

يتكون من مختلف اإلدارات الفنية ذات العالقة واإلدارة على مستوى الوزارة اث فريق عمل تم إحد 

ركز البحوث والدراسات االجتماعية كلف بملف إدماج مقاربة النوع العامة للمصال  املشتركة وم

ف مجاالت تدخل الوزارة وتنفيذ برامجها إضافة إلى وضع الخطة القطاعية االجتماعي ضمن مختل

و ذلك  بالنظر إلى  1325سة النوع االجتماعي والخطة القطاعية لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي ملأس

 واملساواة هي من العمل املتواصل للوزارة ولغاية إرساء تقاليد في هذا املجال. أن مسألة تكافؤ الفرص

 

 :وزارة النقل

الوظيفة العمومية لذا كان من بين  بما في ذلكعراقيل في الولوج إلى فضاء العمل عموما تجد النساء 

حمل ساء والرجال في تتكافؤ الفرص بين النلدستورية تحقيق مبدأي املساواة و ا األهداف
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بالخطة الوطنية تعاطت الوزارات املعنية مع هذه املسألة  الهدف  هذا  تم إدراج،فاملسؤوليات

ال فقط عند  تماد التناصف تم اع ات بعض الوزار  ، ففي واحد هدفهابمقاربات مختلفة و لكن 

ضبطت  في  ي التوزارة النقل التدرج أو الترقية بل حتى في تركيبة اللجنة و ذلك على غرار االنتداب أو 

املتمثل في وضع آليات للتقليص  من ي و إطار مشروع  خطتها القطاعية الوصول إلى تحقيق هدف نوع 

سار املنهي من خالل مراجعة النصوص الترتيبية الفجوات بين املرأة والرجل وبين النساء أنفسهن في امل

مع  في اإلنتداباتو  في الترقيات انالتناصف في اللجملعايير  بقطاع النقل واملتابعة والتقييم  املتعلقة

 .تنمية القدرات في إدراج مقاربة النوع االجتماعي في اإلحصائيات واملؤشراتالعمل على  

 :وزارة الشؤون املحلية والبيئة

دعم إدراج إلى الذي يمتد على املستوى الجهوي و البلدي  ها خالل اختصاص منالوزارة  ت سع

رؤساء البلديات  ت الالمحورية و الالمركزية إذ دع اإلدارةفقي بعالقة بمقاربة النوع على املستوى اال 

لنوع االجتماعي  اوزارة إلدراج مقاربة لواملديرين العاميين بجميع الهياكل واملؤسسات الراجعة بالنظر ل

باحترام مبادئ و  عند التمثيل في اللجان وفي املجالس املنتخبةو صلب حلقات التكوين ، وذلك 

الحرص على الوظيفية ، ك اإلنتداب وإسناد الخططن املرأة والرجل عند واة وتكافئ الفرص بياملسا

 .تواجد املرأة بصفة كافية في مواقع صنع القرار املركزي واملحلي

 :واالستثمار والتعاون الدولي ة التنميةوزار 

لجميع  في دراستهاضمان احترام النوع الجتماعي   علىالراجعة للوزارة مختلف اإلدارات  حرصت  

املساواة في التعيين  مبدأوزارة من بين الوزارات التي تكرس هذه التعتبر و امللفات ومتابعتها للمشاريع.

 ن خالل:رقيات خاصة متوال ةفي الخطط الوظيفي

 ن تكون اللجان املكلفة بدراسة ملفات الترقية مناصفة من حيث التركيبة أرص على الح

اء أكثر لضمان عدم التمييز والحرص على وضع معايير موضوعية وغالبا ما يكون عدد النس 

 ترتكز على الكفاءة.

 اء هيئات رؤس 02تعيين العديد من النساء في الوظائف العليا )رئيسة ديوان وكاتبة عامة و

 مديرات عامات( 10و
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 : وزراة أمالك الدولة و الشؤون العقارية

من خالل السعي إلى  في مجال التصرف اإلداري واملاليي مقاربة النوع اإلجتماع تم العمل على  إدراج 

ضمان مل على وكذلك الع  % 21جاوز ئئئئئئئئئئئئئئئحتى ترتفع النسبة التي لم تت اإلدارةدعم  التمثيلية بمجالس 

 أنه ال وجود ألي امرأة ات خاصة اإلطار اللجان اإلدارية املتناصفة عن األعوان و النساء في  تمثيلية 

الجهوية  و  لبالنسبة لرؤساء الهياك األمر ات و كذلك اإلطار املتناصفة  عن األعوان و اإلدارية باللجان 

 .األهدافوحدات تصرف حسب 

 : وزارة الصحة

قاعدية مهمة على مستوى تواجد النساء إذ تمثل حسب إحصائيات ماي تمثيلية تزخر الوزارة ب 

مقارنة  و تطورت ة مرتفعةنسب وهي  %66في قطاع الصحة قرابة  تواجدهننسبة   2019

 ال تتجاوز . غير أنه و على مستوى الخطط الوظيفية   %65حيث سجلت  2018بإحصائيات سبتمبر 

االجتماعي إلى إنفاذ الخطة لذا تسعى ممثلة مقاربة النوع بالنسبة ملدير عام ،    %13  ةهذه النسب

 من الولوج إلى هذه الخطط. ذلك باقتراح وضع تدابير من شأنها تمكين النساءالوطنية و 

 

  وزارة السياحة:

على مستوى من خالل الدراسات عاينة الفجوة م تمتفي إطار اإلعداد للخطة القطاعية للوزارة 

مؤسسات التكوين املنهي الراجعة إلى معهد الدراسات ريجي التعليم العالي و لى مستوى خاالنتدابات ع

في الخطط الوظيفية و مراكز القرار في السياحي و التعيين  السياحية العليا و وكالة التكوين املنهي

 . الخطة الوطنيةفي الوزارة قصد ضبط االستراتيجية الالزمة للوصول إلى الهدف املرسوم 

 : العمومية وزارة الوظيفة

بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة  تولت و  تحديث اإلدارة والسياسات العموميةعملت لوزارة على 

مجال تواجد املرأة في الوظيفة العمومية في تونس القيام بأول دراسة نوعية وكمية شاملة في للمرأة، 

العالقة بتواجد املرأة في  اتوقد تعرضت هذه الدراسة لعديد العناصر ذ  ونفاذها ملواقع القرار.

 الوظيفة العمومية ونفاذها ملواقع القرار وذلك باالعتماد على املخطط التالي:

 اقع العمل في العالم وفي تونسرأة في مو تواجد امل. 

  ز للمساواة املهنية بين املرأة والرجل في الوظيفة العمومية التونسية اإلطار  .القانوني املحف 

 رأة في الوظيفة العموميةإحصائيات حول تواجد امل. 

 تبرير الفوارق بين الجنسين في الوظيفة العمومية العليا. 
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يات اإلحصائية من جهة وإطالق ضافة إلى جمع ومعالجة املعطكما اعتمدت هذه الدراسة، باإل 

استبيان على الخط لفائدة املوظفين من الجنسين الستقراء آرائهم بخصوص عدد من املسائل ذات 

الدراسة من جهة أخرى، إلى اعتماد مقاربة ميدانية تمثلت في محاورة عدد من املوظفات العالقة ب

لى العراقيل الواقعية التي تواجهها املرأة خالل مسيرتها للوقوف عيا الالئي يشغلن وظائف إدارية عل

ات في الوزارات تأجريت مقابال  اإلطار و في هذا املهنية.  و تم  مع نساء يشغلن منصب مديرات عام 

 على أربعة مواضيع رئيسية: التركيز خاللها 

o .املسيرة املهنية 

o ط الوظيفية واملسيرة املهنية بشكل عام. موقف املستجوبات فيما يتعلق بالتسميات في الخط 

o بين الحياة املهنية والحياة الشخصية.وفيق كيفية ضمان الت 

o .مدى تعر ض املستوجبات للتمييز بين الجنسين والسقف الزجا ي 

تكون منطلقا للعمل في كل اإلدارات و الهياكل  التوصياتو انتهت هذه الدراسة إلى تقديم جملة من 

 املؤسسات غير املنتمية للقطاع العام . قبل العمومية فضال عن إمكانية اعتمادها من

 :السلطة التنفيذية و التشريعية املمثلون و املمثالت  تن إدارة *

مهورية و مجلس لم تقتصر تركيبة مجلس النظراء على الوزارات ، بل امتدت إلى كل من رئاسة الج

نواب الشعب و كذلك رئاسة الحكومة . و يستخلص من هذا التمثيل  استبطان نظرة شاملة إلدراج 

من رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب مقاربة النوع االجتماعي ، و يمكن أن يكون في تمثيلية كل 

ات،وبالتالي فهم مطالبون خضوع من يمثلهم لنفس التزامات املكلفين بإدراج مقاربة النوع في الوزار 

أيضا باتخاذ التدابير الالزمة التي تتالءم و طبيعة اإلدارة التي ينتمون إليها من إدراج مقاربة النوع 

 االجتماعي .

