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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقّدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
   للدول األطرافّمعانالتقريران الدوريان اخلامس والسادس اجمل    

  
  *تونس    

 
  

 .الصيغة اليت قّدمت هبا دون استعراضها من طرف دوائر التحريرتصدر هذه الوثيقة ب  *  
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    اجلمهورية التونسية    
التقريران الـدوريان اخلـامس والـسادس لتـونس عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى                       

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
  

  )٢٠٠٧- ١٩٩٩(  
  

  يقّدمان إىل  
  

  أةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر  
   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٨وفقا للمادة   

  مبناسبة انعقاد دورهتا         اليت ستعقد يف جنيف يف شهر      
  

صــّدقت تــونس علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف عــام       
ــه / متــوز١٢ املــؤرخ ٦٨-٨٥ مبوجــب القــانون عــدد  ١٩٨٥  والقاضــي بتــصديق  ١٩٨٥يولي

  .تونس على تلك االتفاقية
 مـن االتفاقيـة املـذكورة، تقـدم احلكومـة التونـسية إىل اللجنـة املعنيـة                  ١٨ووفقا للمادة     

يغطـي  ) التقريـرين اخلـامس والـسادس اجملّمعـني       (بالقضاء على التمييز ضد املـرأة تقريـرا موحـدا           
  . ٢٠٠٨سنة ، ويتجاوزها أحيانا لإلطالل على ٢٠٠٧-١٩٩٩الفترة 

يعرض التقرير جوانب التقـدم احملـرز ويقـدم ردودا علـى األسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة                      
 ، يف جلـستيها     ٢٠٠٢يونيـه   / حزيـران  ١٤لدى النظـر يف التقريـرين الثالـث والرابـع لتـونس يف              

ويتيح التقرير أيضا للجنة املعلومات اليت تـسمح هلـا بتحـسني التحليـل والفهـم                . ٥٦٨ و   ٥٦٧
  . الذي تتوخاه تونس يف جمال تنفيذ االتفاقيةللنهج

وقد شارك يف إعـداد هـذا التقريـر كـل مـن الـوزارات واملؤسـسات العموميـة املختلفـة                       
عـرض التقريـر، فـضال عـن ذلـك ويف شـكل مـشروع، علـى                 . املعنية، فضال عـن اجملتمـع املـدين       

  .اهتا الرئيسية يف االعتباراهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، اليت وضعت مالحظ
ميكن أيضا االستفادة مـن الرجـوع إىل الوثيقـة األساسـية املـشتركة الـيت تـشكل اجلـزء                      

األول مـــن تقـــارير الـــدول األطـــراف، وكـــذلك إىل تقريـــر تـــونس الـــسابق املقـــدم عمـــال          
رأة وأن  ويسّر تونس أن تواصل احلوار مع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـ               .باالتفاقية

  . تناقش النقاط اليت أثارهتا اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية األخرية



CEDAW/C/TUN/6  
 

09-34621 3 
 

  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    
 الوسائل املتاحة للدولة ملكافحة التمييز وللنهوض حبقوق–السياق الوطين : ٣ و ٢ و ١املواد     

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املرأة واملساواة بني اجلنسني
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تة اخلاصةالتدابري املؤق :٤املادة     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكافحة القوالب النمطية: ٥املادة     
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكافحة االجتار بالنساء واستغالل بغائهن: ٦املادة     
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والعامة السياسية احلياة: ٧املادة     
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل: ٨املادة     
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اجلنسية: ٩املادة     
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعليم: ١٠املادة     
٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التشغيل: ١١املادة     
٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصفحة: ١٢املادة     
٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتماعية والثقافيةواالمتيازات االقتصادية : ١٣املادة     
٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النساء يف املناطق الريفية: ١٤املادة     
٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساواة أمام القانون: ١٥املادة     
٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قانون الزواج وقانون األسرة: ١٦املادة     
٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يات اجملتمع املدينتوصيات فعال    
٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آفاق املستقبل    
٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحديات    
٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خامتة    
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  مقدمة  
ــرة         - ١ ــاء الفت ــونس يف أثن ــة الــيت اختــذهتا ت ــشريعية والعملي ــدابري الت ــر الت يعــرض هــذا التقري

 بغية تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد                ٢٠٠٧-١٩٩٩
  .املرأة
مجيع الـوزارات املكلفـة باملـسائل       : أُعّد هذا التقرير بعد مشاورات مع األطراف املعنية         - ٢

املتنوعة املتصلة حبقوق املرأة، واجملتمع املـدين ممـثال هبيئـات ومنظمـات غـري حكوميـة مثـل تلـك                     
ة للنـساء   االحتاد الوطين للمرأة التونسية، واجلمعيـة التونـسي       (اليت متثل املدافعني عن حقوق املرأة       

الــدميقراطيات، واجلمعيــة التونــسية لألمهــات، والغرفــة الوطنيــة لرئيــسات املؤســسات، ومجعيــة  
 “أنـدا ”، ومجعيـة    ٢١النساء والعلوم، ومجعية النساء من أجل التنمية املستدامة، ومجعية تونس           

لطفـل  ، وحقـوق ا   )للبلدان العربية، ومركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم بشأن املـرأة         
، فــضال عــن )اجلمعيــة التونــسية حلقــوق الطفــل، ومــا إىل ذلــك  (واألشــخاص ذوي اإلعاقــات 

  .برملانيني وأساتذة جامعيني، وأطراف أخرى
يضع التقرير يف االعتبـار النقـاط الـيت أثارهتـا اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة املقدمـة يف                       - ٣
 انظــر (الــث والرابــع اجملّمعــني لتــونس ، لــدى النظــر يف التقريــرين الث٢٠٠٢يونيــه / حزيــران١٤

CEDAW/C/TUN/3-4,2002.(  
إن املالحظات اخلتامية للجنة تشكل بالنسبة لتونس رهانـات وحتـديات حتـاول الدولـة                 - ٤

واجملتمع املدين التصّدي هلا انطالقا من مبدأي أن قضية املـرأة جـزء ال يتجـزأ مـن قـضية التنميـة          
 املرأة عن حقوق اإلنسان، وأن تنميـة مكاسـبها تنـدرج يف       الشاملة، وأنه ال ميكن فصل حقوق     

  .اإلطار العام للحفاظ على األسرة ولضمان التوازن النفساين واالجتماعي للفرد وللمجتمع
واســتنادا إىل التــراث الثقــايف اإلصــالحي الــوطين إلثــراء حقــوق املــرأة، وباإلشــارة إىل     - ٥

 ينفك الرئيس زين العابدين بن علي يف أثناء العقـدين           الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق املرأة، مل     
األخريين يرّوج رؤية حلقوق اإلنسان حتقق مساواة حقيقيـة بـني املـواطنني وشـراكة فاعلـة بـني                   

  .الرجل واملرأة
مثـل   (١٩٥٦وتشكّل التغيريات الـيت أحدثتـها جملـة األحـوال الشخـصية، الـصادرة يف            - ٦

، وخمتلـف التعـديالت لتلـك اجمللـة منـذ           ) الطـالق القـضائي    إلغاء نظام تعدد الزوجات وتأسـيس     
مسـة  ...) اإلدارة املشتركة لشؤون األطفال، وتأسيس نظـام االشـتراك يف امللكيـة              (١٩٩٣عام  

  .مميزة أساسية ملشروع جمتمع احلداثة وتوازنه وتطوّره
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عطـي دفـع    ، أُ ٢٠٠٢يونيـه   / حزيران ١٤ومنذ تقدمي تقرير تونس األخري إىل اللجنة يف           - ٧
وبـذلك،  . جديد للسياسات الوطنية الرامية إىل النـهوض حبقـوق املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني                

أصبحت مكاسب املرأة مندرجة يف سـياق الـسعي إىل حتقيـق احلداثـة ومكافحـة مجيـع أشـكال            
  . التمييز ضد املرأة وتعزيز فعالية حقوق اإلنسان

ابعــة الوثــائق الــصادرة عــن التظــاهرات وتنــدرج كــل هــذه اجلهــود كــذلك يف إطــار مت  - ٨
ذات الصلة بتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة واليت نظّمت حتـت رعايـة األمـم املتحـدة يف أثنـاء        

، A/57/38،  ٢٠٠٢ -تـونس   : انظـر املالحظـات اخلتاميـة للجنـة       (الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر        
  ). ٢٠٨ الفقرة

 عامـل مـن عوامـل حتقيـق التنميـة االجتماعيـة، مت يف               وانطالقا من االعتقاد بأن القانون      - ٩
مت اختاذ عدة تـدابري     . أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير تعزيز اجلهاز القانوين املتعلق حبقوق املرأة          

وقـد  . تشريعية ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة ولرفـع مـستوى مـضمون حقـوق املـرأة              
  : هدفت هذه التدابري، باخلصوص، إىل

  تعزيز القدرة القانونية للمرأة وحقوقها فيما يتعلق حبضانة األطفال وجنسيتهم؛  -  
النهوض حبق املرأة يف التعليم، وحقها الفعلي يف العمل والضمان االجتماعي ومحايتـها               -  

يف ميدان العمل، وإتاحـة إمكانيـات أكـرب هلـا لكـي توفّـق بـني حياهتـا العائليـة وحياهتـا                       
  املهنية؛

عيم مكافحــة العنــف ضــد املــرأة، وذلــك بتجــرمي مجيــع أشــكال التحــرش اجلنــسي    تــد  -  
  .املادي أو النفساين ضد املرأة

ــصلة باالجتــار باألشــخاص        -١٠ ــة مت ــونس إىل صــكوك دولي مــن جهــة أخــرى، انــضمت ت
  : ورامية إىل محاية السالمة اجلسدية واألخالقية للرجل واملرأة على السواء، ومنها باخلصوص

  ؛)٢٠٠٢(ية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اتفاق  -  
الربوتوكــول اإلضــايف لالتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة      -  

الرامي إىل منع وقمع جرمية االجتار باألشخاص، وال سيما النساء واألطفـال، واملعاقبـة          
  ؛)٢٠٠٣(عليها 

هتريب املهاجرين عن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمـل التفاقيـة               بروتوكول مكافحة     -  
  ؛)٢٠٠٣(األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
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يتعلـق الربوتوكـول    . الربوتوكوالن االختياريان التفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق الطفـل             -  
واد اإلباحيــــة، األول ببيــــع األطفــــال واســــتغالل األطفــــال يف البغــــاء ويف إنتــــاج املــــ

 ؛)٢٠٠٢( والربوتوكول الثاين بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

الربوتوكـــول االختيـــاري التفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة    - 
)٢٠٠٨.(  

ــة        - ١١ ــة هتيئ ــالتوازي مــع ذلــك، اختــذ عــدد مــن التــدابري املؤســسية وأُنــشئت آليــات بغي وب
اتيــة لــتمكني النــساء مــن التمتــع حبقهــن يف االحتــرام، واحلّريــة، والكرامــة  الظــروف العمليــة املو
  : وميكن، باخلصوص، ذكر. واكتمال الشخصية

استراتيجية وطنية ملنـع أمنـاط الـسلوك العنيفـة داخـل األسـرة              ”، اعتماد   ٢٠٠٧يف عام     -  
  ؛“ةالعنف ضد املرأة يف خمتلف أطوار احليا/العنف على أساس جنساين: ويف اجملتمع

توسيع جمـاالت اختـصاص وزارة شـؤون املـرأة واألسـرة والطفولـة واملـسنني يف عـامي                     -  
  ، على التوايل، وحتقيق ال مركزية دوائرها؛٢٠٠٤ و ٢٠٠٢

 لتــشمل ٢٠٠٤ يف عــام “اجمللــس الــوطين للمــرأة واألســرة واملــسنني”توســيع عــضوية   -  
ــة، وا   ــة  الــشركاء مــن اجملتمــع املــدين، والفعاليــات االجتماعي ــة املعروف لكفــاءات الوطني

  بعملها لفائدة تعزيز حقوق املرأة؛
جــائزة رئــيس اجلمهوريــة ألحــسن برنــامج أو مــشروع أو ”، تأســيس ٢٠٠١يف عــام   -  

ــة     ــاملرأة الريفي ــدة النــهوض ب ــصعيد اجلهــوي لفائ ــادرة علــى ال ــدبري يهــدف إىل  “مب  كت
 بــني النــساء مــن التــشجيع واحلــث علــى مظــافرة اجلهــود الراميــة إىل تقريــب الفجــوات

  الوسطني احلضري والريفي؛
  ؛“جلنة وطنية للنهوض باملرأة الريفية”، إنشاء ٢٠٠١يف عام   -  
جـائزة الطـاهر احلـداد مـن أجـل صـورة متوازنـة للمـرأة يف                 ”، تأسـيس    ١٩٩٩يف عام     -  

البـصري الـذي جنـح أكثـر مــن     / ملكافـأة اإلنتـاج اخلطـي أو الـسمعي    “وسـائط اإلعـالم  
  صورة متوازنة للمرأة؛غريه يف تقدمي 

 “آلية الدعم للمبـادرات االقتـصادية النـسائية    ”لـ   ١٩٩٩بداية التشغيل الفعلي يف عام        -  
  .اهلادفة إىل تقدمي دعم تقين ومايل للمشاريع النسائية الصغرى

  : رجعة فيها ويتبني من مؤشرات عديدة أن حركة حترر املرأة ال  -١٢
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 يف املائــة يف ٥٥، بلغــت نــسبة الفتيــات ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الــسنة املدرســية واجلامعيــة   -  
   يف املائة يف التعليم العايل؛٥٩التعليم الثانوي و 

وإذ يـزداد   . سّجلت االجتاهـات ذاهتـا يف ميـادين الـصحة، ومكافحـة الفقـر، والتـشغيل                 -  
باستمرار حتـّرر النـساء مـن عـبء خـصوبة اإلجنـاب غـري املنظّمـة، فقـد أصـبحن ميـثلن                       

ــوم  ــسبة      يف ٢٥الي ــاملني، وجتــاوزن ن ــسكان الع ــن جممــوع ال ــة م ــة يف ٣٣املائ  يف املائ
   عاما؛٢٩الفئات العمرية اليت تصل إىل 

ــرأة    -   ــل امل ــة، و   ٤٣متث ــصناعات التحويلي ــة مــن العــاملني يف ال ــة مــن  ٣٢ يف املائ  يف املائ
  يف ٢٩ يف املائة من الـصحافيني و        ٣٤العاملني يف قطاعي الزراعة والصيد البحري، و        

 يف ٧٢ يف املائـة مـن األطبـاء، و    ٦٠ يف املائـة مـن احملـامني، و    ٣١املائة من القضاة، و   
 يف املائة مـن     ٤٨ يف املائة من مدرسي التعليم األساسي، و         ٥٢املائة من الصيدليني، و     

   يف املائة من األساتذة اجلامعيني؛٤٠أساتذة املعاهد الثانوية، و 
صـب املـسؤولية العليـا واختـاذ القـرار، ويف ذلـك شـاهد               ويتواصل ازديـاد النـساء يف منا        -  

 يف املائـة مــن أعــضاء  ١٥: وميثـل عــدد النــساء . علـى اقتحــام املــرأة تـدرجييا هلــذا اجملــال  
 يف املائــة مــن عــضوية ٢٢,٧ يف املائــة مــن املناصــب الدبلوماســية، و ٢٠احلكومــة، و 

 املائــة مــن عــضوية  يف١٩، و )١٩٩٧ يف املائــة يف عــام ١١,٥مقابــل (جملــس النــواب 
 يف املائـة مـن      ٢٧ يف املائة من عضوية اجمللس الدستوري، و         ٢٥جملس املستشارين، و    

  .  يف املائة من عضوية اجملالس اجلهوية٣٢عضوية اجملالس البلدية، و 
ولكــي تظــل هــذه املكاســب غــري قابلــة للرجــوع فيهــا، تلــزم اليقظــة واملطالبــة بتــوخي    - ١٣

 التيــارات العقائديــة والــسياسية املنتميــة لإلســالميني الــذين يريــدون صــرامة شــديدة يف مواجهــة
وبـالطبع،  . إبقاء املرأة يف حالة تبعية ويف وضع املواطنة من درجة ثانية، بدون حـق يف املـساواة                

يظل لزاما على الدولة ومجيع مكّونات اجملتمع أن تواصل اجلهـود مـن أجـل زيـادة تعزيـز حتـرر                     
  .ء اجملتمع بصورة ثابتة يف كنف احلداثةاملرأة، وبالتايل إرسا

 
 الوسائل املتاحة للدولة ملكافحة التمييز وللنهوض –السياق الوطين : ٣ و ٢ و ١املواد   

  حبقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني
رغم أن الدستور ال يتـضّمن تعريفـا للتمييـز ضـد املـرأة وال نـصا صـرحيا حيظـر التمييـز                        - ١٤

وهكـذا، فـإن   . مبدأ عدم التمييز معيارا دستوريا لـه تفـوق قـانوين مطلـق     ضدها، فقد جعل من     
. “كـل املـواطنني هلـم نفـس احلقـوق ونفـس الواجبـات             ” مـن الدسـتور تـنص علـى أن           ٦املادة  

