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داد ـإعـ

ـةـدولالقاضـي سامیــة

ة بمركز الدراسـات القانونیـة ـرئـیس خلیـ

، والقضائیـة

ــانــوق اإلنسـدل وحقـالعزيرووان ـة بديــلحقم

2008ســــتون





ةــــــــالمقدم

:ةـــتوطئة عام

تقع الجمھوريـة التونسـیة فـي أقصـى شـمال 
القــارة اإلفريقیــة بمســاحة تســاوي مائــة واثنــین 
وســتین ألــف ومائــة وخمســة وخمســین كیلــومتر 

ماليــین عشــرةا قرابــة مربــع ويبلــغ عــدد ســكانھ
ین بالمائـــة يعیشـــون فـــي تة، مـــنھم ســـمنســـ

ــاة  ــرد الحاضــرة ومعــدل أمــل الحی 73يســاوي الف
ســنة، وثمــانین بالمائــة مــن الســكان يملكــون 

مساكن خاصة بھم.
تمثل الطبقة المتوسطة واحد وثمانین بالمائة و

دينــار ومــن 4064يبلــغ متوســط الــدخل الفــردي و
دينار سـنة 5700المنتظر االرتقاء به إلى مستوى 

ــا تضــمنه المخطــط الحــادي عشــر 2011 ــق م وف
.2011-2007للتنمیة 
ــد  ــى اســتقاللھا وق ــونس عل ــن تحصــلت ت م

ـــاالســـتعمار الفرنســـي  ـــارس 20وم ي 1956م
ا جمھوريا بعد إلغاء النظام الملكـي وأصبح نظام

ــاريخ  ــة 25بت ــدان 1957جويلی ــن البل ــي م ، وھ
األوائل التي أولت مباشرة بعد استقاللھا عناية 

وضع القانوني للمرأة معتبـرة إيـاه مـن خاصة بال
ضـــمن األولويـــات الوطنیـــة المتأكـــدة والواجـــب 
ــرأة ضــمانا لنھضــة  ــع الم ــا للنھــوض بواق تقنینھ
شاملة ودائمة للمجتمع التونسي، ولذلك كانت 

أوت 13مجلة األحـوال الشخصـیة الصـادرة فـي 
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ل مجلة قانونیـة تـرى النـور فـي تـونس أوّ 1956
بیة واإلسالمیة.وفي بقیة البلدان العر

ـــرو ـــر المـــرأة تعتب ـــة رمـــز تحري ھـــذه المجل
ة لما تسنده إلیھا من حقوق في مجال التونسیّ 

ة التي شـكلت اللبنـة األولـى األحوال الشخصیّ 
ة نحـو تعزيـز المنظومـة القانونیـّ وحجر األسـاس 

لتشمل بقیة المجـاالت في مجال حقوق المرأة
ـــــالحقوق السیاســـــیة  األخـــــرى المتصـــــلة ب

عیة واالقتصادية والثقافیة. واالجتما
ومنذ عھد التغییر في السابع من شھر نـوفمبر 

ــة مســارا 1987 ــذه المنظومــة القانونی ــت ھ عرف
لــإلرادة السیاســیة تحــديثیا بفضــل الرؤيــة النیــرة 

تطـــور أو رقـــي المؤمنـــة باســـتحالة تحقیـــق أيّ 
ــه دون النھــوض بوضــع  ــان مجال لمجتمــع مھمــا ك

حیاة العامة باالعتمـاد المرأة في الحیاة الخاصة وال
مـرأة والرجـل علـى لفائـدة التكـرّسعلى مقاربة 

السواء الكرامة اإلنسـانیة والمسـاواة فـي التّمتـع 
بــذات الحقــوق وتحمــل نفــس الواجبــات وفــق مــا 

أن "كل المتضمنالدستور بالفصل السادس كفله
المواطنین متساوون في الحقوق والواجبات وھـم 

سواء أمام القانون".
ــــا ــــي ســــبیلوك ــــونس ف ــــار ت نجــــاح ن خی

مبـادئ الديمقراطیـة تبنـي إستراتیجیتھا التنموية
والمساواة والتضامنالعدالة لحرية والقائمة على ا
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ــوق  ــي الحق ــین الجنســین ف ــالء ب ــات وإع والواجب
تلــك ســلطان القــانون، والعمــل علــى تكــريس 

ــادئ ــد المب ــد تأكی ــیما بع ــع الس ــى أرض الواق عل
العابـدين بـن علـي زيـنسیادة رئیس الجمھوريـة 

في العديد من المناسبات الوطنیة منھـا والدولیـة 
على أن الدور الطبیعـي للمـرأة يتمثـل باألسـاس 
ــز  ــل دون تمیی ــع الرج ــة م ــاركتھا الفاعل ــي مش ف
ــة  ــار التنمی ــق مس ــي تحقی ــلة ف ــا أو مفاض بینھم

المستديمة للبالد في جمیع المجاالت. 
وتونس شأنھا شـأن الـدول المتحضـرة راھنـت 

دور لـلى مواردھا البشرية دون إقصاء أو تھمیش ع
بالمائـة مـن مجمـوع 49المرأة التي تبلغ نسبتھا 

عشرة مالين نسـمة وفقـا عددھم السكان البالغ 
آلخــر إحصــاء وطنــي للســكان المجــرى مــن قبــل 
المعھد الوطني لإلحصاء للفترة الممتدة من سنة 

. 2004إلى سنة 1999
لنشـطین، اة مـن بالمائ26.6كما تمثل النساء 

وھو ما جعـل حضـورھا علـى امتـداد الفتـرة التـي 
ــن ســنة  ــا الدراســة (م ــى 1985تغطیھ ) 2006إل

يشھد تطورا ھامـا فـي جمیـع المیـادين وفـق مـا 
ه اإلحصائیات الرسـمیة سـواء الصـادرة عـن تسجل

المعھد الـوطني لإلحصـاء أو الـوزارات ذات العالقـة 
ق تحّقـمـاوالتي نورد البعض منھا للداللـة علـى

لفائدة المرأة في تونس من مكاسب رائدة جعلت 
ــي  ــاعال ف ــا شــريكا ف ــة داخــل منھ ــة التنمی عملی

: المجتمع
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 النســـبة المئويـــة لمشـــاركة  المـــرأة فـــي
15%.تركیبة الحكومة تساوي 

 ـــة لمشـــاركة المـــرأة فـــي النســـبة المئوي
.%24تساوي الدبلوماسيالسلك 

 النســـبة المئويـــة لمشـــاركة  المـــرأة فـــي
.23%جلس النواب تساوي م
 النســـبة المئويـــة لمشـــاركة  المـــرأة فـــي

.29%القضاء تساوي  
 النسبة المئوية لمشاركة المرأة في المحامـاة

.%31تساوي 
 النسبة المئوية لمشاركة المرأة فـي مراكـز

.%27القرار بالھیاكل الوزارية تساوي  
 ـــة لمشـــاركة المـــرأة فـــي النســـبة المئوي

.%41الوظیفة العمومیة 
 النسبة المئويـة لمشـاركة المـرأة فـي مجـال

.%37الطب العام تساوي 
 النسبة المئوية لمشاركة المرأة فـي مجـال

%.76الصیدلة تساوي 
 النسبة المئويـة لمشـاركة المـرأة فـي مجـال

%.50التعلیم الثانوي تساوي 
 النسبة المئويـة لمشـاركة المـرأة فـي مجـال

%.40التعلیم العالي تساوي 
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نســبة المئويـــة لمشاركـــة المــرأة فـــي ال
12.5مجــال األعمـال الحـرة والمستقلــة 

ـــا % ـــد حالی ـــاحبة 18وتوج ـــرأة ص ـــف ام أل
مؤسسة اقتصادية.

األسس المرجعیة للنظام القانوني - 1
:الوطني

عملیة تقنین الحقوق ضمن نصوص قانونیـة إنّ 
صــبغة اإللزامیــة تجــاه الھـاھـي التــي تضــفي علی

ببالدنـا مصدر حقوق المواطنین نّ إفذلك لالكافة، و
ھي القوانین الوضعیة المتكونة بداية من الدستور 
ــوانین  ــى الق ــوال إل ــیة وص ــوانین األساس ــى الق إل

العادية.
غییــر مــا فتئــت ھــذه المنظومــة تفجــر الذومنــ
ة تشھد دعما متواصال نتیجة تبني مقاربـة القانونیّ 

ثـر إعلـى وذلك متمیزة في مجال حقوق اإلنسان 
نقـــیح أحكـــام الفصـــل الخـــامس مـــن الدســـتور ت

2002لسـنة 51بموجب القانون الدسـتوري عـدد 
ه "تضمن المتضمن أنّ 2002المؤرخ في غرة جوان 

الجمھورية التونسیة الحريـات األساسـیة وحقـوق 
ـــا  ـــمولیتھا وتكاملھ ـــا وش ـــي كونیتھ ـــان ف اإلنس

وترابطھا".
والمرجعیــة األساســیة لھــذه المقاربــة تعتمــد 

ــمان ــى ض ــمن عل ــة ض ــوق المندرج ــع الحق جمی
حقوق اإلنسان سواء تعلقت بالمجال السیاسي 

ــاعي أو االقتصــادي أو ــلّ أو االجتم ــافي، فك الثق
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ة حقـــوق اإلنســـان المكفولـــة بـــالقوانین الوطنیّـــ 
ة المصادق علیھا ھي والمواثیق الدولیة واإلقلیمیّ 

ضـمان مـن أجـل محل عناية وحماية مـن الدولـة 
دون تمییــز فــي مــا بیــنھم تمتــع المــواطنین بھــا 

مھما كان أساسه. 
مـرأة عنايـة الكما أولـت السیاسـة التشـريعیّة 

خاصة لضمان حقوقھا من خالل تكريس المساواة 
بینھا وبین الرجل فـي التمتـع بـالحقوق المكفولـة 
سواء في مجاالت العمل أو األحـوال الشخصـیة أو 
الصــحة أو التّعلــیم أو السیاســیّة أو غیرھــا مــن 

الت األخرى.المجا
ھـي دولـة دستورھاعلیه وتونس وفق ما نصّ 
التــي تقــوم علــى مبــدأ القــانون والمؤسســات

لذلك وتبعا ، التفريق بین السلط الثالث في الدولة
ملتزمــة بــاحترام جمیــع الحقــوق المكفولــة فھــي

كمــا أنھــا تُوكــل إلــىضــمن المنظومــة القانونیــة، 
جمیـع مھمـة فـضّ ،القضاء باعتباره اإلطار األمثـل

النزاعات المتعلقة بممارسة ھـذه الحقـوق سـواء 
ــواطنین  ــین الم ــا ب ــي م ــات ف ــذه النزاع ــت ھ أكان

أنفسھم أم في ما بینھم وبین الدولة.
من حقّ فعند المس بأيّ وعلى ھذا األساس،

ـــة  ـــوق المكفول ـــا حق ـــرق قانون ـــن ط ـــّد م أو الح
، للمتضـررين مـن شـرعيممارستھا دون موجـب 

ــ ــوء إل ــّق اللج ــین ح ــدلي أو الجنس ــاء الع ى القض
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ة القضـــاء اإلداري للمطالبـــة بالحمايـــة القضـــائیّ 
مـن وذلـك فعلیا بحقوقھم ھمالكفیلة بضمان تمتع

لـزم تُ ة خالل ما يصـدره القضـاء مـن أحكـام قضـائیّ 
حقوق اإلنسان.مالكافة باحترا

ومن ھنا يبرز الدور الھام الذي يقوم بـه القضـاء 
ــاتمجــال فــي  ــاألساســیة ضــمان الحري وق وحق

تطبیــق علــى الصــعید اإلنســان وجعلھــا محــلّ 
وھو مـا أكـده سـیادة رئـیس الجمھوريـة ،الواقعي

فـــي خطـــاب بمناســـبة إشـــرافه علـــى أشـــغال  
بمقولـة 2007أوت 9المجلس األعلى للقضاء يوم 

جاء فیھا "أن قوة الدولة من عدل قضائھا".
:أھداف الدراسة- 2
جامعــة نشــئت منظمــة المــرأة العربیــة ضــمن أ

ص متخصّـھال ھیكـل ضـمنالعربیة لتكـون أوّ لدول ا
في شؤون المرأة في المنطقة العربیة، وقـد كـان 
لتضافر جھود السیدات العربیات األوّل من ضمنھن 
ــیس  ــیادة رئ ــرم س ــي ح ــن عل ــى ب ــیدة لیل الس
الجمھورية زين العابدين بن علي في إحداث ھذه 
المنظمة التي تھـدف إلـى تعزيـز التعـاون العربـي 

یق المشترك في مجال تطوير وضع المـرأة والتنس
العربیة ودعم دورھا في المجتمع.

وتنــدرج ضــمن ھــذا اإلطــار المرجعــي األھــداف 
العامـــة والفرعیـــة للدراســـة المســـحیة للبـــرامج 
والمشروعات واألنشطة الموجھة للنھوض بالمرأة 

في مجال التمكین القانوني.
: األھداف العامة2-1
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ــروعات - ــرامج والمش ــاءة الب ــع كف ــم ورف دع
ــ ــرأة واألنشــطة المتعلّق ــانوني للم ــالتمكین الق ة ب

العربیة.
ــذا - ــي ھ ــة ف ــارب الناجح ــتئناس بالتج االس

المجال.
لعربــي علــى مســتوى المــوارد دعــم التعــاون ا- 

البشرية والمادية نحو النھـوض بواقـع المـرأة العربیـة 
إلى مستوى أفضل.

:  األھداف الفرعیة2-2

التعرف على البرامج والمشروعات واألنشـطة -
التي نفذت فـي مجـال التمكـین القـانوني للمـرأة 

دولة من الـدول األعضـاء وعلـى األھـداف في كلّ 
ألھـــداف التـــي فشـــلت فـــي التـــي حققتھـــا، وا

ــاعد  ــا يس ــا، بم ــتقبال تحقیقھ ــد مس ــى تحدي عل
ــــادي أوجــــه القصــــور الســــابقة  ــــات وتف األولوي

واالستفادة من التجارب الناجحة.
واألنشطةالتعرف على البرامج والمشروعات -

ــذت  ــي نف ــادي الت ــواءلتف ــرار س ــامج أو التك للبرن
ــه أو ل التــي حلــة مــن المراحــلمرالمشــروع برمت

.نفذت منه
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التــي تواجھھــا والصــعوبات تحديــد المشــكالت - 
البرامج والمشروعات واألنشطة لتیسیر العمل على 
تفاديھــا وإيجــاد حلــول لھــا عنــد صــیاغة البــرامج 

والمشروعات واألنشطة الجديدة. 
تحديــد المجــاالت التــي يمكــن فیھــا تفعیــل -

الخبــرات فــي مــا بــین لالتنســیق والتعــاون وتبــاد
المشـــاريع مراحـــل إعـــداد الـــدول األعضـــاء فـــي 

.والمشروعات واألنشطة وتنفیذھا
تحديد البرامج والمشروعات واألنشطة التـي -

ــن تبن ــا یيمك ــل ھ ــن قب ــةم ــةمنظم ــرأة العربی الم
ــي  ــالمرأة ف ــین مجــال للنھــوض ب ــانوني التمك الق

ــا أو  ســواء علــى المســتوى العربــي كلیــا أو جزئی
فــي شــكل وذلــك علــى مســتوى الدولــة بعینھــا 

ــذه فــي دوّ يقــعمــوذجي مشــروع ن ــة تنفی ل عربی
أخرى.

:المنھجیة المتبعة في الدراسة-3
ــة مــن األنشــطة  ــى جمل اعتمــدت الدراســة عل
الرئیسیة المنجزة خـالل الفتـرة الممتـدة مـن سـنة 

مــن قبــل أبــرز المؤسســات 2006إلــى ســنة 1985
الحكومیــة وغیــر الحكومیــة، الوطنیــة واألجنبیــة فــي 

ــونس العاملــة فــي مجــاالت ذ ــالنھوض ت ات عالقــة ب
ة وتكــافؤ الفــرص بــین الجنســین فــي بأوضــاع المــرأ

مجال التمكین القانوني.
:الجھات المتدخلة1- 3

ـــ ـــذه الجھ ـــل تشـــمل ھ ات باألســـاس الھیاك
ــة وال ــة الحكومی ــات األھلی ــة والجمعی ــات الدولی ھیئ
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جانب األحـزاب سیاسـیة التـي لھـا مشـاريع إلى
ذات عالقة بمجاالت الدراسة.

:ت الحكومیةالھیئا-أ

وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة -
والمسنین.

والعمران البشري.لألسرةالديوان الوطني -
واإلعالممركز البحوث والدراسات والتوثیق -

.المرأةحول 
مركز الدراسات القانونیة والقضائیة.-
.نوابمجلس ال-

:الھیئات الدولیة-ب

اون.الوكالة السويدية للتع-
مؤسسة كونراد أديناور.-

الجمعیات األھلیة:-ت
االتحاد الوطني للمرأة التونسیة.-
الجمعیة التونسیة للنساء الديمقراطیات.-
رابطة النساء صاحبات المھن القانونیة.-
الجمعیة التونسیة للصحة اإلنجابیة.-
ة التونسیة لألمھات.یالجمع-
منقولة جنسیا الجمعیة التونسیة لألمراض ال-

والسیدا.
والتوجیه بالمرأة الريفیة.اإلحاطةمركز -
رابطة النساء للنھوض بالمرأة الريفیة.-
جامعة تونس للتضامن االجتماعي.-
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جمعیة النھوض بالتشغیل والمسكن.-
:األحزاب السیاسیة-ث

التجمع الدستوري الديمقراطي.-
:مجاالت األنشطة2- 3

اإلطار المرجعي المتفق راعت ھذه الدراسة 
21منعقدة بالقاھرة أيام علیه في ورشة العمل ال

المتضمن تحديدا لمجال 2007أفريل 23و22و
: اليالمشروعات والبرامج على النحو التّ 

األحوال الشخصیة.-1
العنف ضد المرأة.-2
العمل والضمان االجتماعي.-3
اإلعالم.-4
لتمییز ضد المرأة اتفاقیة إلغاء كافة أشكال ا-5

.1979لسنة 
معايیر اختیار العینة:3-3

اعتمدت الدراسة في اختیارھا لعینات 
المشاريع على ما تضمنه اإلطار المرجعي 

:للدراسة والمتمثل باألساس في
احترام الحد األدنى لعدد المشاريع عند ملء -

استمارة.  60االستمارات المتفق علیه وھو 
نفذة سواء كانت رسمیة أو طبیعة الجھة الم-

غیر رسمیة أو منظمات دولیة أو إقلیمیة أو 
مراكز أبحاث.

المدة الزمنیة لألنشطة.-
مجال األنشطة المرتبط بكامل تراب الوطن أو -

مقتصر على منطقة جھوية كانت أو ريفیة.
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الفئة المستھدفة من األنشطة ھي المرأة -
ما التي سنھا من الثمانیة عشرة سنة إلى 

فوق ودون التوقف على حالتھا المدنیة أو 
مستواھا التعلیمي االجتماعیة أو 

االقتصادية.
التوازن العددي بین جمیع مجاالت األنشطة -

من حیث ضمان التمثلیة في اختیار العینات 
التي تغطیھا المشاريع إلى جانب الخصوصیة 

الممیزة لھذه المشاريع. 
أسلوب البحث في الدراسة:3-4
ركز أسلوب البحث في الدراسة المسحیة ت

على ملء استبیان االستمارة لجمع المعطیات 
عن المشروعات والبرامج المتعلقة بالتمكین 
القانوني للمرأة العربیة في المجاالت ذات العالقة 

شرف على ملء ھذه االستمارات أبالدراسة. وقد 
الدكتور في علم االجتماع السید سنیم بن عبد 

تولى المھندس في اإلحصاء السید هللا فیما
رياض الصافي استخراج البیات اإلحصائیة 
المتعلقة بھذه البرامج والمشاريع. ومن جھتي 
تولٌت تفريغ المعطیات الواردة باالستمارات واختیار 

وفقا عینة وذلك 70من بین عینات البحث 
للمعايیر السالف ذكرھا لجعلھا موضوعا لھذه 

الدراسة. 
:الدراسةصعوبات -4

نظرا للتجربة السابقة للفريق المساعد في 
المشاركة في ملء استمارة االستبیان للدراسات 

ه لم يواجه صعوبات في نّ إالمسحیة السابقة، ف
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اعتماد طريقة أّن القیام بمھمته عالوة على 
المقابلة المباشرة قد مكنت من تقديم صورة 

يجابیة على جدية الدراسة بحكم التفاعل إ
يجابي الذي حصل بین المشرف على ملء اال

االستمارة وبقیة المتدخلین في المشاريع إلى 
جانب إتاحة الفرصة لمعاينة كیفیة انجاز بعض 
المشاريع على عین المكان للوقوف على أھم 

أو الصعوبات التي هأسباب نجاح المشروع أو فشل
واجھھا.

لكن في مقابل وجد الفريق المساعد صعوبة 
إلى جمع المعطیات حول تحديد قیمة بالنسبة 

تمويل المشاريع وتقییمھا ويرجع ذلك إلى غیاب 
خاصة من طرف بعض ضبط ذلك تقلید فيال

الجمعیات عالوة على تعدد المتدخلین في تمويل 
المشروع دون تحديد الجزء الراجع لكل متدخل 

.على حدة
ما يتعلق بتحديد الفئات وكذلك الشأن في

عاملین في المشاريع  أو العمرية سواء لل
وأيضا بالنسبة إلى المساعدين أو المستھدفین

العاملین والمساعدين في المشاريع من 
، إذ لم يتوصل الفريق المساعد إلى جمع األجانب

معطیات في شأنھا وذلك بالنسبة إلى المرأة 
لعدم تسجیل مثل تلك والرجل على حد السواء

یذ المعطیات من قبل الساھرين على تنف
المشاريع والقتصار مساھمة الطرف األجنبي 
على تمويل المشاريع دون العمل المشاركة في 

. تنفیذھا
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محاور الدراسة المسحیة

سیتم تناول بقیة محاور الدراسة المسحیة 
شطة الموجھة للبرامج والمشروعات واألن
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مجال التمكین القانوني للنھوض بالمرأة في 
:نس وفقا للمخطط التاليبتو

I- تحلیل بیانات استمارة استبیان

المشاريع.

II- تحلیل نتائج الدراسة حسب

مجاالتھا.

III -.التوصیات المقترحة

IV–ق الدراسة.ــمالح

- Iاستمارة استبیان تحلیل بیانات
المشاريع 
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تتنزل ھذه الدراسة المسحیة للبرامج 
مجال ات واألنشطة للنھوض بالمرأة في والمشروع

التمكین القانوني ضمن الجھود الحثیثة المبذولة 
من قبل منظمة المرأة العربیة مساھمة منھا في 
رفع من شأن المرأة العربیة ومكانتھا في جمیع 

األقطار العربیة.