ى توسعة مجال إدراج مقاربة  النوع االجتماعي كمشروع محمول من الجميع ويهدف هذا التمثيل إل

 وذلك مهما كانت التأويالت:

 االجتماعي  م للمساهمة بإبداء الرأي و التصويت بخصوص  إدراج مقاربة النوعسواء بحضوره ❖

سياسات الحكومية و اإلثراء و التوجيه حتى ال يكون هناك تضارب أو عدم تنسيق مع الفي 

 ؤسسات التي ينتمون إليها .امل

التي  دارةاإل وع االجتماعي في نكممثلين إلداراتهم يكتسبون مهارات قصد إدراج مقاربة السواء  ❖

تبعا لذلك مساهمين في تعميم هذه الرؤية الحقوقية في كل اإلدارات دون  اينتمون إليها ويكونو 
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ة و رئاسة الجمهورية و كذلك و ذلك في السلطة التنفيذية برأسيها رئاسة الحكوم  استثناء

 . 7مجلس نواب الشعب

 :العمومية  الهيئاتون و ممثالت تن ممثل*

 و هي :ن عن هيئات عمومية يممثلأن تركيبة املجلس وجب أن تضم  2016لسنة  626عدد  األمر أقر  

 الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية  •

 الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري  •

 مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة  •

 املرصد الوطني للشباب  •

 املعهد الوطني لإلحصاء •

تملك من التجربة و الخبرة على مستوى ما أنجزته من أعمال و دراسات و ما تلقته الهياكل  و هذه 

طط و البرامج و ألعمال مجلس النظراء حتى تكون كل  الخ اما يجعلها سند، و أيضا من شكايات 

يمكن أن تضفي مزيدا من  بممارسات جيدةمدعمة امليزانيات مصحوبة بدراسات في الغرض و 

 و إسنادا ألعماله و خاصة سياسات الحكومة .على أعمال املجلس في مجاالت تدخله  املشروعية

 لقانونيين و همالسها أو ممثليها االهياكل املعنية سواء من مج و تتم تسمية هؤالء أيضا باقتراح من

 رؤساء أو املديرين العامين لهم .

 :و ممثالت تن املجتمع املدني  ممثلون *

جيدة بهذا النص الترتيبي هو اعتماد املقاربة التشاركية التي عرفتها الجمهورية من أهم املمارسات ال

االستدعاء و ذلك ال على مستوى التشاور و ،2011جانفي  14-2010ديسمبر  17 التونسية ما بعد ثورة

و لهم كما لبقية  املجلسفي بتعيين شخصيات  من املجتمع املدني كأت اء قارين عند الحاجة بل 

 . صوت مؤثر في اتخاذ القرارو العضوات  االعضاء

املجلس لن يكون صدى الهياكل و الهيئات العمومية بل سيحمل عند  فإن    و من خالل هذه املقاربة 

نظرة نقدية من املجتمع املدني الذي لديل خبرة في ضوع اختصاصه اتخاذ القرارات املعنية بمو 

ثر على مستوى األوإنما  فحسب  على املستوى القانوني ال   ءلنسا ةاملسائل املتعلقة بالحقوق اإلنساني

 
 ةضائية ليكون هلا التأثري و التأثر هبذه املقاربو كان من املهم أيضا متثيل السلطة الق  7
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االجتماعية  و املهنية و  فحسب املعيش ي للنساء جمعيهن و على اختالف وضعياتهن االقتصاديةالواقعي و 

 السياسية .و و الثقافية 

الذي ال يخضع على خالف باقي أعضاء و عضوات املجلس إلى ،و تكفل هذه املشاركة للمجتمع املدني 

ب التحفظ أو السلطة الرئاسية أو غيرها من الواجبات التي يضعها القانون على عاتق هؤالء ، واج

 تحمل رؤية لعمل املؤسسات العمومية و أثره على مستوى الواقع .فسحة 

 

و الهيئات   تالوزارااذ االختصاصات املتعلقة بإدراج معايير  النوع االجتماعي  تلى مستوى إنف

 :العمومية

االختصاصات لدى الهياكل املعنية بها يبق  رهين السياقات التي يتواجد فيها املكلف بمقاربة  إن إنفاذ

 :النوع منها 

لهذه املهمة كما  متفرغا تماماعي يكون فيه املكلف بمقاربة النوع االجتما مناخ مناسبتوفر  -

عة هذه اقتض ى ذلك األمر املحدث ملجلس النظراء و هي غير صورة الحال مما حد  من نجا

 . صالحياته  إلنفاذالخطة في الوصول في أجل معقول 

تسمح  إدارية إمكاناتاملعنية في مواردها البشرية و خاصة توفر  اإلدارةحوكمة  مدى -

 مع غيره من نظرائه في الوزارة . اإلداريةمن تقاسم املهام للمكلف بمقاربة النوع 

في مسألة مقاربة النوع ابقة س إدارات لها تجارب إذ أن هناك  إدارةصوصية كل خ  -

مما جعل مهام املكلف بها في تناغم مع  ،حتى قبل صدور أمر إحداث مجلس النظراءاالجتماعي 

 وزارة املرأة واألسرةية من ذلك مثال سياسات سابقة الوضع و هيأت أرضية للعمل بأريح

وكان لها مجلس  املرأةالتي  تعد في صلب مهامها وأهدافها كوزارة تعنى ب  والطفولة وكبار السن

، إذ  لوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولياألمر بالنسبة و كذلك  وطني للمرأة واألسرة

ى "لجنة املرأة عرف التعامل مع ادراج حقوق النساء في مجال الت نمية منذ  إحداث لجنة تسم 

( و الحقا 1996-1992والتنمية” ألول مرة ضمن اللجان املحدثة إلعداد املخطط الثامن )

ة في املخطط الثامن مع التنصيص  ل مر  إحداث باب "املرأة والتنمية" ضمن أبواب املخطط ألو 

النوع االجتماعي في عملية التنمية " على اعتماد مقاربة 2006-2002في وثيقة املخطط العاشر "

. 
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مقاربة النوع االجتماعي إلدماج  8الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري سعى  و في هذا اإلطار 

التي تشمل البحوث الطبية والديمغرافية والتدريب و  ضمن مختلف برامجه ومجاالت تدخله

البرنامج الوطني للتنظيم العائلي والصحة وعية والتثقيفية والعيادات الطبية لتنفيذ نوالخدمات ال

بين الجنسين ؤ ة التكافدرات برزت في برامجها مثل برنامج " تنميااإلنجابية.كما كانت لها مب

 والوقاية من العنف ضد املرأة" 

جتماعي قد تبدو و لو في وجود برامج أو ت فإن مسألة مقاربة النوع اإل ادار أما بالنسبة لبقية اإل 

 غرض غير مهيكلة مما جعل التحديات تختلف من وزارة إلى أخرى و من هيكل إلى آخر.دورات في ال

الشعب  و  في إطار الحرص على تشريك ناجع للمرأة باملؤسسة  مجلس نواب فيما يتعلق باءدارة

البرملانية وخاصة في املراكز القيادية فقد تقاربت نسبة تمثيلية املرأة مع الرجل على مستوى مجموع 

على   وان وكذلك على مستوى اإلطارات املكلفين بخطط وظيفية حيث بلغت  هذه النسب األع

و في ما يتعلق  % 32.96أما أعوان التنفيذ والتسيير فبلغت  % 52.47( 2و أ 1مستوى  اإلطارات )أ

 % 52.72بالعملة بلغت النسبة 

لغت بالنسبة لخطة   كاهية مدير أما نسب تمثيلية النساء  في البرملان على مستوى الخطة الوظيفية فب

  .  % 52.17و مدير عام  % 38.46و خطة مدير  % 47.91

 

  إنفاذ  االختصاصات املتعلقة بإدراج معايير  النوع االجتماعيدور املجتمع املدني في 

 ضبابية تلى مستوى القانون بالنسبة ملمثلي املجتمع املدني *

مباشرة  أي جتماعات املجلس لنقاش و إبداء الر في ا وناملجتمع املدني حاضر  اءعضأ  كان

رية و على مستوى و املخططات الوزا بخصوص سياسات الحكومة من جهة و كذلك السياسات

 .الهيكل 

غير معنيين بتقديم تقرير  األعضاءو على خالف املكلفين بإدراج مقاربة النوع بالوزارات فإن هؤالء 

لكن في املقابل فإن مشاركتهم في املجلس و ومي ،ألنهم ال يشرفون على أي قطاع عمسداس ي 

اعي كانت تفترض منهم تقديم سسة النوع االجتمأمساهمتهم في املصادقة على الخطة الوطنية مل

 
ل فقط بتقدمي الدعم يف مسائل تقنية  على خالف بقية اهلياكل املمثلة باجمللس يبدو أن هذا األخري هو الوحيد الذي اعترب متثليته يف اجمللس ال تتمث8

 لنوع االجتماعي فيه . بعالقة مبجال تدخله ، بل جتاوزه إىل اعتبار أنه معين كذلك بإدراج مقاربة ا
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خالصة األعمال والتوصيات بغرض تحسين أداء املجلس و لكن أيضا ربط شراكة بين الهياكل 

 التشاركي عبر من هو متواجد باملجلس.العمومية و فضاء املجتمع املدني من خالل التفاعل 

مستوى أشغال املجلس  على ممثلي املجتمع املدني بخصوص األثر  علىقانوني وفي غياب اي التزام  

يظل لهؤالء التزام أخالقي ال غير،  ضرورة أن عدم الحضور ليست له أي تبعات  والتزاماتهم تجاهه

 في إلغاء العضوية باملجلس .

 القانون بالنسبة ملمثلي الهيئات  العمومية   ضبابية تلى مستوى *

هم و ارتباطهم باملرفق رغم تقارب املؤسسات املمثلة في مجلس النظراء من حيث مجال تخصص

العمومي سواء من الناحية الخدماتية أو الهيكلية ، فإن  مركزهم بقي غامضا و الحال أنهم معنيون 

العمومية باعتبارهم امتدادا للمرفق العمومي و يجب أن بإدراج مقاربة النوع االجتماعي في هياكلهم 

 ال يكونوا خارج السياق املؤسساتي .