ومن جهة أخرى، جتدر اإلشارة إىل أن الصكوك الدولية اليت صّدقت عليها تونس على النحـو                
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 مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، هلـا سـلطة أعلـى مـن                   الواجب، مبا فيها اتفاقيـة القـضاء علـى        
  . سلطة القوانني

  
  مكانة االتفاقية يف التشريع الوطين - ألف     

تكفـل وجـود    ”يف إطار متابعة التوصية اليت طلبـت فيهـا اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن                  - ١٥
ملناســب عــن آليــات مناســبة لــتمكني املــرأة مــن أن تلــتمس مــن احملــاكم تعويــضها علــى النحــو ا 

تــضّمن تقريرهــا التــايل   ” وأن “االنتــهاكات حلقوقهــا املــشمولة حبمايــة االتفاقيــة والدســتور     
معلومات عن الشكاوي املرفوعة أمـام احملـاكم اسـتنادا إىل االتفاقيـة، وكـذلك عـن أيـة أحكـام           

، ٢٠٠٢-تـونس : انظر املالحظات اخلتاميـة للجنـة      (“تصدرها احملاكم وتشري فيها إىل االتفاقية     
A/57/38   عززت تونس اآلليات الـيت تـسمح بتحقيـق تفـّوق الـصكوك الدوليـة       )١٩٣، الفقرة ،

املصّدق عليهـا علـى القـوانني الداخليـة، وذلـك باخلـصوص عـن طريـق العـرض اإللزامـي لتلـك                
الصكوك على اجمللس الدستوري اللتماس موافقته عليها وعلى تطبيـق القـضاة بـصورة مباشـرة                

تعلقة حبقوق اإلنـسان، مبـا فيهـا اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                    للصكوك الدولية امل  
  . ضد املرأة

  
  ) عرض إلزامي(دور اجمللس الدستوري   -  ١ –ألف     

اجمللس الدستوري مكلـف مبراقبـة توافـق وتـواؤم مجيـع مـشاريع القـوانني مـع الدسـتور             - ١٦
سم هذه املراقبة بالطـابع التحـّوطي، إذ        وتّت. وباخلصوص مع أحكامه املتعلقة باحلقوق األساسية     

ترمي إىل التأكد من توافق النص قيد النظر مع ما ينص عليه الدسـتور، ويف مجلـة أمـور أخـرى           
إىل احلــرص علــى أن تكــون املعاهــدات الدوليــة املــصدق عليهــا متوافقــة مــع الــسياق القــانوين     

ــداخلي ــشر يف      . ال ــا ين ــال وإلزامي ــا معل ــذ رأي ــس عندئ ــصدر اجملل ــة   وي ــد الرمســي للجمهوري الرائ
  .التونسية

ويف حني تتعلق املراقبة، طبعا وبصورة حصرية، بأحكام الدستور، فإن التنظيم اهلرمـي               - ١٧
وبالفعل فإن املعاهـدات الدوليـة املـصدق عليهـا هلـا،         . للنصوص ذو طابع دستوري يف حد ذاته      

 القاعـدة أمريـة واحترامهـا    وهذه. “سلطة تفوق سلطة القوانني” من الدستور    ٣٢وفقا للمادة   
  .وتنجّر عن هذا مراقبة لدستورية مشاريع القوانني من وجهة النظر هذه كذلك. واجب

  
  )االنطباق املباشر(دور احملاكم   -  ٢ –ألف     

 مــن الدســتور، مبــن ٣٢ يتحمــل اجلميــع واجــب احتــرام القاعــدة الــيت تتــضمنها املــادة   - ١٨
والقــضاة مبــن فــيهم القــضاة اإلداريــون . خــرى للدولــةفــيهم القــضاة والــسلطات الدســتورية األ
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ــشرعية، بوضــع املعاهــدات يف احلــسبان       ــرام ال ــة يف فــرض احت ملزمــون حبكــم مهــامهم، املتمثل
  . وبتطبيق أحكامها إذ أهنا جزء ال يتجزأ من التشريع الساري

 أمــام وقــد أثــار إدراج الــصكوك الدوليــة يف الــسياق القــانوين احمللــي مناقــشات عديــدة   - ١٩
وخالفا للموقف التقليدي الذي يعترب أن أحكام االتفاقيـات الدوليـة املـصدق     . احملاكم التونسية 

واملوافق عليها ال تنشئ التزامات إال للدول األطراف، حبيث أهنا ال ميكن أن حيـتج هبـا مباشـرة                   
أن الـصكوك  أمام احملاكم الوطنية، قّرر قضاة اجلهـازين القـضائي واإلداري، يف قـضايا عديـدة،         

الدوليــة، مبــا فيهــا الــصكوك املتــصلة حبقــوق اإلنــسان، ميكــن أن حيــتج هبــا املتقاضــون، بــصورة   
  : مباشرة

، ٢٠٠٠يونيـــه / حزيـــران٢٧ املـــؤرخ ٣٤١٧٩يف احلكـــم الـــصادر يف القـــضية عـــدد   -  
قضت احملكمـة االبتدائيـة لتـونس، لـدى نظرهـا يف الـدعوى الراميـة إىل املـصادقة علـى                     

الطــالق يف إطــار ”مــصري، بــرفض الطلــب املــذكور علــى أســاس أن  “طــالق”قــرار 
الشريعة شكل تقليدي وديين لفسخ الزواج مبـشيئة الـزوج االنفراديـة دون أي مراعـاة                
ملصلحة األسرة، ومن مث فهو يتعارض مع النظام العام التونسي على حنو مـا يتـبني مـن                  

 مـن  ١٦ من املـادة  ٢ و ١ني  ومن الفقرت٧ و ٢ و   ١ من الدستور ومن املواد      ٦املادة  
) ج (١٦ و   ٢ و   ١، وكـذلك مـن املـواد        ١٩٤٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام      

  ؛“١٩٧٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لعام من 
، ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين ٦ املــؤرخ ١٢٠ويف القــرار الــصادر يف القــضية عــدد      -  

ونس، بعــد النظــر يف طعــن مقــدم مــن الورثــة التونــسيني  قــضت حمكمــة االســتئناف بتــ 
المرأة تونسية تزوجت يف سويسرا من مواطن بلجيكي، ضد حكـم ابتـدائي كـان قـد         
صدر لصاحل املواطن البلجيكي وقـضى بإلغـاء وثيقـة وفـاة زوجتـه حبجـة أهنـا مل تـذكر                     

الوقـت  امسه ضمن الورثة، فرفضت االستئناف وأقّرت احلكم االبتدائي، ودحضت يف           
نفسه ادعاءات املستأنفني بأن الزواج املعقود يف سويـسرا كـان بـاطال والغيـا مبوجـب               
أحد موانع الزواج وهو حظر زواج املسلمة بغري املـسلم، وبأنـه ال حيـق للـزوج نتيجـة                   

ومتـسكت احملكمـة    . لذلك املطالبة بأن يرد امسه ضمن الورثة الشرعيني للزوجة املتوفاة         
ــن حيــث اجلــوهر بتعلي   لــها لألســباب املؤديــة إىل قرارهــا بــرفض االســتئناف، بــأن       م

اإلدعاء بوجود مانع للزواج وبالتايل للخالفـة علـى أسـاس اخـتالف األديـان يـشكل                 ”
 من الدستور الـيت تـضمن مبـدأ مـساواة اجلميـع أمـام القـانون، وبأنـه                   ٦انتهاكا للمادة   

ــصور       ــذه ال ــم احلــق هب ــذين هل ــة للرجــال ال ــة خمتلف ــسبب يف معامل ــري  يت ــزوج بغ ة يف الت
املسلمات وبني النساء الاليت حيرمن من ذلك احلـق، وكـذلك يف معاملـة غـري متكافئـة                  
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ــتور      ــذلك بالدسـ ــة كـ ــدين املكفولـ ــد والـ ــة املعتقـ ــع حريـ ــارض مـ ــال اإلرث تتعـ يف جمـ
  ؛“وبالصكوك الدولية اليت صدقت عليها تونس

  كــــانون١٨  املــــؤرخ١٦٩١٩القــــضية عــــدد ويف احلكــــم الــــصادر ابتــــدائيا يف   -  
 مــن العهــد ٢٣، قــررت احملكمــة اإلداريــة، اســتنادا إىل املــادة ١٩٩٩ ديــسمرب/األول

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تعترف باحلق يف التزوج وتأسيس أسـرة             
للرجــل واملــرأة منــذ ســن البلــوغ دون أي قيــد، إلغــاء قــرار طــرد موظــف تــابع لقــوات 

اإلدارة ضد املوظف املذكور ألنه مل حيصل على تـرخيص          األمن الداخلي الذي اختذته     
 مـن النظـام األساسـي العـام     ٨مسبق لكي يتجوز بأجنبية وهو تـرخيص تقتـضيه املـادة         

ملوظفي قوات األمن الداخلي، واعتربت ذلك القرار تعسفا يف استخدام الـسلطة طاملـا              
ــة املرتبطــة    باقتــضاء التــرخيص أن اإلدارة مل تــتمكن مــن إثبــات أن األســباب التحوطي

 .املسبق، مبا يف ذلك خطر املساس بأمن الدولة كانت قائمة يف احلالة قيد النظر
  

التـدابري املتخــذة لزيـادة معرفــة القــضاة واحملـامني واملــسؤولني عـن إنفــاذ القــانون       - باء     
  بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

توصـي بتكثيـف بـرامج التعلـيم والتـدريب املتعلقـة            ”اللجنة اليت   يف إطار متابعة توصية       - ٢٠
انظـر املالحظـات    ( “باالتفاقية لزيادة معرفة القضاة واحملامني واملسؤولني عن إنفـاذ القـانون هبـا            

ــة  ــة للجنـ ــونس: اخلتاميـ ــرة A/57/38، ٢٠٠٢ -تـ ــسات   )١٩٣، الفقـ ــن املؤسـ ــل مـ ــوفر كـ ، يـ
ملعهد األعلى للقـضاء، املدرسـة العليـا ألعـوان إدارة     ا(املتخصصة املكلفة بتدريب أعوان الدولة      

تعليمـا ذا صـلة حبقـوق       ) السجون، ومدرسة أعـوان األمـن الـوطين، واملعهـد األعلـى للمحـامني             
اإلنسان واحلريات األساسية، مبا يف ذلك احلقوق واحلريـات املـذكورة يف اتفاقيـة القـضاء علـى              

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
يونيــه / حزيــران٢٦تعلــق بتــدريب القــضاة، يــنص قــرار لــوزير العــدل مــؤرخ    وفيمــا ي  - ٢١

 ومتعلــق بتــدريس مــادة حقــوق اإلنــسان يف إطــار التــدريب والتأهيــل باملعهــد األعلــى    ١٩٩٣
التكوين والتأهيل باملعهد األعلى للقـضاء يتـضمن مـن بـني      ”للقضاء، يف مادته األوىل، على أن       

ــدان ح   ــسية دروســا يف مي ــة   . قــوق اإلنــسان املــواد الرئي ــشر املعرف ــدروس إىل ن وهتــدف هــذه ال
باالتفاقيــات الدوليــة، والتوصــيات ومبــادئ الــسلوك الــصادرة عــن األمــم املتحــدة واملنظمــات    

وترمـي  . اإلقليمية يف جمال حقوق اإلنسان، واملعرفة بآليات احلمايـة الدوليـة وبالقـانون املقـارن              
ا، مثل األحكام التجريبية وتقنيات التعليم األخـرى        هذه الدروس واألعمال التطبيقية املرتبطة هب     

  .“إىل تنمية البعد اإلنساين للمعايري الدولية الرامية إىل ضمان حقوق املتقاضني وإقامة العدل
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ــى         - ٢٢ ــنظّم املعهــد األعل ــة، ي ــاء ممارســة املهن ــضاة يف أثن ــدريب املتواصــل للق ويف إطــار الت
يع مثــل حقــوق اإلنــسان، والــسلطة القــضائية للقــضاء نــدوات وحلقــات تــدارس تتنــاول مواضــ

  . وحقوق اإلنسان، وتونس وحقوق اإلنسان، واملرأة والقانون، واملرأة واحلداثة
ــها حبــوث انتــهاء دراســة احملققــني        - ٢٣ ومــن جهــة أخــرى، فمــن بــني املواضــيع الــيت تناولت

هـدات، وتعليـق    اهليئـات املنـشأة مبعا    : ، ميكن ذكر  ٢٠٠٧-٢٠٠١القضائيني يف أثناء السنوات     
 مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان، واملعــايري الوطنيــة والدوليــة للمحاكمــة  ١٢علــى املــادة 

اجلنائية العادلة، والدستور التونسي وحقوق اإلنـسان، واالتفاقيـات الدوليـة بـني القـانون وفقـه                 
  . القضاء يف تونس

ان مـع املعاهـد اإلقليميـة    فضال عن ذلك ويف إطار تعاون وزارة العـدل وحقـوق اإلنـس        - ٢٤
مثــل املعهــد العــريب حلقــوق اإلنــسان، ومعهــد  (والدوليــة املتخصــصة يف جمــال حقــوق اإلنــسان 

تسّنى لعدة قضاة أن يشاركوا يف دورات تدريبية يف هذا امليـدان            ) “واللنربغ حلقوق اإلنسان  ”
 الـثالثني مـن   وهكذا فقد حضر زهـاء ). السويد، ولبنان، واألردن(سواء يف تونس أو خارجها   

القضاة التونسيني، إىل جانب زمالء هلم من بلدان عربية خمتلفـة، ثـالث دورات تدريبيـة حـول                  
الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وكذلك بشأن اآلليات املنشأة مبعاهدات واآلليـات            

د كانــت وقــ. األخــرى املكلفــة بالتأكــد مــن احتــرام املعــايري واألحكــام الدوليــة يف هــذا اجملــال   
  .االتفاقية وجلنتها موضوع العديد من احملاضرات وحلقات العمل املعقودة هبذه املناسبة

ــا ألعــوان إدارة الــسجون، مــن       - ٢٥ وتعمــل مدرســة أعــوان األمــن الــوطين واملدرســة العلي
جهتهما، على تنمية وعي إطارات وأعوان دوائر السجون واإلصالح مببادئ حقوق اإلنـسان،             

  . عالقات بني عون األمن واملواطن فضال عن حتسني اخلدمات املقدمة للمعتقلنيبغية حتسني ال
تتعلـــق دورات تـــدريب أعـــوان وإطـــارات األمـــن الـــوطين يف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان   - ٢٦

  : واحلريات األساسية بصورة خاصة، مبا يلي
  اآلليات الدولية والوطنية حلماية حقوق اإلنسان؛  -  
   حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف تونس؛تطّور التشريع يف جمال  -  
  قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛  -  
يف أثنــاء فتــرات اإليقــاف (ضــمان الــسالمة اجلــسدية الشخــصية يف التــشريع التونــسي    -  

  ؛)واالعتقال التحفظي
  . محاية حقوق اإلنسان للمرأة والطفل واملسنني  -  
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 تــنظّم املدرســة الوطنيــة للــسجون واإلصــالح حــصص تــدريب ويف هــذا اإلطــار نفــسه  - ٢٧
  . وحماضرات يف ميدان حقوق اإلنسان تستهدف إطارات وأعوان السجون واإلصالح

وهبــدف متكــني الــضباط املتــدّربني وطلبــة املدرســة الوطنيــة للــسجون واإلصــالح مــن      - ٢٨
ب، أدرجت املدرسـة الوطنيـة   اكتساب املعرفة القانونية الالزمة ألداء مهامهم على النحو الواج      

 حماضـرات عـن   ٢٠٠٨-٢٠٠٧ألعوان السجون واإلصالح يف برنامج عملها للسنة الدراسـية     
حقــوق اإلنـــسان، والعقوبـــات البديلــة، وقاضـــي العقوبـــة، وقاضــي العقوبـــة وجملـــة األحـــوال    

  .الشخصية
يـات األساسـية    فيما يتعلق باحملامني، وفضال عن التعلـيم املّتـصل حبقـوق اإلنـسان واحلر               - ٢٩

املدرج يف برامج املعهد األعلى للمحامني، تنظّم نقابـة احملـامني العديـد مـن النـدوات وحلقـات                   
التدارس اليت تتناول الصكوك الدولية املختلفة املتعلقة حبقـوق اإلنـسان مبـا فيهـا اتفاقيـة القـضاء                  

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  ٢٠٠٧ - ١٩٩٩دة يف أثناء الفترة املكاسب التشريعية اجلدي - جيم     
 تطلب بإحلاح إىل الدولة الطرف مواصلة عملية ”يف إطار متابعة توصية اللجنة اليت   -  ٣٠

، ٢٠٠٢ - تونس : انظر املالحظات اخلتامية للجنة( يف هذا اجملال “إصالحها التشريعي
A/57/37 ال التمييز ضد ، اختذت عدة تدابري تشريعية بغية مكافحة مجيع أشك)١٩١، الفقرة

  :ومن بني التدابري املتخذة حديثا ميكن باخلصوص ذكر. املرأة وللنهوض حبقوق املرأة
 ٨٣١ الــذي ألغــى املــادة ٢٠٠٠فربايـر  /  شــباط٧ املــؤرخ ١٧-٢٠٠٠القـانون عــدد    -  