ونأمل من خالل تحلیل البیانات التي تضمنتھا 
رامج االستبیان لجملة من الباستمارات

والمشروعات الموجھة للنھوض بالمرأة في المجال 
الممتدة من الفترة عن التمكین القانوني بتونس

تقديم صورة ملموسة 2006إلى سنة 1985سنة 
عن واقع المرأة التونسیة للوقوف على أھم 

في ھافي النھوض بواقعالمساھمةالمؤشرات 
مجال التمكین القانوني بالنسبة إلى المحاور 

إمكانیة عالوة على مس التي تغطیھا الدراسة الخ
ز تعزشأنھا أناستشراف مؤشرات جديدة من 

تكافؤ فرص المرأة العربیة أينما كانت للتمتع 
الت وال تبقى تلك الحقوق ابحقوقھا في كل المج

المرأة به مجرد نصوص بل تصبح واقعا معاشا تفاخر 
وتعمل جاھدة على الحفاظ علیه وتطويره من 

نخراطھا الكلي في كل ما من شأنه أن خالل ا
ينھض بالشعوب العربیة نحو ركب البلدان 

المتحضرة والمتقدمة. 
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:بیانات المشاريع-أوال 
:مجاالت الدراسة- 1

11دول عدد دول عدد ــــجج
توزيع المشاريع حسب مجاالت الدراسة

ةــــالنسبـددـــــالعاالتـــــــالمج
%

1525األحوال الشخصیة

1220العنف ضد المرأة
العمل والضمان 

1423.33االجتماعي

610المـــاإلع
اتفاقیة إلغاء كافة أشكال 
التمییز ضد المرأة لسنة 

1979
1321.26

60100وعـــــــــــــالمجم

25,00%
20,00%

23,33%

10,00%

21,67%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%

الشخصیة
العنف ضد

المرأة
اإلعالم اتفاقیة إلغاء

التمییز ضد
المرأة لسنة

1979
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يتبین جلیا من الجدول األول أّن المشاريع - 
ذات عالقة مباشرة بالنھوض بوضع المرأة في 

ت األحوال الشخصیة ومناھضة العنف ضد مجاال
المرأة واتفاقیة إلغاء كل مظاھر التمییز ضد المرأة 
قد استقطبت اھتماما متزايدا خالل العشرية 
األخیرة وذلك من قبل كل من الھیاكل الحكومیة 

الدولیة والمجتمع المدني على حد المنظمات و
السواء، حیث بلغت نسبتھا المئوية مجتمعة 

مشروع)، ثم تأتي 60مشروع من بین 40(66.26
المشاريع المتعلق بحّق العمل والضمان 

مشروع) وھي بذلك 14بالمائة (20االجتماعي بـ 
تحتل المرتبة الثانیة من حیث الترتیب العام 

بالنسبة إلى مجاالت المشاريع.
ھذا االھتمام بالمشاريع المتصلة يندرج -

د الحق في بالعمل ضمن خیارات الدولة، إذ ور
العمل أولوية مطلقة ضمن البرنامج االنتخابي 

كلّ وھو ما مكن 2009- 2004لسیادة الرئیس 
وخاصة المرأة من االستفادة الطاقات البشرية

آللیات المأذون بھا في إطار تنفیذ المشاريع من ا
في ھذا المجال الرئاسي الحكومة لھذا البرنامج 

:وذلك على غرار
 المؤسسات وتنمیة روح آلیة التكوين لبعث

بالمائة من المستفیدين 41المبادرة حیث نجد 
النساء.من ھذه البرامج من فئة 

 آلیة إسناد القروض من قبل البنك التونسي
للتضامن لبعث المشاريع التي استفادت منھا 

بالمائة وبالنسبة إلى القروض 31المرأة بنسبة 
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39الصغرى فقد انتفعت بھا المرأة بنسبة 
مائة.بال

وھذا الدعم المتواصل لضمان مشاركة المرأة 
التونسیة في مجال العمل يندرج ضمن التمكین 

تونس وكذلك االقتصادي للمرأة الذي أصبحت 
عديد البلدان العربیة تراھن علیه باعتباره رافدا 

تعزيز الموارد البشرية في سبیل توفیر لجديدا 
دية أوفر الحظوظ إلنجاح عملیة التنمیة االقتصا
منالتي تقتضي وجوب عدم إقصاء المرأة 

المساھمة الفعالة في الدورة االقتصادية للبالد أو 
تھمیش تلك المساھمة.

قلة في المقابل يتضح من ھذا الجدول- 
المشاريع المتعلقة بمجال اإلعالم المتصل بالمرأة 

مشاريع). لكن 6بالمائة (10التي تمثل نسبتھا 
حول دون يال ذلك نّ إفالمشاريع تلكقلة رغم 

المتدخلین في استنتاج تنامي القناعة لدى كلّ 
ھذا القطاع على الدور الھام الذي من الممكن أن 
تقوم به المرأة في إطار التمكین القانوني لفائدتھا 
في ھذا المجال ال بصفتھا منتجة للمادة اإلعالمیة 

للمادة اإلعالمیة وذلك من خالل بل أيضا كموضوع 
الجاد على تغییر المشھد اإلعالمي العربي عمل ال

الذي تداول على تقديم المرأة في ضوء نظرة 
تقلیدية مكرسة لألدوار الھامشیة للمرأة واالرتقاء 
به نحو طرح جديد يكرس رؤى نیرة عن المرأة 
باعتبارھا ذات إنسانیة رغم اختالفھا البیولوجي مع 

فق معه في الصفات اإلنسانیة الرجل فھي تتّ 
الكرامة البشرية والطموح إلى ما ھو أفضل و

مكانتھا في جمیع مجاالت الخاصة أو لالرتقاء ب
العامة. وھذا الھدف المنشود يمكن بلوغه بأيسر 
السبل عبر التمكین القانوني للمرأة في كل 
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مفاضلة شريكا للرجل دون االمجاالت باعتبارھ
بینھما. 

:اإلنجازتوزيع المشاريع حسب مدة -2

22دول عدد دول عدد ــــجج
توزيع المشاريع حسب مدة اإلنجاز

ةــــالنسبددــــالعدةـــــــــالم

1932أقل من سنة

من سنة إلى 
47سنتین

3762أكثر من سنتین

60100وعـــــــــالمجم
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فئـة المشـاريع يستنتج من ھذا الجـدول أنّ -
تحظــى ة إنجازھــا أربــع ســنوات التــي تفــوق مــدّ 

من حیث االعتماد مقارنة مـع بقیـة دديعبتفوق
62المدد األخرى للمشـاريع، إذ تمثـل تلـك الفئـة 

بالمائــة مــن جملــة المشــاريع، ثــم تلیھــا فئــة 
ـــ  ــل مــن ســنة ب ــة 19المشــاريع أق ــة، ففئ بالمائ

7المشــاريع المنفــذة مــن ســنة إلــى ســنتین بـــ 
بالمائة.

المشـــاريع كـــون يرجـــع ھـــذا التوزيـــع إلـــى -
لقـــة بـــالتمكین القـــانوني فـــي واألنشـــطة المتع

ــا  ــي أغلبھ ــب ف ــة تتطل ــوع الدراس ــاالت موض مج
العمل على المدى الطويل للوصـول إلـى تحقیـق 
ـــا الســـیما وأن العمـــل  األھـــداف المنتظـــرة منھ
المیداني يقتضي ال تكثیف المشاريع فحسب بـل 

32%

7%
61%

أقل من سنة من سنة إلى سنتین أكثر من سنتین
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ة الزمنیــة الكافیــة لضــمان أيضــا اســتمرارھا المــدّ 
یدات من ھـذه انتفاع أكبر عدد ممكن من المستف

المشاريع بحكم استحالة تأمین ذلك دون تكـريس 
مبدأ اسـتدامة تنفیـذ المشـاريع المـدة المطلوبـة 

لتكـافؤ فـرص الجمیـع فـي االنتفـاع بمزايـا تحقیقا
.من حیث الزمنتلك المشاريع

ـــاريع حســـب -3 ـــع مش ـــاريخ البدايـــة توزي ت
:والنھاية

33دول عدد دول عدد ــــجج
مخطط للبداية توزيع المشاريع حسب التاريخ ال

البداية الفعلیةوتاريخ

ةــترة الزمنیــلفا
تاريخ البداية التاريخ المخطط للبداية

الفعلیة

ةـالنسبددـالع%ةـالنسبددـالع
%

1985–19893523,3

1990–199412201321,7

1995–20001118,31016,7

2001–20063456,73558,3

6010060100وعـــــالمجم
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الحظ من خالل ھذا الجـدول التطـابق شـبه ي-
ــاريع  ــة المش ــط لبداي ــاريخ المخط ــین الت ــي ب الكل
والبداية الفعلیة لھا وھـو مؤشـر يـدل علـى نجـاح 
المشرفین على إعداد مثـل ھـذه المشـاريع مـن 
ــب  ــام لھــا وخاصــة فــي الجان حیــث التخطــیط الع

مشــروع المتعلــق منھــا بضــمان بدايــة حقیقیــة لل
ذاتھـا فـي حـدّ التي تمثـل دة المحدّ رزنامةللاوفق

عنصرا أساسـیا فـي نجـاح تنفیـذ المشـاريع إلـى 
فـي ةة مصـداقیھا تكسب الجھـة المنفـذّ جانب أنّ 

مجال القدرة على التخطیط والتسییر لمشـاريعھا 
أمام الجھات الممولة سـواء كانـت علـى السـاحة 

المقدمـة الوطنیة أو الدولیة عند دراسة المشاريع 
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من الجمعیات األھلیة قصد الحصـول علـى الـدعم 
المالي.

تتـــوزع ھـــذه المشـــاريع إلـــى ثـــالث فتـــرات -
ــاريخ المخطــط ةأساســی ــة لبالنســبة إلــى ت لبداي
1990ھـذه األنشـطة، األولـى تمتـد مـن الفعلیة ل

ــى  ــن 1994إل ــة م ــى 1995والثانی ــا 2000إل ، أم
.2006إلى 2001الثالثة فھي من 

فترة الثالثـة بالشـروع فـي التنفیـذ  تتمیز ال- 
ن المشاريع التي تبلغ نسبتھا لفعلي للعديد ما

وھذا التطور ھو نتیجة االھتمام %53.3ية وئالم
ـــومي أو  ـــاع الحك ـــن القط ـــامي ســـواء م المتن

حقوق المرأة والسیما فـي بالمنظمات األھلیة  
التي تعتبر المسحیة المجاالت موضوع الدراسة 

جـلّ ت أولوية بالنسبة إلى من بین المسائل ذا
مســألة المجتمــع الــدولي الــذي خــصّ والــدول 

فـــي كـــل مـــرأة القـــانوني لفائـــدة الالتمكـــین 
من خالل صدور تالمجاالت عناية خاصة تجسم

وذلـك 1995إعالن بیجین خـالل شـھر سـبتمبر 
على اثـر انعقـاد المـؤتمر العـالمي الرابـع حـول 

العديـد المرأة بالصین الذي كان منطلقا النعقـاد 
مــن النــدوات دولیــة واإلقلیمیــة والعربیــة التــي 
ساھمت بقسط كبیر في توفیر مادة أولیة وثرية 
لالستئناس بھا من قبل الدول والمنظمات عنـد 
ضبط برامجھا ومشاريعھا المتصلة بالتمكین في 

المجال القانوني لفائدة المرأة. 
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44دول عدد دول عدد ــــجج
توزيع المشاريع حسب التاريخ المخطط 

نتھاء وتاريخ االنتھاء الفعليلال

ةــــرة الزمنیـــالفت
تاريخ اإلنتھاء التاريخ المخطط لإلنتھاء

الفعلي

ةـالنسبددـالع%ةـالنسبددـالع
%

1985–19890000
1990–19943523,3
1995–20003535
2001–2006915915
200658,300بعد 
915813,3ح بتاريخ االنتھاءرّ انتھى وغیر مص

31513863متواصل
%60100,0%60100,0وعــالمجم
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أكثــر مــن نصــف أنّ أعــاله الجــدول يوضــح-
المشاريع لیس لھا تاريخ محدد لالنتھاء باعتبارھـا 

بالمائـة 63.3تھامشاريع مسـتمرة، إذ تبلـغ نسـب
تھـاء د لھـا تـاريخ االنبینما تمثل المشـاريع المحـدّ 

نسـبة2006إلى 1990للفترة الممتدة من سنة 
ح غیـر مصـرّ المشـاريع وبالنسبة إلـى ،بالمائة20

،بالمائـة13.3نسـبتھا البـالغتھا ء مـدّ بتاريخ انتھـا
ر ة مشاريع مستمرة بشـرط تواصـل تـوفّ ھي عادّ ف

الموارد المادية.

ة ملّحـاليسـتنتج مـدى الحاجـة ،تبعا لـذلكو
شـاريع الموجھـة للنھـوض المإلى اسـتدامة جـلّ 

ــالالمجــاالتظــر عــن بوضــع المــرأة بقطــع النّ  ي ت
ط االسـتدامة بصـفة عامـة اإضافة إلى ارتبھاتغطی

بقدرة ھذه المشاريع على تحقیـق أھـدافھا وفقـا 
:لتطلعات

ــــي أوال- ــــة ف ــــات المتدخل ــــذ : الجھ التنفی
ر المصـلحة مـن التـي تحـرص علـى تـوفّ والتمويل

.ھاأو تمويلاعھتلك مشاريمواصلة تنفیذ 

: الفئــــات المســــتھدفة مــــن ھــــذه ثانیــــا-
المشاريع باعتبار وأنه ينتج عـن عـدم تلبیـة ھـذه 
ـــین  ـــدى المنتفع ـــة ل ـــات ملح ـــاريع لحاجی المش

المشــاريع  غیــاب التفاعــل تلــك المفترضــین مــن 
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إلـى بالضـرورة ا يـؤدي اإليجابي بین الطـرفین مّمـ
عزوف الفئة المستھدفة عـن اإلقبـال علـى ھـذه 

باإللغاء عاجال أم آجال مشاريع التي يحكم علیھا ال
الفئـة قبـل مـن واإلھمـال الواقعي بموجب التـرك 

المســتھدفة منھــا رغــم تواصــل وجــود مثــل ھــذه 
قبـل المعتمـدة مـن المشاريع ضـمن المخططـات 

لجھات المعنیة. ا



دراسة مسحیة للبرامج والمشروعات واألنشطة الموّجھة للنھوض 
بالمرأة

مكین القانوني  في مجال الت
)في تونــســــــــــــــــــ (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29

:تنفیذ المشاريـــع -ثانیا
ع :يراالمنفذة للمشھاتالج-1

55دول عدد دول عدد ــــجج
ع المشاريع حسب الجھات المنفذةتوزي

دد ـــعذةــــــة المنفــالجھ
المشاريع

ةـــــالنسب
%

1423.3حكومیة /جھة رسمیة

حكومیة + /جھة رسمیة
أھلیة/منظمات غیر حكومیة

23.3

حكومیة + /جھة رسمیة
أھلیة + /منظمات غیر حكومیة

األحزاب السیاسیة + مراكز 
/تجامعات + نقابا/أبحاث

ھیئات + أخرى

11.7

حكومیة + /جھة رسمیة
أھلیة + /منظمات غیر حكومیة

منظمة دولیة
11.7

حكومیة + /جھة رسمیة
أھلیة + /منظمات غیر حكومیة

أخرى
11.7

11.7حكومیة + أخرى/جھة رسمیة

2846.7أھلیة/منظمات غیر حكومیة

35.0أھلیة + /منظمات غیر حكومیة
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أخرى

813.3زاب السیاسیةاألح

11.7رىـــــأخ

60100.0وعـــــــــــــالمجم

تشارك المنظمات غیر الحكومیة بنسبة ھامة - 
في تنفیذ ھذه المشاريع إذ بلغت نسبة مشاركتھا 

ــل 46.7 ــة مقاب ــن المشــاريع 23.3بالمائ ــة م بالمائ
الجھات الرسمیة، وتـأتي األحـزاب قبل المنفذة من 

ـــ السیاســیة فــي  ــة ب ــة الثالث ــة13.3المرتب .بالمائ
مسـاھمة المجمعیـات األھلیـة نسـبةويعزى تطور 

في تنفیذ المشاريع إلى الدور الھـام التـي تسـنده 
إلیھا الدولة باعتبارھا طرفا فاعال في النھوض بواقـع 

المرأة. 
اإلطار القانوني المنظم لنشاط ليخوّ - 

مقدمة الحصول على حوافز مالیة من الجمعیات 

23,33%

3,33% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

46,67%

5,00%

13,33%

1,67%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

جھة رسمیة/
حكومیة 

جھة رسمیة/
حكومیة +

حكومیة/ أھلیة

جھة رسمیة/
حكومیة +

حكومیة/ أھلیة +
األحزاب

+
/

+
+  /

أخرى

جھة رسمیة/
حكومیة +

حكومیة/ أھلیة +
منظمة دولیة

جھة
رسمیة/حكومیة +

حكومیة/ أھلیة +
أخرى

جھة رسمیة/
حكومیة + أخرى حكومیة/ أھلیة حكومیة/ أھلیة +

أخرى

األحزاب أخـــــرى
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ھذه الجمعیات سواء عند إحداثمن الدولة
على تنفیذ اإحداثھا لمساعدتھبعد أو األھلیة

برامجھا.
الوزارات جمیعوفي ھذا المجال نذكر أنّ 

من میزانیتھا قدرھا ألف دينار تخصص نسبة مئوية 
في المندرجةلتمويل تنفیذ مشاريع الجمعیات 

ايالء يتجلىكما ،اختصاص الوزارة المعنیة
ساھمة الجمعیات في معاضدة الدولة في م

النھوض بحقوق اإلنسان والسیما المرأة من خالل
:

إشراف سیادة رئیس الجمھورية سنويا على 
التي وفق ما االحتفال بالیوم الوطني للجمعیات 

عند إشرافه 1993أفريل 23جاء في خطابه في 
"فضاء للتمدرس ھي على ھذا االحتفال

على قیم الديمقراطیة وخدمة بالمشاركة والتكوين
.الصالح العام واحترام الرأي المخالف"

تخصیص عديد الجوائز الرئاسیة لفائدة 
في یزامتھا نجاحا متالجمعیات التي تحقق أنشط

النھوض بحقوق اإلنسان في تونس في شتى 
المجاالت على غرار جائزة حقوق الطفل وجائزة 

أحسن وجائزةالجمعیاتحقوق اإلنسان وجائزة 
.مشروع للنھوض بالمرأة الريفیة

تقديم الدعم المالي لتیسیر تنفیذ الجمعیات 
.لمشاريعھا وخاصة في المجاالت الواعدة
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66دول عدد دول عدد ــــجج
توزيع المشاريع حسب الجھات المشاركة في 

تنفیذھا

/الجھة المنفذة 
المشاركة في التنفیذ

عدد 
المشاريع 

المشارك في 
تنفیذھا

ةـــــالنسب
%

2033.3حكومیة /جھة رسمیة

3355أھلیة/منظمات غیر حكومیة

915األحزاب السیاسیة

11.7جامعات/مراكز أبحاث

00منظمة إقلیمیة

11.7منظمة دولیة

11.7ھیئات/نقابات

711.7رىــــأخ
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تسعینقرابةيستخلص من الجدل أعاله أنّ - 
الرسمیةجھات رك التشابالمائة من المشاريع 

ر والمنظمات األھلیة في تنفیذھا مع تسجیل تطوّ 
55نسبة مساھمة الجمعیات األھلیة التي بلغت 

التضامني على تطور المدّ يدل وھو مؤشر بالمائة
ثوابتمن ارهبباعتفي المجتمع التونسي 

.في المجال االجتماعيالسیاسة الوطنیة
ندوق صالحداثوفي ھذا اإلطار نشیر إلى إ

دخل في المناطق تلمن أجل اوطني للتضامن ال
دة قد ھي أقل حظا من غیرھا بمشاريع متعدّ التي 

سنة منذ إحداثه من تقلیص 13ن على المدى مكّ
علیھا المؤشرات الفوارق االجتماعیة التي تدلّ 

من اعتمادات يرصه ھذا الصندوقالمتصلة بما 

33.3%

55.0%

15.0%

1.7% 0.0% 1.7% 1.7%

11.7%
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جھة رسمیة| حكومیة  منظمات غیر
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األحزاب السیاسیة مراكز أبحاث|
جامعات

منظمة إقلیمیة منظمة دولیة نقابات| ھیئات أخرى
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المناطق في همالیة لتحسین ظروف العیش بھذ
:عدة مجاالت نورد منھا

مسكن 62605حوالي تشیید : نـالسك
ملیون دينار.212.729باعتمادات قدرھا 

4428حوالي مد : المسالك والطرقات
باعتمادات من المسالك والطرقات كلم 
ملیون دينار.144.862قدرھا 

81762حولي ربط : الماء الصالح للشراب
بشبكة الماء الصالح للشراب أسرة 

ملیون دينار.106.288باعتمادات قدرھا 
مركز 139إحداث:مراكز الصحة
.رملیون دينا6.147باعتمادات قدرھا 

مدرسة باعتمادات 130تشیید :مـالتعلی
ملیون دينار.3.878قدرھا 

مورد رزق 61471خلق : موارد رزق
ينار.ملیون د.87.890باعتمادات قدرھا 

شرات وغیرھا المؤھذه بفضل تحقیق مثل - 
في المجال سیاستھانجاح بالدنا سجلت

مقاومة مظاھر الفقر، السیما المتعلقة باالجتماعي
تلك تعدّ وبالمائة 3.8اآلن نسبة الفقر تساوي إذ 

من بین أدنى النسب في العالم مما جعل النسبة 
المجتمع الدولي يتبنى مقاربة بالدنا في مقاومة 

األمم المتحدة يوم الفقر من خالل مصادقة منظمة 
رئیس الجمھورية على مقترح 2002ديسمبر 22

حول إنشاء صندوق عالمي زين العابدين بن علي 
.على غرار الصندوق الوطني للتضامنللتضامن
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ع :يراللمشالممولةھاتالج-2

77دد دد ــــــــــــــدول عدول عــــــــــجج

الجھاتتوزيع المشاريع حسب 
المشاركة في التمويل/الممولة

بةـــالنسددـــــالعةــــالجھة ــــطبیع
%

3456.7ةـذاتی- 
11.7ةـمحلی- 
3761.7ةـوطنی- 
23.3ةـإقلیمی- 
1830ةــدولی- 

بالمائة من المشاريع على 56.7تعتمد -
التمويل الذاتي للجھة المنفذة سواء كانت جھة 

ما رسمیة أو غیر رسمیة أو جمعیة أھلیة، فكلّ 

/
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لمنفذة قادرة على تمويل مشاريعھا كانت الجھة ا
رت ما توفّ منذ بداية التخطیط كلّ إنجازھاالمزمع 

نحو أفضلعلى فعلیا وأوفر الحظوظ لتنفیذھا
ھذه المشاريع سواء يخدم األھداف المنتظرة من

من الجھات المنفذة أم الممولة أو الفئات 
المستھدفة.