ت الخصوصية  لبعض الهيئات مثل ما اتجه له  الديوان الوطني للعمران وجاءت بعض املبادرا

بنفس مهام ممثلي و  عالبشري الذي توخى تأويال متناغما مع روح النص،حضورهم على االضطال 

املجتمع املدني و أن أدائهم في االسناد اقتصر على توفير ما لديهم من دراسات و أدلة و ممثالت 

 احصائيات .

وممثالت بعض  الهيئات  في شكل اجتهادات خصوصية  حيث  بادرت   يبادرات ملمثلكما جاءت م

بخصوص  ممثلة الهيئة العليا لحقوق االنسان والحريات األساسية بمراسلة املجلس وكتابته القارة

تقرير لجنة املساواة والحريات الفردية ملناصرة املقترحات املؤسسة للمساواة بين املرأة والرجل 

الحريات الفردية. ولم يتطرق املجلس لهذا التقرير التاريخي والهام وهو في صلب ادماج مقار وضمان 

كل االهتمام  بمناصرة  بة النوع االجتماعي  و التي أولتها هيئة حقوق االنسان والحريات الفردية

البة بتحسين تقرير الحريات الفردية واملساواة بين املرأة والرجل و بتعدد زيارات سجن النساء واملط

ظروف السجينات الى جانب العديد من  اإلصدارات والبيانات التي تندد بانتهاكات حقوق النساء 

هذه الحقوق جزئ ال يتجزأ من  وتدعوا السلط والفاعلين السياسيين واملجتمع املدني لحماية

 .االجتماعيحقوق اإلنسان، كما خصص مشروع التقرير السنوي للهيئة جزءا إلدماج مقاربة النوع 
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 التكوين  النساء املستهدفات ببرامج *

الوطنية و الخطط لخطة  و امليزانيات املبرمجة في اخططات املبرامج و النساء بالاستهداف  إن

 أهم املؤشرات لقياس نجاعتها .القطاعية يعد من 

وضع الوطنية  تنفيذا للخطة واألسرة والطفولة وكبار السن وزارة املرأةو في هذا اإلطار قامت 

 – 2017الستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في املناطق الريفية ا

وضع برنامج رائدة للمبادرة من خالل   2017 أوت 11والتي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ  2020

 االقتصادية النسائية.

"إرساء مشروع حضاري يستند باألساس إلى  لى إ 2020-2016يهدف املخطط الخماس ي للتنمية  و 

في مختلف تجلياتها وأبعادها وإلى ترسيخ مقومات الحكم الرشيد فكرا وممارسة  كونيةمنظومة قيم 

. وقد ركز في 9العدالة االجتماعية في سائر مكوناتها ومضامينها" وإحاللي وتحقيق االزدهار االقتصاد

القائمة مساهمة املرأة الفاعلة في بناء الرؤية املجتمعية املنشودة مجال املشروع املجتمعي املتطور على 

 إرساء األمنالتي تسعى إلى  ،كل أنواع التطرفعلى مبدأ قبول اآلخر واالحترام املتبادل ومناهضة 

ز في منوال التنمية على ضرورة تحقيق األمان 
 
والسلم وفقا لقواعد االعتدال والحوار والتسامح. كما رك

حور الثالث املتعلق بالتنمية البشرية و تضمن امل لظاهرة اإلرهاب ودعم السلم االجتماعي. والتصدي

 .يتعلق بتعزيز حقوق النساء وتدعيم مكاسبهن مهماواإلدماج االجتماعي جانبا 

املؤشر  "املرأة واألمن والسلم"1325 الدولي وتمثل خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن

دعم مشاركة فاعلة للمرأة في التصدي لإلرهاب واملساهمة في بث السلم "املتعلق بئئ الوحيد للمخرج

ومأسسة النوع  " لألثر الثاني للخطة الوطنية الدماجواألمن على املستوى الوطني والجهوي واملحلي

 . 2020-2016االجتماعي املصادق عليها مؤخرا للفترة 

طاعية ملكافحة االرهاب  الخاصة بقطاع املرأة واألسرة كما تمثل عنصرا أساسيا في تنفيذ الخطة الق

بناء على إذن من رئيس والطفولة واملدرجة ضمن الخطة الوطنية ملكافحة االرهاب، حيث أنه 

، تم إعداد استراتيجية 2015فيفري  12الجتماع مجلس األمن القومي يوم  الجمهورية خالل ترأسه

اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب املحدثة بموجب القانون وطنية ملكافحة التطرف واإلرهاب من طرف 

و املتعلق بمكافحة اإلرهاب و منع غسل  2015أوت  7املؤرخ في    2015لسنة  26 عدداألساس ي 

 
 24، ص 2015سبتمبر  15، 2020-2016مشروع الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 9
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 عز هذه االستراتيجية على أربعة أركان أساسية وهي الوقاية والحماية والتتبع والرد. وترتكاألموال  

 .كم الرشيد وسيادة  القانون و احترام حقوق اإلنسانوذلك لتفعيلها في إطار الح

الستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء افي تأتي الخطة داعمة ومرافقة ملا ورد و 

. وتضم في 2017والتي صادقت عليها الحكومة في مارس  2020 – 2017ي املناطق الريفية والفتيات ف

واالجتماعي للفتيات والنساء في الريف وتيسير مشاركتهن في الحياة العامة  محاورها التمكين االقتصادي 

نة حول أوض حياتهنوتحسين جودة  اع في الوسط الريفي فضال عن توفير املعطيات الدقيقة واملحي 

 واعتمادها في املخططات التنموية. املتدخلينووضعها على ذمة  هنوحاجيات

طار تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملناهضة العنف املسلط على في إ االجتماتيةوزارة الشؤون ولت ت

مختلف في الغرض تأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي من املنتفعين ب إحصائيات إعدادالنساء 

 االجتماعي...(مراكز اإلحاطة والتوجيه، برنامج اإلسعاف  املعوزة،الوزارة )العائالت  برامج

اة وتكافؤ الفرص في التمتع بخدمات الهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارة تم اعتماد وفي إطار تعزيز املساو 

ين، الشبان ل  النوع االجتماعي ضمن مختلف تقارير النشاط الدورية )التعهد األطفال املهددطمص

 ضحايا العنف ، تشغيل األطفال، .......(  املتكيفين اجتماعيا،والكهول غير 

إدماج مقاربة تقاريرها تعمل وزارة الشؤون االجتماعية على تضمين تفقد وبخصوص مجال الشغل وال

ي حول تفقد الشغل في القطاع الصناعي والتجار  81النوع االجتماعي تطبيقا لالتفاقية الدولية رقم 

حول املساواة في األجر وعدم التمييز في االستخدام واملهنة  101و 100واالتفاقيتين األساسيتين رقم 

ة ومقتضيات مجلة االرجال والنساء بكامل حقوقهم األساسية في العمل على أساس املساو وتمتيع 

 الشغل التي تنص على عدم التمييز بين الرجل واملرأة في تطبيق تشريع الشغل عامة.

لتمكين االقتصادي واالجتماعي واملتمثل في وضع برنامج لتعليم الفتيات لإلى جانب إيالء مكانة 

لتعليم في الوسط الريفي والحرص على تبويب املعطيات واالحصائيات بما يسمح املنقطعات عن ا

 بضمان تكافؤ الفرص واملساواة بين املرأة والرجل.

على أهداف  2018رعاية الصحية األساسية وخالل سنة في إطار برنامج ال وزارة الصحةو عملت  

 ومؤشرات تعكس النوع االجتماعي وذلك في املجاالت التالية:
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الجهود باألساس على دعم سياسة الصحة اإلنجابية ضمانا لنمو   دعم الصحة اإلنجابية:تركزت -

ة الوطنية املستقبلية للسياسة السكانية م تماشياديمغرافي متوازن و 
 
 :ن خاللوالخط

. وفي هذا اإلطار انطلق البرنامج الوطني إلى الطلبات في مجال تنظيم األسرة االستجابةمواصلة  ➢

ألم والوليد في إعداد مشروع شراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان لوضع خطة لصحة ا

 .2025استراتيجية لبلوغ أهداف التنمية املستدامة في أفق 

ة األمهات والولدان بفضل دعم برنامج ما حول الوالدة تحقيق مؤشرات أرفع العمل على  ➢ لصح 

حفوفة باملخاطر ومتابعتها إلى جانب وتكثيف األنشطة املتصلة بالكشف عن حاالت الحمل امل

ة  أنشطة التوعية والتحسيس والتثقيف حول األمومة اآلمنة وذلك بكل جهات البالد وخاص 

لكشوفات واألدوية املتعلقة بالوقاية من مضاعفات وقد تم توفير ا منها املناطق ذات األولوية،

 فترة ما حول الوالدة.

  تشير املعطيات املتوفرة  2018 وسنة 2017والطفل لسنة بالنسبة لإلنجازات للنهوض بصحة األم :

على املستوى الوطني )بما  % 84.5حوالي  2018على أن نسبة مراقبة الحمل بخمس عيادات بلغت سنة 

(. إال أن هذه النسبة لم %50) 2017وقد سجلت ارتفاعا مقارنة بسنة  . ت الخاصة(في ذلك املؤسسا

 ية العمومية ويعود ذلك لجملة من األسباب من أهمها: في املؤسسات الصح% 34.5تتجاوز 

 نقص الوعي لدى النساء الحوامل وأقاربهن بأهمية إتباع الرزنامة الوطنية ملراقبة الحمل،  ✓

 ت ) العمل واملشاغل الحياتية(،صعوبات للوصول للعيادا ✓

 كلفة التنقل والوصول إلى مقرات العيادات ملراقبة الحمل،  ✓

 ميلية،كلفة الفحوصات التك ✓

 عدم توفر بصفة متواصلة للفحوصات التكميلية وخاصة الفحص بالصدى، ✓

 تدني في جودة الخدمات وخاصة اإلستقبال. ✓

ي والحضري ويرجع ذلك إلى تفاوت التنمية بين كما تم تحقيق نسب متفاوتة بين الجهات والوسط الريف

إلستراتيجية الوطنية للنهوض ا تم تحيين ة األم والطفلالنهوض بصح  بالنسبة لهدف  هذه الجهات.