من جملة االلتزامـات والعقـود، املتعلقـة مبوافقـة الـزوج علـى توظيـف زوجتـه املرضـعة،                     
 املتعلقــة باحلــد األقــصى لكفالــة املــرأة،  ١٤٨١ مــن املــادة ٢عيــة وكــذلك الفقــرة الفر

 املتعلقـة بقيمـة ضـمان املثـول الـذي توافـق عليـه               ١٥٢٤ مـن املـادة      ٢والفقرة الفرعيـة    
  املرأة انفراديا بدون إقرار من زوجها؛

ــر / شــباط٢١ املــؤرخ ٤-٢٠٠٢القــانون عــدد   -   ــسية  ٢٠٠٢فرباي  املعــّدل لقــانون اجلن
ملرأة التونسية إعطاء جنسيتها ألطفاهلـا يف حالـة وفـاة الـزوج أو اختفائـه              والذي خيّول ا  

 مـن االتفاقيـة وفقـا       ٩أو عجزه؛ ويشكّل هذا تقدما حنـو سـحب الـتحفظ علـى املـادة                
تتخــذ يف أقــرب وقــت مــستطاع التــدابري  ”لتوصــية اللجنــة الــيت تطلــب إىل تــونس أن  

ــ( “الالزمـــة لـــسحب حتفظاهتـــا ، ٢٠٠٢-تـــونس: ة للجنـــةانظـــر املالحظـــات اخلتاميـ
A/57/38 ؛)١٨٩، الفقرة  
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، املتعلــق بنظــام الــضمان  ٢٠٠٢مــارس / آذار١٢ املــؤرخ ٣٢-٢٠٠٢القــانون عــدد   -  
االجتماعي لفئات معّينة من العاملني يف القطاعات الزراعية وغـري الزراعيـة، مبـن فـيهم                

لـى تـوفري    عّمال املنازل، والذي أسس لفائـدهتم نظامـا للـضمان االجتمـاعي يـشتمل ع              
  اخلدمات الصحية، ومعاشات الشيخوخة والعجز، واستحقاقات الورثة؛

 املتضمن موافقة على اتفاقيـة      ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٣ املؤرخ   ٦٣-٢٠٠٢القانون عدد     -  
  األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛

تعلـق بالتربيـة     امل ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ٢٣ املـؤرخ    ٨٠-٢٠٠٢القانون التـوجيهي عـدد        -  
والتعلــيم املدرســي، والــذي يكفــل احلــق يف التعلــيم جلميــع التونــسيني دون متييــز علــى   

  أساس اجلنس أو األصل االجتماعي أو الدين؛
 واملتــضّمن موافقــة علــى  ٢٠٠٣فربايــر / شــباط٢١ املــؤرخ ٥-٢٠٠٣القــانون عــدد   -  

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــ    ــة  الربوتوكــول اإلضــايف التفاقي ة املنظمــة عــرب الوطني
والرامــي إىل منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وال ســيما النــساء واألطفــال، واملعاقبــة    

  عليه؛
 واملتــضّمن موافقــة علــى  ٢٠٠٣فربايــر / شــباط٢١ املــؤرخ ٦-٢٠٠٣القــانون عــدد   -  

ــة       ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني الربوتوكــول اإلضــايف التفاقي
  علق بتهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛واملت

 واملتــضّمن موافقــة علــى   ٢٠٠٣فربايــر / شــباط٦ املــؤرخ ٩-٢٠٠٣القــانون عــدد    -  
  اتفاقية إنشاء منظمة املرأة العربية؛

، املعــّدل واملكّمــل للقــانون  ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٧ املــؤرخ ٥١-٢٠٠٣القــانون عــدد   -  
ــدد  ــؤرخ ٧٥-١٩٩٨ع ــشرين ا٢٨ امل ــوبر /ألول ت ــناد لقــب   ١٩٩٨أكت ــق بإس  املتعل

  عائلي لألطفال املهملني أو جمهويل النسب؛
 املعـّدل واملكّمـل للقـانون    ٢٠٠٤أغـسطس  / آب ٢ املـؤرخ    ٧٣-٢٠٠٤القانون عدد     -  

  اجلنائي املتعلق بقمع التعّديات على األخالق احلميدة والتحرش اجلنسي؛
يوليـــه / متـــوز١ املـــؤرخ ٢٥-٦٥  املعـــّدل للقـــانون عـــدد٣٢-٢٠٠٥القـــانون عـــدد   -  

ويتمثــل التعــديل الرئيــسي اجملــرى هبــذا القــانون .  املتعلــق بوضــع عمــال املنــازل١٩٦٥
  اجلديد يف حظر تشغيل األطفال دون السادسة عشرة كعمال منازل؛

 الــذي أحــدث نظامــا للعمــل نــصف الوقــت مــع االنتفــاع   ٥٨-٢٠٠٦القــانون عــدد   -  
فــال صــغار الــسن أو ذوي اإلعاقــات مــع االحتفــاظ بثلثــي األجــر لفائــدة أمهــات األط
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ــة        ــد والتغطيـ ــازات والتقاعـ ــة واإلجـ ــوظيفي والترقيـ ــوير الـ ــوقهن يف التطـ ــل حقـ بكامـ
منع التمييز ضد النساء بسبب زواجهن أو أمومتهن وضـمان          ”االجتماعية وذلك بغية    
  ؛) من االتفاقية١١ من املادة ٢الفقرة  (“حقهن الفعلي يف العمل

، املتعلـق بإعفـاء     ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٨ املـؤرخ    ٦٩-٢٠٠٦دد  القانون ع   -  
  اهلبات بني األسالف واألعقاب وبني األزواج من معلوم التسجيل النسيب؛

 املعـّدل لـبعض أحكـام جملـة         ٢٠٠٧مـايو   / أيار ١٤ املؤرخ   ٣٢ -٢٠٠٧القانون عدد     -  
   سنة كاملة؛ ١٨األحوال الشخصية والذي حدد سن الزواج للفتيات والفتيان بـ 

 املعــّدل ألحكــام معّينــة يف  ٢٠٠٨مــارس / آذار٤ املــؤرخ ٢٠-٢٠٠٨القــانون عــدد   -  
جملة األحوال الشخصية، الذي كّرس حق األم اليت أسندت إليها حضانة األطفـال، يف              
حالة االنفصال أو الطالق، يف أن حتتفظ حبضانة رضيعها يف بيت الزوجية إن مل يكـن                

  ن املساس حبق امللكية الذي يظل مكفوال يف مجيع احلاالت؛لديها مسكن آخر، دو
 املتعلـق بـسحب اإلعـالن    ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران  ٩ املـؤرخ    ٣٦-٢٠٠٨القانون عدد     -  

 تـشرين   ٢٩ املـؤرخ    ٩١-٩١ املرفقـة بالقـانون عـدد        ٣ و   ١ والتحفظني عـدد     ١عدد  
   الذي تضّمن تصديقا على اتفاقية حقوق الطفل؛١٩٩١نوفمرب /الثاين

ــانون عــدد    -   ــؤرخ ٥٨-٢٠٠٨الق ــة   ٢٠٠٨أغــسطس / آب٤ امل ــاألم املعتقل ــق ب ، املتعل
احلامل واملرضعة والذي ينص علـى هتيئـة أمـاكن خمّصـصة حلمايـة األم املنحرفـة حيـث                   

ويتضّمن القانون تنقيحا للسن األقـصى      . ميكنها أن تقيم حني تكون حامال أو مرضعة       
مـع أمـه يف الـسجن لكـي يتـسّنى ضـمان       ) سنة واحدة(الذي ميكن فيه أن يقيم الطفل       

وفيمـا مـضى، كـان العمـر األقـصى          . املساعدة الصّحية والنفسانية الالزمة للطفل وأّمه     
 سـنوات، وهـي سـن متقدمـة نـسبيا توافـق       ٣الـذي ميكـن أن يبلغـه الطفـل يف الـسجن      
  .بداية إدراك الطفل للبيئة اليت يوجد فيها

ــانون    - ٣١ ــك، مت إصــدار الق ــؤرخ ٣٥-٢٠٠٨ عــدد وفــضال عــن ذل ــران٩ امل ــه / حزي يوني
 الــذي يتــضّمن املوافقــة علــى انــضمام اجلمهوريــة التونــسية إىل الربوتوكــول االختيــاري ٢٠٠٨

التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وذلـك يف إطـار املتابعـة لتوصـية اللجنـة                       
 “وكــول االختيــاري لالتفاقيــةأن توقّــع وتــصّدق علــى الربوت”الــيت تطلــب إىل الدولــة الطــرف 

وقـــد أعـــاد ). ٢٠٧، الفقـــرة A/57/38، ٢٠٠٢-تـــونس: انظـــر املالحظـــات اخلتاميـــة للجنـــة(
االنضمام إىل الربوتوكول املعين تأكيد عزم تونس علـى كفالـة أن متـارس املـرأة بـصورة كاملـة                    

  . هلذه احلقوقويف كنف املساواة مجيع احلقوق األساسية، وعلى اختاذ تدابري ملنع االنتهاكات
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أن ”ومن جهة أخرى، ففي إطار متابعة توصية اللجنة الـيت تـدعو الدولـة الطـرف إىل                    - ٣٢
انظـر املالحظـات اخلتاميـة      ( “تتخذ يف أقـرب وقـت مـستطاع التـدابري الالزمـة إللغـاء حتفظاهتـا               

، وكمـا أعلنـت تـونس لـدى تقـدمي تقريرهـا             )١٨٩، الفقـرة    A/57/38،  ٢٠٠٢-تـونس : للجنة
 اخلــامس أمــام جلنــة حقــوق اإلنــسان، ومبناســبة مناقــشة تقريرهــا أمــام جملــس حقــوق    الــدوري
، فقد اضـطلعت تـونس      )٢٠٠٨يونيه  /ابريل وحزيران /النظر الدوري الشامل، نيسان   (اإلنسان  

وتنـدرج هـذه    . بالفعل بإجراءات إلعادة النظر يف موقفها خبصوص حتفظاهتـا املتعلقـة باالتفاقيـة            
ويتعلــق الــصعيد الثــاين بتحريــر  .  يتعلــق أّوهلمــا باجلانــب التــشريعي اإلجــراءات علــى صــعيدين 

وبالفعــل، فــإن اإلصــالحات التــشريعية املعتمــدة يف . العقليــات وإعــداد اجملتمــع هلــذه التغــيريات
جمال تقاسـم املـرياث والوصـايا فيمـا بـني الـزوجني وأعـضاء األسـرة وكـذلك يف جمـال اجلنـسية             

وقد حّدت هـذه اإلصـالحات      . كل تقدما هائال يف هذا امليدان     والعمر األدىن لعقد الزواج، تش    
من مدى هذه التحفظات من جهة على حنو ما أوصت به اهليئات املنشأة مبعاهدات، وعـززت                

الـيت  ”إن هـذه التحفظـات      . تطّور وضع املرأة حنو املساواة، واحترمت التراث احلـضاري للبلـد          
نس ال تعــارض، بــصورة مــن الــصور، املبــادئ  بالتعــديالت الــيت أدخلتــها تــو“أفقــدت حمتواهــا

ــة  ــز أصــبح اآلن واردا يف الدســتور     . األساســية لالتفاقي ــدأ عــدم التميي ــإن مب ــى العكــس، ف وعل
  . وجيرى احترام وتطبيق القوانني املعتمدة لفائدة املرأة واألسرة يف احلياة اليومية للنساء

لفة املعنية هبذه املسائل، وال سـيما       وبنفس الصورة، تبادر املنظمات غري احلكومية املخت        - ٣٣
االحتــاد الــوطين للمــرأة التونــسية واجلمعيــة التونــسية للنــساء الــدميقراطيات، بتنظــيم اجتماعــات  
تدارس بشأن املواضيع املتعلقـة حبقـوق املـرأة بـصيغتها الـواردة يف االتفاقيـة، وذلـك عـن طريـق                      

لــيت جيريهــا بــاحثون يف خمتلــف تنظــيم لقــاءات واجتماعــات فــضال عــن الدراســات واألحبــاث ا 
  .ميادين القانون، وعلم االجتماع، والفقه الديين وميادين أخرى

ــى           ــر يف التحفظــات عل ــادة النظ ــساهم يف إع ــساعي ست ــذه امل وال شــك يف أن كــل ه
  .االتفاقية يف مستقبل قريب جدا

  
  مؤسسات وآليات النهوض حبقوق املرأة ومحايتها  - دال     

ن التــدابري علــى الــصعيد املؤّســسي هبــدف تعزيــز منــاء وتطــّور املــرأة  مت اختــاذ سلــسلة مــ  - ٣٤
  : وتغيري املمارسات التمييزية ضدها، منها باخلصوص

تسمح هذه اآللية بتوفري الدعم التقين واملايل       : آلية دعم املبادرات االقتصادية للنساء      •  
وتتـوىل  . اتللمشاريع النسائية الصغرى مـن أجـل تـشجيع مبـادرات األفـراد واجملموعـ        

وزارة شؤون األسرة والطفولة واملسنني إدارة هذه اآلليـة الـيت شـرعت يف أنـشطتها يف        
، وذلك بالتعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة النـسائية ومنظمـات             ١٩٩٩مارس  /آذار
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ــدريب      ــأطري وتـ ــوم بتـ ــدان تقـ ــة يف امليـ ــة عاملـ ــات احملليـ ــة اجملتمعـ ــة لتنميـ غـــري حكوميـ
ل خـط ائتمـان خـاص بـسعر فائـدة مـنخفض أنـشئ لفائـدة                 املستفيدات من اآللية بفض   

  .هذه املنظمات غري احلكومية داخل البنك التونسي للتضامن
: تأسيس جائزة الطاهر احلداد من أجل صورة متوازنـة للمـرأة يف وسـائط اإلعـالم         •  

 ملكافأة اإلنتـاج اخلطـي أو       ١٩٩٩مايو  /تسند هذه اجلائزة اليت أسست مبرسوم يف أيار       
 للمـرأة،   “صـورة متوازنـة   ” البصري الذي متكن على أفضل وجـه مـن تقـدمي             السمعي

مقدما إياها كإنسان بشري ومواطنة كاملة احلقـوق تتحمـل واجبـات وتتمتـع حبقـوق                
  . أساسية مثل تلك اليت كّرستها االتفاقيات الدولية والنصوص التشريعية الوطنية

شروع أو مبادرة على الصعيد     إنشاء جائزة رئيس اجلمهورية ألحسن برنامج أو م         •  
تسند هذه اجلـائزة الـيت أسـست مبوجـب املرسـوم عـدد       : اجلهوي لفائدة املرأة الريفية   

 يف شكل وسام ذهـيب ومبلـغ      ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٨ املؤرخ   ٢٣١٠-٢٠٠١
 دينــار لــشخص طبيعــي أو مؤســسة عموميــة أو منظمــة غــري       ١٠ ٠٠٠مــايل قــدره  

طنية أو جهوية كمكافأة على مسامهة مباشـرة أو غـري           حكومية أو مجعية أو مؤسسة و     
مباشــرة يف حتقيــق أو تنفيــذ برنــامج أو مــشروع أو مبــادرة لفائــدة النــهوض بــاملرأة         

  .الريفية
كلفـت هـذه اللجنـة    : اللجنة الوطنية ملتابعة اخلطـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة الريفيـة          •  

أكتـوبر  / تـشرين األول ٨ املـؤرخ  ٢٣١١-٢٠٠١اليت أنـشئت مبوجـب املرسـوم عـدد          
ــة   ٢٠٠١ ــاملرأة الريفي ــة إىل النــهوض ب ــربامج اهلادف وقــد أنــشئت  . ، بوضــع اخلطــط وال

 كــانون ٢٠ املــؤرخ ٢٩٠٢-٢٠٠١كــذلك جلــان جهويــة مبوجــب املرســوم عــدد      
  .٢٠٠١ديسمرب /األول

تتمثل مهمة  : مرصد اإلعالم والتدريب والتوثيق والدراسات حلماية حقوق الطفل         •  
ــة   ــشأة مبوجــب املرســوم عــدد   هــذه اهليئ ــر / شــباط١٤ املــؤرخ ٣٢٧-٢٠٠٢املن فرباي

 يف إعداد سياسات وبرامج ترمي إىل النهوض حبقـوق الطفـل مبـا فيهـا حقـوق                  ٢٠٠٢
  .الطفلة

 ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٧يتألف برملان الطفـل، املنـشأ مبوجـب قـانون           : برملان الطفل   •  
وهـو يـشارك    . أوالد متساوين يف العـدد    املكّمل واملعّدل جمللة محاية الطفل، من بنات و       

يف تلقــني األطفــال دون متييــز جنــساين ويف ســن مبكّــرة، روح املــسؤولية، والتــسامح،  
وتؤدي كذلك اجملالس البلديـة لألطفـال، املنـشأة         . وثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان   