التمويل دائما المعضلة الرئیسیة لكلّ يبقى- 
المشاريع والسیما المتعلقة منھا بالنھوض بوضع 

ب في كثیر من األحیان رصد المرأة التي تتطلّ 
ر دائما لدى قد ال تتوفّھامةاعتمادات مالیة 

الجمعیات األھلیة التي تجد في التمويل الخارجي 
من قبل المنظمات الدولیة أو اإلقلیمیة اآللیة 

لمشاريعھا المثلى لتوفیر التمويل الكامل أو الجزئي
مساھمة الخارجیة في الوھو ما يفسر أھمیة 

تنفیذ المشاريع موضوع الدراسة على الساحة 
وھوبالمائة 33.3الوطنیة حیث تساوي نسبتھا 

حرص الجھات من جھة أخرى مؤشر على يمثل 
الرسمیة وغیر الرسمیة على دعم التعاون الدولي 
لالستئناس بالتجارب الناجحة على مستوى 

الدولیة في مجال النھوض بوضع المرأة.الساحة
ع :يراللمشالتغطیة الجغرافیة-3

88دول عدد دول عدد ــــجج
التغطیة الجغرافیةتوزيع المشاريع حسب

ةــــالنسبددـــــالعةــــــــعة الجھـــطبی
%

2846.7يــمحل- 
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3253.3يــوطن- 

3660جھوي/مناطقي- 

–قرى /أطراف(ريف/مراكز- 
)مدن

46.7

813.3رىــأخ- 

أّن نسبة المشاريع يستنتج من ھذا الجدول - 
تغطي جمیع المناطق الجمھورية تصل إلى التي 
مشروع)، أمّا المشاريع الخاصة 32بالمائة (53.3

بالمائة 60بمنطقة محّددة فھي تصل إلى حدود 
نه أن أمشروع) ومثل ھذا التوزيع من ش36(

توازن بین المدن إيجاد يساھم بالضرورة في 

46.7%
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بالنسبة إلى التغطیة الجغرافیة المناطق الداخلیة و
المنفذة.لمشاريعمن حیث عدد ا

درج مؤشر تقلص الفوارق في التغطیة ني- 
خیار الترابیة للمشاريع بین المدن واألرياف ضمن

لعمل لعلى حد السواء الدولة والمجتمع المدني 
الريف في بین المدن ومن أجل تقلیص الفجوة

حیوية المجاالت الاالنتفاع بالبرامج والمشاريع ذات 
مشاريع التشغیل والحماية من العنفعلى غرار

مبدأ تكافؤ الفرص إضافة إلى الحرص على تكريس 
المواطنین بقطع النظر عن المنطقة كل بین 

في االنتفاع بالمشاريع السكنیة التي ينتمون إلیھا
.والجمعیات األھلیةالمنفذة من الھیاكل الرسمیة

:آلیة التنفیذ والمتابعة للمشاريع- 4

99دول عدد دول عدد ــــــــجج
توزيع المشاريع حسب آلیات التنفیذ والمتابعة

آلیة التنفیذ 
ةــــــالنسبددــــــــــالعوالمتابعة

5896,6ةــذاتی

11,7ةـمستقل

11,7غیر موجودة
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عتمد يبین ھذا الجدل وجود مشروع وحید ي- 
على مستوى آلیات التنفیذ على ھیاكل خارجة 
عن الجھة المنفذة للمشروع التي خیرت إسناد 

العنف داخل األسرة حولمھمة إنجاز دراسة 
والمجتمع إلى مكتب دراسات في التنمیة 
االجتماعیة لضمان مستوى جید في إعداد تلك 
الدراسة التي تتطلب تضافر جھود خبرات عالیة من 

ة مجاالت على غرار القانون عدّ مختصین في 
واإلحصاء والعلوم اإلنسانیة والطبیة ونفسیة وغیرھا 

الجھة التطلعاتلضمان إنجاز دراسة في مستوى 
المعنیة وھو ما سیقع الرجوع إلیه عند التطرق إلى 

بالنسبة إلى مجال العنف المسحیة نتائج الدراسة 
ضد المرأة ضمن الجزء الثاني من ھذه الدراسة.
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جدید انتھى ألغي

بالمائة مـن المشـاريع 96.6في المقابل تعتمد - 
ويرجـع عـدم ،على آلیـات التنفیـذ والمتابعـة الذاتیـة

اللجوء إلى آلیات تنفیذ ومتابعة مستقلة عـن الجھـة 
المنفــذة إلــى الحــرص علــى الضــغط علــى الكلفــة 
ــات  ــة الجمعی ــن جھ ــیما م ــاريع الس ــة للمش المالی

سـبة إلـى األھلیة نظرا لقلـة مواردھـا المالیـة، وبالن
ـــة  ـــة فلھـــا مـــن الھیاكـــل الوطنی الجھـــات الحكومی
والمحلیة الكفیلة بضمان ھذا الدور دون الحاجة إلـى 

الرجوع إلى ھیاكل خارجة عن أطرھا الھیكلیة. 
:الموقف الحالي للمشاريع-5

1010دول عدد دول عدد ــجج
توزيع المشاريع حسب الموقف الحالي

%النسبةالعددالموقف الحالي

00دــجدي-

3761.7رـمستم-

2338.3ىــانتھ-

00فـمتوق-

00يــألغ-

00رىــأخ-

60100وعــالمجم
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بالمائة من المشاريع بالصبغة 61.7تتصف 
38.3االستمرارية بینما تمثل المشاريع المنتھیة 

المؤشرھذا يدّل بالمائة من جملة المشاريع، و
توفق ھذه البرامج في تحقیق أھدافھا على مدى 

المنتظرة منھا عالوة أن العمل المیداني يتطلب 
المداومة في تنفیذ المشاريع ضرورة أننا نجد من 
بین األھداف الرئیسیة لھذه المشاريع تغییر 

المرأة إزاء بالمجتمع والسیما ةالسلوكیات الضار
.على وجه الخصوص

جب ومثل ھذه األھداف المنشودة تستو
العمل على المدى الطويل للوصول إلى مواصلة 

خلق ذھنیة جديدة قوامھا إشاعة مضامین 
بین الجنسین واحترام حقوق المرأة المساواة 

باعتبارھا مواطنة كاملة الحقوق والواجبات.
:في المشاريعملونالعا-6

11دول عدد ـج
بھاتوزيع المشاريع حسب عدد النساء العامالت

%ةــــالنسبددــــــالعلنساءالعاملین من ا
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103660إلى 1من - 
201423.3إلى 11من - 
5058.3إلى 21من - 
10000إلى 51من - 
10046.7أكثر من - 
11.7غیر مصرح به- 

60100وعــالمجم

يبین من ھذا الجدول أن المشاريع التي -
تعمل بھا من امرأة واحدة إلى عشرة ھي 

60ھذه الفئة لمعتمدة بصفة جلیة، حیث تمثل ا
المشاريع فئة ثانیة بالمائة، ثم تأتي في مرتبة 

23.3إلى عشرين امرأة بـ 11التي نجد بھا من 
المشاريع التي تعمل بھا من فئات بالمائة، أما 

مجتمعة ال المئويةامرأة فما أكثر فنسبتھا 50
بالمائة.7تصل إلى 

1212دول عدد دول عدد ــجج
لمشاريع حسب عدد الرجال العاملین بھاتوزيع ا

60.0%

23.3%

8.3%

0.0%

6.7%
1.7%
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إلى 10 من 1 إلى 20 من 11 إلى 50 من 21 إلى 100 من 51 100
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ددـــالعالـــن رجلوالعام
ةــــالنسب
%

102948.3إلى 1من -
2023.3إلى 11من -
5000إلى 21من -
10000إلى 51من -
10011.7أكثر من -
11.7غیر مصرح به-
2745غیاب الرجال-

60100وعــالمجم

48.3%

3.3% 0.0% 0.0% 1.7% 1.7%

45.0%
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30.0%

40.0%
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70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

إلى 10 1 إلى 20 11 إلى 50 21 إلى 51
100

100

يتبین من ھذا الجدول آن نسبة المئوية لفئة --
المشاريع التي يعمل بھا من رجل واحد إلى عشرة 

بالمئة بینما فئتا المشاريع التي يعمل 48.3تمثل 
رجل فنسبتھا 100وأكثر من 20إلى 11ن بھا م

بالمائة. بینما بلغ عدد 5المئوية مجتمعة تصل إلى 
مشروعا.27المشاريع التي سجل فیھا غیاب الرجل

1313دول عدد دول عدد ــجج
جنس الالمشاريع حسب العاملین في توزيع 
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العاملین العاملین نساء
المجموعرجال

عدد 
العاملین

عدد 
الم
شار
يع

النسبة

عدد 
لما

شار
يع

النس
بة

عدد 
المشا

ريع
النسبة

00*0,027**45,000,0
إلى 1من 

103660,02948,33050,0

إلى 11من 
201423,323,31728,3

إلى 21من 
5058,300,0813,3

إلى 51من 
10000,000,000,0

أكثر من 
10046,711,758,3

غیر مصرح 
11,711,700,0به

60100,060100,060100,0المجموع

.فیھاال يوجد مشاريع العنصر النسائي غائب*
العنصر الرجاليغیاب مشروع سجل فیھا 27**

.بصفة كلیة
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المئويةالنسبة من ھذا الجدول أنّ يستنتج- 
للعاملین من النساء ھي أكبر من نسبة العاملین 

ل الفئات، وھو كبالنسبة إلىمن الرجال وذلك 
المرأة في تنفیذ مشاركة يدل على مدى مؤشر 

لالنخراط في عمل ھامثل ھذه المشاريع وتشجیع
لنھوض المعاضدة مجھود الدولة في تيالجمعیا

في شتى المجاالت.المرأةبوضع
لكن ھذا المؤشر يدعو أيضا إلى إعادة النظر - 

لة توزيع األدوار بین الجنسین في ھذا أفي مس
غیره من المجاالت األخرى التي يالحظ وال المج

من أجل دعم وذلك فیھا غیاب أو نقص حضور الرجل 
تواجده على قدم المساواة مع المرأة في تنفیذ 
المشاريع المتعلقة بھذه األخیرة حتى ال تبقى 
المشاريع المتعلقة بالمرأة ينظر إلیھا من زاوية 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

عدد العاملین 0 إلى 10 من 1 إلى 20 من 11 إلى 50 من 21 إلى 100 من 51 أكثر من 100
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تعنين عام أن خاص بالمرأة ولیست بشأكونھا ش
الجنسین على حد السواء وھو ما تصبو إلیه 
باألساس مقاربة النوع التي تمكننا باألساس من 
تفادي عدم التوازن بین الجنسین في كل المجاالت 

:على مستوىسواء
أخذ القرار حول السیاسات والمشاريع -

من القرارات األخرى.كوالبرامج وغیر ذل
المشاركة سوية بین الجنسین في مرحلة-

تنفیذ تلك السیاسات والمشاريع والبرامج.
من ةاستفادة الجنسین على قدم المساوا-

.السیاسات والبرامج والمشاريعتنفیذ  

:المشاريععدد أنشطة-7

1414دول عدد دول عدد ــــــــــجج
توزيع المشاريع حسب عدد األنشطة

بةــالنسددـــــالعةــــدد األنشطــــع

%1016.7نشاط واحد

%5083.3نشاطأكثر من 

%60100.0وعـــــــــالمجم

توزیع المشاریع حسب عدد األنشطة

نشاط واحد; %16.7

%83.3 ;
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تمثل المشاريع التي تعتمد في تنفیذھا -
بالمائة مقارنة مع 83.3على أكثر من نشاط 

16.7تمثل والتي التي تعتمد على نشاط واحد 
كون بالمائة فحسب. ويعزى ھذا التقسیم إلى 

في كل تحقیق األھداف المرجوة من المشاريع 
لب بالضرورة برمجة أكثر من نشاط تتطالمجاالت 

ترابط الوتكامل الإلى جانب ھاللوصول إلى تحقیق
عالوة على أنّ ما بینھا ھذه األنشطة فيبین 

جة ملحة إلى حاتكون فيالمشاريع بعض 
نشاطھا ة أنشطة فرعیة لضمان نجاح اعتماد عدّ 

.األصلي
:الفئة المستھدفة من المشاريع-8

15دول عدد ـج
لمشاريع حسب الفئات المستھدفةتوزيع ا

النسبةالعددفما فوق 18الفئة: المرأة 

2338.3األمیة -

2541.7المتعلمة-

2846.7العاملة-

2338.3الغیر العاملة-

2846.7تزوجةمال-

2745.0األم-

2541.7المطلقة-

2338.3األرملة-

1118.3المعنفة-
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915.0القانونیة-

1016.7اإلعالمیة-

2643.3عضوات الجمعیات-

2541.7رىــأخ-

شملت المشاريع موضوع الدراسة المرأة في - 
كل الوضعیات الوارد ذكرھا باستمارة االستبیان، 

39.3حیث بلغت نسبة المرأة األمیة المستھدفة 
38.3بالمائة ونسبة المرأة العاطلة عن العمل 

بالمائة. 18.3المرأة المعنفة بالمائة و
استھدفت قد كما يبین ھذا الجدول أن البرامج - 

النشطات في إطار الجمعیات، إذ بلغت نسبتھن 
يدل على انخراط إيجابيبالمائة وھو مؤشر 43.3

الجمعیات في تنمیة الكفاءة والمھارة لدى النساء 
النشطات في ھذه الجمعیات من أجل خلق أسباب 

فما فوق) 18 )

38.3%

41.7%

46.7%

38.3%

46.7%

45.0%

41.7%

38.3%

18.3%

15.0%

16.7%

43.3%

41.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

األم

القانونیة
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اف المنتظرة من المشاريع المزمع نجاح األھد
.تنفیذھا من قبل الجمعیات األھلیة

:الفئة المستھدفة فعلیا من المشاريع-9

1616دول عدد دول عدد ــــجج
حجم الفئة المستھدفة توزيع المشاريع حسب 

فعلیا

ةـــالنسبددـــالعحجم الفئة المستھدفة
%

100610أقل من 

5001626.7إلى 100من 

1000711.7إلى 501من 

150011.7إلى 1001من 

200046.7إلى 1501من 

250000إلى 2001من 

300011.7إلى 2501من 

3000813.3أكثر من 

1728.3غیر مصرح به

50100.0وعــالمجم

توزیع المشاریع حسب عدد المستفیدین الفعلیین

10.0%

26.7%

11.7%1.7%6.7%0.0%1.7%

13.3%

28.3% أقل من 100
إلى 500 من 100
إلى 1000 من 501
إلى 1500 من 1001
إلى 2000 من 1501
إلى 2500 من 2001
إلى 3000 من 2501
أكثر من 3000
غیر مصرح بھ
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تحتل المشاريع التي استھدفت فئة المرأة -
امرأة الرتبة األولى بنسبة 500إلى 100من 

ثم تلیھا المشاريع التي ،28.3مئوية تساوي 
بالمائة، 13.3امرأة بـ 3000استھدفت أكثر من 

أما الرتبة الثالثة فنجد فیھا المشاريع التي 
.بالمائة11.7بـ 1000إلى 501استھدفت 

بالمائة من مجموع المشاريع لم 28كما نجد - 
تعتمد ضمن مخططاتھا تحديد حجم فئة النساء 

كونھاإلى من جھةذلك تھدفتھا، ويرجع التي اس
إلى ومن جھة أخرىتستھدف الجمیع نساء ورجاال 

غیاب وضوح الرؤى لدى واضعي تلك المشاريع 
بالنسبة إلى مدى أھمیة تحديد حجم الفئة 
المستھدفة عند التخطیط والتنفیذ للوقوف على 
مدى نجاح المشروع في ذلك الجانب من عدمه 

أو اإلخفاق لتالفیه مستقبال.وتحديد أسباب النجاح
: المشاريعطبیعة-10

17دول عدد ـج
طبیعتھاتوزيع المشاريع حسب 

%النسبة العددالمشروعطبیعة
4981.7ومحو األمیة القانونیةتوعیة

3761.7تدريب وبناء قدرات
3558.3تقديم خدمات مساندة

تنمیة البناء الھیكلي 
1220والبشري للمؤسسات

2948.3توعیة إعالمیة
3253.3تزويد باألجھزة أو بالمعلومات

المساندة والدعوة لسیاسات 
3863.3أو قوانین

2440مناھضة العنف
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4066.7مناھضة أشكال التمییز
1728.3رىـــأخ

المشاريع بالتوعیةطبیعةإجماال اتصلت -
رات، وبناء قد،تدريبالومحو األمیة القانونیة، و

وتقديم خدمات مساندة، وتنمیة البناء الھیكلي 
والبشري للمؤسسات، وتوعیة إعالمیة، وتزويد 
باألجھزة أو بالمعلومات، والمساندة والدعوة 
لسیاسات أو قوانین، ومناھضة العنف، ومناھضة 

أشكال التمییز.
ھذه األنشطة طبیعةيمكن إعادة تقسیم - 

:إلى ثالث محاور رئیسیة
البرامج نجد فیه كلّ :ور األولالمح*

تغییر السیاسة إلىواألنشطة التي ترمي 

81.7%

61.7%

58.3%

20.0%

48.3%

53.3%

63.3%

40.0%

66.7%

28.3%
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توعیة  ومحو األمیة القانونیة

تدریب وبناء قدرات

تقدیم خدمات مساندة

تنمیة البناء الھیكلي و البشري للمؤسسات

توعیة إعالمیة

تزوید باألجھزة أو بالمعلومات

المساندة والدعوة لسیاسات أو قوانین

مناھضة العنف

مناھضة أشكال التمییز

أخرى
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التشريعیة في مجال حقوق المرأة والتي منھا 
بالخصوص المتصلة بمناھضة أشكال التمییز.

يتعلق باألنشطة المتصلة :المحور الثاني*
بالتوعیة والتثقیف والتعلیم التي تھدف إلى تغییر 

يم زاد معرفي علمي حول العقلیات من خالل تقد
مسائل كان يعسر التطرق إلیھا وذلك على غرار 

جانب العنف الذي تتعرض له المرأة إلى لة أمس
مظاھر التمییز المتعددة التي تعاني منھا ال 
بسبب غیاب تكريس الحقوق على مستوى 
القوانین بل نتیجة لعقلیات سائدة تشیع مثل تلك 

یة. وتجدر السلوكیات داخل المجتمعات العرب
اإلشارة إلى المشاريع المتعلق بمناھضة أشكال 
التمییز ضد المرأة قد بدأت تحظى باھتمام 

المشاريع ھذه بالمائة من 66.7متزايد، إذ نجد 
ھذا المجال.في موجھة 

يشمل المشاريع الموجھة :المحور الثالث*
إلى تقديم المساندة المادية من خالل تنمیة 

بشري للمؤسسات وتزويدھا البناء الھیكلي وال
باألجھزة وبالمعلومات والسیما في المجال 
التكنولوجي حیث نجد المشاريع المتعلقة 

بالمائة.48.3بالتوعیة اإلعالمیة تحتل نسبة 

:أھداف المشاريع-ثالثا 

1818دول عدد دول عدد ــجج

أھدافھا توزيع المشاريع حسب 
الرئیسیة
النسبةددــالعیةــــالرئیسداف ــــاألھ
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4981.7التمكینتعريف بالقوانین و

2961.7تدريب وبناء قدرات

3863.3المساندة والدعوة لسیاسات أو قوانین

4066.7مناھضة أشكال التمییز

للمشاريع كل ةرغم تعدد األھداف الرئیسی- 
موما كانت تھدف إلى فإنھا ع،هوفق مجال تدخل

تحقیق التعريف بالقوانین والتمكین والتدريب وبناء 
القدرات والمساندة والدعوة إلى سیاسات أو 

.قوانین ومناھضة العنف
الھدف الرئیسي جلي بالنسبة إلى نجد تواتر - 

يصل حیث المتعلق بالتعريف بالقوانین والتمكین 
الھدف ه بالمائة ثم يلی81.7إلى نسبة ھذا التواتر 

66.7المتصل بمناھضة أشكال التمییز بـ 
63.3فالمساندة والدعوة لسیاسات أو قوانین بـ 

ق عینات ض إلى كیفیة توفّ والتي سیتم التعرّ 

81,70%

61,70% 63,30%
66,70%
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80,00%

90,00%

تعریف بالقوانین
والتمكین 

تدریب وبناء قدرات المساندة والدعوة
لسیاسات أو قوانین

مناھضة أشكال التمییز
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المشاريع في إنجاز ھذا الھدف الرئیسي في 
عند تحلیل المسحیة الجزء الثاني من الدراسة 

.على حدةالخمس وفق مجاالتھا البیانات 
المتصل الرئیسي الھدف بة إلى بالنس- 

63.3هالتدريب وبناء القدرات فقد كانت نسبة تواترب
وھو ما ساھم في تسجیل خطوات كبیرة نحو 

من ھوة الفجوة بین المرأة والرجل حول الحدّ 
مسألة التمكین في عدة مجاالت والسیما التي 

.المسحیةبموضوع ھذه الدراسةمنھا ق تتعلّ 
1919دول عدد دول عدد ــجج

أھدافھا توزيع المشاريع حسب 
الفرعیة

النسبةددــالعفرعیـــةداف الـــاألھ

3253.3بالمعلوماتتزويد باألجھزة أو.1

2948.3توعیة إعالمیة.2

تنمیة البناء الھیكلي و البشري .3
1220للمؤسسات

2440مناھضة العنف.4
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البشري للمؤسسات

مناھضة العنف

المشاريع أھم األھداف الفرعیة لھذه تتمثل- 
في التزويد باألجھزة أو بالمعلومات والتوعیة 
اإلعالمیة وتنمیة البناء الھیكلي والبشري 
للمؤسسات ومناھضة العنف ونالحظ تطور النسبة 
المئوية للمشاريع المتعلقة بتحقیق الھدف الفرعي 
المتصل بالتزود باألجھزة أو بالمعلومات حیث بلغت 

48.3یة اإلعالمیة بـ المتصل بالتوعثم بالمائة 53.3
بالمائة 40بالمائة، فالمتصل بمناھضة العنف بـ

بتنمیة البناء الھیكلي الھدف الفرعي الخاص وأخیرا 
بالمائة.20والبشري للمؤسسات بـ 

يسجل من جھة أخرى التكامل بین األھداف -
الرئیسیة والفرعیة ضرورة أنّه على سبیل المثال 

أيضا آلیة ي تعدّ فالتوعیة اإلعالمیة كھدف فرع
ضرورية لتحقیق أھداف رئیسیة مثل مناھضة 

التمییز والتعريف بالقوانین والتمكین.
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تجدر المالحظة من جھة ثانیة أن األھداف -
الرئیسیة أو الفرعیة لئن كانت تھدف باألساس 

:تحقیق النھوض بالمرأة فإننا نجد
مشاريع أھدافھا ال تقتصر على المرأة :أوال-

وإنما تمتد إلى المجتمع بكل مكوناته فحسب 
وتندرج في ھذا المجل البرامج المتعلقة بالتعريف 

إذ الجدوى الفعلیة من ،بالقوانین والتوعیة بھا
ما إذا ناجعةتحقیق مثل تلك األھداف تكون غیر 

استھدفت المرأة فحسب وبقي  الرجل في عزلة 
متأو مغیبا تماما عن قضايا المرأة وھو ما ت

في تنفیذ بعض المشاريع بسبب عدم هذتمؤاخ
استھدافھا الرجل رغم أن طبیعة المشروع تحتم 

ذلك.
ل في مساعدة مشاريع أھدافھا تتمثّ :ثانیا-

ية وأصحاب القرار لتبني سیاسة تشريعیة وتنم
لفائدة المرأة وھو مؤشر جد إيجابي على 

رجال وبینالقرار السیاسي تفاعل بین صانع ال
مضامین إشاعة بالنسبة إلى ح الفكر واإلصال

وتكافؤ الفرص دون والعدالة حقیقیة للمساواة 
.في المجتمعات العربیةتمییز بین الجنسین

:المشاريعإنجازات-رابعا
2020دول عدد دول عدد ــجج

اإلنجازاتتوزيع المشاريع حسب 
%النسبة ددــــالعاألھداف

2846.7تدريب-

5591.7توعیة-

2948.3مبادرات-
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تدریب

توعیة

مبادرات

أخرى

4066.7أخرى-

على تركیز التستخلص من ھذا الجدول أنّ - 
دريب ة والتّ لة بالعمل على التوعیّ المسائل المتصّ 

المشاريع موضوع إنجازاتوالمبادرات ھي من أھم 
بالمائة 91.7مجتمعةتھاالدراسة، إذ بلغت نسب

وھو ما يدعم ما سبق استنتاجه من كون األنشطة 
علیم ھي من بین ثقیف والتّ ة والتّ صلة بالتوعیّ المتّ 

. المذكورةالمشاريعالمتواترة في ر الرئیسیة والمحا
48.3تساھم ھذه المشاريع بنسبة - 

:بالمائة في خلق روح المبادرة
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المرأة للعمل المثمر من أجل لدى :أوال*
تحقیق استقاللھا االقتصادي الذي يبقى من بین 

رة لتحقیق نھضة المرأة في أھم العوامل المیس
.األخرىبقیة المجاالت

المجتمع للوثوق لدى بقیة مكونات:ثانیا*
بالتالي تقديم العون المادي بقدرات المرأة و

عة إلنجاح مبادرات المرأة المتنوواألدبي 
خدمة ھامساھمة منھا في الرفع من شأن

لمصلحتھا ومصلحة المجتمع. 