 :ة األم والوليد وتتمحور توجهاتها حول صحب

 ،األم والوليد صحةضمان الولوج لخدمات  -

 ،تحسين جودة الخدمات -
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 ،دراتها واملوارد املاديةتوفير املوارد البشرية وتنمية ق -

 ،األم والوليد لصحةستنهاض القدرات املجتمعية ا -

 األم والوليد صحةتقييم ومتابعة برامج وسياسات -

ة الديوان الوطني للعمران البشري بالتعاون مع وزارة الصحة  الذي قام كما يمكن استحضار تجرب

 تدريبية تمثلت في :دورات 

ي الخدمات الصحية في مجال الوقاية من العنف املبني خطة وطنية لتدريب مسد إعداد   -

عنف وقد تمت املصادقة عليها على النوع االجتماعي والتكفل بالفتيات والنساء ضحايا ال

 .2017من قبل سلطة اإلشراف خالل شهر أكتوبر 

صياغة الدليل التدريبي األول لتحسيس مهنيي الصحة بدورهم في مكافحة العنف املبني  -

بعض الجمعيات ع و قد تم إعداد هذا الدليل بمشاركة الهياكل العمومية و على النو 

 .2017أكتوبر الناشطة في املجال في 

ظيم ملتق  وطني بإشراف وزير الصحة جمع املندوبين الجهوين لألسرة والعمران البشري تن -

هنيي واملديرين الجهويين للصحة حول اإلجراءات العملية لتنفيذ الخطة الوطنية لتدريب م

مارس  29 ء ضحايا العنف املبني على النوع في الصحة في مجال التكفل بالفتيات والنسا

2018  

إطارا من الديوان و من هياكل الصحة من كافة  48دريب املدريين لفائدة تنظيم دورة ت -

واليات الجمهورية حول الدليل التدريبي األول في مجال التوعية بأهمية مكافحة العنف 

 ى النوع في تونس.املبني عل

تنظيم ورشة صياغة الدليل التدريبي الثاني والخاص بالتكفل بالفتيات والنساء ضحايا  -

ملبني على النوع و ذلك بالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان و بإشراف العنف ا

 الفرنسية. EGAEخبيرتين من مجموعة  

مهنيا في  620لفائدة  2018ديسمبر والية خالل شهري نوفمبر و  23تنظيم دورات تدريبية في  -

عنف مجال الصحة من مختلف األسالك واالختصاصات حول النوع االجتماعي ومكافحة ال

 ضد الفتيات والنساء.
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إطارا من الديوان ومن هياكل الصحة من كافة  30تنظيم دورة تدريب املدربين لفائدة  -

لتكفل النفس ي والطبي بالفتيات واليات الجمهورية حول الدليل التدريبي الثاني والخاص با

 والنساء ضحايا العنف املبني على النوع في تونس.

البشري ومقاطعة  بين الديوان الوطني لألسرة والعمران مواصلة تنفيذ برنامج التعاون  -

و الذي تم في إطاره تنظيم ثالث دورات "جمعية تضامن نساء البلجيكية والوني بروكسال "

طبيبة وأخصائية نفسانية )عن كل دورة ( في مجال العنف  23تدريبية معمقة لفائدة 

 .2018-2017الزو ي وداخل األسرة 

  التقييم املتابعة و  مؤشرات*

مع  الكامنة وراء التمييز األسباب وقوف على  تنطلق مؤشرات املتابعة و التقييم من يمكن أن 

دة لذلك.و هو ما قامباالستعانة  ات واملؤشرات املؤي  ت به كل الوزارات التي أدلت بتقاريرها اإلحصائي 

الدولة و الشؤون  كمالوزارات املرأة و الوظيفة العمومية و الداخلية و الدفاع و أعلى غرار 

وزارة القيام بدراسات في الغرض مثل  2019ضمنت ببرامجها املستقبلية بعنوان سنة  العقارية  أو 

 .  السياحة

أو وزارة الدفاع  وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السنمثل  تالوزارافي بعض  األساسعلى هذا  وتم  

على مستوى البرامج و  و على مستوى التمثيلية  النوع وضع لجان ملتابعة إدراج مقاربةالداخلية و 

 املخططات .

مؤشرات و على مستوى الخطط التنفيذية القطاعية وضعت بعض الوزارات على غرار وزارة الدفاع 

  .ة للتقييمنوتية وكمي

 حرصت على اعتماد مؤشرات علمية إلدراج التي وزارة الشؤون املحلية والبيئة لدى كذلك  األمر كان و 

مقاربة النوع االجتماعي بالوزارة والهياكل الراجعة بالنظر اليها حتى يتسنى توجيه وتقييم التدخالت في 

باعتبار خصوصية وزارة الشؤون  هذا املجال والبحث عن إعداد دراسات في إطار التعاون الدولي

 املحلية والبيئة )بلديات ، إدارات مركزية..( .
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 إدراج مقاربة النوع االجتماعي تقييم  مسار :  الباب الرابع

 

 النقائص -1

ه يبق   غير كاف ما لم يكن 
 
ا إال أن ترمي إلى دعم   بتدابير و سياسات مرفوقال ن كان نص  الدستور مهم 

انخراط الجمهورية التونسية في ترسانة  املواثيق و املعاهدات الدولية  أساسها في وتجد  مكانة النساء

 فة عامة و تتصدى لكل أشكال التمييز ضد  النساء.التي تكرس حقوق اإلنسان بص

و تظل الترسانة القانونية على أهميتها غير كافية ما لم يتم اتخاذ التدابير الفعلية لترجمة هذه الحقوق 

.و مخططات و ميزانيات تلتزم الدولة بتكريسها وإنفاذها على مستوى الواقعإلى برامج   

تطور العمل بها بإرساء  تي تلق  دعما من منظمات أممية ال  اتل ن تم على مستوى بعض الوزار 

 منها  ، فإنها بقيت محدودة بالنسبة للبعض اآلخر الخطوات األولى نحو إدماج مقاربة النوع االجتماعي 

في غياب خلية عدم االستقرار على مستوى املكلف  بمقاربة النوع أو كذلك لعدم  التفرغ التام ملعاينة 

أو عدم ضمان  التي أثرت بصفة متفاوتة على أداء مهام ممثلي الوزاراتخير و قارة تسند هذا األ 

انا إلى تغيير و يرجع ذلك  أحياستمرارية التكوين ونجاعته لألعضاء املكلفين بمقاربة النوع  اإلجتماعي  

أو  الوزراء الذين يتداولون على الوزارات و الذي يترتب عنه في بعض الحاالت تغيير العضو باملجلس 

بإدارات أخرى أو  انتهاء العالقة الشغلية بين  العضو املكلف  و وزارته  سواء بإنهاء اإللحاق أو بالتحاقه

ل عدم حضور األشخاص ممثلي بعض بموجب التقاعد 
 
الهيئات العمومية أو ممثلي املجتمع كما شك

 مان االستمراريةاملدني بصفاتهم وإرسال أشخاص آخرين لتمثيلهم بهذه الدورات ،عائقا نحو ض

.في التكوين والنجاعة  

االقتصار على   ،إذ ال يجب لتطويرتستوجب اتجربة املجلس من خالل التأسيس غنية فإنها  رغم أن  

لسلطة التقديرية لرئيس ا الىالرأي  ويرجع ابداءمل كل املجاالت بل وجب أن يش  تأويل ضيق للنص 

إن كان مواكبا ملسارات صنع القرار سواء على املستوى النظراء مجلس الحكومة ، إال أن ال ش يء يمنع 

بداء إل  عليه يتقدم بطلب لرئيس الحكومة حتى يتم عرض هذه النصوصالتشريعي  أو الترتيبي أن 

  .الرأي 
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 اآللياتعقبات على مستوى املوارد البشرية القادرة على تفعيل كل تواجه  تالوزارا ضبععلما وأن 

ملأسسة و إدراج مقاربة النوع االجتماعي و كذلك فقدان املهارات الالزمة على املبرمجة بالخطة الوطنية 

 بة .قار هذه املبياني مما يحول دون التقدم في االجل املعقول إلدراج الاملستوى اإلحصائي أو 

أن  الوعي املؤسساتي بتقبل مقاربة النوع االجتماعي  بقي منقوصا بالتزامه  الحياد أيضا و ما يالحظ 

ي  ال يعتبر في الحقيقة حيادا مولدا للمساواة بل هو في الواقع يعكس تمييزا ضد النساء  طاملا أن  الذ

لتعامل معها بما يسمى بالحياد  بل حالة التفاوت االجتماعي  لألوضاع بين النساء والرجال ال يتعين ا

و هو ما  لفائدة النساء .ة لصالحهن باتخاذ  مبادرات تعديلية خاصة  ييتجه  توخي التدابير  اإليجاب

ألنشطة التي اانعكس في بعض الوزارات التي واصلت  العمل بنفس اآلليات دون تطوير و تم عرض 

 .قوم بها قبل إحداث مجلس النظراءت

فإن تقارب الرؤى بين مختلف املتدخلين بعالقة ملجلس النظراء ة متعددة االختصاص رغم التركيب 

نهم بما في ذلك الهياكل العمومية تضفي شيئا من الضبابية على أعمال املوكولة لكل صنف م باألدوار 

الحاضرين تحمل مسؤولياتهم تجاه مراقبة و متابعة  األعضاءاملجلس و ذلك لعدم معرفة إن كان لكل 

 .شغال املجلس أو االكتفاء فحسب بمركز مالحظ في املجلس مع امتياز التصويت أ

و تم  2017، فإن االجتماع األول كان في ماي  2017منذ جانفي رغم تسمية أعضاء و عضوات املجلس 

تجاوز أولى التحديات وهي املصادقة على الخطة الوطنية إلدماج مقاربة النوع في أجل يعتبر معقوال . 