  . يف مجيع جهات البلد هذه الوظيفة ذاهتا املتمثلة يف تلقني حقوق اإلنسان
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يوجد مندوبو محاية الطفولـة يف مجيـع الواليـات بغيـة التـدخل              : مندوبو محاية الطفولة    •  
أو سالمته اجلـسدية    ) ولدا كان أم بنتا   (يف مجيع احلاالت اليت تكون فيها صحة الطفل         

 لـسلطة منـدوب عـام       ٢٠٠٢وهم خاضعون منـذ عـام       . أو املعنوية مهّددة أو يف خطر     
  .ة املندوبني وينّسقها ويتوىل متابعتهاحلماية الطفولة يشرف على أنشط

توسيع نطاق اختصاصات وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني وحتقيـق             •  
 الـيت   “املـرأة والتنميـة   ”بناء علـى توصـية اللجنـة القطاعيـة خلطـة            : مركزية دوائرها  ال

أفـضل   أقـاليم جهويـة بغيـة حتقيـق          ٧اقترحت إنشاء حمطات جهويـة للـوزارة، أنـشئت          
وفـضال  . نتيجة لتدخالت الوزارة يف اجلهـات لفائـدة الفئـات الـيت هـي مـسؤولة عنـها                  

ــام         ــة يف ع ــدان الطفول ــشمل مي ــوزارة لت ــصاصات ال ــك، مت توســيع نطــاق اخت عــن ذل
  .٢٠٠٤ واملسنني يف عام ٢٠٠٢

 ٢٠٠٤مـارس   /مت يف آذار  : توسيع عضوية اجمللس الوطين للمرأة واألسرة واملـسنني         •  
ــة      توســيع عــضوي  ــات االجتماعي ــدين والفعالي ــشركاء يف اجملتمــع امل ــشمل ال ــس لت ة اجملل

والكفــاءات الوطنيــة املعروفــة بنــشاطها لفائــدة النــهوض حبقــوق املــرأة، وهــو هيئــة          
استشارية تعتمد عليها وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني لتنميـة الـشراكة             

  .بني مجيع الفعاليات احلكومية وغري احلكومية
/  حزيـران  ١٦ مبوجب قانون    اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية     ختويل    •  

ــه  ــسائل       ٢٠٠٨يوني ــواطنني خبــصوص امل ــن امل ــرائض م ــات والع ــي الطلب  صــالحية تلق
وهـذا هـو اإلطـار الـذي متـارس فيـه اللجنـة صـالحيتها لتلقـي                . املتصلة حبقوق اإلنسان  

  .ص أفعال التمييز ضد املرأةاملطالبات والعرائض من األفراد خبصو
ــة واملــسنني      •   ــرأة واألســرة والطفول املنظمــات غــري  ، وشــراكة بــني وزارة شــؤون امل

ومل تنفـك   . تتدخل الوزارة يف امليدان عـن طريـق املنظمـات غـري احلكوميـة             : احلكومية
توقّع اتفاقيات إلجناز مشاريع مع العديد من املنظمات غري احلكومية أو اإلمنائية كلمـا              
ظهــرت احلاجــة لــذلك، وقــد أســهمت تلــك االتفاقيــات يف إرســاء األســس لــشراكة     

. مثمرة بني هياكل حكوميـة وغـري حكوميـة بـشأن أهـداف للنـهوض بـاملرأة واألسـرة                   
ــصادية        ــة االقت ــة الطاق ــات تنمي ــشاريع منجــزة يف إطــار هــذه االتفاقي وتناولــت عــدة م

يفية، وحتسني أحوال معيـشة األسـر   الكامنة للمرأة، ودعم األنشطة اإلنتاجية للمرأة الر     
وقد حصلت املنظمات غري احلكومية على دعـم مؤسـسي ملـؤازرة         . يف املناطق احملرومة  

  . املبادرات االقتصادية النسائية
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  التدابري املؤقتة اخلاصة : ٤املادة     
ة واصلت تونس السعي إىل تعزيز املساواة التامة بني النساء والرجال بغية إقامـة شـراك                 - ٣٥

ويف هذا الصدد، مت اختاذ تدابري مؤقتة خاصة ملكافحة التمييز ضـد املـرأة وتعجيـل                . فاعلة بينهم 
  . املساواة الفعلية بني النساء والرجال

  
  : تعزيز احلقوق املدنية والسياسية للمرأة - ألف     

 احليـاة   تويل الربامج االنتخابية للرئيس بن علي اهتماما خاصا ملسألة النهوض باملرأة يف             - ٣٦
ــسياسية  ــة وال ــد  . العام ــإن البن ــامج الرئاســي  ٥وهكــذا، ف ــون ) ٢٠٠٤-١٩٩٩( مــن الربن املعن

 دعــا إىل زيــادة حــضور املــرأة يف اهليئــات املنتخبــة ويف مناصــب اختــاذ “آفــاق جديــدة للمــرأة”
ــدما     ــساء تق ــرارات حيــث أحــرزت الن ــن هــذين اجملــالني    ٢٠(الق ــة يف كــل واحــد م ).  يف املائ

املـرأة، مـن املـساواة     ”املعنـون   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٤( من الربنـامج الرئاسـي       ١٦بند  كذلك، فإن ال  
ــة  ــشراكة الفاعل ــسياسية     “إىل ال ــاة ال ــساء يف احلي ــشاركة الن ــد مل ــع جدي ، يهــدف إىل إعطــاء دف

  . والعامة
مكلفــة ”ومــن جهــة أخــرى، واصــلت الــسلطات التونــسية تعــيني نــساء يف منــصب      - ٣٧

ــا   ويهــ.  يف كــل ديــوان وزاري“مبهّمــة دف ذلــك إىل تعزيــز حــضور النــساء يف املناصــب العلي
  . بالوظيفة العمومية

، مل ينفــك تعمــيم إداري مــشترك لــوزارة الداخليــة والتنميــة احملليــة   ١٩٩٨ومنــذ عــام   - ٣٨
ووزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني يشجع الـوالّة علـى أن يعّينـوا بانتظـام امـرأتني                  

 جملس جهوي بغية تعزيز حـضور املـرأة علـى صـعيد اختـاذ القـرار يف          على األقل يف عضوية كل    
  . اجلهات

أويل االهتمـام لـربامج   ) ٢٠١١-٢٠٠٧(ويف إطار تنفيذ خطـة التنميـة احلاديـة عـشرة             - ٣٩
التــدريب الــيت تــستهدف املــرأة مــن أجــل كفالــة تطــوير وظيفــي أفــضل هلــا وحتــسني طاقاهتــا يف 

ل حتقيق تكامل برامج اإلعـالم واالتـصال والتوعيـة اهلادفـة إىل           ويتواص. ميداين اإلدارة والتنظيم  
  .تغيري العقليات وكذلك إىل التوعية يف جمال ثقافة املساواة والشراكة يف احلياة العامة

  
  تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة   - باء     

 يف إعـــداد خطــــط التنميــــة   املــــشاركة“املــــرأة والتنميـــة ”تواصـــل اللجنــــة الوطنيـــة     - ٤٠
 االقتــصادية للبلــد، وتقــدمي اســتراتيجيات حمــددة تــدمج فيهــا وهتــدف إىل دعــم    - االجتماعيــة

  . مشاركة املرأة يف خمتلف القطاعات استنادا إىل حتليل احلالة الراهنة



CEDAW/C/TUN/6  
 

09-34621 19 
 

وقامــت وزارة شــؤون املــرأة واألســرة والطفولــة واملــسنني، يف إطــار جهودهــا الختــاذ      - ٤١
نــساين كأحــد أســس اســتراتيجياهتا يف جمــال التخطــيط، بوضــع مــشروع مخاســي         النــهج اجل

ــامج األمــم      ) ٢٠١١-٢٠٠٧( ــسكانية وبرن ــشطة ال للتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحــدة لألن
املتحــدة اإلمنــائي يرمــي إىل تزويــد الــوزارة باملهــارات وبــدعم مــادي وتقــين مــن أجــل حتــسني     

ويتمثـل  . ة املشمولة بإشرافها على النهج اجلنـساين      سيطرة الوزارة واملؤسسات الوطنية واجلهوي    
 هنجــا لــإلدارة املاليــة بغيــة تــدعيم  “امليزنــة اجلنــسانية”أحــد مكونــات هــذا املــشروع يف اختــاذ  

  . تكافئ الفرص سواء على الصعيد الوطين أو اجلهوي
ويف هــذا . يةومت اختــاذ تــدابري انتقاليــة لتيــسري إدمــاج املــرأة يف احليــاة املهنيــة واالقتــصاد   - ٤٢

 فتـاة يف    ١ ٠٨٠الصدد، قامت الوكالـة التونـسية للتكـوين املهـين بتـوفري تـدريب حمـدد لفائـدة                   
ويقـوم االحتـاد الـوطين للمـرأة التونـسية، مـن جهتـه، بتـدريب زهـاء                  .  مركزا للفتاة الريفيـة    ١٤
وتــوفر وكالــة اإلرشــاد والتكــوين الــزراعيني،  .  وحــدة تــدريب١٩٩ امــرأة وفتــاة يف ٦ ٠٠٠

  .كذلك، تدريبا أّوليا ومستمرا للفتيات الريفيات
 الـــيت بـــدأت أنـــشطتها يف “آليـــة الـــدعم للمبـــادرات االقتـــصادية النـــسائية”وهتـــدف   - ٤٣
، إىل حتقيق أفضل مـشاركة للنـساء يف احليـاة االقتـصادية عـن طريـق تيـسري                   ١٩٩٩مارس  /آذار

ــدريب والتــ     ــل وحــصوهلن علــى الت أطري الالزمــني ملباشــرة  وصــوهلن إىل خمتلــف مــصادر التموي
  . أنشطة مدّرة للدخل

 استراتيجية وطنيـة ملنـع أمنـاط الـسلوك العنيفـة داخـل       ٢٠٠٨وأخريا، اعتمدت يف عام    - ٤٤
  . األسرة ويف اجملتمع هبدف حظر مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
  مكافحة القوالب النمطية : ٥املادة     

قرير، واصلت تونس جهودها الرامية إىل تغيري العقليـات          يف أثناء الفترة املشمولة هبذا الت      - ٤٥
وقـد  . وأمناط السلوك وهي جهود تساهم يف القضاء على القوالـب النمطيـة فيمـا يتعلـق بـاملرأة                 

أوليت أمهية كربى جلميع العوامل اليت مـن شـأهنا أن تزيـل القوالـب النمطيـة، وملـسألة العنـف،                    
  .  تدابري تشريعية ومؤسسية وثقافية مناسبةسواء اللفظي أو اجلسدي، من خالل اعتماد

  
  الربامج التثقيفية والتعليمية  - ألف     

فضال عن التعديالت اجملراة جمللة األحوال الشخصية وجملة االلتزامـات والعقـود، والـيت                - ٤٦
زادت مــن تعزيــز املــساواة القانونيــة بــني الرجــل واملــرأة وأقامــت توازنــا مالئمــا بقــدر أكــرب يف  

ة الزوجية بإرسائها على أساس مبادئ االحترام املتبادل واملـساواة واحلريـة واالشـتراك يف               العالق
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ــسية إىل      ــونس االهتمــام بــصورة رئي ــشراكة يف إدارة شــؤون األســرة، وّجهــت ت املــسؤولية وال
  . حتسني صورة املرأة يف وسائط اإلعالم وسائر املنشورات، وإىل تنقيح الكتب املدرسية

  
  تعليم األساسي والتعليم الثانويال  -  ١ –ألف     

ــانون التـــوجيهي عـــدد     - ٤٧ ــادة األوىل مـــن القـ /  متـــوز٢٣ املـــؤرخ ٨٠-٢٠٠٢تـــنص املـ
التعليم حق أساسي مكفـول جلميـع   ”، واملتعلق بالتربية والتعليم املدرسي على أن      ٢٠٠٢ يوليه

. “لـــدينالتونــسيني دون متييــز علـــى أســاس اجلــنس، أو األصـــل االجتمــاعي، أو اللــون، أو ا      
ولتحقيــق ذلــك، صــدرت تعليمــات بيداغوجيــة واضــحة موجهــة إىل مــؤلفي الكتــب املدرســية  
وكتب األطفال هبدف إزالة كل تصوير مهـني ومـشني للعالقـة بـني النـساء والرجـال وكـذلك                    
بني الفتيات والفتيان، وإبراز مبادئ الوئـام واالحتـرام املتبـادل وتقاسـم املـسؤوليات الـيت جيـب                   

  .ل األسرة ويف اجملتمعأن تسود داخ
  

  التعليم العايل  -  ٢ –ألف     
ــددها       - ٤٨ ــالغ ع ــايل الب ــيم الع ــدّرس مؤســسات التعل ــن خــالل    ١٩١ت ــسان م ــوق اإلن  حق

حماضــرات، أو دورات دروس متكاملــة، أو أعمــال تطبيقيــة، أو حلقــات دراســية، مــن منظــور  
زارة التعلــيم العــايل ، أصــدرت و٢٠٠٣ويف عــام . مكافحــة القوالــب النمطيــة جبميــع أشــكاهلا 

 نـصوص   -تعليم حقـوق اإلنـسان يف اجلامعـات         ”والبحث العلمي والتكنولوجيا مؤلفا بعنوان      
 يـنّم حمتــواه عـن عــزم الـوزارة علــى تعزيـز املـساواة بــني اجلنـسني والــشراكة بـني املــرأة        “خمتـارة 
  . والرجل

  
  تعليم الكبار  -  ٣ –ألف     

 دروسـا  ٢٠٠٠ّسـس يف عـام   ’تعلـيم الكبـار الـذي أ   يتضمن احملتوى التعليمـي لربنـامج         - ٤٩
للتثقيف العام يف ماديت حقـوق وواجبـات املـواطن، والتـشريعات واألنظمـة الوطنيـة الـيت حتـدد                   

الدستور، وجملة األحوال الشخصية، وقـانون      (العالقات بني املرأة والرجل وحتمي حقوق املرأة        
ملنــصوص عليهــا يف الــصكوك الدوليــة  ، وكــذلك يف مــادة احلقــوق األساســية للمــرأة ا )الــشغل

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
  

  التعليم املتخصص-  ٤ –ألف     
املعهـد األعلـى للقـضاء،      (توفّر املؤسـسات املتخّصـصة املكلفـة بتـدريب أعـوان الدولـة                - ٥٠

) املدرسة الوطنية لإلدارة، مدرسة أعوان األمن الوطين، املدرسـة العليـا ألعـوان إدارة الـسجون               
  . ا مّتصال حبقوق اإلنسان عموما وحقوق املرأة خاصةتعليم
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  برامج التوعية واإلعالم  - باء     
 استهدفت وعيةت محلة يف نيواملسّن والطفولة واألسرة املرأة شؤون وزارة شرعت  -  ٥١

 االبتدائي التعليم ومراحل األساسي، التعليم قبل ما طور (الدراسة مستويات مجيع يف األطفال
 الوزارات خمتلف مع بالتعاون مةمنظّ ومناقشات حماضرات خالل من) امعيواجل والثانوي
  :يلي ما ذكر باخلصوص ميكن اإلطار، هذا ويف. املدين اجملتمع ناتومكّو
 احلقوق جمال يف للمدربني تدريبية عمل حلقات بعقد ٢٠٠٦ منذ طالعضالا  -   

 متصلة برامج باطاستن أجل من الشباب مع للتشاور عمل وحلقة للمرأة، نسانيةإلا
  املرأة؛ حقوق بترويج

 لفائدة الوطنية العمل خطط إطار يف ٢٠٠٧- ١٩٩٧ الفترة أثناء يف املنجزة الربامج  -   
 الرامية للبحوث كربى أمهية منحت عمل خطط وهي واألسرة، الريفية واملرأة املرأة،
 األسرة، أفراد يعتمدها اليت السلوك وأمناط واملواقف املمارسات على التعرف إىل

 حتديد حتسني بغية ،والثقافية التارخيية قاتللمعّو جتماعيةالا الطبيعة ذات والعوامل
 تغيري يف الربامج هذه تساهم ،الصورة وهبذه. الشركاء وتعيني للتدخالت األهداف
  اجملتمع؛يف و األسرة داخل األدوار لتوزيع جديدا راتصّو وحتفز العقليات

 ووسائط اجلنسانية االعتبارات” جمال يف صحافينيال تدريب برنامج مواصلة  -   
 إطار يف يندرج الذي ) اجلهات مستوى على ١٩٩٦ عام يفبدأ تنفيذه  (“اإلعالم
 وحتليل مراقبة يف اهلدف ويتمثل. اإلعالم وسائط يف املرأة لصورة املتابعة آلية أنشطة
 جترى دراسات اسطةبو وذلك اإلعالم، طوسائ خمتلف يف املرأة هبا متقّد اليت الصور
 بأمهية اإلعالم وسائط ملختلف املنتمني الصحافيني وحتسيس منتظمة، غري بصورة
 فاعال عنصرا بوصفها التونسية املرأة حقيقة فيهاكس تنع موضوعية صورة ترويج
 وقد. اجلنساين فهومامل الصحافيني وتلقني االجتماعي، الصعيد على كاملة بصورة