:  اريع تقییم المش-خامسا

2121دول عدد دول عدد ــجج
توزيع المشاريع حسب التقییم

ةــــالنسبددــــالعـمـــــالتقیی
%

4168.3تم التقییم من قبل

1931.7لم يتم التقییم من قبل

60100وعــالمجم
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من %68.3يتبین من ھذا الجدول أنّ -
%31.7مقابل قییم المشاريع قد خضعت إلى التّ 

بب عدم برمجة ذلك أو سواء بساتقییمھلم يقع 
لكن لم تبین . عدم حلول مرحلة التقییم بعد

بیانات االستبیان المعايیر المعتمدة في عملیة 
التقییم ونتائجھا عدا أن البعض من الجھات 

:المنفذة تستنتج نجاح مشاريعھا من خالل
الفئات المستھدفة قبل اإلقبال علیھا من - 
منھا.
یت بھا سواء من التغطیة اإلعالمیة التي حظ- 
اإلعالم المرئي أو المسموع أو المكتوب.قبل 
عتماد أصحاب القرار للتوصیات الصادرة عن ا- 

.عتلك المشاري
الجھات الممولة مواصلة تمويل ھذه ولبق- 

المشاريع من جديد. 

تم التقییم من قبل; %68.3

لم یتم التقییم من قبل; %31.7
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:ھاوضعفالمشاريع نقاط قوة -سادسا
2222دول عدد دول عدد ــجج

توزيع المشاريع حسب نقاط القوة وضعف 
المشاريع

اط ــشــن
وةـــــــالق

غیر إلى حد ماالمــــــــنع
مصرح

النسبة العدد
النسبة العدد%النسبةالعدد%

العدد%
حقق - 

4676.700.01423.30أھدافه

القى - 
تجاوبا من 

المشاركین
5795.011.723.30

القى - 
صدى 

إعالمیا عاما
3965.0915.01220.00

كان له أثر - 
4270.011.71728.30على الواقع

كان له أثر - 
على صانع 

القرار
2846.72643.358.31

قابلیته - 
5591.711.746.70لالستدامة

توافر - 
الموارد 
الالزمة

3456.711.72541.70

نسبة - 
عالیة من 
الحضور أو 
المشاركة

5591.711.746.70

ألھداف ا- 
محددة 

ومصاغة 
بدقة

5591.711.746.70

األھداف - 
قابلة 

للقیاس
5083.323.3813.30

األھداف - 
5795.000.023.31واقعیة

الفترة - 
الزمنیة 

المحددة 
كافیة للتنفیذ

5388.323.358.30
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ھناك - 
تحديد للعائد 

أو األثر 
المتوقع من 

التنفیذ

5185.046.7%58.30

وفقا للجدول أعاله يمكن حوصلة أھم نقاط قوة - 
:التاليعلى النحو وضعف المشاريع 

أھم نقاط قوة المشاريع :أھم نقاط قوة المشاريع :--11

 تحديد األھداف بدقة وقابلیتھا للقیاس
واإلنجاز.

 تغطیة كاملة للفئات المستھدفة من
المشاريع إلى جانب الصدى اإلعالمي.

 التطرق إلى عقوسیالتأثیر على صاحب القرار
من الدراسة.الثانيالجزء ھذه المسألة في 

لحاجیات واقعیة تجسمت من ةاالستجاب
خالل النسبة العالیة للحضور وقابلیة 

االستدامة.
 ّإلى ةطرق إلى قضايا الساعة بالنسبخیار الت

أولويات المرأة على غرار المواضیع المتصلة 
.القانونيالتمكینوبالعنف والتمییز 

لتغطیة لجمیع الفئات النسائیة دون تمییز ا
والسیما بالنسبة إلى ذوات االحتیاجات 

الخصوصیة في مختلف المجاالت.
 في األطراف المتداخلةبین الجید التنسیق

جمیع المراحل التي تمر بھا ھذه المشاريع 
االستفادة كبر فرص للنجاح عبر أمما يكسبھا 
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لفاعلة لبقیة األطراف االموفقة التجارب من
معھا في مجال نشاطھا.

أھم نقاط ضعف المشاريع : أھم نقاط ضعف المشاريع : --22
 عدم توفر الموارد الالزمة التي تبقى أول

صعوبة تواجھھا المشاريع والسیما تلك المنفذة 
من طرف الجمعیات األھلیة التي تكون في العديد 
من األحیان مضطرة إلى تقلیص من مدى 
نشاطھا بالنسبة إلى التغطیة الجغرافیة أو 
الزمنیة وھو ما عبرت عنه إحدى الجھات المنفذة 

المتمثلة في إصدار مجلة لعینة من المشاريع 
مجلة أن تكون عوض مختصة بالمرأة فصلیة 
المالیة نتیجة عدم توفر الموارد وذلك شھرية
وھو ما تطمح إلى للنشر على ذلك النحوالالزمة 

في المجلة ھذه على تحقیقه الجھة المشرفة 
القريب. المستقبل 

 أو ةنسبیبصفة غیاب اإلعالم بمختلف أنواعه
بالنسبة إلى التغطیة اإلعالمیة للمشاريع ةكلی

واألنشطة المتعلقة بالمرأة وذلك نتیجة أوال عزوف 
بعض وسائل اإلعالم عن القیام بدورھا في مجال 
النھوض بالمرأة وثانیا غیاب التنسیق من قبل 

بمشاريعھا لدى الجھة المنفذة للمشاريع للتعريف
األوساط اإلعالمیة.

 عدم االعتماد على التقنیات الحديثة
المتمثلة في تكنولوجیات االتصال لتنفیذ المشاريع 
السیما التي تھدف إلى نشر التوعیة لدى الفئات 
المستھدفة من الجنسین حول مقاربة النوع 
وإشاعة مضامین المساواة كقاسم مشترك يجمع 

د السواء.الرجل والمرأة على ح
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 عدم االستفادة من التجارب الناجحة من
المجال نفس المشاريع المنفذة من قبل في 

إضافة إلى غیاب تقالید التنسیق بین الجھات 
المنفذة للمشاريع مع غیرھا سواء أكان ذلك على 

الستثمار يالمستوى الداخلي أم اإلقلیم
الخبرات والمھارات المتاحة لدى البعض دون اآلخر.
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- II نتائج الدراسة المسحیة حسب
مجاالتھا

المسحیة جزء الثاني من الدراسة ھذا اليھدف
النتائج التي خلصت إلیھا وفقا لالمتعلق بتحلی

ستخالص الدروس لمجاالتھا الخمس إلى ا
من بعض المؤشرات حول أھم أسباب المستفادة 

من أجل وذلك نجاح المشاريع المنفذة أو إخفاقھا 
ر المستطاع في اقتراح جملة من المساھمة قد

العملیة لتطوير درجة التمكین القانوني التوصیات
لفائدة المرأة العربیة في المشاريع التي اعتراھا 

.بعض اإلخفاق في إنجاز أھدافھا المرسومة
:مجال األحوال الشخصیة- أوال

:دراســــة نتائج ال- 1
تعاضد الجھود من أجل تكريس حقوق - أ

:األحوال الشخصیةالمرأة في مجال
23دول عدد ـج

الجھات المتدخلة في توزيع المشاريع حسب 
التنفیذ

في مجال األحوال الشخصیة

%النسبة ددــــالعالجھــــــــــة

426.67الجھات الرسمیة-

853.33الجمعیات األھلیة-

213.33أحزاب سیاسیة-

16.65مؤسسات دولیة-
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15100المجمــوع

بینت الدراسة تواصل اھتمام الجھات - 
الرسمیة بمجال األحوال الشخصیة على امتداد 
نصف قرن من تاريخ صدور مجلة األحوال الشخصیة 
مع تسجیل تنامي معاضدة المجتمع األھلي وكل 

إلى ةالقوى الفاعلة على الساحة الوطنیة بالنسب
دعم مجھودات الدولة في سبیل تعزيز حقوق 

المرأة.
يستخلص من الجدول أعاله أن مساھمة -

الجمعیات األھلیة في تنفیذ المشاريع المتعلقة 
بالمائة 53.33بمجال األحوال الشخصیة قد مثلت 

بالمائة من جھة القطاع الحكومي 26.67لقاء 
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الجھات الرسمیة الجمعیات األھلیة أحزاب سیاسیة مؤسسات دولیة
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بالمائة من قبل األحزاب السیاسیة 13.33و
.بالمائة من طرف المنظمات الدولیة6.65و

سات وھیاكل ذات مآثر إحداث مؤس-ب
:عالقة بحقوق بالمرأة 

حول ھذه تونسكان خیارمنذ التسعینات 
متجھا نحو إحداث ھیاكل متخصصة المسألة 

:بشؤون المرأة وذلك على غرار
حول المرأة ممركز األبحاث والتوثیق واإلعال- 

مكلف في إطار مھامه وال1990الُمحدث منذ سنة 
صلة بوضع المرأة "بجمع البیانات والوثائق المتّ 

والمساھمة في توفیر اإلعالم الكفیل بإبراز حقوق 
المرأة وذلك بتنظیم الندوات والملتقیات واأليام 
الدراسیة وإصدار الوثائق والنشريات وتنظیم 
المعارض وضع تقارير حول منزلة المرأة في 
المجتمع التونسي لمساعدة الحكومة على ضبط 

.1ھوض بھا"السیاسة والخطط الكفیلة بالنّ 
المجلس الوطني للمرأة واألسرة المحدث منذ - 

مكلّف بتنسیق العمل بین مختلف وال2002سنة 
الوزارات واألطراف والھیاكل المتدّخلة في مجال  
شؤون المرأة واألسرة واقتراح برنامج عمل وطني 
لالحتفال باألعیاد الوطنیة والعالمیة في مجال 

في المشاريع وكذلك ،شؤون المرأة واألسرة
المخطّطات الوطنیة والعالمیّة للمرأة في المرسومة 

واألسرة وتقییمھا وتقديم  مقترحات  تتعلّق 
بالسیاسة العامّة في میدان شؤون المرأة واألسرة 

1990أوت 7مؤرخ في لوا1990لسنة 78من الفصل الّثاني من القانون عددةمأخوذعبارات-1
المعتمدة أیضا بالقانون عدد والتوثیق واإلعالم حول المرأةحداث مركز البحثالمتعلق بإ

الذي ألغى القانون السالف الذكر.1992دیسمبر 29المؤرخ في 1992لسنة 121
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والمساھمة في  تشخیص اإلجراءات الكفیلة 
بتحقیقھا. 

ويستعین ھذا المجلس في أداء مھامه بثالث 
تكافؤ طبیق القوانین ودعم لجان، األولى مختصة بت

الفرص بین الجنسین، والثّانیة مختصّة باإلعداد 
للمواعید الوطنیة والدولیة المتعلّقة بالمرأة 
واألسرة، أمّا الثّالثة فمختصّة بمتابعة صورة المرأة 
في وسائل اإلعالم. كما يمكن لھذا المجلس أن 
يحدث عدة لجان أخرى لدراسة مواضیع معیّنة 

اشرة بشؤون المرأة واألسرة وذلك على تتعلّق مب
غرار اللجنة الفرعیة المختصة بمشاركة المرأة في 

لضمان 2006الحیاة العامة المحدثة خالل سنة 
تنفیذ قرار سیادة رئیس الجمھورية زين العابدين بن 
علي حول تكريس حضور المرأة في الحیاة العامة 

. 2009بنسبة ثالثین بالمائة قبل موفى سنة 
لتبیان الدور الھام الذي من الممكن أن تقوم - 

به مثل ھذه الھیاكل واللجان المتخصصة بشؤون 
ة نسوق عینة من المشاريع المختارة ضمن المرأ

ھذه الدراسة ممثلة في اللجنة الوطنیة المكلفة 
بتقديم مقترحات لتعديل القوانین من أجل تكافؤ 

1992أفضل بین الجنسین التي تكونت خالل سنة 
من اثني عشر عضوا مناصفة من الجنسین ينتمون 
إلي اختصاصات متعددة وحساسیات سیاسیة 

مختلفة.
على مدى سنة ھذه اللجنةوقد امتدت أعمال

جملة من تضمنإلى تقديم تقرير آلت أعمالھاوقد 
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تعديل النصوص القانونیة إلى الرامیةالتوصیات 
كريس في اتجاه مزيد تالجاري بھا العمل آن ذلك 

ثر إساواة بین الجنسین في عدة میادين. وعلى الم
ة رئیس الجمھورية إلى سیادالتقرير المذكوررفع

مشاريع قوانین إللغاء مظاھر دداتولى اإلذن باع
التمییز في التشريع إزاء المرأة سواء في مجال 
األحوال الشخصیة أو غیرھا من المجاالت األخرى 

:الیةالتّ ا أفضى إلى صدور القوانین ممّ 

في مجال األحوال *
:الشخصیة 

جويلیة 12المؤرخ في  74صدور القانون عدد- 
ة فصول من مجلّة األحوال المنقح لعدّ 1993

الشخصیّة بمقتضیات قانونیة جوھرية جديدة 
مسار مؤّسسة األسرة من خالل اعتمادھا دعمت

مكاسب المرأة تضمنالمبادئعلى جملة من 
ھاالشخصیة بفضل تكريسفي مجال األحوال

جملة من المفاھیم الحديثة والعصرية حول طبیعة ل
:العالقات األسريّة التي أصبحت تقوم على

o حسن معاشرة والقیام بالواجبات الزوجیّة من
قبل الزّوجین دون تمییز بینھما وإلغاء واجب الطّاعة 

الذي كان محموال على الزّوجة.
oالحال بالنسبة إقرار حّق مشاركة األّم كما ھو

إلى األب في تسییر شؤون األسرة وحسن تربیة 
األبناء وتصريف شؤونھم أثناء قیام العالقة الزوجیّة.

o إقرار حّق األّم في الموافقة على زواج أبنائھا
القصّر إلى جانب موافقة األب.
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o إقرار واجب مساھمة األّم في اإلنفاق على
غة الحالیّة األسرة إن كان لھا مال، إذ أّن  الصّی

من المجلّة تبیّن دون لُبس أّن المشرّع 23للفصل 
قد وضع على عاتق األّم التي لھا مال واجب اإلنفاق 

المساواة مع األب، ويمكن معلى األبناء على قد
عند إخاللھا بذلك الواجب إلزامھا قضائیّا بتسديد 
قیمة مساھمتھا حماية لمصلحة األبناء من أن 

مین من بعض متطلّبات العیش يجدوا أنفسھم محرو
الكريم المعتاد علیھا بسبب تقاعس األّم عن 
تسديد مساھمتھا المالیّة في توفیر حاجیات األبناء.

o إقرار نفقة األصول من جھة األّم الذين أصبحوا
على غرار 1993في سنة 43منذ تنقیح الفصل 

األصول من جھة األب من بین مستحقي النّفقة 
األولى بعد أن كانوا محرومین من في حدود الطبقة 

جاھھم . وبذلك تّم رفع التّمییز تبھذه النفقةالتمتع 
المساواة مع من خالل تكريس حقھم على قدم

أصول من جھة األب في اإلنفاق علیھم من قبل 
أحفادھم عند ثبوت حالة الفقر في جانبھم.

:* في مجال الشغل 
المؤرخ1993لسنة 66صدور القانون عدد-
5المتعلّق بإضافة الفصل 1993جويلیة 5في 

مكرّر إلى مجلّة الشغل الذي نّص صراحة على 
أنّه ال يمكن التّمییز بین الرجل والمرأة في تطبیق 

أحكام ھذه المجلّة.
وتطبیقا لمقتضیات ھذا القانون، فإّن العاملة 
التونسیّة سواء في القطاع العام أو الخاص ال 
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اصة تجعلھا في وضعیة ال تنطبق علیھا أحكام خ
مساواة بینھا وبین الرجل العامل من حیث الحقوق 

والواجبات.
وفي ھذا اإلطار تسھر المحاكم المختصّة في 

ّق المرأة في قضاء الشغل على عدم خرق ح
مساوي في ضمان حصولھا على أجر العمل و

المساواة مع الرجل.للجھد المبذول منھا على قدم
:* في المجال المدني

المؤرخ في 2000لسنة 17صدور القانون عدد - 
المتعلّق بإلغاء بعض األحكام من 2000فیفري 7

مجلّة االلتزامات والعقود. وقد جاء ھذا القانون 
تجسیما لما أذن به سیادة الرّئیس زين العابدين بن 
علي بشأن إلغاء بعض الفصول من ھذه المجلّة التي 

لك تّم إلغاء كامل أحكام تمّس بحقوق المرأة، وتبعا لذ
1524و1481والفقرة الثّانیة من الفصلین 831الفصل 

التي كانت تشترط علىمن مجلّة االلتزامات والعقود 
على موافقة ورضا زوجھا قبل إبرام الحصول الزوجة 

عقد شغل أو عقد كفالة إذا تجاوزت كفالتھا ثلث 
مالھا.
:الدروس المستفادة-2
الفعالة للجمعیات األھلیة تنامي المساھمة- 

في مناصرة قضايا المرأة من أجل التمكین القانوني 
في مجال األحوال الشخصیة رغم ما تجابھه من 
صعوبات لتوفیر التمويل المستوجب لتنفیذ 
مشاريعھا وسیما تلك التي تنفذ داخل البالد في 

.واألريافالقرى 
دعم الشراكة الثنائیة ومتعددة األطراف في - 

فیذ المشاريع سواء بین الجھات الرسمیة تن
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الدولیة المنظماتوالجھات األھلیة أو بینھما وبین 
من أجل تطوير المشاريع وتوفیر كل السبل الممكنة 

نھا.لتحقیق األھداف المنشودة م
دعم اآللیات والھیاكل المتخصصة في شؤون - 

المرأة بالموارد المادية والبشرية الالزمة لتحقیق 
األمرمن إحداثھا سواء تعلق ظرةتالمناألھداف

بإنجاز دراسات أكاديمیة أو میدانیة لرصد الواقع 
إلى غیر ذلك من المواضیع ،ومتغیرات المجتمع

األخرى التي ال يمكن تقییم مزايا ما تقدمه من 
مساھمتھا الفعالة في النھوض إلىنتائج بالنسبة 

عتبار بوضع المرأة والمجتمع إال على مدى الطويل با
السلبیة إزاء المرأة ةتغییر األنماط االجتماعیأنّ 

تتطلب تضافر كل الجھود للقضاء علیھا ال من أجل 
ضمان إنعتاق المرأة فحسب بل انعتاق المجتمع 

بأسره لكي ال يبقى نصفه مقصیا أو مھمشا. 
وجود تفاعل إيجابي من قبل اإلرادة سیاسیة - 

المرأة عندما إزاء الدراسات واألبحاث حول حقوق 
تتوفر فیھا النزاھة العلمیة من حیث رصد الواقع 
بسلبیاته وإيجابیته وتقديم المعلومة الدقیقة خاصة 

باإلحصائیات القائمة على مقاربة منھا التي تتصل 
تمثل مرجعا أساسیا ارھابباعتالنوع االجتماعي 

صحاب القرار في اعتماد سیاسات تراعي حقوق أل
لعاتھا وأحالمھا وطموحاتھا المرأة وتستجیب لتط

في شتى المجاالت.