املقابل جابه املجلس عند تنفيذ هذه الخطة الوطنية صعوبات في متابعة أعمال الوزارات  أو وفي 

على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية ها بدليل عدم املصادقة الهيئات  املعنية ب

ة الدراج مقاربة وذلك ألن املقترحات الضروري إلدراج مقاربة النوع االجتماعي ومتابعة إنجازها وتقييمها

ال تزال طور  النوع االجتماعي في البرامج واملشاريع واملخططات حسب الوزارة التي يرجع لها املعني بالنظر 

 التجربة.

و ذلك ألن الوزارات رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع االجتماعي كما لم ينته املجلس إلى 

 بخصوصها خالل اجتماعات املجلس.  ما لم تتواصلك املعنية لم تقدم تقارير 

دورية الرير اتقذه الهإعداد لم يكن  و في غياب تقارير سداسية عن املكلفين بإدراج مقاربة النوع 

ؤشرات كمية متضمنا ملسنوية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي ال

 .ية واالجتماعية والثقافية والسياسيةونوعية حول تمكين املرأة في املجاالت االقتصاد

 شمولة بالتقرير.املهمة االستشارية غائبة خالل املدة  امللذلك بقيت 
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 626اكتف  املجلس بعالقة بالصعوبات التي واجهت أعضاءه إلى إحداث لجنة تعنى بتنقيح األمر عدد و 

قترحات بخصوص اإلصالحات وتقديم املكإصالح أولي في انتظار عرض التقارير السداسية   2016لسنة 

 .التشريعية والترتيبية واإلجراءات اإلدارية لتجاوز تلك الصعوبات

لنوع ليس مهمة خاصة باملكلف بإدراج املقاربة دون تبني لها على مستوى الوزارات إن إدراج مقاربة ا

لوطنية إعداد خطة تنفيذية سنوية قطاعية للخطة املزمة باملعنية و من ذلك أن هذه الوزارات 

.و تم في املقابل اعتبار أن املسؤول الوحيد عن إعداد الخطة القطاعية  إلدراج مقاربة النوع االجتماعي

هو املكلف و الحال أن الوزارات هي املعنية بالخطة القطاعية التي تعرض على الوزير ويصادق عليها 

 لتصبح الحقا منهجا داخل الوزارة .

تتم املصادقة عليها بعد وذلك لوجود صعوبات بالنسبة  و بخصوص هذه الخطط يبدو أنه لم

تقديم املقترحات  يتسنى لهمحتى لبعض املكلفين بالوزارة  للولوج للمعلومات ذات العالقة 

الضرورية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي في البرامج واملشاريع واملخططات حسب مشموالت الوزارة 

 .رالتي يرجع لها املعني باألمر بالنظ

املشاركة في إعداد مؤشرات كمية ونوعية وفق مقاربة  وجدت أيضا الوزارات املعنية من خالل 

 ضمن تقييم البرامج واملشاريع ذات العالقة باملساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرصالنوع االجتماعي 

 صعوبة ألن أغلبها لم يتمكن من تقديم تقريره حول عمله بالوزارة .

ة النساء في الخطط الوظيفية في مستوى الوزارات واقتراح اإلجراءات الكفيلة متابعة تسمي أما 

فهي توى التعيين والتدرج الوظيفي والتكوين والتدريب،بدعم املساواة بين الجنسين على مس 

 .مرتبطة أيضا بتحين معلومات املكلف بخصوصها و إمكانية ولوجه إلدارة الشؤون اإلدارية 

عالقة مباشرة بمجال االستشارة  تمت املصادقة عليها  عديد النصوص ذات الحظته هو أن  ما يمكن م

لنظراء و كانت أيضا تحت السلطة التقديرية لرئيس اتخاذها و هي في صلب إختصاص مجلس ا أو 

الحكومة لعرضها على املجلس ، لكن لم تتم املبادرة بعرضها و هو ما حال دون إبداء رأي استشاري في 

 18هذه النصوص ، القانون املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة أو الفصل  الغرض. و من أهم

علق باحترام مبدأ التناصف في التعيين في الوظيفة  العمومية .و لم من قانون املالية  أو املنشور املت

عطلة األمومة و األبوة  و كذلك مشروع املرصد الوطني بيتم كذلك عرض مشروع القانون املتعلق 

 فحة العنف ضد املرأة.ملكا
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أن  2016لسنة  626اقتض ى األمر عدد بخصوص متابعة وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن:

تتولى الوزارة املكلفة باملرأة السهر على متابعة إعداد الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي 

أنه و على مستوى الواقع لم يتم تمكينها من  ة، غير وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة األطراف املعني

 ائما في تجاوب حيني .آليات املتابعة خاصة أن تفاعل الوزارات املعنية بالتنسيق ليست د

 ثلّيي رئاسة الجمهورية و مجلس النواب  ممتلى مستوى صالحيات أت اء املجلس 

إن  التزاماتهم تجاه رغم وجود من يمثل مجلس النواب و رئاسة الحكومة في مجلس النظراء ف

من  5املؤسسات الراجعين لها بالنظر غير واضحة على عكس ممثلي  الوزرات ، إذ أن الفصل 

املكلف أو املكلفة بمقاربة النوع االجتماعي بالوزارات خص  فقط  2016لسنة  626مر عدد األ 

 الذي ضبط صالحياته . 9بالتفرغ و الفصل 

  في مؤسستي رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب لم يتم إن  إدراج مقاربة النوع االجتماعي

 قاربة النوع على إدارة املؤسستين .م إدراجو اتجه تنقيح األمر و سحب  األهميةإعطاؤها نفس 

 . لمكلف أو المكلفة بمقاربة النوع االجتماعي بالوزاراتا  
ربة النوع االجتماعي بالوزارات، رغم وجود التنصيص الصريح على التفرغ التام  للمكلف أو املكلفة بمقا

  تهم و ليسوا في حالة تفرغاأخرى بوزار  او العضوات يشغلون خطط األعضاءفإن كل 

 تثير هذه املسألة صعوبات أهمها :

جسامة املهام املوكولة للمكلف أو املكلفة بمقاربة النوع االجتماعي بالوزارات و غياب النجاعة  •

 األخير يعمل بصفة فردية و ال وجود لفريق يعاضده . كما أن هذا في صورة عدم التفرغ 

لوزارات لغياب رؤية لهذه الخطة تهميش دور املكلف أو املكلفة بمقاربة النوع االجتماعي با •

و ذلك لتداخل األدوار ،والتعريف بها في الوزارة وبروزها في هيكلة الوزارة كمهمة قائمة الذات 

فيما تعبر وظيفة إدراج  األصليةيعترف أكثر بمهمته بالنسبة للشخص  املكلف بها ،فمحيطه 

 مقاربة النوع االجتماعي مسألة ثانوية .

ت و عدم تمكين املكلف أو املكلفة بمقاربة النوع االجتماعي االنوع بالوزار  غياب ثقافة مقاربة •

عمل بالوزارات من الوسائل البشرية و اإلحصائية و البيانات و البرامج و املخططات الواجب ال

 عليها .

 عدم التفاعل اإليجابي من قبل مختلف اإلدارات بالوزارات و حجب املعلومة عنهم  •
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 تاغير ذات أولوية في مهمة الوزار ها قاربة النوع االجتماعي و اعتبار عدم تثمين إدراج م •

 املشاركةعدم النفاذ للمعلومات بالوزارات املعنية و غياب كل آلية ملزمة للتمكين من االطالع و  •

االقتراح و الحال أن عمل املكلف أو املكلفة بمقاربة النوع االجتماعي بالوزارات ال يكون إال و 

 رامج و املخططات و مشاريع القوانين و غيرها ...نفاذه لكل الب

 

 التحديات  -2

تم  إحداث   2016لسنة  626على إثر  وقوف املجلس على صعوبات في إنفاذ مقتضيات األمر عدد 

خاصة  املكلفين بمقاربة النوع وهم  ألعضاء من بينهاباقتراح تعديالت شارك فيها عدد من ا لجنة تعنى

واالسرة والطفولة وكبار السن و ممثلة وزارة الداخلية وممثلة وزارة التربية وممثل ممثال وزارة املرأة 

ضاء املجلس وممثل وزارة املالية من خالل تقديم مقترحات نابعة من أع  وزارة الشؤون الدينية

والقيام بصياغتها واقتراح إدراجها في شكل تنقيح لبعض الفصول أو إضافة فصول جديدة مثلما برز 

ات تنقيح، التي تنكب حاليا على اقتراح  أشغال لجنة مشاريع النصوص الترتيبية و القانونية من 

 و تم أيضا  إقتراح إحداث  :األمر الحكومي املتعلق بمجلس النظراء. على 

 جنة مكلفة باإلعالم واالتصال وتنظيم التظاهرات ل •

 لجنة اإلحصاء وتحليل املعطيات   •

 ات املجلس وتنسيق الخطط القطاعية ومتابعة اإلنجازلجنة البرمجة ومتابعة توصي  •

 .لجنة التكوين ودعم القدرات  •

ظراء ومن أهم التحديات تلى مستوى التكوين هو ضمان استمرار الع وية في تركيبة مجلس الن

الوزارات و الهيئات و مكونات املجتمع املدني وذلك تلى مستوى التكوين تلى  أثر ل مان 

 جاتة و الجدوى. مستوى األداء والن

من   الوطني تم تسجيل عديد االنجازات بعالقة بعمل أعضاء املجلس سواء على املستوى القطاعي او -

طيارات قائدة وى البشري التي انتهت إلى تعيين نساء ذلك مثال إدراج مقاربة النوع االجتماعي على املست

هي تعد سابقة أولى في تاريخ  و را بمالي كالتي تمت أخي بوزارة الدفاع  األمميةعلى مستوى البعثات 

الوزارة بالنسبة لهذا الصنف من العسكريين  و تم كذلك بالنسبة للعسكريات في مجاالت متعددة ، و 
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بالحفاظ على تمثلية النساء بهذه البعثات االممية بتعويض نساء بنساء يقض ي  توخت الوزارة خيارا 

10. 