 سنوات مخس مدهتا اجلنسانية الشؤون يف للتدريب طةخب الربامج هذه جتتّو
)٢٠١١- ٢٠٠٧ .(  

 يف) املكتوبة والصحافة واإلذاعية التلفزية القنوات (التونسية اإلعالم وسائط وتساهم  -  ٥٢
 لدى ختالفالا واحترام التمييز وعدم املرأة حقوق قيم ترويج جمال يف املبذولة اجلهود
  قصريةوإذاعية تلفزية برامج إنتاج التقرير هبذا املشمولة ةالفتر أثناء يف ومت. العام اجلمهور

 الربامج هذه تناولت وقد. واجلهوية الوطنية واإلذاعية التلفزية القنوات خمتلف على هاوبثّ
 بالتساوي املرتلية املهام وتقاسم األسرة داخل احلضاري السلوك أمور، مجلة يف القصرية،
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 الوالدين بني واحلوار القرينني، بني اخلالفات ويةلتس كطريقة والتحاور األسرة، داخل
  . العائلية املصروفات إلدارة واألطفال الوالدين بني والتشاور واملراهقني،

 يف ،أساسية مسامهة األطفال، إىل املوجهة الربامج تساهم ذاته، اإلطار هذا ويف  -  ٥٣
 ومكافحة اإلنسان قوقح ثقافة ترسيخ إىل امللفات سعىوت .اهلدف هذا  إىل حتقيقالسعي
  . وسلوكه لالطف شخصية يف النمطية القوالب

  
   املرأة ضد العنف مكافحة  – جيم    

تنـشئ هيئـة    ” أن الطـرف  الدولـة  إىل  اللجنـة  فيهـا  طلبـت  الـيت  التوصـية  متابعة إطار يف  - ٥٤
بزيـادة عـدد املـآوي      ”، و   “جلمع البيانات بصورة منتظمة عن كـل أشـكال العنـف ضـد املـرأة              

اء ضحايا العنف، وبتوعية املـسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني وأفـراد اهليئـة القـضائية ومقـدمي                    للنس
 “الرعايـة الـصحية واألخـصائيني االجتمـاعيني، توعيـة تامــة، جبميـع أشـكال العنـف ضـد املــرأة         

بتوعية اجلمهور العـام بـأن العنـف ضـد املـرأة انتـهاك حلقـوق اإلنـسان تترتـب عليـه تكلفـة                        ” و
، ٢٠٠٢تـــونس : انظـــر املالحظـــات اخلتاميـــة للجنـــة  (“دحـــة للمجتمـــع بأســـرهاجتماعيـــة فا

A/57/38   اختذت تونس جمموعة من التـدابري هبـدف أن متنـع العنـف ضـد املـرأة              )١٩٥، الفقرة ،
ومتثّــل باخلــصوص حمــور هــذا اجلهــد ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة يف   . وأن حتــول دون انتــشاره

  . القضاء عليه، ويف االتصال والتوعية وتشخيص املشكلةاحلماية التشريعية ومنع هذا العنف و
  

  احلماية التشريعية   -  ١ –جيم     
 واملعّدلــة ملــواد معّينــة مــن جملــة األحــوال   ١٩٩٣شــكلت اإلصــالحات املعتمــدة منــذ    - ٥٥

  .الشخصية واجمللة اجلزائية تقدما حقيقيا على درب مكافحة العنف ضد املرأة
ة األحوال الشخصية احلق للمرأة اليت تقـع ضـحية هـي نفـسها               من جمل  ٣١تعطي املادة     - ٥٦

العتداء بالعنف تنجم عنـه جـروح، ولـو خفيفـة، مـن طـرف األب أو الـزوج، أن                   ) أو أطفاهلا (
تطلب الطالق للضرر وأن حتصل على جراية ومسكن وحضانة األطفـال وعلـى تعـويض مـايل                  

  . عن األضرار املعنوية واملادية اليت سّببها هلا الزوج
 علــى أن يعامــل كــل واحــد مــن الــزوجني اآلخــر    ٢٣وبــنفس الــصورة، تــنص املــادة    - ٥٧

بــاملعروف وأن حيــسن عــشرته ويتجنــب إحلــاق الــضرر بــه، وهــي تقــيم عالقــات جديــدة بــني    
  .الزوجني على أساس التكامل واالستقالل

ويف احترام ويف نفس االجتاه، تقر اجمللة اجلزائية باحلق املطلق للزوجة يف احلياة   -  ٥٨
 على أن كل شخص يتسبب عمدا يف جروح، ٢١٨وتنص املادة . سالمتها اجلسدية والعقلية
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أو يعتدي بالضرب، أو يرتكب أي فعل آخر من أفعال العنف أو االعتداء يعاقب بالسجن 
وإذا كان املعتدي من ذّرية الضحية أو قرينها ترتفع . ملدة سنة وبغرامة قيمتها ألف دينار

  . إىل سنيت سجن وغرامة قدرها ألفا دينارالعقوبة 
 أشكاله، جبميع العنف تقمع اليت األحكام حبماية كذلك والبنت األخت وتتمتع  -  ٥٩
 محاية أنثى، كان أم ذكرا للطفل، توفر واليت الطفل، محاية جملة يف أو لة اجلزائيةاجمل يف سواء
  . العنف أشكال من شكل كل من معززة
 ة،التونسي لة اجلزائيةاجمل فإن تونس، يف البنات ختان ظاهرة وجود عدم من وبالرغم  -  ٦٠
 إذ التناسلية، األعضاء تشويه ٢٢١ امادهت يف مّرجت توخاه،ت الذي الوقائي لألسلوب وفقا
  .للشخص اجلسدية السالمة على خطريا ياتعّد عتربهات

 تشريع أي وجود عدم إىل القلق مع” أشارت اليت اللجنة مالحظة متابعة إطار ويف  -  ٦١
 ،٢٠٠٢- تونس: للجنة اخلتامية املالحظات نظرا (“اجلنسي التحرش ملكافحة حمدد

A/57/38، التحرش مكافحة إىل يهدف مناسبا معياريا إطارا عاملشّر وضع ،)١٩٤ الفقرة 
  . اجلنسي

 لواملكّم لاملعّد ،٢٠٠٤ أغسطس/ آب ٢ املؤرخ ٧٣-٢٠٠٤ عدد القانون يرمي  -  ٦٢
 جترمي إىل اجلنسي والتحرش احلميدة األخالق على التعديات بقمع يتعلق فيما ائيةمجلة اجلزلل

 القانون هذا أدرج وقد. النساء ضد النفساين أو املادي التحرش أشكال من شكل كل
كل إصرار على ”تشريع التونسي، التحرش اجلنسي بوصفه ال تاريخ يف مرة ألول صراحة،

 حركات متكررة من شأهنا املساس بكرامة الغري أو خدش مضايقة الغري بأفعال أو أقوال أو
حيائه هبدف محله على اخلضوع لرغباته اجلنسية اخلاصة أو للرغبات اجلنسية لغريه، أو عن 

  . “طريق ممارسة ضغوط عليه من شأهنا إضعاف إرادته يف مقاومة تلك الرغبات
 دينار كل من يدان ٣٠٠٠ويعاقب هذا القانون بالسجن ملدة سنة وبغرامة قدرها   -  ٦٣

وتضاعف العقوبة حني ترتكب ضد طفل أو أشخاص آخرين ”. جبرمية التحرش اجلنسي
  . “ضعاف بصورة خاصة بسبب قصور ذهين أو جسدي مينعهم من مقاومة مرتكب التحرش

  
  برامج املنع  -  ٢ –جيم     

يف الصعيد مل تنحصر اجلهود اليت تبذهلا تونس ملكافحة ظاهرة العنف ضد املرأة   -  ٦٤
وقد شجعت السلطات العامة على إنشاء مراكز إصغاء واستقبال للنساء ضحايا . التشريعي

وتساهم يف . العنف، سواء على مستوى املؤسسات احلكومية أو املنظمات غري احلكومية
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 يف مجيع ١٩٩٢عملية اإلصغاء والتوعية هذه مكاتب العالقات مع املواطن املنشأة منذ عام 
  .وزارية ويف كافة واليات اجلمهوريةالدوائر ال

يشكل مكتب العالقات مع املواطن التابع لوزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة   -  ٦٥
واملسّنني خلية إصغاء للمرأة تتدخل يف مجيع أشكال الرتاع بدعم من فريق خرباء استشاريني 

يتضمن اخلط األول . يانوهلذه اخللية اجملّهزة مبحّول صويت خطان هاتف. متعددي التخصصات
. قاعدة بيانات بشأن حقوق املرأة، وال سيما يف جمال األحوال الشخصية والتغطية االجتماعية

  .ويتلقى اخلط الثاين شكاوي املواطنات والتماساهتن
وتوجد يف أقسام الرعاية االستعجالية باملستشفيات ويف مراكز األمن ملفات لتدوين   -  ٦٦

ويدعو تعميم إداري مشترك لوزارة الداخلية والتنمية احمللية . لعنفحاالت النساء ضحايا ا
 أقسام الرعاية االستعجالية ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١١ووزارة الصحة العمومية مؤرخ 

باملستشفيات إىل إبالغ السلطات املعنية جبميع حاالت العنف املرتكب ضد األشخاص الذين 
  .ألقساميتم قبوهلم أو معاجلتهم يف تلك ا

ويشارك النسيج اجلمعيايت يف جهد مكافحة العنف ضد املرأة، وهو يساهم يف إجياد   -  ٦٧
احللول املناسبة هلذه املسألة من خالل إقامة دوائر استقبال ومشورة قانونية داخل مقار العديد 

  . من املنظمات النسائية غري احلكومية
ورة قانونية جمانية للنساء ضحايا العنف ويقدم االحتاد الوطين للمرأة التونسية مش  -  ٦٨

مراكز الستقبال ”قانونية وطبية ونفسانية يف ) مؤقتة (ويؤّمن قبوهلن، كما يوفّر هلن مساعدة 
  .“وتوجيه النساء يف حاالت الشّدة

ــا           - ٦٩ ــا مكان ــد فتحــت يف مقّره ــات نفــس اخلــدمات وق ــسية لألمه ــة التون ــدم اجلمعي وتق
  .نف أو يف شّدةالستقبال األمهات ضحايا الع

وتساهم اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات كذلك يف هذه اجلهود املبذولة   -  ٧٠
ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وهي تستقبل النساء ضحايا العنف أو املستغيثات 

  .وتوفّر هلن خدمات يف جمال الرعاية النفسانية والقانونية
ظمة الوطنيـة للتربيـة واألسـرة فريقـا للقـائمني بالوسـاطة             ومن جهة أخرى، شكّلت املن      - ٧١

ــراد األســرة        ــرتاع بــني القــرينني أو بــني أف ــدخل يف حــاالت ال ــا بالت علــى صــعيد األســرة مكلف
  .لتحسني معرفة األطراف يف الرتاع حلقوق وواجبات كل منهم
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  اإلجراءات املتخذة يف جمايل التوعية واالتصال   -  ٣ –جيم     
، يقوم الديوان الوطين لألسرة والعمران البشري، بدعم من إسبانيا، ٢٠٠٦منذ عام   -  ٧٢

ويهدف هذا املشروع . “املساواة بني اجلنسني ومنع العنف ضد املرأة”بتنفيذ مشروع معنون 
إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني، واملسامهة يف منع العنف ضد املرأة، وإعداد الشباب إىل 

وبأكثر حتديد، يرمي هذا املشروع . قوق البشر حمترمة بقدر أكربحياة زوجية تكون فيها ح
  : إىل

  حتسني املعرفة يف هذا اجملال بغية حتسني فهم هذه الظاهرة ومنع ظهورها وانتشارها؛  -  
توعية الرأي العام، وبصورة أخص الفعاليات الرئيسية، مبدى وخطورة ظاهرة العنف   -   

  ضد املرأة؛
فّنيو قطاع الصحة، والفعاليات االجتماعية، (اخلدمات تنمية قدرات مقّدمي   -   

يف جمال تشخيص ومنع العنف وكذلك يف رعاية النساء ) والشرطة وما إىل ذلك
  ضحايا العنف؛

توعية الشباب من اجلنسني بظاهرة العنف ضد املرأة وترويج ثقافة لديهم حتترم حق   -   
  البشر؛

 لألسـرة والعمـران البـشري واملنظمـات غـري           تعزيز القدرات املؤسسية للـديوان الـوطين        -  
  . احلكومية الشريكة

البحـث، والـدعوة، واإلعـالم والتعلـيم واالتـصال،          : ينطوي املشروع على أربعة أبعـاد       - ٧٣
  .والتدريب

 الكمي والنوعي إىل منع انتشار الظاهرة، وحتديد السمات املميـزة     بعد البحث يهدف    -  
وسـوف  . ن توضيح أطوار نشأة العنف ضـد املـرأة        للمعتدين واملعتدى عليهم، فضال ع    

يساهم البحث العملـي الـذي سيـشرع الـديوان الـوطين لألسـرة والعمـران البـشري يف                   
 بـــشأن منـــع العنـــف ضـــد املـــرأة، علـــى غـــرار بعـــض ٢٠٠٨إجرائـــه يف خـــالل عـــام 

الدراسات اليت أجريت حىت اآلن، يف زيادة حصر هـذه الظـاهرة بغيـة الـسيطرة عليهـا                  
  فضل؛بصورة أ

 للحصول على تبّني صانعي القرار ألهـداف املـشروع وإنـشاء شـبكة مـن                بعد الدعوة   -  
الفعاليات يف املستويات العليـا والـدنيا بغيـة حتقيـق الرعايـة الـشاملة للنـساء أو الفتيـات                

  الواقعات ضحايا للعنف اجلنساين؛
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واحلــوار كوســيلة  بغيــة تعزيــز ثقافــة احتــرام الغــري  بعــد اإلعــالم والتعلــيم واالتــصال   -  
مفّضلة للتغلب على صعوبات االتصال، وذلك لدى السكان عمومـا والـشباب بـصفة      

  خاصة؛
 إىل تعزيز قدرات الفعاليات الرئيسية يف امليدان، مبن فيهم بعد التدريبيهدف   -   

النفس  وقد حصل خرباء علم.املنتمون إىل اجلهات الشريكة احلكومية وغري احلكومية
  .م على تدريب بغية حتسني رعايتهم لضحايا العنفالذين مت توظيفه

ختريت بلدة منوذجية تسمى دّوار هيشر الستضافة جتربة ستسمح بوضع اوقد   -  ٧٤
التحقق من أدلة : بروتوكول للرعاية حتدد فيه أدوار مجيع الفعاليات اليت تشارك يف الرعاية

  .متكني الضحية من االكتفاء الذايتإثبات العنف، وإعداد الشهادة الطبية األولية، واإليواء، و
  

  جمال البحث - جيم     
بغيـة إجـراء     )١(شرعت السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية يف دراسات وأحباث          - ٧٥

تشخيص متهيدي لظـاهرة العنـف والسـيما العنـف ضـد املـرأة، ووضـع اسـتراتيجية وطنيـة ملنـع                      
  . أمناط السلوك العنيف داخل األسرة ويف اجملتمع

ومن بني الدراسـات واألحبـاث الـيت أجريـت، ميكـن ذكـر تلـك الـيت اضـطلعت هبـا يف                         - ٧٦
 وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملـسنني، واملرصـد الـوطين للـشباب، والـيت       ٢٠٠٤ عام

أظهرت أن التعرض للعنـف ال ينحـصر يف األوسـاط الفقـرية بـل ينـال بـنفس الـصورة الـسكان                       
  :وفيما يلي أهم استنتاجاهتا. ت السكان الوسطىاألثرياء فضال عن طبقا

  الشكل الغالب و متتد آثاره على األطفال وأعضاء األسرة اآلخرين؛ )٢(ميثل العنف الزوجي  -  
 ضـمن األشـكال األكثـر    )٣(يندرج العنف اللفظي والتحرش اجلنـسي يف أمـاكن العمـل            -  

  انتشارا؛ 

_________________ 
الطـالق  ” حـول موضـوع      AFTURD، دراسـة    “العنـف الزوجـي   ”سة االحتاد الوطين للمرأة التونسية بـشأن        درا  )١(  

أوجـه التمييـز والعنـف ضـد النـساء          ”؛ تقرير اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات عن        “والعنف وحقوق املرأة  
ظــاهرة العنــف داخــل ”؛ دراســة وزارة شــؤون املــرأة واألســرة والطفولــة واملــسنني حــول موضــوع  “يف تــونس

 .“العنف اللفظي”؛ دراسة املرصد الوطين للشباب حول موضوع "األسرة ويف اجملتمع
 ٢٠٠٤ وفقا لنتائج التحقيق الواردة يف دراسة أجرهتـا وزارة شـؤون املـرأة واألسـرة والطفولـة واملـسنني يف عـام                  )٢(  

 واسـتند إىل عـروض وتقـارير         شـخص  ٢٠٠ ، وهـو حتقيـق مشـل      “تشخيص ظاهرة العنف والسيما ضد املـرأة      ”
 أزواجهن، ويتعرض  يف املائة من النساء من طرف٤٠ىل  إ٢٠ وحتليل آلراء خرباء وخبريات، تعّنف   عمل أفرقة

 . يف املائة للعنف اللفظي٥٠أكثر من 
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ع ويف فـــضاءات النقـــل العمـــومي حتويـــل العنـــف ضـــد الفتيـــات وال ســـيما يف الـــشار  -  
)٤(إىل مسألة عادية غري هامة ) احلافالت والقطارات(

.  
  