:مجال مناھضة العنف ضد المرأة- ثانیا
:دراسة نتائج ال-1
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دعم المنظومة التشريعیة لحماية المرأة من -أ
:العنف 

يستنتج من مشروعین منفذين من قبل مراكز - 
، األول موضوعه يتعلق بتشديد العقوبة البحث

لطا على المرأة جزائیة عندما يكون العنف مس
وإلغاء العذر القانوني الذي كان ينتفع به الزوج، 
والثاني يتمحور حول حماية المرأة من التحرش 
الجنسي أنھما ساھما في صدور قوانین جزائیة 
جديدة لحماية المرأة من العنف وھو ما يترجم خیار 
تونس الثابت حول دعم المنظومة التشريعیة في 

تبین وجود قصور ضمن مامجال حقوق المرأة كلّ 
النص القانوني القديم في توفیر الحماية الجزائیة 

ن التعرض مالمناسبة للمرأة لجعلھا في منأى 
من خالل تكريس وذلك للعنف مھما كانت أشكاله 

:تمثلت باألساس فيجديدة تشريعیة مبادئ 
:تشديد العقوبة الجزائیة* مبدأ

من العنف إّن حماية التّشريع التّونسي للمرأة 
قد تجّسم من خالل اعتماد مبدأ تشديد العقوبة 

وذلك حسب صنف علیھا بالعنف،عند االعتداء 
العنف المسلّط علیھا.

العقوبة الجزائیّة المستوجبة عند االعتداء -
:الّشديد على المرأة داخل األسرةبالعنف 

 ُيعاقب بصفة عاّمة ُمرتكب العنف الّشديد
عام وبخطیّة قدرھا ألف دينار، لكن بالّسجن مّدة 

عندما يسلّط ذلك الصّنف من العنف على المرأة 
سواء بصفتھا زوجة أو أّم، فإّن قیام ذلك النوع من 
الرّابطة األسرية بین المعتدي والمرأة المتضرّرة 
يكوّن ظرف تشديد للعقوبة المستوجبة، إذ تضاعف 
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فقرة 218العقوبة الجزائیة وفق ما نّص علیه الفصل 
1993ثانیة من المجلّة الجزائیة المنقح خالل سنة 

بمقتضیات قانونیة متضمنة أنّه "إذا كان المعتدي 
خلفا للمعتدى علیه أو زوجا له، يكون العقاب 

بالّسجن مّدة عامین وبخطیّة قدرھا ألفا دينار.
 عند ثبوت إضمار الزّوج أو الخلف االعتداء

و األّم، فإّن العقوبة بالعنف الّشديد على الزوجة أ
الجزائیّة المستوجبة تشّدد لتصبح الّسجن لمّدة 

ثالثة أعوام والخطیّة بمبلغ قدره ثالثة آالف دينار.
 محافظة على الرّوابط العائلیّة داخل األسرة

وتفاديا لتصّدع األسرة من خالل امتداد الّشقاق بین 
، أفرادھا بسبب صدور أحكام جزائیة ضّد أحد أفرادھا

اعتمد التّشريع التّونسي مبدأ مفاده أّن إسقاط 
الزّوجة أو األّم المعتدى علیھا بالعنف الّشديد حّقھا 
في الّدعوى الجزائیة يوقف التتبّعات أو المحاكمة أو 

تنفیذ العقوبة ضّد مقترف ذلك العنف. 
العقوبة الجزائیّة المستوجبة عند االعتداء -

: وط بدنيبالعنف الّشديد النّاتج عنه سق
 يعاقب مرتكب العنف المتسبّب في حصول

سقوط بدني لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة 
بالّسجن لمّدة خمسة أعوام، وعندما تتجاوز 
درجة الّسقوط تلك النّسبة، يكون العقاب 

بالّسجن لمّدة ستّة أعوام.
 وأما إذا كان العنف صادرا عن الخلف تجاه

ة الّسقوط النّاتجة عنه، األّم ومھما كانت درج
يرفع إلى اثني عشر عاما ولو في صورة فالعقاب 
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إسقاط الّدعوى من قبل األّم. وذلك لما في 
من ةالتشّدد في الجانب الزّجري للعقوبة الجزائیّ 

وقاية لألصول والسیما األّم من إمكانیة التعرّض 
يتسبّب لھا في سقوط مھما قد إلى العنف مبرح 

كانت درجته.
:مبدأ إلغاء األعذار القانونیة* 
1993لسنة 72بموجب صدور القانون عدد- 

من 207لفصل تم إلغاء ا1993جويلیة 12ؤرخ في مال
ة الذي كانت مقتضیاته قبل إلغائھا المجلّة الجزائی

تمتع الزوج بعذر قانوني من خالل تطبیق عقوبة 
مخفّفة علیه عند اقترافه لجريمة قتل تجاه زوجته 

ولئن ثبت لدى اقترافھا لجريمة الزنا بمحّل الزوجیة. 
في المجتمع التونسي تلك الجرائم مثل قلة حدوث 

رتكب في أن ّ ھذه الجرائم كثیرا ما تتبیننه أإال 
لحظة تسرع وغضب من قبل الزوج نتیجة شكوك ال 
أساس لھا من الصحة وال قرائن متضافرة تثبت 

ارتكاب الزوجة المجني علیھا للجرم المنسوب إلیھا.
ونظرا لما يتّسم به القانون الجزائي من 
ازدواجیة حول طابعه الزجري والردعي في مقاومة 

إّن إلغاء عموم الناس، فارتكاب الجرائم من قبل 
يمثّل حماية من المجلة الجزائیة الفصل المذكور 

أساسیة لضمان الحرمة الجسدية للزوجة من كّل 
من شأنه أن علیھاانتھاك جسدي شديد الخطورة 

في زوجھا هيعرض حیاتھا إلى الھالك بمجرد اشتبا
ارتكابھا لجرم قد تكون بريئة منه.

:* مبدأ تجريم التحرش الجنسي
نصوص الجزائیة المضافة إلى تنشد ال- 

المنظومة التشريعیة في مجال الحماية الجزائیة 
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للمرأة من شتّى أنواع العنف دعما متواصال بھدف 
توفیر الوقاية والحماية الكفیلتین بجعل المرأة في 
منأى من أصناف معیّنة من العنف سواء أكان ماديا 
أم معنويا، كّل ذلك في سبیل ضمان وتكريس 

ية للمرأة من االستھداف للعنف وفقا أفضل حما
للمعايیر الدولیة في مجال مقاومة ظاھرة العنف 

ضد المرأة والوقاية منھا.
73وفي ھذا اإلطار يندرج صدور القانون عدد 

الذي أحدث 2004أوت 2خ في المؤرّ 2004لسنة 
ألول مرة في التشريع الجزائي جريمة جديدة ضمن 
المجلّة الجزائیّة تتعلّق بزجر التحرّش الجنسي، إذ 

ثالثا 226بموجب ھذا القانون تمت إضافة الفصل 
مرتكب فعل التحرش جرّم إلى المجلّة الجزائیّة الذي 

ة عام وخطیة قدرھا ألف الجنسي بالسجن لمدّ 
تلك ف ھذه العقوبة عندما ترتكب ر وتضعّ دينا

و األشخاص من ذوي الحاجات أضد األطفال الجريمة 
الخصوصیة مثل المعاقین ذھنیا أو عضويا.

ونشیر إلى أن الئحة شرح أسباب المتعلقة 
بھذا القانون قد وضحت أھدافه المتمثلة باألساس 

: في
دعم كرامة المرأة :- 

بشريّة ھي جوھر حقوق يَعتبر الفقھاء الكرامة ال
اإلنسان، إذ ھي أساس كّل الحقوق التي يجب أن 
يتمتّع بھا كافّة البشر دون تمییز جنسي أو عرقي أو 
ديني أو غیره من األشكال األخرى للتّمییز. وزجر 

المرأة يحفظ كرامة أننه أالتحرش الجنسي من ش
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من بین توذلك ألّن ھذه األخیرة كانت لعّدة اعتبارا
مباشرة من ھذه الجريمة باعتبارھا نلمتضرّريأوّل ا

معنیّة في مختلف مراحل حیاتھا بدرجة أكثر من 
الرّجل بفعل التحرّش الجنسي لكونھا الضحیّة 
المثلى بالنسبة إلى مرتكبي ھذه الجريمة في كّل 

أقطار العالم على مختلف العصور.
ق المرأة في المشاركة في حدعم - 

: الحیاة العامّة
مدى ین المعايیر الدولیة المعتمدة لبیان من ب

احترام الدول لحقوق اإلنسان، نجد المعیار المتعلق 
بمدى ما توفّره تلك الدول من تدابیر كفیلة بضمان 
ممارسة فعلیة من قبل المواطنین للحقوق 

المرأة في . ولضمان حقّ المكفولة بالقوانین
المشاركة في الحیاة العامّة، فإلى جانب إقرار 
حقوقھا في االنخراط على قدم المساواة مع الرجل 
في المجاالت السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادية، 
فإنه من األھمیة بمكان أن نضمن لھا الحماية 
الجزائیة الكفیلة بردع وزجر من يعتبر تواجد المرأة 
معه سواء في إطار الدراسة أو العمل أو السفر أو 

ن الحیاة العامة من المجاالت األخرى مكغیر ذل
مناسبة سانحة للتحرش الجنسي تجاھھا، إذ أّن 
عدم زجر تلك الممارسات من شأنه أن يؤدّي  إلى 
عزوف المرأة عن ممارسة حقوقھا السیما المرتبطة 

ةمنھا بالفضاء الخارجي وھو ما أشارت إلیه الئح
شرح ھذا القانون  بمقولة أّن "حرية التنقل تصبح ال 

ن الشخص عندما يتنقل يجد معنى لھا إذا كا
المضايقة من الغیر تجعله يتردّد في التّنقل أو يتردّد 
في التّنقل مع عائلته وألن القضاء على مختلف 
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أشكال المضايقات التي تعرفھا األماكن العمومیة 
وأمام المعاھد ھو دعم لحقوق الفتاة والمرأة".

فمساھمة الدراسات المیدانیة حول العن- ب
ة في وضع إستراتیجیة وطنیة لمقاومته إزاء المرأ

:
يتطلب رصد الواقع مھما كان مجاله االعتماد - 

بصفة أساسیة على األبحاث المیدانیة وھو ما بادرت 
إلیه وزارة شؤون األسرة والمرأة و الطفولة 
والمسنین عندما قررت رصد مسألة العنف في 
المجتمع التونسي من خالل تكوين لجنة فنیة 

ن ممثلین عن الھیاكل الرسمیة واألھلیة متكونة م
ذات عالقة بحقوق المرأة لإلشراف على إعداد 
دراسة حول العنف داخل األسرة والمجتمع التي 

اعیة تمجأنجزتھا مؤسسة مختصة في التنمیة اال
والتصرف في المؤسسات. 

سنحت ھذه الدراسة من خالل النتائج التي - 
مثلة في خلصت إلیھا انطالقا من عینة بحث م

مائتي شخص ينتمون إلى مناطق جغرافیة وشرائح 
:مختلفة من رصدعمريه
ة الفئات المستھدفة للعنف داخل األسر

.والمجتمع
 ھا.أكثرھا من غیرللعنف الفئات المستھدفة
.أصناف العنف الموجه ضد المرأة
.األماكن المرتكبة فیھا العنف
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ف أكثر تواترا بالنسبة إلى استھدااألماكن
المرأة للعنف.

 اآللیات التشريعیة والمؤسساتیة المتاحة
لوقاية المرأة من العنف.

وقد اعتمدت ھذه الدراسة كمادة خام عند وضع 
وطنیة لمقاومة العنف ضد المرأة التي ةإستراتیجی

كانت من ضمن عینة المشاريع المختارة ضمن ھذه 
الدراسة. وتتكون ھذه اإلستراتیجیة الوطنیة لمقاومة
العنف ضد المرأة من تسعة عناصر أساسیة على 

:النحو اآلتي
:تكوين لجنة فنیة وطنیة -1

.وضع خطة وطنیة لمقاومة العنف-
.متابعة مرحلة التنفیذ-
م المرحلي للخطة.التقیی-
وزارة شؤون بإحداث قاعدة بیانات وطنیة - 2
:واألسرة والطفولة والمسنینةرأالم

منتجة للمعطیات تحديد الھیاكل ال- 
واإلحصائیات.

ضبط قائمة حول نوعیة المعطیات الضرورية.- 
تحديد صیغ وأدوات جمع لمعطیات.- 
تشبیك الھیاكل المنتجة للمعطیات والمستغلة - 
لھا.
في تحديد التوجھات ووضع استغالل المعطیات- 

البرامج. 
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توظیف وتطوير اآللیات والبرامج الحالیة - 3
والجمعیات في تة والمنظماللھیاكل الحكومی

:مجال مقاومة العنف
تقییم البرامج.- 
وتوجیھھا في إطار الخطة ة البرامجمالءم- 

الوطنیة.
التعرف على الفئات المستھدفة إلى العنف.- 
إحكام استغالل الموارد قصد إضفاء النجاعة.- 
تحديد مجاالت وأولويات التدخل لمقاومة - 4

:العنف

المجال األسرى.- 
التربوي.المجال - 

مواقع العمل.- 
المجتمع.- 
دعم وتكثیف العمل الجمعیاتي في مجال - 5

:مقاومة العنف

تطوير قدرات الجمعیات العاملة في المجال.- 
ث وتأھیل جمعیات مختصة في مقاومة عب- 

.أةالعنف ضد المر
ي الشراكة والتشبیك بین كل تاعتماد منھج- 

المتدخلین.
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وضع وتنفیذ خطة إعالم وتثقیف - 6
:تصالوا

تحديد الفئات المستھدفة.- 
صیاغة المحتوى.- 
تحديد المحامل (جماھیري ومطويات - 

وأشرطة وثائقیة ومعلقات).
:التكوين وتطوير القدرات- 7

عريف العنف وتحلیل الوضع اللجنة الوطنیة (ت- 
.الحالي)

المتدخلین المیدانیین (مراكز استقبال - 
المعنفات ومراكز استقبال الشباب).

.الجمعیات- 
:برامج والیات اإلحاطة بالمعنفات- 8

أةإعداد فضاءات مختصة الستقبال وإيواء المر- 
المعنفة.

.وحدات إصغاء وتوجیهإحداث - 
فرق متعددة االختصاصات لإلحاطة إحداث - 

والمتابعة.
إعداد برامج إدماج اجتماعي.- 
:التمويل- 9

تعبئة الموارد المالیة وطنیا ودولیا.- 
لمتدخلین.دعم الشراكة بین ا- 

دور فعال للجمعیات األھلیة في اإلحاطة  - ت
:بالمرأة المعنفة
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إن اإلحاطة بالمرأة المتضررة من العنف يتطلب - 
تضافر جھود ال الھیاكل الرسمیة فحسب بل أيضا 
الجمعیات األھلیة ومن بین المشاريع المنفذة في 
مجال العنف ضد المرأة نجد المشروع المنفذ من 

اد التونسي للمرأة  الذي يستدعي طرف  االتح
التنويه به لما يقدمه من إحاطة لفائدة المرأة 

خالل إحداث ويتمثل ھذا المشروع في.المعنفة
مركز إليواء النساء المعنفات بتونس 2002سنة 

"أوت13فضاء "أطلق علیه تسمیة الذي العاصمة 
ولیس بخاف عن أحد مدى الحاجة الملحة للمرأة 

يأويھا السیما إذا كانت العائلة ھي اءفضالمعنفة ل
مصدر العنف حیث يصبح بقاء المتضررة ھناك من 

األسباب الرئیسیة الستمرار ممارسة العنف ضدھا.
تبعا لتوفق ھذا المركز في توفیر مأوى آمن - 

،لفئة من النساء ذوات الحاجیات الخصوصیة
مساعدتھّن على فّض المشاكل المادية والنفسیة و

التي تعترضھّن بسبب ما يسلط علیھن اعیةواالجتم
،من عنف والحاجة المتأكدة إلى مثل ھذا المراكز

نإحداث مركز ثامن خالل دعم ھذه التجربة فقد تمّ 
في ھابة منيسوسة لیشمل واليات القرمدينة ب

جمعیة أيضا اإلحاطة بالنساء المعنفات. كما تولت 
ماثلمركز مالنساء الديمقراطیات بدورھا إحداث 

مساھمة منھا في تقديم الرعاية للمرأة المعنفة.  
:الدروس المستفادة- 2

خروج مسألة العنف الموجه ضد المرأة من - 
دائرة الصمت أو المسكوت عنه إلى دائرة الضوء من 
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خالل قبول الحديث عنه باعتباره يندرج مثل غیره 
نھا أن تعوق المرأة من أضمن المعوقات التي من ش

ة الفاعلة في مسیرة التنمیة في األقطار المشارك
العربیة.

أھمیة اعتماد منظومة قانونیة مالئمة للمعايیر - 
الدولیة في مجال مناھضة العنف ضد المرأة من 
أجل أوال توفیر الحماية الجزائیة الكفیلة بردع مرتكب 
ذلك العنف وزجر من يعزم على ارتكابه وثانیا توفیر 

یل من ھامش مخاطر وقوع الوقاية المستوجبة لتقل
المرأة ضحیة للعنف بمختلف أشكاله.

ضرورة رصد التمويل الالزم للمشاريع المتعلقة - 
المتصلةبحماية المرأة من العنف والسیما من جھة 

من جھة أخرى وفي ھذا المجال، بإنجاز الدراسات 
م الدعم المادي لإلحاطة بالمرأة المعنفة يتقد

ياالجتماعي واالقتصادعلى االندماج المساعدتھ
النجاح في تحقیق باعتبارھما من بین أھم عوامل 

في الذي يساعد الحقاالتوازن النفسي للمرأة 
األسباب في تجاوز مشاركة المرأة بصفة ايجابیة

ضحیة للعنف.ھاالتي جعلت من
أھمیة األبحاث المیدانیة في رصد ظاھرة - 

تفي اعتماد اإلستراتیجیاضد المرأة العنف 
لمناسبة وخطط العمل التنفیذية في ھذا المجال.ا

لیة التوأمة بین الھیاكل والجمعیات آاعتماد - 
ذات التجارب الناجحة في مجال النھوض بالمرأة 
والسیما المتعلقة منھا بمقاومة العنف ضد المرأة

.الواعدةاألخرى وغیرھا من المجاالت 
:مجال العمل والضمان االجتماعي- ثالثا

:ةـــالدراسنتائج - 1
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إدماج الجندر ضمن المخططات التنموية :-أ

شؤون خاصة تعنى بوزارة إحداث ساھم - 
موفقة بدرجة عالیة في المرأة في وضع سیاسات 

ةبالمرأالنھوض تحقیق قفزة نوعیة بالنسبة إلى 
في جّل المجاالت والسیما المتعلقة منھا بالعمل 

ر عند وضع دنوذلك بفضل اعتماد مقاربة النوع أو الج
مخططات التنموية لضمان تكافؤ فرص المرأة في 
التمتع فعلیا بحقھا في العمل وما يترتب عنه من 

.امتیازات متصلة بالضمان االجتماعي
شؤون وزارة نظرا لطبیعة العمل األفقي ل- 

على مستوى صنع وأخذ ال تدخل المرأة، فھي ت
تلك على مستوى تنفیذإنما أيضافحسب والقرار

قرارات والسیاسات المعتمدة من قبل الدولة ال
لفائدة المرأة وخاصة المتصل منھا بداخل مناطق 
الجمھورية وتحديدا في المناطق الريفیة وذلك من 
خالل المساھمة المباشرة أو غیر المباشرة في 
تنفیذ البرامج والمشاريع المندرجة جمیعھا ضمن 

التمكین القانوني للمرأة في میدان العمل. 
الوزارة ھذه من بین األنشطة التي أنجزتھا و

والتي استفادت منھا العديد من عینات مشاريع 
موضوع الدراسة في مجال العمل والضمان 

:االجتماعي نسوق
ضمن لمرأة واألسرةوطنیة لإحداث لجنة * 

:مخطط التنمیة 
المخطط إعداد بمناسبةو1991سنة خالل

- 1992(جتماعیةالثامن للتنمیة االقتصادية واال
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بھدف إعدادھذه اللجنة إنشاء تمّ ) 1996
شاملة وبرامج وإجراءات عملیة في كل إستراتیجیة

ھذه وقد شارك في أعمال.المجاالت لفائدة المرأة
عن الھیاكل والمؤسسات الحكومیة ممثلوناللجنة

وعن المنظمات المعنیة بشؤون المرأة وعن األحزاب
لة في ھذا المیدان إلى والجمعیات الوطنیة العام

النسائیة.جانب الكفاءات
ألعمال ھذه اللجنة فقدالمسجللنجاح لنظرا و

إستراتیجیةإعداد واصلت أداء نفس المھمة عند 
1997(عمل لفائدة المرأة ضمن المخطط التاسعال
) طبقا 2006- 2002المخطط العاشر (و) 2001–

لخطة العمل الوطنیة لما بعد "بیجین".
العمل لفائدة المرأة إستراتیجیةركزت وقد ت

ضمن المخططات التنموية المذكورة آنفا حول 
:التوجھات الرئیسیة التالیة

دور المرأة في األنشطة االقتصادية دعم- 
(الفالحة، الصناعة، الخدمات، اإلدارة، القطاع غیر 

المھیكل)،
النھوض بالموارد البشرية النسائیة (التعلیم - 

، التكوين المھني والتشغیل، الصحة ومحو األمیة
والتنظیم العائلي، اإلعالم، الثقافة والرياضة، الفئات 

النسائیة الخصوصیة)،
إستراتیجیةالعملیة لتنفیذ اإلجراءات اتخاذ - 

(التشريع، اإلعالم واالتصال، لفائدة المرأة العمل
البحث والتوثیق، الخدمات االجتماعیة، الحیاة العامة 

، لجنة المتابعة).والسیاسیة
مزيد فتح اآلفاق أمام المرأة لالندماج كلیا في - 

النشاط االقتصادي وذلك عبر تمكینھا من الفرص 
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المتكافئة في میادين التكوين والرسكلة وفي 
میدان االستثمار بما يدعم روح المبادرة لديھا 
ويجعل منھا عنصرا نشیطا في دورة اإلنتاج ويحثھا 

بما يتماشى والتوجھات على بعث المشاريع 
.االقتصادية للبالد

تأھیل الفتاة بما يتماشى والتحوالت - 
االقتصادية والتكنولوجیة مما يمكنھا من تطوير 
قدراتھا وتقديم إضافتھا بما يتناسب وحجم 

.التحديات المرتقبة
العمل على مزيد تطوير العقلیات باتجاه - 

ل ترسیخ مفاھیم الشراكة والمساواة بین الرج
والمرأة بوضع استراتیجیات علمیة متكاملة تنطلق 
من تنشئة األطفال وتستھدف مختلف الفئات 

.وتشمل كل المجاالت
تكريس دور المرأة في مجال المشاركة في - 

الحیاة العامة باعتباره رھانا أساسیا في رفع 
تحديات الحاضر والمستقبل ترسیخا لقیم حقوق 