مقاربة النوع على مستوى الوزارات فتحولت من "مفهوم  ثقافة جديدة في تقبل إدراج إرساءتم -

وتقبل بعض استيعاب ذلك من خالل و يت    مسقط" بالنسبة للبعض إلى "أداة عمل ناجعة"

خالل دراسة بعض مشاريع  الخطط القطاعية إذ اعتمدت مهنية عالية على  وزارات ملقاربة النوع منال

زارة  املرأة و وزارة الوظيفة العمومية و أيضا و على مستوى غرار وزارة الدفاع و وزارة الداخلية و و 

 التخصص وزارة املالية من خالل ورقة العمل التي تم استنباطها في مجال امليزانية املراعية  للنوع 

 .جتماعي اال 

 و يعود ذلك إلى  األسباب التالية :

لألعضاء  الطفولة وكبار السنالتكوين الذي تمت برمجته من قبل شركاء وزارة املرأة واألسرة و   -

 هو تكوين يشمل كل األعضاء دون استثناء .و 

تمتع بعض الوزارات األخرى بدعم من منظمات أممية جعل من مشروع الخطة القطاعية  -

 و منزلة كما تستوجبه مستلزمات القطاع.  شاملة و عامة

املظروفة بالخطة الوطنية فيذية  القطاعية تم إدماج كل املحاور نو من خالل مقترحات الخطط الت

وأقلمتها مع القطاع من ذلك مثال مسألة القضاء على العنف القائم على اساس التمييز بين الجنسين ، 

تصدي ملظاهر هذا العنف داخل املؤسسة العسكرية بوضع وزارة الدفاع  بالإذ تم ترجمته من قبل 

ة اإلفالت من العقاب عبر إيجاد سبل مشروع  آليات للتعريف بهذا العنف و أشكال  للقطع مع سياس

للمحاسبة داخل املؤسسة  من  تدعيم الخاليا املشرفة على الخط األخضر للتبليغ عن حاالت التحرش 

بأفراد مختصين في التعهد بالنساء ضحايا العنف ورفع تقارير  داخل املؤسسة العسكرية وتدعيمها

 دورية في الغرض.

دعم مشاركة فاعلة للمرأة في التصدي بة الالمركزية و القطاعية بادراج كما أخذت بعين االعتبار  املقار 

اليا تكوين خمن خالل  لإلرهاب واملساهمة في بث السلم واألمن على املستوى الوطني والجهوي واملحلي

صحية مختصة من أطباء وأخصائيين نفسانيين لتنظيم أيام دراسية تحسيسية في مؤسسات التكوين 

 
  ذلك حسب تصريح الوزارة  على إذاعة مشس ا ف م و  10
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طة بحديثي االلتحاق باملؤسسة العسكرية وخاصة منهم العنصر النسائي وتحسيسهم العسكرية لإلحا

ن حول ضرورة التوقي من كل أشكال االستقطاب والتصدي لإلرهاب من أجل استدامة السلم واألم

 املجتمعي. 

مشاريع وبرامج عمومية تعتمد مقاربة النوع اإلجتماعي بجتماعي اال قتصادي و االاملخطط و تم إرداف 

 .11تمت ترجمتها إلى إجراءات و أنشطة لصيقة بالبيئة القطاعية

تشكيل منها  فرق عمل متخصصة  بإحداثاعتمدت كذلك مقاربة دامجة أيضا فأما وزارة الداخلية 

واإلتفاق  وزارةالب اإلجتماعي النوع مقاربة إلدماج القطاعیة الخطة إنجاز بمتابعة املكلفة هيئة القيادة

الوزارة وتضمن تشریك هذه ل یعتمد على مقاربة تشاركیة تراعي خصوصیة على وضع برنامج عم

مختلف الھیاكل و األطراف الفاعلة بما في ذلك الطرف النقابي سواء في مرحلة إعداد الخطة أو في 

،وتمت التوصية بتشكيل مرحلة تنفیذھا مع ضبط رزنامة تضمن إستكمال األشغال في آجال معقولة

 فنية.خاليا قطاعية ولجان 

أيضا على مستوى سياسات الحكومة بل فحسب  و في إطار التخصص و الجدوى على املستوى القطاعي

 حول بالدفع نحو إصدار مذكرة  ةبوزارة املاليقام املكلف بإدماج مقاربة النوع االجتماعي ،املالية 

نفيذ خطة العمل إطار الحرص على ت، و ذلك في  مشروع تركيز امليزانية املراعية للنوع االجتماعي

 هذا النموذج من  تركيز  الوطنية إلدماج ومأسسة مقاربة النوع االجتماعي ستنطلق وزارة املالية في

يز منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف سيتم اعتماد نفس منهجية تركإذ امليزانية تدريجيا.

ملركزية للتصرف في امليزانية حسب ونفس اآلليات املتاحة حاليا في هذا اإلطار وذلك بقيادة الوحدة ا

 األهداف بوزارة املالية.

و أبرزت املذكرة أهم املراحل لتركيز هذا املشروع من خالل االستثمار في انجازات سابقة و البناء عليها 

تم خالل الفترة املنقضية التواصل مع مختلف الهياكل املعنية بهذا املشروع بخصوص بقية الهياكل .و 

أة، املعهد الوطني لإلحصاء، املركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة...( والتي )وزارة املر 

ربة على مستوى ستة وزارات من شأنها املساهمة بطريقة فاعلة في إنجاحه وسيتم االنطالق في التج

 
ديالة إنجاز بحث وتدقيق داخلي حول الحاجيات الخصوصية للمرأة في مجال البنية التحتية والتجهيزات خاللل اعممالال ال ا منها مــثال 11

هذا البحث وإمداد مخطط ممالل منهجالي وإتبالا   للوحدات ال سكرية بشّتى الثكنات وخاصة بالنسبة لألممال الميدانية.و إستغلل نتائج

 اإلمتبار مقاربة النو  اإلجتمامي.برنامج بنية أساسية تأخذ ب ين 

« Les besoinssexo- spécifiques » تجهيزات للحاجيات الخصوصية حسب  و إنجاز بحث حول مدى إستجابة الم دات وال

    Lesbesoinssexo- spécifiques » الجنس. 
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لبحث العلمي، وزارة نموذجية وهي وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وزارة التعليئم العالي وا

التربية، وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية، وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري ووزارة 

 الصحة العمومية. 

 : 2019ملراحل األساسية املقترحة لتركيز املنظومة بالنسبة لسنة ا و تتمثل هذه 

 

انية املراعية للنوع االجتماعي في نفس سياق إعداد واقتراح إستراتيجية عمل لتركيز امليز  .1

 تركيز منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف،

إعداد ميزانية الدولة  إدراج أحكام خاصة بتركيز امليزانية املراعية للنوع االجتماعي بمنشور  .2

 ،2020لسنة 

ت النموذجية االنطالق في التركيز الفعلي للميزانية املراعية للنوع االجتماعي بالوزارا .3

 املذكورة سابقا 

إعئداد دليئل مرجعئي للميزانيئة املراعيئة للنئوع االجتمئاعي اعتمئادا علئ  التجارب النموذجية  .4

ومة التصرف في امليزانية حسب األهداف التي سيتم وتحديد األدلة املنهجية الخاصة بمنظ

 مراجعتها قصد إدراج مفاهيم خاصة بالنوع االجتماعي تدريجيا

 عداد برنامج تواصل حول مشروع امليزانية املراعية للنوع االجتماعي واالنطالق في تنفيذه.إ .5

 

في الغرض  ي مخطط تكوينسيتم إعداد  ،لذاأهمية بالغة  و يعتبر التحسيس والتكوين في هذا املجال ذ

للنوع االجتماعي في ملختلف األطراف املتدخلة قصد تمكينها من اآلليات الكفيلة بتركيز امليزانية املراعية 

 أقرب اآلجال.

وإنجئاح املشئروع خاصئة و تعمل الوزارة على دعم قدرات املستهدفين بامليزانية املراعية للنوع االجتماعي  

مجال النوع االجتماعي لفائدة إطارات من بين وزارتي الفالحة واملوارد املائية  في ميئدان التكويئن في

واإلسكان والتهيئة الترابية ثم االنطالق في إنجاز تشخيص معمق ملختلف  والصيد البحري ووزارة التجهيز 

 femme ONUدعئم للبرنامئج واملتمثليئن فئي ، وذلك ب البرامج التي تم اختيارها لالنطالق في التجربة

 .واالتحئئاد األوروبئي 

لى ملفات تعرض السيطرة ع أصبح هناك طلب تكوين في مجال مقاربة النوع االجتماعي للتمكن من -

تبادل الخبرات بين مختلف الهياكل و مواءمة  علما وأن  على كل االعوان بعالقة بصالحيات الوزارات .
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ي إطار حوكمتها منفذا لتكريس فعلي و ناجع ملقاربة الخزان البشري للتأقلم مع أهداف الخطة الوطنية ف

 النوع االجتماعي .