  االستراتيجية الوطنية ملنع أمناط السلوك العنيفة داخل األسرة ويف اجملتمع  - دال     
انطالقا من االعتقاد بأن العنف ضد املرأة ميثل خرقا غري مقبول حلقـوق اإلنـسان وأنـه                   - ٧٧

ل السلطات العامة على أساس االسـتعجال وضـعت اسـتراتيجية وطنيـة منـذ       أصبح يتطلب تدخ  
  .  ملنع أمناط السلوك العنيفة داخل األسرة ويف اجملتمع٢٠٠٧عام 
تعترب هذه االستراتيجية املتعددة األبعاد والفعالة، النهج األنسب الـذي ميكـن أن يـساهم                 - ٧٨

  : ت صياغتها إىل مرجعني أساسينيوقد استند. يف التقليل من العنف على أساس جنساين
املبــادئ األساســية للجمهوريــة التونــسية املتعلقــة باملــساواة وعــدم التمييــز بــني الرجــل      -  

  واملرأة؛
إعالن األمم املتحدة املتعلق بالعنف ضد املرأة، الذي يتمثّل اهلدف من صياغته يف   -   

 أفعال كل فعل من”: وضع أساس مشترك لتعريف العنف على أساس جنساين
العنف على أساس جنساين تنتج عنه أو يرّجح أن تنتج عنه أضرار أو آالم جسدية، 
أو جنسية أو نفسانية للمرأة ويشمل هذا أيضا التهديد بالعنف أو أي إكراه أو 
حرمان تعسفي من احلرية، سواء ارتكب ذلك الفعل يف احلياة العامة أو احلياة 

  ).١املادة  (“اخلاصة
ــد مت إ  - ٧٩ ــشارين      وقـ ــس املستـ ــواب، وجملـ ــس النـ ــة، وجملـ ــة املعنيـ ــدوائر الوزاريـ ــراك الـ شـ

االسـتراتيجية الوطنيـة ملنـع أمنـاط الـسلوك العنيفـة          ”واملنظمات غـري احلكوميـة يف عمليـة إعـداد           
 الـيت اسـتندت إىل   “العنف على أساس جنساين، والعنف ضـد املـرأة  : داخل األسرة ويف اجملتمع 

  . نفشهادات نساء وقعن ضحايا للع
  :واعترض عملية إعداد االستراتيجية املذكورة عدد من الصعوبات مثل  - ٨٠
  عدم وجود تعريف للعنف على أساس جنساين ضد املرأة؛  -  

_________________ 
  يف املائــة مــن النــساء الــاليت مت اســتجواهبن إىل التحــرش اجلنــسي يف أمــاكن٢٠وفقــا لــنفس الدراســة، تعرضــت   )٣(  

 .العمل
 عن العنف اللفظي يف أوساط الشباب بتـونس  ٢٠٠٤وفقا للدراسة اليت أجراها املرصد الوطين للشباب يف عام          )٤(  

اعتـداءات جنـسية، وعنـف     :  يف املائـة مـن احلـاالت أشـكاال خمتلفـة           ٤٥يكتسي العنف على أسـاس جنـساين يف         
 يف املائة من املـستجوبات      ٢٦ذيئة، وقد رأت    لفظي وحركات تتسم بعدم االحترام إما مصحوبة أم ال بأقوال ب          

 .أن هذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع بل أهنا قد أصبحت تعترب أمرا عاديا
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  النقص يف تبادل البيانات ونتائج الدراسات واألحباث؛  -  
عدم مجع بيانات حمددة ومكّيفة وموحدة على مستوى القطاعات واملؤسـسات املعنيـة               -  

ــش( ــري     الـ ــات غـ ــة، واملنظمـ ــشؤون االجتماعيـ ــصحة، والـ ــوطين، والـ ــرس الـ رطة، واحلـ
  ).احلكومية

ونظرا لصعوبة احلصول على إحصاءات موثوقة بشأن العنف ضد املرأة،ترمي هذه   -  ٨١
االستراتيجية يف املقام األول إىل تأسيس جهاز للمراقبة واملتابعة والتقييم للعنف على أساس 

شاء قاعدة بيانات عن العنف اجلنساين ووضع برامج ملكافحة جنساين وذلك من خالل إن
  .ذلك العنف

  :وهكذا فإن األهداف والنتائج املقابلة هلذه االستراتيجية هي التالية  - ٨٢
إنــشاء قاعــدة بيانــات ومعلومــات ذات صــلة وموثوقــة ملتابعــة وتقيــيم ظــاهرة العنــف       -  

  اجلنساين؛
ائل املستخدمة لـضمان الـسالمة اجلـسدية والعقليـة       حتسني اآلليات القائمة وتعزيز الوس      -  

واالجتماعية، وكفالة األمن واحلماية للنساء على طـول فتـرة احليـاة عـن طريـق إنـشاء                  
  خدمات وآليات للرعاية املالئمة واملتنّوعة؛

العمــل علــى استئــصال أمنــاط الــسلوك العنيفــة داخــل األســرة ويف اجملتمــع، مــن خــالل    -  
  جملتمع احمللي، واالتصال االجتماعي من أجل التغيري؛التعبئة على صعيد ا

املسامهة يف تعزيز القدرات والتأهيل الذايت للمرأة املعّرضة للعنـف اجلنـساين أو الواقعـة                 -  
  ضحية له؛ 

  كفالة استقبال ورعاية جيدتني ومتاحتني للنساء ضحايا العنف اجلنساين؛  -  
   االجتماعية؛- القانونية، والنفسانية /، والقضائيةتطوير نوعية االستقبال والرعاية الطبية  -   
إنــشاء فــضاءات لإلصــغاء وإدماجهــا يف اهلياكــل التابعــة للــصحة، والــشرطة، واحلــرس    -  

  الوطين، والشؤون اخلارجية، واملنظمات غري احلكومية؛ 
  القطاع العام واجملتمع املدين؛: إنشاء مراكز إيواء جديدة  -  
  . إقامة نظام إعالم فعال  -  
  .  إجناز حتقيق وطين بشأن انتشار العنف اجلنساين يف تونس٢٠٠٩سيجرى يف عام   - ٨٣
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  مكافحة االجتار بالنساء واستغالل بغائهن: ٦املادة     
تضمني  تدعو الدولة الطرف إىل”تقدم هذه املادة عناصر رد على توصية اللجنة اليت   -  ٨٤

بالنساء والفتيات واستغالل البغاء، وذكر تقريرها القادم معلومات وبيانات بشأن االجتار 
التدابري املتخذة ملنعهما ومكافحتهما، وكذلك حلماية ضحايامها من النساء والفتيات وإعادة 

  ).١٩٧، الفقرة A/57/38، ٢٠٠٢ - تونس : انظر املالحظات اخلتامية للجنة( “دماجهنإ
 فإن املشّرع التونسي بالرغم من أن االجتار باألشخاص ال ميثل مشكلة يف تونس  -  ٨٥
وهكذا، .  يبذل جهودا هامة بغية منع وقمع االجتار باألشخاص١٨٤٦ينفك، منذ عام   مل

وبالفعل، فإن . فإن تونس كانت ضمن البلدان األوىل يف العامل اليت ألغت الرق جبميع أشكاله
ر هبم،  حيظر استغالل العبيد واالجتا١٨٤٦يناير / كانون الثاين٢٣مرسوم الباي املؤرخ 

وفيما بعد، أضيف إىل هذا احلظر فرض عقوبة جنائية بالسجن ملدة . سيما العبيد السود  وال
 ٤تتراوح بني ثالثة أشهر وثالث سنوات على من يتاجر باألشخاص، وذلك مبوجب املادة 

 . ١٨٩٠مايو / أيار٢٩من مرسوم الباي املؤرخ 
  

  دولية يف هذا اجملالانضمام تونس إىل املعايري واالتفاقيات ال - ألف     
انضمت تونس إىل العديد من الصكوك الدولية املتعلقة باالجتار باألشخاص وصّدقت   -  ٨٦
 من الدستور التونسي تقضي بأن ٣٢وينبغي يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن املادة . عليها

وق الصكوك الدولية املصّدق عليها على النحو الواجب تكتسب على الصعيد الداخلي قوة تف
القوانني وحيّق لألفراد أن حيتّجوا هبا أمام اهليئات القضائية واإلدارات فور نشرها يف الرائد 

  : ومن بني الصكوك اليت صّدقت عليها تونس يتعّين ذكر. الرمسي للجمهورية التونسية
مبوجــب القــانون عــدد  (اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة     -  

  ؛ )٢٠٠٢يوليه / متوز٣ املؤرخ ٦٣-٢٠٠٢
الربوتوكول اإلضايف التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية املتعلـق              -  

مبوجـب  (مبنع وقمع االجتار باألشـخاص، وال سـيما النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه                 
  ؛)٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢١ املؤرخ ٥-٢٠٠٣القانون عدد 

توكول مكافحة هتريـب الالجـئني عـن طريـق الـرب واجلـو والبحـر اإلضـايف التفاقيـة              برو  -  
 ٦-٢٠٠٣مبوجـب القـانون عـدد    (األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة    

  ؛)٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢١املؤرخ 
وتوكول يتعلق الرب. الربوتوكوالن االختياريان التفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل  -   

األول ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف إنتاج املواد اإلباحية، 
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مبوجب القانون عدد (والربوتوكول الثاين بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 
  ).٢٠٠٢مايو / أيار٧ املؤرخ ٤٢- ٢٠٠٢

  
 بالنــساء والفتيــات التــدابري التــشريعية الداخليــة الراميــة إىل منــع وقمــع االجتــار    - باء     

  واستغالل بغائهن
  

   جملة محاية الطفل -  ١- باء     
وبالفعــل، فــإن هــذا . حتمــي جملــة محايــة الطفــل الفتيــات مــن كــل أشــكال االجتــار هبــن  - ٨٧

الصك التشريعي الرائد يقمع االسـتغالل االقتـصادي أو اجلنـسي أو أي اسـتغالل آخـر، فـضال                   
ولـضمان أفـضل محايـة للطفـل باعتبـاره إنـسانا            . نظمـة عن إشراكه يف خمتلف أشكال اجلرميـة امل       

ضعيفا، يفرض هذا التشريع على كل األشخاص، مبـن فـيهم األشـخاص امللزمـون بـسّر املهنـة،                   
  . واجب إشعار مندوب محاية الطفولة باحلاالت اليت تعّرض الطفل خلطر

يهـا قـد أصـبح يف       مـن جملـة محايـة الطفـل احلـاالت الـيت يعتـرب الطفـل ف                 ٢٠حتدد املـادة      - ٨٨
  : خطر ويتطلّب محاية خاصة، ومنها باخلصوص احلاالت التالية

  اعتياد سوء معاملة الطفل؛  -  
  االستغالل اجلنسي للطفل؛  -  
  استغالل الطفل يف اجلرمية املنظمة؛  -  
  . تعريض الطفل للتسّول ولالستغالل االقتصادي  -  

  
   اجمللة اجلزائية-  ٢ –باء     

وهكـذا، فهـي جتـّرم    . جلزائيـة املـرأة والفتـاة مـن كـل أشـكال االجتـار هبمـا             حتمي اجمللة ا    - ٨٩
  : باخلصوص

  ؛)٢٣٧الفصل (اختطاف شخص باستعمال احليلة أو العنف أو التهديد   -  
  ؛)٢٤٠الفصل (إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه   -  
  ؛)٢١٣ مكررا و ٢١٢ و ٢١٢الفصول (ترك طفل بقصد اإلمهال   -  
  ؛)٢٢٣الفصل (اعتياد سوء معاملة األطفال   -  
  ٢٢٨ مكـــــررا و ٢٢٧ و ٢٢٧الفـــــصول (االعتـــــداء بالفاحـــــشة علـــــى األطفـــــال    -  

  ؛) مكررا٢٢٨ و
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االعتداء بالفاحشة على األطفال مـن طـرف أقـارهبم أو مـن هلـم سـلطة معنويـة علـيهم                       -  
  ؛)٢٢٩الفصل (

  ؛)٢٣٣  و٢٣٢الفصالن (االستغالل اجلنسي لألطفال وإرغامهم على البغاء   -  
  ؛)٢٣٤الفصل (حتريض القاصرين على الفجور أو على الفساد   -  
الفـــصل (االغتـــصاب باســـتعمال العنـــف أو اســـتعمال ســـالح أو التهديـــد باســـتعماله   -  

  ؛)٢٢٧
  ؛)٢٠٧ و ٢١٧الفصالن(اغتصاب األطفال وأفعال العنف اليت نتج عنها املوت   -  
  ؛)٢٣٨ و ٢٣٧الفصالن (تهم الفرار باألطفال أو حتويل وجه  -  
كل اعتداء على األخالق احلميدة واحلياء واآلداب العامة باإلشارة أو القـول أو تعّمـد             -  

  ؛)٢٢٧ ثالثا و ٢٢٦ مكررا و ٢٢٦ و ٢٢٦الفصول (مضايقة الغري 
حظر بغاء النساء الراشدات خارج اإلطار القـانوين واملعاقبـة علـى البغـاء غـري القـانوين                    -  

 أشـهر وسـنتني وبغرامـة، مـع     ٦ أو بصورة مؤقتة بالسجن ملدة تتـراوح بـني   ولو صدفة 
اعتبار كل شخص اتصل جنسيا بإحدى تلك النساء مشاركا، وفرض العقوبة نفـسها             

  ؛)٢٣١الفصل (عليه 
  ؛)٢٢٦الفصل (التحّرش اجلنسي   -  
  ).٢٣٢الفصل (ناء والوساطة يف اجل) ٢٥٠الفصل (شخاص احتجاز األ  -  
 ثالثا من اجمللة اجلزائية حكما متعلقا باألفعال املرتكبة خارج ٢٣٥الفصل يتضمن   -  ٩٠

 ٢٣٢حدود الوالية القضائية الوطنية إذ ينص على فرض العقوبات املذكورة يف الفصول 
 حىت لو كانت بعض األفعال اليت تشكّل أركان املخالفات قد ارتكبت يف ٢٣٤ و ٢٣٣  و

 جرمية الوساطة يف اجلناء أو جرمية حتريض القاصرين ويتعّرض أيضا مرتكبو. بلدان خمتلفة
  . على الفجور إىل عقوبة املنع من اإلقامة ملدة سنتني أو أكثر

) اإلدارة الفرعيـة للوقايـة االجتماعيـة ودائـرة محايـة األحـداث       (وتبذل الـشرطة العدليـة        - ٩١
التحقيقـات املتعلقـة    وهي هيكـل تـابع لـوزارة الداخليـة والتنميـة احملليـة، جهـودا علـى مـستوى                    

ــال      ــة ضــد األطف ــصادي املرتكب ــسي واالقت ــرائم االســتغالل اجلن ــضا يف   . جب ــها أي ــل مهّمت وتتمث
مكافحــة ســياحة اجلــنس واجلــرائم املرتكبــة عــن طريــق اســتعمال التكنولوجيــات اجلديــدة، ويف 
 اإلشراف على عمل وحدات الشرطة العدلية يف اهلياكل اجلهويـة لألمـن الـوطين وتوجيـه ذلـك         

  . العمل
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أبريــل / نيــسان٢ املــؤرخ ٧٣-٢٠٠٤ومــن اجلــدير بالــذكر كــذلك القــانون عــدد        - ٩٢
ــدة      ٢٠٠٤ ــى األخــالق احلمي ــداءات عل ــق باالعت ــة فيمــا يتعل ــة اجلزائي ــل للمجل ــّدل واملكّم  املع

  ). من هذا التقرير٥انظر املادة (وبالتحّرش اجلنسي 
  

   جملة األحوال الشخصية -  ٣ –باء     
ة األحوال الشخصية خمتلف أشكال االجتار بالنـساء والفتيـات واسـتغالهلن يف          حتظر جمل   - ٩٣

  : البغاء، وذلك من خالل
  حتديد السن األدىن للزواج؛  -  
تأسيس واجب كـل واحـد مـن الـزوجني أن يعامـل اآلخـر بـاملعروف وحيـسن عـشرته                       -  

  ويتجّنب إحلاق الضرر به؛ 
  الضرر الذي حلقه؛إجازة الطالق بطلب من أحد الزوجني بسبب   -  
  تنظيم احلضانة وشروط ممارستها؛  -  
  . تعزيز محاية القاصرين  -  

  
   التشريع املنظّم مليدان العمل -  ٤ –باء     

) وال سـيما الفتيـات    (مت اختاذ تدابري حمّددة ملنع الّسخرة أو العمل الذي يقوم به أطفال               - ٩٤
 علــى مجيــع اتفاقيــات العمــل الدوليــة انتــهاكا للمعــايري الدوليــة، مــع العلــم بــأن تــونس صــّدقت