لمفھوم التنمیة اإلنسان والديمقراطیة وتجسیما 
.الشاملة والمستديمة

النھوض بالمرأة الريفیة والمرأة ذات الحاجیات - 
.الخصوصیة في إطار نظرة شاملة ومتكاملة

تطوير المناھج المتوخاة في عملیات اإلحصاء - 
حسب الجنس واستغالل المعلومات حول المرأة 
خاصة في مجال تقییم انعكاس البرامج والمشاريع 

لى وضع المرأة بما يضمن انتفاعھا التنموية ع
.إلى الدرجة القصوىبنتائجھا
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مزيد تطوير قدرات المرأة وتأھیلھا لتیسیر - 
اندماجھا في الحیاة االقتصادية وتعزيز قابلیة 
تشغیلھا ومواكبتھا لمقتضیات االقتصاد الجديد 

.ومھن الغد
الحد من ظاھرة األمیة في األوساط النسائیة - 

.اطق الريفیةوخاصة في المن
دعم العناية بالمرأة الريفیة وذلك عبر مواصلة - 

تنفیذ الخطة الوطنیة الموضوعة لفائدتھا مع إحكام 
.التنسیق بین مختلف المتدخلین

مواصلة تحسین التغطیة الصحیة واالجتماعیة - 
.للمرأة
مواصلة دعم حضور المرأة في الھیاكل - 

المؤطرة للحیاة المدنیة والجمعیاتیة.
تكريس مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة المرأة -ب

:في الريف
24دول عددـج

المنطقة الجغرافیةتوزيع المشاريع حسب
في مجال العمل والضمان االجتماعي

%النسبة ددـــالعالمنطقـــة الجغرافیـــة
750الريف-
57.35المدن-
23.14كامل مناطق الجمھورية-

14100المجمــــوع
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والضمان االجتماعي
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مدى ما حظیت بصفة جلیة يبین الجدول أعاله - 
المرأة المستقرة في الريف من مشاريع في به 

مجال التمكین القانوني المتصل بالعمل حیث 
انتفعت بنصف المشاريع المنفذة في ھذا المجال 

رسمیة المن قبل الھیاكل المتدخلة الرسمیة وغیر 
ي عالوة على أن المشاريع ذات النطاق الوطن

تستفید منھا أيضا المرأة في الريف التي لم تعد 
ھذه مقصاة عند ضبط الفئات المستھدفة من 

الوطنیة. عالمشاري
خطة وطنیة للنھوض بالمرأة ساھم اعتماد- 

رئیس المأذون بھا من لدن سیادةالريفیة 
في نجاح مسار1992ديسمبر 24الجمھورية في 

مخططاتضمن اإلدماج الفعلي للمرأة الريفیة 
بفضل المحاور الستة التي تضمنتھا ھذه التنمیة
:الخطة

 النھوض بالموارد البشرية النسائیة في
.الريف

تحسین ظروف عیش المرأة في الريف.
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 تطوير مساھمة المرأة الريفیة في دخل
عزيز دور المرأة في القطاع وتة األسر

.الفالحي
 تحسین مستوى إدماج وتأطیر المرأة

نتفاعھا بالخدمات االجتماعیة،الريفیة وا
 تفعیل مشاركة المرأة الريفیة في

تفعیل ودينامیكیة التنمیة الجماعیة 
في التنظیمات الجماعیة ھاحضور

(جمعیاتیة، سیاسیة...).
أداء أفضل للبرامج والمشاريع حول نضمال- 

تم النھوض بعمل المرأة ضمن الخطة المذكورة 
:التالیةاتإحداث اآللی

جھوية على مستوى الواليات الان جلال
).1999للنھوض بالمرأة الريفیة (

وطنیة للنھوض بالمرأة الريفیة الجنة للا
.)2001على المستوى المركزي (

وزارة شؤون المرأة التابعة لقلیمیة اإلدارات اإل
تعیین إلى جانب ) 2003واألسرة والطفولة (

ثالث نساء مديرات جھويات على مجموع 
رئیسات مصالح جھوية وإقلیمیة سبع إدارات

تعنى بشؤون المرأة واألسرة.
دعم التعاون الدولي للجھود الوطنیة في - ث

:المناطق الريفیة بالنھضة االقتصادية 

تحظى المشاريع التي تھدف إلي النھوض - 
بالتشغیل واالنتصاب للحساب الخاص في المناطق 

المؤسسات الدولیة قبلالريفیة بدعم متواصل من 
المانحة للتمويل التي تتبنى مثل ھذه المشاريع 
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االعتمادات المالیة بصفة كلیة أو جزئیة لھا ر توفو
بالمائة.21.3ولذلك بلغت نسبة ھذه المشاريع 

تمحورت ھذه المشاريع حول مساعدة النساء - 
لتحقیق التمكین االقتصادي من خالل تدريبھن في 

وكیفیة مجاالت متصلة بالحرف والفالحة والتسويق
بعث المشاريع والعمل في القطاع المھیكل. وقد 
استفادت فعلیا من ھذه المشاريع العديد من 

ا يبین الدور الذي تلعبه مثل ھذه النساء ممّ 
المشاريع في تقلیص عدم انخراط المرأة في الدورة 

االقتصادية.
يرتبط نجاح المشاريع في تحقیق أھدافھا - 

جھة المتبنیة لھذه التنموية في جزء مھم على ال
المشروع، إذ كلما كانت ھذه الجھة رسمیة أو 
جمعیة أھلیة تنشط بصفة منتظمة ومتواصلة كلما 
توفرت فرص أكثر في تنفیذ مشاريعھا بنسبة عالیة 
من النجاح والتوفیق وھو ما نستنتج من مشروع 
"التكوين في المجال القانوني لبعث جمعیات 

من قبل جمعیة المنفذحرفیة ومجامع فالحیة"
دعم التنمیة الذاتیة التي يرجع تاريخ تأسیسھا إلى 

وھي إلي اآلن تنشط بصفة منتظمة 1988سنة 
وفقا ألھدافھا المتمثلة باألساس في العمل على 
تطوير التنمیة الذاتیة لدى الفئات االجتماعیة من 

ة مناطق كما أنھا تغطي عدّ .ذوي الدخل المحدود
رت والقیروان أين استفادت من الجمھورية مثل بنز

العديد من النساء بقروض مالیة القتناء المواد 
األولیة أو أدوات اإلنتاج وغیر ذلك من المستلزمات 
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المادية للحرفة أو النشاط االقتصادي للمستفیدات 
من ھذه المشاريع.

:الدروس المستفادة-2
أعلى قانون هباعتبارالدستور أھمیة تكريس- 

أ عدم التمییز بین المواطنین في مبدلفي الدولة 
كما ھو حّق المرأة على إقرارالحقوق والواجبات

عملفي الحصول على الحال بالنسبة إلى الرجل 
الضمان بالمتعلقةواالنتفاع بنفس االمتیازات 

. االجتماعي
خلو المنظومة التشريعیة في مجال العمل - 

أة والضمان االجتماعي من مظاھر التمییز إزاء المر
سواء أكان ذلك للعمل في القطاع العام أو الخاص 

جرة مساوية أأم في العمل المستقل والتمتع ب
للمجھود المبذول من المرأة مثلھا في ذلك مثل 

.الرجل
أھمیة المجھودات عبینت عینات المشاري- 

المبذولة من قبل الھیاكل الرسمیة والمجتمع 
األھلي في سبیل دعم حق المرأة في مجال 

لعمل والضمان االجتماعي، إذ احتلت ھذه ا
23المشاريع الرتبة الثانیة بنسبة مئوية تساوي 

بعد المشاريع المتعلقـة بمجـال األحوال الشخصیـة 
.بالمائة25التي مثلث 

سعت ھذه المشاريع إلى بلوغ التمكین - 
القانوني في مجال العمل بالنسبة إلي المرأة من 

ن األبعاد العملیة خالل اعتمادھا على جملة م
:مكنت فعلیا من

 دعم بعث المشاريع االقتصادية من قبل
.النساء



دراسة مسحیة للبرامج والمشروعات واألنشطة الموّجھة للنھوض 
بالمرأة

مكین القانوني  في مجال الت
)في تونــســــــــــــــــــ (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

91

 تمكین المرأة من االعتماد على ذاتھا عبر
.االستقالل االقتصادي

تواجد المرأة ضمن الھیاكل المھنیة ضمان
.للدفاع عن مصالحھا

 توعیة المرأة من خالل تعريفھا باالمتیازات
رھا الدولة والجمعیات األھلیة في التي توف

مجال العمل لتحقیق النھوض بوضعھا 
.االقتصادي

 االستفادة من األطر القانونیة للتوفیق بین
.الحیاة المھنیة والحیاة األسرية

 التكوين في المجال القانوني لبعث الجمعیات
.الحرفیة والمجامع الفالحیة

صادي إدماج حقوق المرأة في المجال االقت
.ضمن المسار التنموي

 العناية بالمرأة الريفیة وتثمین دورھا في
.الحیاة االقتصادية

 تقلیص بطالة النساء وتحسین ظروف
.عیشھن

دعم المبادرات االقتصادية النسائیة.
دعم بحث الجمعیات التنموية النسائیة.

:مجال اإلعالم-رابعـــــا
:نتائج الدراسة- 1

مثلت المشاريع المتعلقة بمجال اإلعالم لئن
عشرة بالمائة من جملة المشاريع موضوع 
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الدراسة، فإنھا كانت تحمل في كنھھا مؤشرات 
ھامة حول بروز نوع جديد من اإلعالم ذي الخصائص 

:التالیة
مضامین اإلعالم الموجه للمرأة :-أ

تمحورت مضامین المشاريع المتعلقة باإلعالم - 
ة حقوق المرأة الذي كان ھدفا أساسیا بنشر ثقاف

واستراتیجیا لجمیع المشاريع المنفذة في ھذا 
ملحوظ الھتمام االمجال وھو مؤشر إيجابي يبین 

من قبل المتدخلین في مجال اإلعالم بحقوق 
المرأة عبر التطرق إلى قضاياھا المحورية وھو ما 
نلمسه بالخصوص من خالل ما تطرق إلیه الكتاب 

مركز الدراسات القانونیة والقضائیة بوزارة الصادر عن
العدل وحقوق اإلنسان حول "المرأة والقانون والمرأة 

على اثر انتھاء فعالیات الملتقى وذلك والحداثة" 
الدولي الذي نظمته وزارة شؤون المرأة واألسرة 
والطفولة والمسنین بالتعاون مع المركز المذكور 

یة إقلیمیة لسنة بمناسبة اختیار تونس عاصمة ثقاف
1997.

إلى مسألة ھامة المذكور وقد تطرق الكتاب 
متصلة بحق المرأة في االنتصاب للقضاء مثل الرجل 

مداخالت ثرية شارك فیھا نخبة نیرة وذلك من خالل
من مختلف البلدان والقضاة االفاضل من األساتذة 

مساھمة منھم في دعم تواجد المرأة في العربیة 
:إلىرضالقضاء عبر التع

 إسھام المرأة القاضیة في المجال القانوني
مقدمة من قبل القاضي (تجربة الجمھورية السورية

).المستشار محمد قداح
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تجربة ، مقاربة تاريخیةالمرأة والعدالة)
القاضي رضا من قبل مقدمة الجمھورية التونسیة

).خماخم
شمولیة القوانین إزاء الخصائص الثقافیة

من قبل رية التونسیة مقدمةتجربة الجمھو(
.القاضیة جويدة قیقة)

 تقییم ما تعرفه المرأة عن القوانین المتعلقة
مقدمة بحقوق المرأة (تجربة جمھورية مصر العربیة

).من قبل الدكتورة ناريمان عبد القادر
 تحرير المرأة والتوازن األسري (تجربة

مقدمة من قبل القاضي محمد الجمھورية التونسیة
).بیب الشريفالح

) مقاربة الدولیةالمرأة والعدالة في العالم
مقدمة من قبل األستاذ بجامعة فرنسیة مصطفى 

).الباروني
 الحصیلة واآلفاق المستقبلیة في مادة حقوق

المرأة (تجربة الجمھورية التونسیة مقدمة من قبل 
األستاذة لیلیا العبیدي).

من واألكید أن نشر مثل ھذه الندوات الدولیة
شأنه أن ينھض بمضامین اإلعالم العربي في اتجاه 
تحسین واقع المرأة العربیة ولیس أدل على ذلك 

تعیین حول جمھورية مصر العربیة الصادر عن القرار
في القضاء امرأةألربعین الماضیة خالل السنة 

الجالس بعدما كانت مقصاة منه تماما. 
:رأةدور المرأة في تطوير اإلعالم حول الم- ب
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بدأ عدد النساء في قطاع اإلعالم يشھد تطورا - 
من سنة إلى آخر، حیث بدأ حضور المرأة في ھذا 

بتونس ألف واثنان اآلنالمجال يشھد تطورا ونجد
وستون صحافیا منھم خمسة وثالثین بالمائة من 

الصحافة وعلوم معھد النساء وجلھن متخرجات من 
حول المرأة خبار مما ساھم في تطوير اإلعالماأل

نحو االبتعاد به عن تقديم الصورة النمطیة للمرأة 
نحو اعتماد مقاربة جديدة تنطلق من طرح واقعي 
لوضع المرأة سواء تعلق ذلك بالمشاكل التي تعاني 

المستقبلیةمنھا أو طموحھا وأحالمھا وانتظاراتھا 
في تحقیق ذاتھا عبر مشاركتھا في الحیاة الخاصة 

عن الفضاء إقصائھادورھا أو لش والعامة دون تھمی
الخارجي.

بروز أقالم نسائیة في شتى المجاالت تدعم - 
إعالمیة حول نشر ثقافة حقوق إستراتیجیةتبني 

المرأة من خالل تعدد المساھمة النسائیة في ھذا 
المجال والمثابرة على إنتاج مادة إعالمیة بصفة 

ر منتظمة ودائمة حول قضايا المرأة وعدم االقتصا
على المواعید الرسمیة أو المناسبات للتطرق إلى 

مشاغل المرأة.
أھمیة اإلعالم المتخصص في مجال حقوق - ث
:المرأة

بدأ اإلعالم المتخصص في مجال حقوق المرأة -
يأخذ مكانة متمیزة في المشھد اإلعالمي عبر 
تعدد إصدار الدوريات والمجالت في ھذا المجال 

صدى و"مجلة مرأة" وذلك على غرار "مجلة ال
أين تتم "أخبار مركز الكريديف"ومجلة " األمھات

معالجة مسائل متصلة بحقوق المرأة في العديد 
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إلى جانب الحرص على إصدار األبحاث من المیادين
والندوات والدورات التكوينیة في مجال حقوق المرأة 

نطاق لضمان صیرورتھا مادة عونشرھا على أوس
ية حول المرأة في متناول إعالمیة متنوعة وثر

الجمیع.
المكتوب المسموع وتغطیة اإلعالم المرئي و- 

لألنشطة المتعلقة بالندوات والدورات التكوينیة 
والمؤتمرات حول حقوق المرأة ومن ھذه األنشطة 

:يمكن ذكر
دولیة حول "النوع والسكان التكوينیة الاتدورال- 

من ض1996منذ سنة تانطلقالتي والتنمیة"
بدعم من صندوق األمم أنشطة بمركز الكريدبف 

اھتمام لقیت ھذه الندواتالمتحدة للسكان. وقد 
العديد من المؤسسات الحكومیة والمنظمات 
والجمعیات غیر الحكومیة المختصة في مجال المرأة 
في البلدان اإلفريقیة الناطقة باللغة الفرنسیة. 

إستراتیجیةودعمت ھذه الدورات التكوينیة 
جنوب. - الكريديف في إرساء وتكريس التعاون جنوب

وتستھدف ھذه الدورات التكوينیة مسؤولین 
من سامین (نساء ورجال) في مجال النھوض بالمرأة

:أجل بلوغ األھداف التالیة 
جنوب من خالل تمكین - م التعاون جنوب دع

المشاركین المنتمین للدول اإلفريقیة من خبرة 
.ھوض بالمرأةالكريديف في مجال الن
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 تمكین المشاركین من إعداد مشاريع تنموية
تأخذ بعین االعتبار األدوار االجتماعیة للمرأة والرجل 

.والحاجیات الخصوصیة للمرأة
 مساعدة المشاركین على إعداد

إستراتیجیات لدعم قدرات المرأة وإدماجھا في 
مسار التنمیة.

:ادةـــالدروس المستف- 2
خصص في قضايا المرأة من دعم اإلعالم المت
الھیاكل الرسمیة وغیر الرسمیة.قبل

 تبادل التجارب الناجحة بین الدول العربیة من
اإلعالم حول نشر ثقافة إستراتیجیةأجل وضع 

حقوق المرأة.
 تثمین مساھمة المرأة اإلعالمیة في تغییر

مضامین اإلعالم حول قضاياھا الجوھرية.
 الحديثة لالتصال االستفادة من التكنولوجیات

لنشر إعالم يعزز مكانة المرأة العربیة في الحیاة 
الخاصة والعامة.

 دعم مبادرات الجمعیات األھلیة في إنتاج
مادة إعالمیة تخدم مصالح المرأة باعتبارھا مواطنة 

كاملة الحقوق مثلھا في ذلك مثل الرجل.
 تدريب اإلعالمیین حول النوع االجتماعي

بة البرمجة المبنیة على حقوق وكیفیة تطبیق مقار
اإلنسان.

 حث اإلعالمیین من الجنسین للتخصص في
مجال اإلعالم الموجه للمرأة والخروج به من دائرة 
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التھمیش والنمطیة لیخدم مصالح المرأة من خالل 
المساھمة الجادة في تحلیل الصعوبات التي تعاني 
منھا المرأة في شتى المجاالت واقتراح الحلول 

لة باالرتقاء بوضعھا سواء على الصعید الكفی
االجتماعي أو االقتصادي أو السیاسي.

كافة القضاء علىمجال اتفاقیة - خامسا 
:أشكال التمییز ضد المرأة

:نتائج الدراسة- 1
اھتمام مكونات المجتمع باتفاقیة إلغاء كافة - أ

المرأة:أشكال التمییز ضد 

2525دول عدددول عددــجج
الجھات المتدخلة في توزيع المشاريع حسب 

التنفیذ
في مجال اتفاقیة إلغاء جمیع أشكال التنفیذ ضد 

المرأة 

%النسبة ددــــــالعالجھــــــــــــة

753.8الجھات الرسمیة

46. 62الجمعیات األھلیة

13100المجمـوع
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53,85%

46,15%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

الجھات الرسمیة الجمعیات األھلیة

كافة إشكال القضاء علىأصبحت اتفاقیة -
يكاد يكون بصفة التمییز ضد المرأة تحظى باھتمام 

متناصفة بین الھیاكل الرسمیة والجمعیات األھلیة 
وفق ما يبینه الجدول أعاله. وھذا االھتمام ھو 
نتیجة منطقیة لمصادقة الدولة التونسیة على ھذه 

1985لسنة 69بموجب القانون عدد االتفاقیة 
.1985جويلیة 12المؤرخ في 

في عھد إال الدولیة ھذه االتفاقیةلم يقع نشر- 
للجمھورية بالرائد الرسمي التغییر حیث نشرت 

1991لسنة 1821بموجب األمر عدد التونسیة 
إلى ىاألمر الذي أعط1991نوفمبر 25المؤرخ في 

ھذه االتفاقیة الرتبة الثانیة بعد الدستور من حیث 
التسلسل الھرمي للقوانین وفق ما نص علیه 

معاھدات "المن الدستور المتضمن أنّ 32الفصل 
المصادق علیھا من قبل رئیس الجمھورية والموافق 
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علیھا من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من 
القوانین".

إنفاذ مضامین االتفاقیة ضمن التشريع - ب
:الوطني

اعتمدت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال - 
التمییز ضد المرأة من قبل الجمعیة العامة لألمم 

دخلت حیز النفاذ و1979ديسمبر 18المتحدة في 
بعد أن حصلت على 1981سبتمبر 3بتاريخ 

یھا إلى اآلن صادقت علومصادقة عشرين دولة
تحتل المرتبة الثانیة بعد ھي بذلك دولة و185

) من حیث عدد الدول 193اتفاقیة حقوق الطفل (
علیھا.المصادقة

إلغاء جمیع باألساس إلىاالتفاقیة تھدف ھذه - 
في جمیع المجاالت ضد المرأةمظاھر التمییز

مصادقة يترتب على هنّ إالعامة والخاصة، ولذلك ف
الدول علیھا واجب الوفاء بتحقیق الھدف المذكور 
من خالل مالءمة تشريعھا الوطني مع مقتضیات 

ھذه االتفاقیة. 

الغاء مظاھر التمییز قت بالدنا في تحقیقفِّ وُ - 
ھذا فيدولیة وقد جاءت شھادة ضد المرأة، 

لجنة إلغاء ضمن الخبراء الدولیین قبل من المجال
جمیع مظاھر التمییز ضد المرأة لدى منظمة األمم 
المتحدة التي نشرت بالغا إعالمیا في العرض 

2002جوان 14بتاريخ FEM/ 1207تحت عدد 
التجربة التونسیة نجاح باألساس تسجیل تضمن 

ثر إوذلك على تكريس حقوق المرأة في مجال 



منظمة المرأة العربیة

100

القضاء حول الثالث تقرير تونس الدوري ناقشة م
أمام على كل أشكال التمییز ضد المرأة بتونس 

لجنة الدولیة.ھذه ا

العديد من عینات المشاريع المنفذة في إن- 
مجال ھذه االتفاقیة من قبل الھیاكل الرسمیة وغیر 
الرسمیة على حد السواء توضح مدى مساھمتھا 

اقیة ضمن التشريع في إدماج مضامین ھذه االتف
الوطني من خالل ما وفرته من دراسات وأبحاث 

تعاني منھا المرأة كانت حول مظاھر التمییز التي 
وھو ما ساھم بصفة كلیة في صدور جملة من 
القوانین التي ألغت من التشريع التونسي مظاھر 
التمییز ضد المرأة والتي نسوق منھا على سبیل 

:الذكر

5المــؤرخ فــي 1993نة لســ66القــانون عــدد*
مكـرّر إلـى 5المتعلّق بإضـافة الفصـل 1993جويلیة 

مجلّة الشغل الذي نّص صـراحة علـى أنّـه ال يمكـن 
التّمییز بین الرجل والمـرأة فـي تطبیـق أحكـام ھـذه 

المجلّة

12المـؤرخ فـي 1993لسـنة 72القانون عدد* 
ـــة  مـــن 207المتعلّـــق بإلغـــاء الفصـــل 1993جويلی

زائیــة الــذي يــنّص علــى تطبیــق عقوبــة المجلـّـة الج
مخفّفة على الزوج عنـد اقترافـه لجريمـة قتـل تجـاه 

زوجته لدى اقترافھا لجريمة الزنا بمحّل الزوجیة.