باتتماد املتعلق  2018نوفمبر  19بتاريخ  29تدد  ور يعد إصدار املنش الوطني تلى املستوى  -

إنتصارا إلدراج هذه املقاربة و أصبح بالتالي رئيس االدارة مقيدا التناصف في التعيين في الوظائف 

سيقلص من الفجوة  بين الجنسين تلى هو ما و يفية ظتعيين في الخطط الو تند البهذا املنشور 

قرار ويعبر هذا التمش ي تن التزامات الدولة تلى مستوى الصنع  توى اتتالء النساء مراكز مس

النصوص القانونية و التي تترجم واقعيا بسياسات حكومية أو محلية   تأخذ شكل برامج لها تالقة 

لنساء في تونس .لذا وجب أن ي طلع أت اء املجلس باليقظة التامة في متابعة مباشرة بواقع ا

بداء الرأي الذي يبقى غير ملزم لكنل تندما يصدر تن هذه النصوص و طلب االطالع تليها وإ

  . مجلس متعدد التمثيلية و صاحب تكوين متخصص  تكون لها قيمة معنوية تؤدي غالبا إلى تبنيل

التفاوت املالحظ على مستوى الوزارات ،  بالنظر إلى و  ز الخطط التنفيذية القطاعيةتركيب فيما يتعلق -

ه و الى حد تقديم هذا 
 
التقرير لم تتم املصادقة من مجلس النظراء على أي خطة تنفيذية قطاعية و فإن

من قام  و سبل التحرك و منها  األهدافاكتف  برسم  اك عدة مشاريع تم إعدادها منها منفي املقابل هن

التي تبنى وفق مخرجات إلى برامج و خطط و موارد مالية و مؤشرات تقييم  اآلثار و  األهدافبترجمة كل 

يت   أن املقاربة املعتمدة كانت ترجمة لتوجيهات املخطط الوطني   . 2020و  2019م خالل سنتي تت

وزارة املرأة  همة قامت.  و لتسهيل هذه املخاصة تخصصها و  إمكانياتهاأولويات كل وزارة و حسب 

املطبوعة  باملجلس بصياغة ومراجعة النسخةالكتابة القارة من خالل   واألسرة والطفولة وكبار السن

ستتم  الذي للخطة الوطنية إلدماج ومأسسة النوع االجتماعي التي اعتمدت كذلك مسحا لكل املحاور و 

 ترجمته إلى برامج و مخططات مع وضع معايير التقييم .

مساواة الجميع أمام السياسات العمومية فمن  مبدأإطار اختالف املقاربات و أخذا بعين االعتبار في 

بدعم للوزارات يؤخذ فيها مؤشرات التطور في تقبل مقاربة النوع االجتماعي ، و إعادة املتجه القيام 

 ه .ئترتيب الدورات التكوينية على ضو 

تهدف بها ، لذا يومية للمس يبق  أثرها الواقعي في الحياة ال كما أن  التحدي االكبر في نجاح هذه الخطط

   . اإلنفاذم و املتابعة و حسن يحتاج أعضاء املجلس إلى التمكن من مؤشرات التقيي
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 مآل مشاريع الخطط التنفيذية القطاتية *

د   مجلس النظراء عند نظره في الخطة القطاعية التي تعرض بصفة  2016لسنة  626عدد  األمر قي 

عبير تمسبقة على الوزير املعني بآلية املصادقة و هي تعكس سلطة مقيدة ال يمكن للمجلس معها اال ال

سواء بالقبول أو الرفض ، .و لكن من خالل التعاطي التشاركي داخل املجلس يمكن أن  عن موقفه

 يستتبع  عرض هذه املشاريع بنقاش أو تحوير  لتحسين الورقة دون املساس بجوهرها .

بهذه الخطط  عنى باألساسي  النظراء من أجل ضمان الجدوى تم اقتراح بعث فريق تمل بمجلس و 

   تابعة توصيات املجلس وتنسيق الخطط القطاتية ومتابعة اإلنجاز لجنة البرمجة ومو هي 

 مأسسة  مقاربة النوع االجتماعي تلى املستوى الهيكلي*

تلف الهياكل تسير بدرجات خعي بمااالجتم من خالل ما تم عرضه سابقا يت   أن مأسسة النوع

 . على املستوى الهيكلي املقاربةعلى مستوى تقبل  وجود أثر إيجابيمتفاوتة لكن هذا ال يمنع 

 إحداث فرق تمل*

تعنى بااللتزام الدولي بأهداف التنمية  مختلف الوزاراتتجدر االشارة أنه و على مستوى تشاركي بين  

تنفيذ أهداف التنمية السبعة عشر تم تكوين لجنة متابعة وطنية وتكوين و متابعة  2030املستديمة 

 .عيين نقطة اتصال بكل وزارةلجان فنية بمختلف الوزارات املعنية وت

خالیا قطاعیة على  5تم  اإلنطالق مثال في وزارة الداخلية في تشكیل عدد و على مستوى قطاعي 

 مظاھر التمیيز ورصد الحالي الواقع بتشخیص لخالياهذه ا  وتكلف  مستوى الھیاكل املعنیة بالتشخیص

 ، القیادة ةھیئ على أعمالھا نتائج تعرض و الحلول  إقتراح و والصعوبات

لجان فنیة حسب أھم املحاور الواردة في الخطة  10و املتابعة تشكيل  اإلنفاذكما قامت ملزيد 

 وتعرض نتائج أعمالھا على ھیئة القیادة.. الوطنیة 

وضع آليات  و الخطة القطاعية لوزارة الدفاع الوطني ت وزارة الدفاع في إطار متابعة كما اقترح

 ل:للمتابعة والتقييم من خال

إرساء مرصد أو قاعدة بيانات على مستوى وزارة الدفاع الوطني تعمل على متابعة مؤشرات  ▪

 تطور إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي باملؤسسة العسكرية،
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كل الرقابة بوزارة الدفاع الوطني على مستوى حماية املرأة من التحرش مزيد تفعيل دور هيا ▪

املساواة بين الجنسين في أداء كل املهام  مبدأقيق الجنس ي وكل أشكال العنف والعمل على تح

 األمنية واملهام ذات الطابع العملياتي داخل املؤسسة العسكرية.

 سبل التعاون في غياب فرق العمل *

في ايجاد الدعم  امهموزارة املرأة والطفولة وكبار السن متخصصة يبق  دور  في غياب فرق عمل

من كل التقارير ان الوزارة كانت هي الدعامة لتحقيق نتائج على  التقني للوزارات املعنية إذ تبين

طريق للتعاطي مع الخطط القطاعية التنفيذية من شأنها  خارطة كما أن  إيجاد ، املستوى الواقعي 

 وزارة و تجعل الطريق لتحقيق أهداف الخطة الوطنية أكثر يسرا .كل  ر مهام أن تيس 

ملا أقرت و التعاون الدولي االستثمار التنمية و بتقرير ممثلة وزارة  هذا الدور من خالل ما جاء  برز و 

بوجود التنسيق مع وزارة املرأة والطفولة وكبار السن على وضع السياسات العامة في هذا املجال 

تحديد البرامج ومتابعة تنفيذها في إطار مخطط التنمية وامليزان االقتصادي والحرص على ضمان و 

 .جتماعيإدراج النوع اال 

النقل و أمالك الدولة و الشؤون  ات و تكرر هذا التنسيق مع جميع الوزارات األخرى بما فيها وزار 

 الكتابة القارة ن الوزارات خاصة و أن  العقارية و املالية و السياحة و الوظيفة العمومية و غيرها م

نسيق بين مختلف أعضاء بالت  مقيامه وا قد أكد وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السنل

 املجلس قصد وضع خطط و رؤى مشتركة .

فقد تقاطعت كان للمكلفين بإدراج مقاربة النوع تدخل ذو قيمة مضافة على مستوى الوزارات 

ع تلك املعنية بادراج مقاربة النوع و كانوا من بين املتتبعين للنصوص القانونية م 12مهامهم االدارية

 وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السنفي االقتراح كما هو الحال  تمقد و التي تعنى بالقطاع 

في لحرص عند إبداء الراي امع املتابعة ووزارة االستثمار و التعاون الدولي و الدفاع و الداخلية 

 قاربة النوع االجتماعيمالعامة على مدى احترام  اإلدارةالنصوص التشريعية التي يتم عرضها على 

يتعلق  اومتابعة مؤشرات القطاعات املكلفة بها وفق مقاربة النوع االجتماعي خاصة فيمإنجاز مع 

املتعلق بتبويب  ضمن املعايير في نظام "تبويب" بالطفولة والتربية والتعليم العالي وحقوق اإلنسان

 
العامة للتعليم واملواطنة و بالتايل فإن تتبعها مللف مقاربة النوع املكلفة بالنوع االجتماعي يف وزارة االستثمار هي يف االن نفسه مديرة عامة لإلدارة   12

 الدفع حنو املأسسة  جعل منها حريصة يف جمال ختصصها االداري إىل
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وتم عية املشاريع العمومية املقترحة للتمويل في إطار ميزانية الدولة حسب األولوية الوطنية والقطا

دى احترام مقاربة مبعين االعتبار  األخذضمن اللجنة املكلفة بهذا املشروع على ضرورة  الحرص

 النوع االجتماعي في تحديد األولويات وتمت املوافقة على ذلك. 