 .املتعلقة حبماية الطفل

يستلهم التشريع الوطين املنظّم لعمل األطفال، مبا يف ذلك قانون الـشغل، بقـدر كـبري،                 - ٩٥
املعايري الدولية للعمل، وهو يقـوم علـى أسـاس نفـس املبـادئ الـيت ترمـي إىل محايـة األطفـال يف                        

  : ميدان العمل أي، باخلصوص
األنشطة (ديد العمر األدىن للتوظيف يف مجيع األنشطة اليت حيكمها قانون الشغل حت  -   

عوضا عن ( عاما كقاعدة عامة ١٦عند مستوى ...) الصناعية والتجارية والزراعية
  وتوافق هذه السن عمر التعليم اإلجباري؛ ).  عاما١٥

  يكلّفون بأدائه؛ الفحص الطيب للتأكّد من قدرة األطفال على إجناز العمل الذي س  -   
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 عاما ١٨ عاما وتقل عن ١٤ز سنهم حظر العمل ليال بالنسبة لألطفال الذين تتجاو  -   
 ساعة متتالية على األقل، على أن يشمل ذلك فترة مابني العاشرة ليال ١٢خالل 

  والسادسة صباحا؛

  محاية صحة وأمن الطفل العامل؛  -   

  جر، فضال عن احترام ساعات العمل؛دفع أجر أدىن ومنح إجازة سنوية مدفوعة األ  -  
 عامــا يف أنــواع العمــل الــيت، حبكــم  ١٨حظــر عمــل األطفــال الــذين تقــل ســنهم عــن    -  

طبيعتــها أو الظــروف الــيت متــارس فيهــا، ميكــن أن تّعــرض للخطــر صــحة األطفــال          
  وسالمتهم وأخالقهم؛

الق احلميـدة  وهكذا، فإن املنشآت الزراعية مطالبة بـصون األخـ      . احترام كرامة الطفل    -  
   عاما؛١٦واحلياء العام يف األماكن اليت يدعى للعمل هبا أطفال تقل سنهم عن 

ــادرين جــسمانيا علــى إجنــاز        -   ــوا ق حظــر عمــل األطفــال يف هــذه املنــشآت إن مل يكون
  األعمال اليت توكل إليهم؛

 عامـا كعمـال منـازل، مـع العلـم بـأن             ١٦حظر تشغيل األطفال الذين تقل سنهم عـن           -  
وذلـك  ( عامـا    ١٤ا احلظر كان يـستهدف فيمـا مـضى األطفـال الـذين تبلـغ سـنهم                  هذ

  ).٢٠٠٥أبريل / نيسان٤ املؤرخ ٢٠٠٥/٣٢مبوجب القانون عدد 
وقد مت اعتماد نصني تنظيميني جديدين عمال بقانون الشغل لتعزيز محاية األطفال من   -  ٩٦

وزير الشؤون االجتماعية ويتمثل هذان النصان يف أمرين صادرين عن . األعمال اخلطرة
حيدد األمر األول أنواع األعمال اليت حيظر تكليف . ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٩ومؤرخني 

وحيدد الثاين شروط منح تراخيص العمل الشخصية فيما يتعلق بظهور . األطفال بإجنازها
  .نمائيةياألطفال يف العروض العامة أو مبشاركتهم يف األعمال الس

/  متـوز ٢٧ املـؤرخ  ٦٣-٢٠٠٤ مـن القـانون عـدد     ٨٦عن ذلـك، جتـّرم املـادة        وفضال    - ٩٧
 املتعلــق حبمايــة اخلــصوصيات، إنتــاج واســترياد، وحيــازة، ونــشر الــصور واملــواد   ٢٠٠٤يوليــه 

  . اإلباحية اليت يظهر فيها األشخاص القاصرون أو األشخاص عموما
أي نص قانوين حيكم عالقات ال يرد التنصيص على الّسخرة أو العمل اإلجباري يف   -  ٩٨

كعقوبة أو كتدبري (العمل يف القطاع العام أو القطاع اخلاص يف أي شكل من األشكال 
تأدييب يف إطار العمل، باعتباره ضريبة أو إجراء مفروضا إلجناز أعمال من أجل املصلحة 

ظر ومل تعرض على ن. ، وليس هلذه الظاهرة وجود على صعيد املمارسة يف تونس)العامة
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احملاكم أية قضية متعلقة بالعمل اإلجباري أو الّسخرة، وبالتايل ال توجد أية قرارات قضائية 
  .لتماس يف هذا الشأناكذلك، مل تسّجل دوائر تفقدية الشغل أية شكوى أو . يف هذا اجملال

  
  آليات احلماية القضائية  –جيم     

وهو ينص . ا االجتار باألشخاصيؤّمن النظام القضائي التونسي محاية حمّددة لضحاي  -  ٩٩
على تقدمي مساعدة يف األطوار املناسبة من اإلجراءات اجلنائية اليت يشرع فيها ضد مرتكيب 

  .املخالفات وعلى اختاذ تدابري تتيح للضحايا إمكانية احلصول على جرب الضرر الذي حلقهم
ــال الــ       - ١٠٠ ــؤّمن لألطف ــدابري خاصــة لكــي ت ــال، اختــذت ت ــبيل املث ــى س ــهكت  وعل ذين انت

ويف حالـة عـدم وجـود       . حقوقهم وألوليائهم الشرعيني إمكانية اللجـوء إىل مؤسـسات احلمايـة          
أولياء شرعيني، فإن الويل املعّين من الـسلطات العامـة هـو الـذي جيـب أن يتـوىل رفـع الـدعوى                      

وميكــن أيــضا أن يتــوىل منــدوب محايــة الطفولــة . والســيما حــني يكــون الــضحية طفــال مهمــال
  . سألة على العدالة، عند االقتضاءعرض امل
 ويف مجيع احلاالت، جيـب أن تـؤّدي سـبل الـتظلم املتاحـة، يف مرحلـة أوىل، إىل تـوفري                      - ١٠١

  . احلماية العاجلة للطفل الضحية، ويف مرحلة ثانية إىل عرض مرتكب املخالفة على العدالة
قـدمي شـكوى أو عـن طريـق          ومن بني املؤسسات املتخصصة اليت ميكن اللجوء إليها بت         - ١٠٢

اإلبــالغ، يف حالــة انتــهاك حــق معتــرف بــه، يوجــد قــضاة األســرة، وقــضاة الطفولــة، وحمــاكم   
الطفولــة، والــشرطة أو احلــرس الــوطين، واملنــدوب العــام حلمايــة الطفولــة، ومنــدوبو محايــة          

  .الطفولة
وق  ويف حالة حدوث انتهاك، ميكن عرض املسألة على مؤسسات أخـرى حلمايـة حقـ        - ١٠٣

وهي، باخلصوص، مؤسسات احلماية العدلية، مثل وكالـة اجلمهوريـة وقـضاة حمـاكم              . اإلنسان
  . الناحية
 ومينح اإلسعاف القضائي لكل متقاض يثبت عدم كفاية دخله لتغطية التكاليف -  ١٠٤

وهي متنح للضحية اليت تتمسك باحلق الشخصي سواء كانت تونسية أو أجنبية، . القضائية
بب السن، وملقدمي مطالب االستئناف، وكذلك إذا كانت اجلرائم املرتكبة دون متييز بس

وميكن أيضا منح اإلسعاف .  سنوات أو أكثر من ذلك٣تستتبع حكما بالسجن ملدة 
  . القضائي يف إطار معاهدات املساعدة القضائية املتبادلة

لق مبنح  واملتع٢٠٠٢يونيه / حزيران٣ املؤرخ ٥٢- ٢٠٠٢ ومينح القانون عدد -  ١٠٥
اإلسعاف القضائي للطفل الضحية أو املعّرض خلطر، وذلك يف إطار حماكمة جنائية أو مدنية، 



CEDAW/C/TUN/6  
 

09-34621 35 
 

مساعدة جمانية خبدمات حمام وتغطية تكاليف أي اختبار أو مهام خمتلفة أخرى تأمر احملكمة 
  .بإجرائها، فضال عن الرسوم والتكاليف املتعلقة برفع القضية وتسجيلها وبالطابع اجلبائي

 ويتعّين أيضا توضيح أن الطفل له احلق، يف حالة رفض األولياء املطالبة بغرامات -  ١٠٦
وأصبح يعترب قادرا على التمييز ( عاما ١٣وجبرب الضرر الذي حلقه، وإذا كان عمره قد جتاوز 

 أو يّربئ ذمته من التزام، بدون “يثريه”، أن يقوم بأي إجراء ميكن أن )وفقا للقانون التونسي
. اعدة من ولّيه الشرعي أو الوصّي عليه، دون أن يتحّمل أية تكاليف نتيجة لذلكمس

 عاما ١٣ من جملة االلتزامات والعقود ختّول الطفل الذي جتاوز عمره ٩وبالفعل، فإن املادة 
  . أن يتمسك باحلق الشخصي وأن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي حلقه

ــراز أن  - ١٠٧ ــذا الـــسياق، جيـــب إبـ ــالتحقيق   ويف هـ الـــسلطات التونـــسية املختـــصة تقـــوم بـ
. واملالحقة على حنو صارم حـني تكـون األفعـال املرتكبـة أشـكاال خطـرية لالجتـار باألشـخاص                   

  .وهي حتاكم وتدين مرتكيب تلك األفعال
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  تطور قضايا املخالفات اجلنسية
  

  
٢٠٠٣‐
٢٠٠٤  

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥  

٢٠٠٥‐
٢٠٠٦  

٢٠٠٦‐
٢٠٠٧  

٢٠٠٧‐
٢٠٠٨  

  ١٤٤  ١٥٩  ١٢٤  ١٢٤  ١٥٢  االغتصاب
ــى قاصـــر دون ــاء علـ ــايف احليـ ــا ينـ ــداء مبـ االعتـ

  ٧٨  ١١٢  ٩١  ١٤٠  صفر  اخلامسة عشرة وبدون موافقته
  ٤٠٤  ٤١٢  ٣٩٦  ٣٠٤  ٦٦٥  االعتداء على احلياء

  ٤٧  ٣٢  ٨٣  ٣٥  ٥٨  اللواط
حتــريض القاصــرين علــى الفجــور أو الفــساد أو

  ٤  ٤  ٧  ٧  صفر  إعانتهم على ذلك أو تسهيله هلم
  ٢٦٣  ٢٣٨  ٣٠٤  ٢٣١  ٣٨٥  ء السريالبغا

  ٦٠  ٧٣  ٥٧  ٧١  ٦٥  التحريض على الفجور
ــع ــة مـ ــن درايـ ــشون عـ ــذين يعيـ ــخاص الـ األشـ

  ٢٢  ١٣  ٣٢  ٥٣  صفر  أشخاص يتعاطون عادة البغاء
  ١٤  ٢٢  ١٧  ٢٦  صفر  تقدمي املعونة واملساعدة على البغاء

  ٨٢  ٨٤  ٥٠  ٥٠  ١٧٧  املراودة
  ١ ١١٨  ١ ١٤٩  ١ ١٦١  ١ ٠٤١  ١ ٥٠٢  اجملموع

    
  استراتيجية منع االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء  - دال     

 باإلضــافة إىل جهــاز القمــع وآليــات احلمايــة مــن االجتــار باألشــخاص، واقتناعــا بــأن     - ١٠٨
القوانني وحـدها ال تكفـي للتغلـب علـى أي مـشكلة، وضـعت تـونس اسـتراتيجية ملنـع االجتـار                

سـيما   ري ترمي إىل تدارك العوامـل الـيت جتعـل األشـخاص، وال     باألشخاص من خالل تنفيذ تداب    
وهكـذا، فقـد أوليـت    . النساء واألطفال، عرضة هلذه املشكلة، مثل الفقر وعدم تكافئ الفـرص     

عنايــة خاصــة للمنــاطق احملرومــة اقتــصاديا واجتماعيــا بغيــة التــصدي لألســباب اجلذريــة لالجتــار 
  .باألشخاص

القا من االعتقاد بأن الفقر والبطالة وعدم الوصول إىل  وبالفعل، فإن تونس، انط-  ١٠٩
املوارد هي األسباب الكامنة وراء خمتلف أشكال االستغالل، أقامت جهازا وقائيا ملكافحة 

 للفئات االجتماعية األكثر ضعفا ولألشخاص املعوزين أو الفقر، مع إيالء عناية خاصة
واسطة آليات مثل صندوق التضامن املفتقرين ملعيل داخل األسرة وذلك، باخلصوص، ب

 للنهوض بتشغيل الشباب، ونظام ٢١- ٢١، والصندوق الوطين ٢٦-٢٦االجتماعي 
املعونات الدائمة واملعونات االستثنائية، واإلدماج االقتصادي للمجموعات األكثر ضعفا، 

  .ونظام محاية العاملني املطرودين ألسباب اقتصادية
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ظيم مزيد من محالت التوعية بشأن االسـتغالل اجلنـسي    وجيرى كذلك بذل جهود لتن - ١١٠
لألطفال، وحتسني كفاءات املوظفني، وإقامة اهلياكل املناسـبة ملعاجلـة هـذا النـوع مـن احلـاالت                  

. وستتواصــل اجلهــود يف جمــال التــرويج علــى نطــاق واســع لوســائل وآليــات احلمايــة    . الــصعبة
دوائر األمن الوطين وقضاة قـصر العدالـة        وتتواصل أيضا محلة حتسيس يف هذا اإلطار تستهدف         

  .والنيابة العامة
 ومن جهـة أخـرى، أسـس املـشّرع التونـسي دور التـساهل اجلنـسي، وهـي مـساحات            - ١١١

 ١٩٤٢أبريـل   / نيـسان  ٣٠خمصصة ملمارسة البغاء حيكمهـا يف تـونس مرسـوم حكـومي مـؤرخ               
  .١٩٩٧يناير / ن الثاين كانو١٢أضيف إليه تعميم إداري صادر عن وزارة الداخلية ومؤرخ 

 حتظى املومسات بربنـامج حمـّدد علـى الـصعيد الـصّحي ألهنـن يعتـربن جمموعـة تـشكل                     - ١١٢
 سلـسلة مـن التـدابري الـصّحية     ٢٠٠١أبريل /وبالفعل، اختذت يف نيسان. خطرا كبريا على الغري 

  : هبدف
يص فرض رقابة صّحية صارمة، بصورة خاصة، على املومسات احلاصـالت علـى تـرخ           -  

  واألشخاص املكلفني باإلشراف على دور البغاء؛
  تأمني الوقاية الصّحية لألماكن؛  -  
نــشر معلومــات متعلقــة بالتربيــة الــصّحية ملنــع انتــشار األمــراض املنقولــة جنــسيا ووبــاء    -  

  اإليدز؛
ــى         -   ــوزع عل ــيت ت ــة ال ــات الذكري ــة والســيما الواقي ــى وســائل الوقاي تيــسري احلــصول عل

  .املومسات جمانا
 وجيب ذكر أن عدد الفتيات العامالت يف دور البغـاء قـد اخنفـض نظـرا ألمهيـة مكانـة                 - ١١٣

 سـجلت  ٢٠٠٢ويف عـام  .  اإلسـالمية  -األسرة يف الثقافة التونسية وتأصلها يف الثقافـة العربيـة           
السلطات املختصة عددا من حاالت إعادة اإلدماج االجتماعي للمومسات املـسجالت رمسيـا،      

  . أو الزواج/ق احلصول على عمل ووذلك عن طري
  

  تدابري إعادة التكّيف وإعادة اإلدماج لضحايا االجتار  - هاء     
 توجد عدة آليات من شأهنا أن تيّسر إعادة التكيف وإعادة اإلدماج للنـساء والفتيـات                - ١١٤

  :الضحايا يف احلياة االجتماعية ومنها باخلصوص
 جيةياالسترات هذه تندرج :االجتماعني جواإلدما للدفاع الوطنية جيةياالسترات  *  

 والشباب األطفال وقاية إىل هتدف اجتماعية سياسة إطار يف ١٩٩٢ عام منذ ةالقائم
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 دراسة،ال يف فشلالو واجلنوح، واالحنراف، االجتماعي، اإلقصاء أشكال مجيع من
  .التفكك من األسر وقايةإىل و واجلنسي، االقتصادي واالستغالل

 مكلفــة ني،ياالجتمــاع دفاعالــو لإلدمــاج مركــزا ١١ بإنــشاء إلســتراتيجيةا هــذه مسحــت وقــد
  :يلي مبا باخلصوص

 اجلنـوح  إىل تـؤدي  أن ميكـن  الـيت  واحلـاالت  الظـروف  عـن  املبكـر  الكشف يف املسامهة  •  
  ؛االجتماعي التكيف وعدم

ــع رصــدلل اســتراتيجية وضــع  •   ــز وجلم ــات وجتهي ــصلة البيان ــف املت ــدم أشــكال مبختل  ع
  ؛امليدان هذا بشأن التخصصات متعددة دراسات وإلجراء ،التكيف

 أن ميكـن  الـيت  اهلياكـل  إىل وتـوجيههم  ،صـعبة  اظروفـ  الذين يواجهـون   األطفال إرشاد  •  
  ؛إدماجهم على تساعد