ـــانون الدســـتوري عـــدد *  1997لســـنة 65الق
الذي ألغـى مظھـرا مـن 1997أكتوبر 27المؤرّخ في 

مظاھر التمییز كان يتضمنه الدستور قبـل تعديلـه، إذ 
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ن يتضــمّن تمییــزا ســلبیّا تُجــاه المــرأة التونســیّة كــا
ــن  ــا م ــان أبناؤھ ــث ك ــر تونســي، حی ــة بغی المتزوّج
الجنســین محــرومین مــن التّرشــح لعضــويّة مجلــس 
النوّاب باعتبـارھم حـاملین للجنسـیّة التونسـیّة مـن 
جھـــة األّم فحســـب دون األب، وقـــد جـــاء التعـــديل 

مییـز الّدستوري السـالف الـذكر لیضـع حـّدا لـذلك التّ 
السلبي تُجاه األّم التونسـیّة المتزوّجـة مـن أجنبـي 
ـــي أو ألّم  ـــود ألب تونس ـــواطن مول ـــّل م ـــوّل لك وخ
تونســیّة الحــّق فــي التّرشــح النتخابــات مجلــس 
النوّاب، وھذا المبدأ تّم أيضـا تكريسـه بالنّسـبة إلـى 

ــ المستشــارين بمقتضــى سالتّرشــح لعضــويّة مجل
جــوان 1فــي المــؤرّخ2002لســنة 51القــانون عــدد 

الــذي أضــاف غرفــة ثانیــة لممارســة الّشــعب 2002
ــي  ــة ف ــاة البرلمانیّ ــراًء للحی ــريعیة إث ــلطته التش لس

بالدنا.

7المــؤرخ فــي 2000لســنة 17القــانون عــدد * 
ــري  ــن 2000فیف ــام م ــض األحك ــاء بع ــق بإلغ المتعلّ

مجلـّـة االلتزامــات والعقــود المتضــمن لمظــاھر تمییــز 
ضد المرأة.

24المــؤرخ فــي 2002لســنة 4د القــانون عــد* 
مـن مجلـة 12المتعلّق بتنقیح الفصل 2002جانفي 

ـــعیة األم  ـــوى وض ـــذي س ـــیة ال ـــیة التونس الجنس
التونسیة المتزوجة مـن أجنبـي، إذ كانـت قبـل ھـذا 
ــادرة علــى تقــديم تصــريح بمفردھــا  ــر ق التنقــیح غی
إلســناد الجنســیة التونســیة لطفلھــا المولــود خــارج 

سـّن التاسـعة عشـر عامـا ألّن تونس الذي لم يبلغ 
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كان يشـترط تقـديم تصـريح مشـترك مـن 12الفصل 
األبوين. غیر أنه وبالنظر إلـى مـا أفـرزه التطبیـق مـن 
وجود عّدة صعوبات تجعل األّم في اسـتحالة مطلقـة 
لتقديم ذلك التصريح المشترك بسبب وفاة زوجھـا أو 
إصــابته بــأمراض عقلیــة فقــد أذن ســیادة رئـــیس 

تنقیح مجلة الجنسیة التونسیة لتیسـیر الجمھورية ب
إســناد الجنســیة التونســیة للطفــل المولــود مــن أم 

فـي 12تونسیة وأب أجنبي لذلك تّم تنقـیح الفصـل 
ـــیة  ـــناد الجنس ـــريح األّم إلس ـــاء بتص ـــاه االكتف اتج
ــوطن ألم  ــارج ال ــود خ ــل المول ــى الطف ــیة إل التونس
ــه أو  ــاة األب أو فقدان ــد وف ــي عن ــیة وأب أجنب تونس

م أھلیته قانونا.انعدا

المــؤرخ 2007لســنة 32صــدور القــانون عــدد * 
الذي بموجبـه تـّم تنقـیح الفصـل 2007ماي14في 

الخامس مـن مجلـة األحـوال الشخصـیة بمقتضـیات 
تتضمن توحید سن الـزواج بثمانیـة عشـر عامـا لكـل 

وبــذلك تــم إلغــاء مظھــرا مــن مظــاھر مــن الــزوجین
دنیا للزواج.في مجال السن الالتمییز ضد المرأة 

نشر مضامین االتفاقیة على أوسع نطاق :-ث

 استھدفت المشاريع المنفذة في مجال
أشكال التمییز ضد المرأة كلالقضاء علىاتفاقیة 

الكافة، إذ نجدھا قد عملت على نشر مقتضیات 
:ھذه االتفاقیة وشرح أبعادھا اإلنسانیة لدى

 أعضاء مجلس النواب والمستشارين وذلك من
ن یل دورة تكوينیة استھدفت مائة وخمسخال

برلماني من الجنسین حول ھذه االتفاقیة.
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 اإلطارات السامیة في الھیاكل الحكومیة وغیر
تكوينیة استھدفت الحكومیة وذلك من خالل دورة

ن شخص حول إدماج النوع أربعمائة وثمانی
االجتماعي في صیاغة المشاريع السیاسیة 

والتنموية.واالجتماعیة واالقتصادية 

 من وذلك الطلبة بالكلیات والتالمیذ بالمعاھد
خالل ندوات وطنیة استھدفت خمسة آالف شخص 
من الجنسین للتعريف بحقوق المرأة ومقارنتھا 

ببنود االتفاقیة.

 من خالل إعداد التقارير وذلك صانع القرار
الدورية الوطنیة حول ھذه االتفاقیة والدراسات 

ة على الصكوك اإلفريقیة في حول المصادقوالندوات 
مجال حقوق المرأة على غرار بروتوكول المیثاق 

ن حقوق أاإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بش
دولي المؤتمر الحوله بتونس التأمالمرأة الذي 

إلى2من منظمة الوحدة اإلفريقیة المنظم من قبل 
جل حث دول المنطقة على أمن 2007أفريل 4

كانت تونس وقد .لبروتوكولالتصديق على ھذا ا
رسمیة الھیاكل خالل المن في ھذا المؤتمر ممثلة

ومن بین نتائج والجمعیات األھلیة على حد السواء
بالدناھذا المؤتمر التصريح الرسمي على شروع
لیدعم في إجراءات المصادقة على ھذا البروتوكول

.بدوره المنظومة القانونیة في مجال حقوق المرأة

:وس المستفادةالدر- 2
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 كل القضاء على أھمیة المصادقة على اتفاقیة
أشكال التمییز ضد المرأة على وضعھا على جمیع 

األصعدة.

 تشجیع الدول التي لم تصادق على ھذه
.في اقرب اآلجالبالقیام بذلكاالتفاقیة بالمبادرة 

 حث الدول على رفع  قدر اإلمكان التحفظات
ھذه االتفاقیة.بعض موادإزاءالمقدمة منھا 

 نشر ھذه االتفاقیة وفق لإلجراءات القانونیة
لضمان حق التمسك بمضامینھا أمام القضاء عند 

الحاجة إلیھا.

 تكثیف الدورات التكوينیة والتدريبیة حول ھذه
االتفاقیة لدى المكلفین بتنفیذ ما جاء ضمن ھذه 

االتفاقیة من حقوق لفائدة المرأة.

ة والبشرية للمشاريع رصد اإلمكانیات المادي
تكريس الحقوق الواردة ضمن ھذه إلىالھادفة 
االتفاقیة.

 تبادل الخبرات الناجحة في ھذا المجال بین
الدول عبر الدخول في مشاريع توأمة بین الھیاكل 

المعنیة بتطبیق ھذه االتفاقیة.
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- III التوصیـــات المقترحـــــة

نات البرامج والمشروعات لقد كانت دراسة بیا
واألنشطة الموجھة للنھوض بالمرأة في مجال 

ي اإلطار فالتمكین القانوني ضمن المحاور المختارة 
فرصة للوقوف على المسحیة المرجعي للدراسة 

من خاللھا جمیع اتّحدتأھمیة ھذه األنشطة التي 
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وجمعیات أھلیةالجھات المنفذة من ھیاكل رسمیة 
في النھوض نحو المساھمةي سعیھا الدءوب ف

.بوضع المرأة
قصورھا وبقطع النظر عن مدى نجاحھا أو 

في بلوغ ذلك الھدف النبیل فإنھا تبقى النسبي
مثل ھذه ف،دون استثناء جديرة باالحترام والتنويه

المبادرات التي تبقى المرأة العربیة أينما كانت في 
حاجة إلى تكثیفھا على أمل أن ينتج عن ھذا 

خم العددي للمشاريع اكتساب التجربة والخبرة الز
حداث قفزة إلكافة المتدخلینوالمھنیة في جانب 

نوعیة في معالجة قضايا المرأة لتصبح طرفا فاعال 
ن أنھا في ذلك شأفي التنمیة المستديمة ش

.الرجل
ومساھمة في إرساء معالم واضحة الرؤى 
لتحقیق نھضة شاملة للمرأة العربیة سیتم في 

تقديم مقترحات في المسحیة اية ھذه الدراسة نھ
شكل توصیات عامة وأخرى خاصة قد تساھم بجزء 

المشرفین على المشاريع سبیل يسیر في إنارة 
ي مرحلة التخطیط أو فسواء الموجھة إلى المرأة 

.التنفیذ أو التمويل أو التقییم
التوصیات العامــة :- أوال 
المشاريع تركیز عناية خاصة بمرحلة إعداد

لضمان استجابتھا لمتطلبات الفئة المستھدفة عند 
لھا تنفیذ ضمان أفضل لوضع أھدافھا واألطر الكفیلة 

عالوة على ضرورة رصد التمويل المطلوب لھذه 
.المشاريع
 تقییم المشاريع بعد تنفیذھا في آجال

مناسبة بصفة آلیة ومن قبل جھات لم تشارك في 
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عیة من يعھد إلیه تنفیذھا لضمان حیاد وموضو
. مھمة التقییم

 تفعیل التعاون العربي في مجال حقوق المرأة
نحو االستئناس بالتجارب الناجحة قي تحقیق تكافؤ 

ي التمتع فالفرص بین الجنسین وتكريس المساواة 
بالحقوق قي المجاالت االجتماعیة واالقتصادية 
والثقافیة لضمان أكبر قدر ممكن من التطابق بین 

ضیات التشريعیة الواردة ضمن المنظومة المقت
القانونیة والواقع الذي تعیش فیه المرأة.  

 نشر ثقافة حقوق المرأة باعتبارھا مندرجة
ضمن منظومة حقوق اإلنسان من خالل اعتماد 
مقاربة التربیة على حقوق اإلنسان ضمن مناھج 
التعلیم بجمیع مراحله مع تركیز خاص على النشء 

لى قیم احترام الذات اإلنسانیة دون لضمان تربیته ع
تمییز جنسي أو غیر ذلك من المظاھر األخرى 

.للتمییز
 تشجیع البحث العلمي من خالل رصد

االعتمادات الضرورية إلنجاز الدراسات واألبحاث 
المیدانیة في شؤون المرأة وجعلھا رافدا من روافد 
نجاح السیاسات في مجال تكريس حقوق المرأة 

.ألصعدةعلى جمیع ا
 تركیز قاعدة بیانات حول حماية حقوق المرأة

وفقا للمعايیر المعترف بھا في ھذا المجال مع 
التركیز على العمل الشبكي بین جمیع المتدخلین 

والمؤشرات تفي تزويد ھذه القاعدة باإلحصائیا
نھا أن تجعل قاعدة أوجمیع المعطیات التي من ش
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حیث ا به من البیانات المذكورة أوال مصدرا موثوق
ھاما من وثانیا مصدرا ،صحة المعلومة الصادرة عنه

شر ھذه المعلومة لدى العموم على جمیع حیث ن
األصعدة وجعلھا متاحة على مواقع إلكترونیة لتكون 
مادة خام تساھم في حفز الباحثین والدارسین 
في العلوم اإلنسانیة والعلوم الصحیحة لالھتمام 

والتوقف عن العزوف عن بالبحث في قضايا المرأة 
ذلك  بعلة عدم توفر المعلومة واإلحصائیات حول 

.المرأة
 إدماج مقاربة النوع في إنجاز المشاريع

التنموية خدمة لمصلحة المرأة والمجتمع الذي 
حتما سیستفید من طاقاته البشرية من النساء 
المھمشات في الدورة االقتصادية عند توفر شروط 

.لمھیكلإدماجھن في العمل ا
التوصیات الخاصــة :- ثانیا 

من النصوص التي ةتنقیة المنظومة القانونی
تتضمن مظاھر تمییز إزاء المرأة واالستئناس الزالت 

بالتجارب الناجحة على الساحة العربیة في ھذا 
.المجال
 تطوير مضامین التعلیم نحو تكريس صورة

یما إيجابیة عن دور المرأة في الحیاة الخاصة الس
داخل األسرة وفي الحیاة العامة للقضاء جذريا على 

.الصور النمطیة السلبیة عن المرأة
 االستفادة من التكنولوجیات الحديثة للعمل

على النھوض بوضع المرأة من خالل نشر إعالم 
متطور حول حقوق المرأة على عدة مواقع باإلنترنت 
يقع إحداثھا خصیصا لھذا الغرض من قبل ھیاكل 

.وفق مجال تدخلهت عالقة بحقوق المرأة كلّ ذا
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 التركیز على استھداف الشباب من
الجنسین عند برمجة المشاريع ذات مواضیع أفقیة 

باألحوال الشخصیة التي منھا المتعلقة على غرار
تداول على اعتبارھا من المسائل الخاصة بالمرأة 
دون الرجل بینما ھي تتناول مقتضیات قانونیة 

ھو كماى الجنسین دون تمییز بینھما تنطبق عل
مسائل الزواج والنفقة والحضانة الحال بالنسبة إلى

والوالية عن القصر والمختلین في المدارك العقلیة 
ل المتعددة في ئشد إلى غیر ذلك من المساوالرُ 

.ھذا المجال
 المرأة في إلىدعم المبادرات الموجھة

من غیرھا الريف وفي المناطق التي تعد أقل حظا 
واعتبارھا ذات أولوية في مجال تمويل المشاريع 
وذلك لتشجیع اعتماد مثل تلك المشاريع من قبل 
الجمعیات األھلیة التي تضطر بسبب ارتفاع الكلفة 

.حصر نشاطھا في المدن دون المناطق الريفیة
بتعاد االتكثیف اإلعالم الموجه لقضايا المرأة و

ة سلبیة مكرسة عن تقديم المرأة كمادة إعالمی
المثلىللصورة النمطیة التي لم تعد ھي الصورة 

علیه المرأة العربیة على أصعدة متعددة تلما أصبح
يستدعي تبنى إستراتیجیة إعالم واضحة وھو ما 

األھداف يشارك في إعدادھا وتنفیذھا كلّ 
المتدخلین في مجال اإلعالم السمعي والبصري 

.والمكتوب
اطة بالمرأة المعنفة من العمل على توفیر اإلح

خالل إرساء خطط عمل لفائدتھا ووضع خط اتصال 
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ھاتفي مجاني خاص بالمعنفات لطلب النجدة 
وإيجاد اآللیات الكفیلة بتوفیر اإلحاطة المادية 
والطبیة والنفسیة للمرأة المعنفة السیما عندما 

.يكون العنف مصدره الوسط العائلي أو المھني
في مجال العنف ضد دعم الحماية الجزائیة

المرأة من خالل سن عقوبات جزائیة مشددة 
بالنسبة إلى العنف الزوجي أو الممارس ضد 
األصول وتبني برامج كفیلة بضمان اإلحاطة 

لتیسیر بالمتضررات من الناحیة الطبیة والنفسیة
.عملیة إدماجھن في المجتمع
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- IV الدراسـة المسحیـةمالحـق

لالملحـــــق األو
مشروع نموذجي حول خطة عمل العربیة

لحماية المرأة من العنف
مبررات المشروع :-أوال

أثبت الدراسات األكاديمیة والمیدانیة المنجزة 
حول ظاھرة العنف ضد المرأة أن ھذه األخیرة تعاني 
في جمیع أقطار العالم بدرجات مختلفة من العنف 

بت تلك المسلط علیھا، كما أنه من المفارقات أن تث
الدراسات بكون العنف بأنواعه يحتل المرتبة األولى 

المرور بالنسبة إلى أسباب ثقبل السرطان وحواد
وفاة النساء في البلدان المتقدمة. 

ويندرج ھذا المشروع ضمن تكريس روح 
العربیة حول قضايا المرأة من خالل وضع ةالمبادر

خطة عمل عربیة لحماية المرأة من العنف 
:إلىتستجیب 

2005ما دعا إلیه تقرير التنمیة العربیة لسنة 
الدول العربیة حول مناھضة ةالصادر عن جامع

التمییز ضد المرأة باعتبار أن العنف المسلط على 
المرأة يعد من بین أشكال التمییز إزاءھا.

انخراط الدول العربیة في الجھود الدولیة 
ائدة الرامیة إلى توفیر حماية حقیقیة وناجعة لف

المرأة في مجال مناھضة جمیع أشكال العنف 
25ضدھا على غرار إعالن األمم المتحدة يوم 
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نوفمبر من كل سنة يوما دولیا للقضاء على العنف 
ضد المرأة.  

واقع المرأة العربیة بدوره ال ينفي استھدافھا 
للعنف مثل بقیة النساء في العالم مما يستدعي 

العنف تستجیب اعتماد رؤية عربیة لمقاومة 
لخصوصیات المنطقة.

تثمین ودعم تجارب بعض الدول العربیة التي 
شرعت في تطبیق مثل تلك الخطط في بلدانھا.

: المخطط العام للمشروع–ثانیا 

I- والمؤسساتياإلطار التشريعي:

منظومــة اعتمــاد :الھــدف األساســي األول-1
:حول حماية المرأة من العنفتشريعیة متطورة

:  األھداف الفرعیة* 

ــة -  ــة المتعلق ــوانین العربی ــع النصــوص والق جم
ــا الســتخالص  ــف وتحلیلھ ــن العن ــة المــرأة  م بحماي
ــذا  ــي ھ ــودة ف ــة المنش ــوفیر الحماي ــي ت ــا ف أنجعھ

المجال.
تبسیط القوانین والتشريعات المتعلقـة بحمايـة - 

المرأة من العنف والتعريف بھا لـدى جمیـع األوسـاط 
من الجنسین.وخاصة لدى الشباب

ــة مــع -  ــريعیة العربی ــة المنظومــة التش مالءم
مقتضیات االتفاقیـات الدولیـة ومعـايیر حقـوق المـرأة 

في ھذا المجال. 
الھدف األساسي الثـاني: تفعیـل التنسـیق -2

:بین مختلف المؤسسات المتدخلة
: * األھداف الفرعیة
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دعم التنسیق بین مختلف المتدخلین لحمايـة - 
لعنف. المرأة من ا

تطـــوير أداء المؤسســـات والھیاكـــل المعنیـــة - 
من شتى أشكال العنف واألذى. المرأةبحماية 

تیسیر العمل الشبكي بین المتدخلین. - 

الھــدف األساســي الثالــث: تــوفیر حمايــة -3
:خاصة للفئات األكثر عرضة للعنف

: * األھداف الفرعیة

تحديــد الفئــات األكثــر عرضــة للعنــف وتحلیــل - 
دراسة وضعھا. و

توفیر حماية خاصة للفئات األكثر عرضة للعنف.- 
II-المشاركــة:
ـــــل دور -1 ـــــي األول: تفعی ـــــدف األساس الھ

: الجمعیات األھلیة  في حماية المرأة من العنف
:* األھداف الفرعیة

معاضدة الھیاكل الرسمیة للبـرامج والمشـاريع - 
لنسـاء الخاصة بالجمعیات األھلیة حول العنـف ضـد ا

من خـالل دعـم بروتوكـوالت الشـراكة بـین الطـرفین 
في ھذا المجال. 

لجمعیـات األھلیـة الھیاكـل الرسـمیة لتشريك - 
فــي ذات عالقــة بمجــال مقاومــة العنــف ضــد المــرأة 

ــیط  ــذھا التخط ــال وتنفی ــذا المج ــي ھ ــاريع ف للمش
.  وتقییمھا
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ـــة -  ـــة والترفیھی ـــاءات الثقافی ـــز دور الفض تعزي
ومة العنف ضد المرأة. والرياضیة في مقا

تشجیع االنخراط في العمـل الجمعیـاتي لـدى - 
العموم وخاصة لدى النشء والشباب مـن الجنسـین 

من العنف. الفتیات والمرأةلحماية 
الھدف األساسي الثاني: تحقیـق مشـاركة -2

: المرأة في مواجھة العنف المسلط علیھا
: * األھداف الفرعیة

المرأة في صفوف مزيد التعريف بحقوق - 
النساء. 

رفع درجة الوعي المرأة بأھمیة دورھا في - 
إنجاح المسار المتبع لمقاومة العنف الموجه ضدھا. 

تحقیق المشاركة الفاعلة للمرأة في مواجھة - 
العنف المسلط علیھا بصفتھا متضررة أو مساندة 

للمرأة المعنفة. 
الھدف األساسي الثالث: تفعیل دور األسرة -3

: ي مواجھة العنف المسلط على المرأةف
: * األھداف الفرعیة

مزيد التعريف بحقوق المرأة لدى الشـباب مـن - 
ــة  ــا مندرج ــین باعتبارھ ــيالجنس ــة ف ــار منظوم إط

حقوق اإلنسان. 
تمكـین العائلـة مـن مصـادر التوجیـه واٍإلرشـاد - 

للقیــام بــدورھا إزاء مقامــة ظــاھرة العنــف المســلط 
أو غیرھم من األسر األخرى. على أحد أفرادھا

تحقیـق المشـاركة الفاعلـة للعائلـة والمجتمـع - 
من العنف.المرأةفي مجال حماية 
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III-االستراتیجیات والتدابیر الداعمة :
: دعم آلیات الرصـد الھدف األساسي األول-1

: وجمع المعلومات والبحوث والدراسات
: * األھداف الفرعیة

في مجال حماية المرأة من دعم عملیة الرصد - 
العنف. 

تطوير عملیة جمع المعلومات والمعطیات في - 
مجال حماية المرأة من العنف.

تكريس العمل التشبیكي بین جمیع األطراف - 
المتدخلة في حماية المرأة من العنف.

دعم إحداث المراكز المختصة بحقوق المرأة - 
يا المرأة لدفع األبحاث العلمیة والمیدانیة حول قضا

بصفة عامة والسیما المتصلة منھا بمجال العنف 
المسلط علیھا.

ــــاني-2 ــــدريب الھــــدف األساســــي الث : الت
:  والتكوين وتعزيز القدرات

:* األھداف الفرعیة

المشتركة ات االستفادة من مصادر الخبر- 
وتكثیف التدريب في مجال حماية المرأة من العنف. 