ترحات و توصيات لتطوير سياسة الحكومة في إدراج مقاربة النوع مق -3-1

 اإلجتماعي

 ة ارتأت أن تستند مباشرة إلى مقتضيات الدستور السياسية لرئاسة الحكوم اإلرادةإن 
 
ث حدو ت

يجد أساسه في الهدف الدستوري الرامي إلى تحقيق املساواة بين الجنسين من  ااستشاري هيكال 

 األحكامالنوع االجتماعي في مجاالت متعددة و ذلك بالتوجه نحو تحويل  خالل اعتماد  مقاربة

األهداف بأخذ مبادرة في إصدار أمر يحدث هيكال إداريا يعكس  نية إلى أفعال مؤثرة في الواقعالقانو 

 "تكافؤ الفرص بين املرأة والرجل" ."املساواة" و املتمثلة فيالدستورية و 

 بخصوص تركيبة املجلس  سهيل تمل املجلس تلى املستوى الهيكلي القانونية الكفيلة بت اآلليات

 عدد  األمر من فقرة أخيرة  4ل أحكام الفصل تفعي على العمل يتجه االنفتاح و التنوع  زيدم

ة بعض الهيئات العمومية املستقلة التي تتقاطع اختصاصاتها بدعو  و ذلك  2016لسنة  262

و طرح ما يمكن من  بآرائهمملجلس و االستئناس جتماعات االحضور  مع صالحيات املجلس 

 .  إمكانات للتعاون قصد تطوير و معاضدة عمل املجلس

 :مستوى نجاتة التركيبة لى ت     

  يتجه توضيح مهام ممثلي الهياكل العمومية باملجلس و إن كانوا معنيين بموجب تمثيلهم

أو أن تواجدهم الراجعين إليها بالنظر  االجتماعي بالهيئات بمجلس النظراء بإدراج مقاربة النوع 

استعمال ما  ورةضر ال يتعدى الدعم اللوجستي بما لهم من خبرة في مجال حقوق النساء و 

 .يتوفر لديهم من إمكانات و توجيهها لخدمة أهداف املجلس 
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بالنسئئئئئئئئئئئبة لألعضئئئئئئئئئئئاء و ضئئئئئئئئئئئرورة االلتئئئئئئئئئئئزام بهئئئئئئئئئئئذه املهمئئئئئئئئئئئة   االلتئئئئئئئئئئئزامبخصئئئئئئئئئئئوص ضئئئئئئئئئئئمان الحضئئئئئئئئئئئور و  -

وجب دوام الحضئئئئئئئئئئور حتئئئئئئئئئئى يئئئئئئئئئئتم التنسئئئئئئئئئئيق علئئئئئئئئئئى مسئئئئئئئئئئتوى كئئئئئئئئئئل الئئئئئئئئئئوزارات و الهيئئئئئئئئئئئات و التئئئئئئئئئئي تسئئئئئئئئئئت

 :ه من املتجه نإمكونات املجتمع املدني املمثلة ، ف

  جلسئئئئئئئئات  3اعتبئئئئئئئئار  الغيابئئئئئئئئات غيئئئئئئئئر املبئئئئئئئئررة ألكثئئئئئئئئر مئئئئئئئئن املتعلئئئئئئئئق بمجلئئئئئئئئس النظئئئئئئئئراء  األمئئئئئئئئر تنقئئئئئئئئيح

وزيئئئئئئئئئئئئرة املئئئئئئئئئئئئرأة  جهئئئئئئئئئئئئة املقترحئئئئئئئئئئئئة)وزير أو الهيئئئئئئئئئئئئئة أو للمئئئئئئئئئئئئن رئئئئئئئئئئئئئيس املجلئئئئئئئئئئئئس سئئئئئئئئئئئئببا لرفئئئئئئئئئئئئع طلئئئئئئئئئئئئب 

 .بالنسبة للمجتمع املدني(  لتعويضه بعضو أخر 

   ليمئئئئئئئئات بضئئئئئئئئرورة تمكئئئئئئئئين املكلئئئئئئئئف أو جئئئئئئئئه إصئئئئئئئئدار منشئئئئئئئئور مئئئئئئئئن رئاسئئئئئئئئة الحكومئئئئئئئئة يتضئئئئئئئئمن تعيت

املكلفئئئئئئئئة بمقاربئئئئئئئئة النئئئئئئئئوع االجتمئئئئئئئئاعي بئئئئئئئئالوزارات مئئئئئئئئن كئئئئئئئئل املعلومئئئئئئئئات التئئئئئئئئي لهئئئئئئئئا عالقئئئئئئئئة بحسئئئئئئئئن أداء 

 اإلداراتلتأكيئئئئئئئئئد علئئئئئئئئئى ضئئئئئئئئئرورة تعئئئئئئئئئاون كئئئئئئئئئل و ا 2016لسئئئئئئئئئنة  626عئئئئئئئئئدد  األمر مهامئئئئئئئئئه املضئئئئئئئئئبوطة بئئئئئئئئئ 

ة و حسئئئئئئئئئئئئب واملؤسسئئئئئئئئئئئئات الراجعئئئئئئئئئئئئة بئئئئئئئئئئئئالنظر للئئئئئئئئئئئئوزارة املهنيئئئئئئئئئئئئة معئئئئئئئئئئئئه/ا و ذلئئئئئئئئئئئئك فئئئئئئئئئئئئي آجئئئئئئئئئئئئال معقولئئئئئئئئئئئئ 

 حاجيات العمل من خالل النفاذ إلى : 

 وزارة الراجعة لللبرامج واملشاريع واملخططات ا-
 
 .قدم املقترحاتحتى ت

قصد  الفرص بين الجنسين الجنسين وتكافؤ البرامج واملشاريع ذات العالقة باملساواة بين  -

 هاتقييم

رتيبية ( قصد التمكين من ) تشريعية و ت النصوص القانونيةملشاريع  النفاذاإلعالم و -

  .املشاركة فيها

   تبئئئئئئئئئئئئئئالوا زار   خاليئئئئئئئئئئئئئا إحئئئئئئئئئئئئئئداث وحئئئئئئئئئئئئئئدات أو يتجئئئئئئئئئئئئئه  
ٌ
بئئئئئئئئئئئئئإدراج مقاربئئئئئئئئئئئئئئة النئئئئئئئئئئئئئئوع االجتمئئئئئئئئئئئئئئاعي عنئئئئئئئئئئئئئئى ت

 ئرأسئئئئئئئئئئئها عضئئئئئئئئئئئو مجلئئئئئئئئئئئس النظئئئئئئئئئئئراء للمسئئئئئئئئئئئاواة وتكئئئئئئئئئئئافمباشئئئئئئئئئئئرة ويتبئئئئئئئئئئئديوان الئئئئئئئئئئئوزير املعنئئئئئئئئئئئي إلحاقهئئئئئئئئئئئا و 

 الفرص بين املرأة والرجل.

  ديمومة مقاربة النوع االجتماعي داخل الوزارة بصرف  الكفيلة باستمرارية و  اآللياتوضع يتجه

 .مأسستها في الوزارة و ذلك ب لنظراء النظر عن الشخص املعين بمجلس ا
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  دون استثناء و عدم  بكل وزارة  اإلداراتلنوع في كل نشر ثقافة املساواة وإدراج مقاربة ايتجه

 الهيكل املحدث في الغرض . قبل احتكارها من

 دوى و  االطالع على تجارب مقارنةم بدراسة جضرورة القيا.   

 

   في  حو ممثالت املجتمع املدني و لضمان أكثر شفافية و وضو   يممثلبالنظر إلى ضبابية مركز

املناسبة بما يساعد  اآللياتوضع و العمل على هم وضيح  دور مزيد ت من الضروري مهامهم 

 .تهم و كذلك بيان التزاما مها على القيام بمهامهيممثل
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 الفهرس

 

 توطئة

 االفتتاحكلمة 

التعريف بمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين  :األول  الباب

 املرأة والرجل

 واملهام اإلحداث :اإلطار القانوني -

 صالحيات مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص -

  اجتماتات املجلسالنظام الداخلي : -

 شطة مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرصأن :الثانيالباب 

 االجتماعياملصادقة تلى الخطة الوطنية إلدماج مقاربة النوع  -

 االجتماعيمؤشرات قيس أداء الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع  -

أت اء مجلس النظراء للمساواة  اليات دتم قدراتالتكوين و  -

 وتكافؤ الفرص بين املرأة والرجل.
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تلى مستوى الوزارات  االجتماعياتتماد مقاربة النوع : الثالث الباب

 واملؤسسات

 تلى مستوى الوزارات االجتماعيمقاربة النوع  إدراج -1

 التخطيط والبرمجة •

 املجال القانوني •

 والجهوية الوطنية مجال البرامج •

 تلى مستوى امليزانيات •

 االجتماعيمقاربة النوع  إدراجمسار   - 2           

 االجتماعيتقييم مسار  إدراج مقاربة النوع  :الباب الرابع

 نقائصال -

 التحديات  -

 التوصيات -
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Ce rapport est préparé dans le cadre de l’assistance technique « Renforcer les capacités de MFFES 

et ses partenaires étatiques et non étatiques pour contribuer à la réalisation de l’égalité entre les 

femmes et les hommes en Tunisie». Projet N° ENI/2018/396-025 

 

 

 

Clause de non responsabilité 

Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité du contractant et ne doit en aucun 

cas être considéré comme reflétant l’avis de l’Union européenne. 
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