الدولي والشراكة مع االستفادة من التعاون- 
المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة العاملة في 

ھذا المجال.
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: التعبئـة االجتماعیـة الھدف األساسي الثالث- 3
:  ورفع درجة الوعي

:  * األھداف الفرعیة

تحقیــق التواصــل مــع كــل مكونــات المجتمــع - 
كل الفرص لنجـاح برنـامج خطـة العمـل حـول رلتوفی

نف ضد المرأة.مناھضة الع

االستفادة من وسـائل اإلعـالم والتكنولوجیـات - 
الحديثة في ھذا المجال لنشـر لـدى العمـوم ثقافـة 

حقوق المرأة واألسرة على أوسع نطاق.

:آلیات داعمة للمشــروع –ثالثا 
تكوين أوال لجنة وطنیة في كل الـدول األعضـاء 
ــداد  ــة إع ــى مرحل ــة اإلشــراف عل ــا مھم ــد إلیھ يعھ

وثانیـا ،ط الوطنیة وفقا لما جـاء بالخطـة العربیـةالخط
لجــان فرعیــة متعــددة يعھــد إلیھــا لإلشــراف علــى 

مراحل التنفیذ والمتابعة والتقییم لھذه الخطة.

رصد الموارد الماديـة والبشـرية الالزمـة لنجـاح 
جمیع المراحل التي تمر بھا الخطة.

تكوين فرق مساندة للخطة متكونة بالخصوص 
ین والشخصـــیات المشـــھود لھـــا مـــن المتطـــوع

بالكفاءات في مجال حقوق المرأة ومناصرة قضاياھا. 
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ق الثاني ـــالملح
قائمة حول جداول الدراسة

جدول 
15...........مجاالت الدراسة توزيع المشاريع حسب1عدد 

جدول 
17..................جاز  مدة االنتوزيع المشاريع حسب2عدد 

جدول 
3عدد 

توزيع المشاريع حسب التاريخ المخطط للبداية وتاريخ 
19......................................البداية الفعلیة
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حسب تاريخ المخطط لإلنتھاء وتاريخ توزيع المشاريع
22.......................................اإلنتھاء الفعلي
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24..............توزيع المشاريع حسب الجھات المنفذة5عدد 

جدول 
6عدد 

توزيع المشاريع حسب الجھات المشاركة في 
تنفیذھا 

............................................................
27

جدول 
7عدد 

توزيع المشاريع حسب الجھات الممولة /المشاركة 
29....................................مويلالتفي 

جدول 
31........توزيع المشاريع حسب التغطیة الجغرافیة8عدد 

جدول 
32..توزيع المشاريع حسب آلیات التنفیذ والمتابعة9عدد 

جدول 
عدد 

10
34..............توزيع المشاريع حسب الموقف الحالي

جدول 
عدد 

11

بھاالمشاريع حسب عدد النساء العامالتتوزيع
....................................................................35

جدول 
عدد 

12

توزيع المشاريع حسب عدد الرجال العاملین بھا
....................................................................36

جدول 
عدد 

13
37..........................زيع المشاريع حسب الجنستو

جدول 
عدد 

14
39................عدد األنشطةتوزيع المشاريع حسب 

جدول 
عدد 

15
40.........المستھدفة الفئاتتوزيع المشاريع حسب 
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جدول 
عدد 

16

توزيع المشاريع حسب حجم الفئة المستھدفة فعلیا
.................................................................42

جدول 
عدد 

17
43.........................توزيع المشاريع حسب طبیعتھا

جدول 
عدد 

18
45.........توزيع المشاريع حسب أھدافھا الرئیسیة

جدول 
عدد 

19
46...........توزيع المشاريع حسب أھدافھا الفرعیة

جدول
عدد 

20
48......................توزيع المشاريع حسب اإلنجازات

جدول 
عدد 

21
50...........................توزيع المشاريع حسب التقییم

جدول 
عدد 

22

المشاريع توزيع المشاريع حسب نقاط قوة 
51...........................................................وضعفھا.

جدول 
عدد 

23

توزيع المشاريع حسب الجھات المتدخلة في التنفیذ 
55..............الشخصیة.في مجال األحوال 

جدول 
24عدد

توزيع المشاريع حسب المنطقة الجغرافیة في مجال 
73...................االجتماعيوالضمان العمل

جدول 
عدد 

25

في التنفیذ توزيع المشاريع حسب الجھات المتدخلة
إلغاء جمیع أشكال التنفیذ ضد االتفاقیةفي مجال 

82المرأة ..............................
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ق الثالثــالملح
المرأةبمتعلقةةجداول إحصائیقائمة حول 

:إحصائیات عامــــة-1
:المرأة حسب عدد السكان*
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عدد السكان حسب الجنس

النسبة العــدد
المائوية

العدد الجملي للسكان 
المقیمین

9.910.872
100نسمة

4.945.437اإلناثعدد 
49نسمة

4.965.435عدد الذكور
51نسمة

توزيع السكان حسب الوسط (بلدي/غیر بلدي)
النسبةالسكان 

6429.564.9الوسط البلدي   
3481.135.1الوسط غیر البلدي

9910.9100.0المجمــوع  

:المرأة والتقنیات الحديثة لالتصال*

مؤشرات حول استعمال الھاتف الجوال حسب 
الجنس

النسبة (%)العدد باأللف
469.130.6اإلناث
1062.969.4الذكور

1532.0100المجمـوع
مؤشرات حول استخدام األفراد لألنترنات حسب 

الجنس

النسبة (%)العدد باأللف

102.940.4ناثاإل
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151.759.6الذكور
254.6100المجمـوع

:المـــرأة واألمیـــة*
نسبة األمیة لدى النساء حسب الوسط

22.6الوسط البلدي   
الوسط غیر 

46.4البلدي

31.0المجمـوع  

:قطاعیةإحصائیات- 2

:المرأة في التعلیم االبتدائي* 

نسبة التمدرس

2005-20062006-
2007

نســــبة التمــــدرس لــــدى 
9999سنوات  6األطفال البالغین 

نســــبة التمــــدرس لــــدى 
6الفتیــات البالغــة أعمــارھم 

سنوات 
9999

نسبة التمدرس لدى الفتیان 
98.999سنوات   6البالغة أعمارھم 

نسبة التمـدرس لـدى الفئـة 
97.197.3سنة 11-6العسرية 

نســــبة التمــــدرس لــــدى 
11-6ت الفئة العمرانیة الفتیا
سنة 

97.197.4

نســـبة التمـــدرس الجملیـــة 
ـــة  ـــة العمري ـــدى الفئ 16-6ل

سنة 
97.097.3

نسبة التمدرس لـدى اإلنـاث 
90.390.5سنة 16-6الفئة العمرية 

90.891.1نســــبة التمــــدرس لــــدى 
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ــة  ــة العمري ــاث الفئ 16-6اإلن
سنة 

نســــبة التمــــدرس لــــدى 
16-6رية الذكور الفئة العسك

سنة 
89.890.0

نسبة التمدرس الجملیة 
18- 12لدى الفئة العمرية 

سنة 
75.176.1

نسبة التمدرس لدى 
18- 12اإلناث الفنیة العمرية 

سنة 
77.778.7

نسبة التمدرس لدى الذكور 
72.673.5سنة18-12الفئة العمرية 

:المرأة في التعلیم العالي*
2005-20062006-2007

لمجمــوع العــام للطلبــة ا
والطالبات/ النسبة % 

321.838
100%

340.392
100%

37187.1الطالبــات 
58.1%

200.831
59%

134.701الطلبـــة 
41.9%

139.560
41%

:المـــرأة في الشغـــل*

توزيع الناشطین حسب الجنس
2004سنــــة 

ألفا 884.5ناث الناشطات عدد اإل
ألفا 2444.1عدد الذكور الناشطین 

ألفا 3328.6العدد الجملي للناشطین
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المشتغلون حسب الجنس  
2004سنــة 

ــــــاث الناشــــــطات  عــــــدد اإلن
ألف مشتغلة 733.3سنة فما فوق  15المشتغالت 

عــــــدد الــــــذكور الناشــــــطین 
سنة فما فوق  15المشتغلین 

ألف 2121.4
مشتغل 

15العــدد الجملــي للمشــتغلین 
سنة فما فوق  

ألف 2854.7
مشتغل 

:المرأة في الوظیفة العمومیة* 

نوع أعوان الوظیفة العمومیة حسب النوع والجنس 
2004ديسمبر 

ذكور إناث
نسبة 

العنصر 
النسائي 

115.452134.47146.2موظفون 
13.99845.32523.6عملة  

%84897046.6ت أخرى  حاال
%130.298180.76641.6المجمــوع 

:المـــرأة في اإلعـــالم*
المــــرأة التونسیـــة في اإلعـــالم

المجموعاالتصالیوناالتصالیات
%العدد%العدد%العدد

نسبة 
اإلعالمیات 

في قطاع 
اإلخراج 

التلفزيوني

85.813194.2139100

36830.683669.41204100نسبة 
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إلعالمیات ا
في 

التلفزيونات 
العربیة 
نسبة 

اإلعالمیات 
واإلعالمیین 
في قسم 
األخبار في 
التلفزيونات 

العربیة 

6468.82931.293100

ق الرابعـــالملح

محطات ھامة في تاريخ تونس
في مجال النھوض بأوضاع المرأة وتكافؤ الفرص 

بین الجنسین

1930 صدور كتاب الطاھر الحداد "امرأتنا في الشريعة :
.والمجتمع"

1936تأسیس االتحاد اإلسالمي لنساء تونس :.

1944ونس: تأسیس اتحاد نساء ت.

1956إصدار مجلة األحوال الشخصیة :.
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منع تعدد الزوجات.

تحديد سن الزواج األدنى.

 لتزويج الوليإلغاء حق الجبر الذي كان يتمتع به
.ابنته

.إقرار الطالق القضائي

1956 تأسیس االتحاد القومي النسائي التونسي :
.(االتحاد الوطني للمرأة التونسیة حالیا)

1957:يمنح المرأة حق التصويت وحق إصدار قانون
.الترشح لالنتخابات

1958: مراجعة النظام التربوي بإقرار حق التعلیم
لجمیع األطفال ذكورا وإناثا بداية من سن السادسة

1959 :إصدار الدستور التونسي.

 المساواة في الحقوق والواجبات بین الجنسین
(الفصل السادس من الدستور)،

الترشح واالنتخاب ضمان حق المرأة في
من الدستور).21و20(الفصالن 

1967 : مصادقة تونس على االتفاقیة الدولیة
.بشأن الحقوق السیاسیة للمرأة

1968 :دخول أول امرأة إلى القضاء.

1978 :تعیین أول امرأة سفیرة لتونس.

1980:.تعیین أول امرأة في خطة قاضي تحقیق

1983والنھوض بالمرأة: إحداث وزارة العائلة.

1985 مصادقة تونس على االتفاقیة الدولیة للقضاء :
.على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
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1988 اإلمضاء على المیثاق الوطني من قبل أھم :
األحزاب السیاسیة والھیاكل المھنیة المؤكد على 
تشبث تونس بالمكاسب واإلنجازات لفائدة المرأة 

ة األحوال الشخصیة وخاصة منھا الواردة بمجل
.والقوانین المتممة لھا

1988 صدور قانون األحزاب المنظم للتعددية :
السیاسیة بالبالد والمركز على وجوب تقید الحزب 

حقوق السیاسي بجملة من القیم من أھمھا احترام
.اإلنسان والمبادئ المتعلقة باألحوال الشخصیة

1989 : تأسیس الجمعیة التونسیة للنساء
.مقراطیاتالدي

1989 : تأسیس جمعیة النساء التونسیات للبحث
.حول التنمیة

1990 إحداث مركز البحوث والدراسات والتوثیق :
.واإلعالم حول المرأة (الكريديف)

1990 : تأسیس الغرفة الوطنیة لصاحبات
.المؤسسات

1990 :تأسیس الجامعة الوطنیة للنساء الفالحات.

1991دولیة للقضاء على جمیع : إصدار االتفاقیة ال
.أشكال التمییز ضد المرأة بالرائد الرسمي

1991: إقرار إجبارية التعلیم للجنسین من سن
.السادسة إلى سن السادسة عشر

1991 إحداث اللجنة الوطنیة للمرأة والتنمیة في :
.إطار إعداد المخططات التنموية
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1992 بشؤون المرأة تعنى: إنشاء كتابة دولة
.واألسرة

1992إحداث المجلس الوطني للمرأة واألسرة :.

1992 إحداث األمانة القارة لشؤون المرأة بالتجمع :
.الدستوري الديمقراطي

1992 : إحداث خطة مستشارة لدى رئیس
.الجمھورية مكلفة بشؤون المرأة

1992 تعیین مكلفات بمھمة في مختلف الدواوين :
.الوزارية

1992نسیة لألمھات: تأسیس الجمعیة التو.

1993:رة شؤون المرأة واألسرة معتمدة يتعین وز
لدى الوزارة األولى.

1993: صندوق النفقة وجراية الطالق  الذي إحداث
يتولى خالص تلك النفقة والجراية لفائدة المرأة 

.المطلقة وأبنائھا عند تلدد المدين

1993: انطالق البرنامج الوطني لمحو األمیة الذي
.ف بصفة خاصة النساء والفتیاتيستھد

1993 إدراج تعديالت على مجلة األحوال الشخصیة :
(خاصة إقرار مبدأ الشراكة بین الزوجین) ومجلة 
الشغل والمجلة الجنائیة ومجلة الجنسیة (حق 

بعد موافقة ألبنائھاالزوجة في إعطاء جنسیتھا 
.األب)

1994 تعیین أول امرأة في خطة رئیس محكمة  :
ئیة. ابتدا
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1994 تعیین أول امرأة في خطة مديرة عامة لمركز :
الدراسات القانونیة والقضائیة.

1994 إصدار القانون المنظم مھنة عدول اإلشھاد :
والمتضمن الشروط القانونیة لممارسة المھنة دون 

.فرق في ذلك بین المرأة والرجل

1995 21: تأسیس الجمعیة النسائیة تونس.

1997ة المجلس الوطني للمرأة : تعزيز ھیكل
واألسرة بإحداث اللجنة الوطنیة لتكافؤ الفرص 
وتطبیق القوانین ولجنة متابعة صورة المرأة في 
وسائل اإلعالم ولجنة اإلعداد للمواعید الوطنیة 

.والدولیة المتعلقة بالمرأة واألسرة

1997 حقوق اإلنسان: تعديل الدستور لمزيد تعزيز
سیاسي المبادئ حزاب الاألاحترام وجوبإقرار و

المتعلقة بمجلة األحوال الشخصیة ورفض كل أشكال 
التمییز القائمة على اللغة أو العرق أو الجنس أو 

.الدين

1997 إدماج عضوين نسائیین على األقل ضمن :
.تركیبة المجالس الجھوية بكل الواليات

1999 إحداث جائزة الطاھر الحداد ألحسن إنتاج :
.ة متوازنة للمرأةعلمي يكرس صور

1999 إحداث لجنة جھوية في مستوى الواليات :
.للنھوض بالمرأة الريفیة

2000: أصبحت وزارة شؤون المرأة واألسرة وزارة
مستقلة وألحق بھا قطاع الطفولة.
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2000 :في خطة رئیس أولى أول امرأة عیین ت
اف.لمحكمة استئن

2000 :ي تركیبة إقرار نصیب أدنى لفائدة النساء ف
.المجالس البلدية يقدر بالخمس

2001إحداث لجنة وطنیة للنھوض بالمرأة الريفیة :.

2001 إحداث جائزة سنوية لرئیس الجمھورية :
تسند إلى أفضل البرامج أو المشاريع أو المبادرات 

.الجھوية للنھوض بالمرأة الريفیة

2002: تنقیح الدستور لضمان حق الترشح لعضوية
لكل ناخب ولد ألب تونسي أو مستشارينالمجلس 

.ألم تونسیة

2003 إقرار نصیب أدنى لفائدة النساء في تركیبة :
اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي يقدر 

.بالربع

2003:تعیین أول امرأة في خطة والیة.

2003 : إقرار إحداث إدارات إقلیمیة لوزارة شؤون
.ةالمرأة واألسرة والطفول

2004تعیین أول امرأة في خطة وكیلة الجمھورية :.

2004 في خطة مديرة عامة أول امرأة: تعیین
.للمعھد األعلى للقضاء

2006 تعزيز ھیكلة المجلس الوطني للمرأة :
واألسرة والمسنین بإحداث لجنة مشاركة المرأة في 
الحیاة العامة ولجنة التوفیق بین الحیاة األسرية 

.لجنة إدماج ورعاية كبار السنوالمھنیة و
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2007 : إلغاء التمییز بین الجنسین بالنسبة إلى
مسألة السن األدنى للزواج وذلك بتوحیدھا بثمانیة 

عشر عاما للجنسین.

2007: قرار سیادة رئیس الجمھورية زين العابدين
بن علي بمناسبة اإلحتفال بالذكرى العشرين 

لإلنتخابات للتحول أن تتضمن قائمات الترشح
التشريعیة والبلدية بالنسبة إلى التجمع الدستوري 

الديمقراطي لثالثین بالمائة من النساء.



منظمة المرأة العربیة

132

ـعأھم المراجـحولة ـقائم

القضــاء وحقــوق اإلنســان خمســون ســنة مــن 
ـــوق  ـــدل وحق ـــازات، منشـــورات وزارة الع اإلنج

.2006اإلنسان لسنة 

ــــذكرى الخمســــون  لالســــتقالل،المــــرأة وال
ــــرأة واألســــرة منشــــورات  وزارة شــــؤون الم

.2006لسنة والطفولة والمسنین

والتنمیـــة، لالـــذكرى الخمســـون لالســـتقال
لسـنة وزارة التنمیة والتعاون الدوليمنشورات 

2006.

الحداثــة والتنمیــة وحقــوق اإلنســان أي تفاعــل 
ــوال ــة األح ــع مجل ــيم ــیة ف ــونس،الشخص ت

واألســــرة المــــرأةشــــؤون منشــــورات وزارة
.2006لسنة الطفولة والمسنین

ـــونس،  االستشـــارة الشـــبابیة الثانیـــة فـــي ت
ـــة  منشـــورات وزارة الشـــباب والرياضـــة والتربی
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الــوطني للشــباب) لســـنة مرصــد البدنیــة (ال
2005.

الخطــة الوطنیــة الثانیــة لألســرة، وزارة شــؤون 
المرأة واألسرة والطفولة والمسنین.

مــة العنــف ضــد الوطنیــة لمقاواإلســتراتیجیة
المرأة، وزارة شـؤون المـرأة واألسـرة والطفولـة 

والمسنین.

وزارة حول المـرأةالوطنیة لإلعالم اإلستراتیجیة
.شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنین

كـل القضـاء علـىلجنة لالتقارير الدورية لتونس 
، لدى األمـم المتحـدةأشكال التمییز ضد المرأة
األســــرة والطفولــــة وزارة شــــؤون المــــرأة و

.والمسنین

ــي  ــوق اإلنســان ف ــول حق ــة ح ــارير الوطنی التق
والحريـات تونس، الھیئة العلیا لحقوق اإلنسـان

.  األساسیة

ظــاھرة العنــف داخــل األســرة حــولدراســة 
والمجتمــــع، وزارة شــــؤون المــــرأة واألســــرة 

.والمسنینوالطفولة

العنـف المؤســس علـى الجــنس حــول دراسـة 
منشـــورات وزارة قـــع، رصـــد الوا–فـــي تـــونس
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ــة ( ــحة العمومی ــرة الص ــوطني لألس ــديوان ال ال
.2007) لسنة والعمران البشري

، : نصـــوص وطنیـــة ودولیـــةحقـــوق اإلنســـان
مركـز الدراسـات القانونیـة والقضـائیة منشورات 

ــان ــوق اإلنس ــال حق ــي مج ــق ف ــز التوثی ومرك
.2005لسنة 

تحلیق مواد اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان 
ــن ق ــة م ــز الدراســات لثل ضــاة، منشــورات مرك

القانونیة والقضـائیة ومركـز التوثیـق فـي مجـال 
.  2005حقوق اإلنسان لسنة 

الحصانة العائلیة في القانون التونسي والقانون 
المقارن، القاضـي محمـد اللجمـي، منشـورات 
الشركة التونسیة للنشر وتنمیـة فنـون الرسـم 

.2005لسنة 

محمـد الحبیـب القاضـيالنظام العام العـائلي، 
ــامعي  ــر الج ــز النش ــورات مرك ــريف، منش الش

.2006لسنة 

التوجھات الحديثة للنظام القضائي في تـونس، 
القاضـــي رضـــا خمـــاخم، منشـــورات مركـــز 

2002الدراسات القانونیة والقضائیة لسنة 

القضـــیتان اجتھـــادات قضـــائیة معلـــق علیھـــا، 
ــة،  ــامیة دول ــود وس ــن محم ــراء ب ــة الزھ فاطم
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الدراسـات القانونیـة والقضـائیة منشورات مركـز 
.2006لسنة 

الوضعیات القانونیـة للمـرأة فـي مجلـة األحـوال 
ـــدد  ـــیة، (ع ـــداد 19الشخص ـــن إع ـــة م مطوي

ــامیة  ــريف وس ــب الش ــد الحبی ــیان محم القاض
ــة  ــات القانونی ــز الدراس ــورات مرك ــة)، منش دول
والقضــائیة ومركــز التوثیــق فــي مجــال حقــوق 

.2006اإلنسان لسنة 

والتشـريع عـدد خـاص باالحتفـال مجلة القضـاء 
بمرور خمسین عاما على صدور مجلة األحـوال 
الشخصیة، منشورات مركز الدراسات القانونیـة 
والقضائیة بوزارة العدل وحقوق اإلنسـان لسـنة 

2006.

ــنة  ــكاني لس ــح الس ــائج المس ــول نت ــر ح تقري
إلحصـــاءالـــوطني لمعھـــد المنشــورات ، 2004

.2004لسنة 

ــ ــیة عنص ــرأة التونس ــة الم ــي التنمی ــل ف ر فاع
الجھوية، منشـورات مركـز األبحـاث والدراسـات 

.2005والتوثیق واإلعالم حول المرأة لسنة

ـــديف،  ـــة الكري ـــدادمجل ، 36و35و34و33األع
منشــورات مركــز األبحــاث والدراســات والتوثیــق 

.2007و2006واإلعالم حول المرأة لسنتي 
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ــة األحــوالموالدســتور  ــة و،الشخصــیةجل مجل
المجلــة و،االلتزامــات والعقــودمجلــة و،لالشــغ

الجنسیة.مجلة الجزائیة و

مداوالت مجلس النواب.
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