 اجلنوح،بـ  املهـددين  أو اجلـاحنني  لألشـخاص  والتعليمـي  االجتمـاعي  التأطري يف املسامهة  •  
ــأمني ــة وت ــ حلــاالهتم، املتابع ــدخالت ساعدهتموم ــي مناســبة بت ــادة إىل ترم ــّي إع  فهمتك
  ؛اجتماعيا اندماجهم وإعادة

 خلطــر املعرضــني واألشــخاص اجلــاحنني لفائــدة الفعاليــات خمتلــف بــني التنــسيق تــأمني  •  
 .اجلنوح

 املهـــددين األشـــخاص وفئـــات األشـــخاص رعايـــة يف ةمتخصـــص هياكـــل املراكـــز هـــذه متثـــل
  :ةمتنوع كاالأش الرعاية هذه وتتخذ. بالتهميش

  م؛التعلي عن املنقطعني واملراهقني األطفال لفائدة التأهيل وإعادة للتعليم برامج  •  
  ؛نفسانية رعاية  •  
  ؛لألسر التعليمية القدرات تعزيز إىل يرمي العائلي لتأطريل برنامج  •  
 .األسرة صعيد على وتوفيق وساطة  •  

 عدد املرسوم مبوجب ّسسأ الذي ز،املرك هلذا :لألطفال االجتماعية احلماية مركز  *  
 الستيعاب قدرة ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ١٢ املؤرخ ٢٨٧٥ -  ٢٠٠٧

 ةصعب حاالت يف يعيشون الذي األطفال لااستقب يف مهمته وتتمثل. طفال  ٧٢
 يوفر وهو. الطفولة محاية مندويب أو األسرة قضاة إىل همهوتوجي خطر،لل واملعرضني

 حتقيق بغية والنفسانية الطبية رعايةالب ويقوم األساسية، اجاتاالحتي ويلّبي املأوى
 بالتنسيق األطفال حالة متابعة املركز يتوىل ذلك، نع وفضال. االجتماعي اإلدماج
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 بغية ألطفالل اإلفرادية حلاالتا  ملعاجلةبرامج ويضع ةاملعنّي األطراف خمتلف مع
 .واملهين والتعليمي العائلي إدماجهم إعادة ضمان

  
   والعامة السياسية احلياة: ٧ املادة    

الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري لزيادة متثيل ” يف إطار متابعة توصية اللجنة اليت دعت - ١١٥
املرأة يف مناصب املسؤولية العليا وذلك باخلصوص باعتماد تدابري مؤقتة خاصة على النحو 

 بغية متكني النساء من ممارسة حقهن يف  من االتفاقية٤ من املادة ١املنصوص عليه يف الفقرة 
 “املشاركة يف مجيع ميادين احلياة العامة والسيما يف الوصول إىل مناصب املسؤولية العليا

، مت بذل جهود )١٩٩، الفقرة  A/57/38 ،٢٠٠٢تونس،: انظر املالحظات اخلتامية للجنة(
وهكذا، فإن . اسية والعامةعديدة من أجل تعزيز حضور املرأة يف مجيع ميادين احلياة السي

عدد النساء يف مناصب املسؤولية العليا ومناصب اختاذ القرار ال ينفك يزداد، مربهنا عن 
  . اقتحام املرأة تدرجييا هلذين امليدانني

  
  حضور املرأة داخل السلطة التنفيذية  - ألف     

ــا  - ١١٦ ــرأة حالي ــل امل ــة مــن أعــضاء احلكومــة  ١٥ متث ، شــغلت ١٩٩٩وحــىت عــام  .  يف املائ
وزيـرة لـدى الـوزير األول مكلفـة بـشؤون املـرأة واألسـرة، ووزيـرة          : امرأتان منـصبني وزاريـني    

  . أخرى مكلفة بالبيئة والتهيئة الترابية
  :  نساء٧، تتضمن عضوية احلكومة ٢٠٠٧ ويف عام - ١١٧
  وزيرة للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية؛   -  
  والطفولة واملسّنني؛وزيرة لشؤون املرأة واألسرة   -  
  كاتبة دولة لدى وزير اخلارجية، مكلفة بالشؤون األمريكية واآلسيوية؛  -  
كاتبة دولـة لـدى وزيـرة شـؤون املـرأة واألسـرة والطفولـة واملـسنني، مكلفـة بالطفولـة                       -  

  واملسنني؛
كاتبة دولـة لـدى وزيـر الـشؤون االجتماعيـة والتـضامن والتونـسيني باخلـارج، مكلفـة                     -  

  هوض االجتماعي؛بالن
  كاتبة دولة لدى وزير الصحة العمومية، مكلفة باملؤسسات الصحية؛  -  
ــا    -   ــر تكنولوجيـ ــدى وزيـ ــة لـ ــة دولـ ــة واإل كاتبـ ــة باإلعالميـ ــصال، مكلفـ نترنـــت ت االتـ

  .والربجميات احلرة
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  .  يف املائة١٢ وتبلغ حاليا حصة املرأة يف املناصب الوزارية نسبة -  ١١٨
  .  عّينت امرأة لشغل منصب والية ألول مرة يف تاريخ البلد٢٠٠٤مايو / ويف أيار-  ١١٩
، يتمثل )٢٠١١- ٢٠٠٧( ويف أثناء الفترة املشمولة خبطة التنمية احلادية عشرة -  ١٢٠

  . يف املائة٣٠اهلدف يف رفع حصة املرأة يف مناصب اختاذ القرار إىل ما ال يقل عن 
  

  حضور املرأة داخل السلطة التشريعية  - باء     
وقد ارتفع .  مل تنفك حصة املرأة يف السلطة التشريعية تتطّور من فترة نيابية ألخرى-  ١٢١

يف املائة  ٢٢,٧٥ إىل ١٩٩٩يف املائة يف عام  ١١,٥معدل متثيل املرأة يف جملس النواب من 
  .  يف املائة١٩ويبلغ حاليا معدل متثيل املرأة يف جملس املستشارين نسبة . ٢٠٠٧يف عام 
 غل حاليا امرأة منصب نائبة ثانية لرئيس جملس النواب، وتشغل امرأة أخرى تش-  ١٢٢

  .منصب نائبة رئيس جملس املستشارين
  

  حضور املرأة يف املؤسسات الوطنية  - جيم     
 مت تعــيني نــساء لــشغل مناصــب عليــا منــها باخلــصوص منــصب أمينــة مظــامل ومنــصب  - ١٢٣

  .رئيسة أوىل حملكمة مراجعة احلسابات
  

   حضور املرأة يف الوظيفة العامة-  دال    
وقـد ارتفـع يف عـام    .  ارتقت النساء التونسيات إىل الرتـب العليـا يف الوظيفـة العموميـة            - ١٢٤
 يف املائـة    ٢٣,٦ معدل النساء احلاصالت على عمل وظيفي يف القطاع العـام إىل نـسبة               ٢٠٠٧
  .١٩٩٨ يف املائة يف عام ١٤,٠١مقابل 

  
  اهليئات اجلهوية واحمللية حضور املرأة يف   - هاء     

، ٢٤ يف املائـة داخـل اجملـالس اجلهويـة للواليـات الــ          ٣٢ يبلغ معدل متثيـل املـرأة نـسبة          - ١٢٥
  .  بتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة العامة١٩٩٩وذلك وفقا لقرار اختذ يف عام 

  . ئة يف املا٢٧,٧ نسبة ٢٠٠٥ بلغت حصة املرأة داخل اجملالس البلدية يف عام - ١٢٦
  

  حضور املرأة يف اهليئات االستشارية  - واو     
ــة مــن عــضوية اجمللــس الدســتوري و   ٢٥ متثــل املــرأة  - ١٢٧ ــة مــن مــالك  ٢٠ يف املائ  يف املائ

وهــي كــذلك ممثلــة يف اجملــالس العليــا، مثــل اجمللــس . مــوظفي اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي
  ). يف املائة٧(لى لالتصاالت وكذلك اجمللس األع) يف املائة ١١,٧٦(األعلى للقضاء 
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  حضور املرأة يف اهليئات القضائية - زاي     
.  يف املائـة مـن احملـامني   ٣١ يف املائة مـن القـضاة و   ٢٩، تشكل النساء    ٢٠٠٧ يف عام    - ١٢٨

ويــشغل عــدد منــهن مناصــب رئيــسة حمكمــة ابتدائيــة ومستــشارة لــدى حمــاكم االســتئناف           
  . والتعقيب

  
   األحزاب السياسية أنشطة املرأة يف  - حاء     

 يكفــل دســتور اجلمهوريــة التونــسية للمــرأة حقوقــا مــساوية حلقــوق الرجــل يف مجيــع   - ١٢٩
 يف املائـــة يف اللجنـــة املركزيـــة للتجمـــع ٢٦,٤ويبلـــغ معـــدل مـــشاركة املـــرأة نـــسبة . امليـــادين

  . الدستوري الدميقراطي وهو احلزب احلاكم
  : ، توجد ويف اهليئات املديرة ألحزاب املعارضة- ١٣٠
  امرأة رئيسة للحزب الدميقراطي التقدمي؛  -  
  أربع نساء يف املكتب السياسي حلزب اخلضر من أجل التقدم؛  -  
  ثالث نساء يف املكتب السياسي حلركة الدميقراطيني االشتراكيني؛  -  
  .امرأة يف املكتب السياسي حلزب الوحدة الشعبية  -  
ازال غري كاف، تظل تونس مصّممة متاما على  وأمام هذا التمثيل للمرأة، الذي م-  ١٣١

تعزيز مكانة املرأة يف احلياة السياسية من خالل تكثيف مشاركتها يف اهليئات واهلياكل 
وقد جتّندت عدة مجعيات وجمموعات . املختلفة، وال سيما يف مناصب اإلدارة واختاذ القرار

اة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق للنساء والرجال منذ سنوات عديدة للعمل على حتقيق املساو
وأدت هذه التعبئة إىل قيام األحزاب . بفرص الوصول إىل مناصب إدارة الشؤون العامة

  . ٢٠٠٤السياسية بترشيح املزيد من النساء يف االنتخابات التشريعية لعام 
  

  حضور املرأة يف اهليئات النقابية ومنظمات أرباب العمل  - طاء     
 من الدستور، سواء يف ٨ة التونسية حقها النقايب، املكفول مبوجب املادة  متارس املرأ-  ١٣٢

وحرصا على زيادة إشراك . اهلياكل النقابية األساسية أو يف سائر اهليئات النقابية الوطنية
النساء يف احلياة النقابية، أنشأ االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 

تونسي للشغل، واالحتاد التونسي للزراعة والصيد البحري، على التوايل، واالحتاد العام ال
الغرفة الوطنية للنساء رئيسات املؤسسات، واللجنة الوطنية للمرأة العاملة، واالحتاد الوطين 

  .للمزارعات
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  حضور املرأة يف اجملتمع املدين  - ياء     
 اليت أعطيت دفعا حامسا يف  تشارك النساء التونسيات بفاعلية يف أنشطة اجلمعيات-  ١٣٣

وهن ميثّلن أكثر من ثلث جمموع . إطار تدعيم العملية الدميقراطية وتعزيز أسس اجملتمع املدين
وتشغل املرأة كذلك . ٢٠٠٧ عام  يف٩ ٠٦٣املنخرطني يف اجلمعيات، اليت بلغ عددها 

وتكتسي مشاركة . يف املائة من مناصب اإلدارة يف اجلمعيات واملنظمات الوطنية واملهنية  ٢١
النساء يف اجملتمع املدين أمهية استراتيجية ألكثر من سبب واحد إذ أهنا تسعى إىل مواصلة 
وتعزيز النضال النسائي وتؤكد قدرة املرأة على استحداث حقوق جديدة يف املواطنة الكاملة 

  .والتامة يف الواقع اليومي
اركة املرأة على مّر السنني يف شغل  ويتبني من حتليل الطريقة اليت تطورت هبا مش-  ١٣٤

خمتلف مناصب اختاذ القرار يف تونس وجود تفاوتات ما زالت قائمة بني معّدالت حضور 
الرجال والنساء على اجلبهات املتعددة للحياة العامة والسياسية، وال سيما املعّدالت املتعلقة 

لذي سيزداد من أجله تركيز ويف ذلك تفسري للسبب ا. بأحزاب املعارضة واملنظمات الوطنية
على تكثيف ) ٢٠١١-٢٠٠٧(اجلهود يف أثناء الفترة املشمولة خبطة التنمية احلادية عشرة 

عالم واالتصال السياسي للمرأة فضال عن برامج اإل" التمكني"برامج التدريب اليت تستهدف 
ساواة والشراكة بني والتوعية، بغية التأثري يف العقليات وأمناط السلوك، وإرساء أسس ثقافة امل

  . الرجال والنساء يف احلياة العامة
  

  التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل: ٨املادة     
 ال يتضّمن نظام الوظيفة العمومية يف تونس أي متييز ضد النساء الـاليت ميكنـهن، مثـل                  – ١٣٥

ة يف أعمــال الرجــال متامــا، متثيــل بلــدهن علــى الــصعيد الــدويل بــصفة دبلوماســيات، واملــشارك 
  .املنظمات الدولية واإلقليمية

  
  حضور املرأة داخل وزارة الشؤون اخلارجية - ألف     

 اختـاذ تـدابري لزيـادة   ” يف إطار متابعة توصـيات اللجنـة الـيت دعـت الدولـة الطـرف إىل            - ١٣٦
ــا  ــرأة يف مناصـــب املـــسؤولية العليـ ــة  (“متثيـــل املـ ــة للجنـ  -تـــونس : انظـــر املالحظـــات اخلتاميـ

٢٠٠٢،A/57/38  مت تدعيم متثيـل املـرأة يف مناصـب املـسؤولية يف أثنـاء الفتـرة       )١٩٩، الفقرة ،
وهكــذا، فــإن املناصــب املختلفــة الــيت تــشغلها نــساء يف وزارة الــشؤون . املــشمولة هبــذا التقريــر

  :  موزعة كما يلي٢٠٠٧اخلارجية يف عام 
بـوزارة اخلارجيـة منـذ شـهر         مت تعيني كاتبة دولة مكلفة بالشؤون األمريكية واآلسيوية         -  

  ؛ ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
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  ؛٢٠٠٣أكتوبر /مت تعيني كاتبة عامة لوزارة الشؤون اخلارجية يف شهر تشرين األول  -  
   نساء وظائف سفريات؛٣تشغل   -  
  توجد بالوزارة امرأة مكلفة مبهمة؛  -  
  تشغل امرأة وظيفة قائمة باألعمال؛  -  
   نساء وظيفة مديرة؛٣تشغل   -  
   امرأة وظيفة نائبة مديرة؛١٥غل تش  -  
   امرأة وظيفة رئيسة شعبة؛٢٤تشغل   -  

  
  اإلجراءات اليت اختذهتا الدبلوماسية التونسية لفائدة النهوض حبقوق املرأة  - باء    

  
   على مستوى جملس األمن -  ١ –باء     

-٢٠٠٠ صّوتت تونس يف أثناء واليتها كعضو غري دائم مبجلس األمن للفترة - ١٣٧
وقد انضمت بذلك . املتعلق باملرأة والسلم واألمن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥، بالتأييد للقرار ٢٠٠١

  : ألعضاء اجمللس اآلخرين يف توجيه
النداء إىل األطراف املشاركة يف الرتاعـات املـسلحة لكـي حتتـرم حبـزم وبـصورة كاملـة                     -  

  القانون الدويل املتعلق حبالة النساء يف الرتاعات؛
قيــق تــوازن أفــضل بــني اجلنــسني يف مجيــع عمليــات حفــظ الــسالم، النــداء مــن أجــل حت  -  

وكذلك يف ختطيط الـسياسات واالسـتراتيجيات والـربامج املتعلقـة بالـسالم واألمـن يف         
  .العامل

  
  على مستوى اجلمعية العامة لألمم املتحدة  -  ٢ –باء     

تحدة، جتّدد  مل تنفك تونس، لدى مشاركتها يف أعمال اجلمعية العامة لألمم امل- ١٣٨
اإلعراب عن تأييدها ملختلف املبادرات والقرارات الرامية بالنهوض بوضع املرأة على مجيع 

وقد صّوتت بالتأييد جلميع القرارات املتصلة بذلك ومنها باخلصوص القرارات اليت . األصعدة
ضاء على التدابري الواجب اختاذها للق”و ) ٢٠٠٤ (“االجتار بالنساء والفتيات”تتناول مسألة 

  ).٢٠٠٤ (“جرائم الشرف املرتكبة ضد النساء والفتيات
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 وتعمل تونس كذلك على حتقيق التنفيذ التام إلعالن وبرنامج عمل بيجني وللنص -  ١٣٩
 املرأة عام”املعنون ) ٢٠٠٠(الذي اعتمدته الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة 

  .“ية، والسلم للقرن احلادي والعشريناملساواة بني اجلنسني، والتنم: ٢٠٠٠
  

  على مستوى اهليئات الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي  -  ٣ –باء     
ــضوة يف     - ١٤٠ ــها كع ــرة واليت ــاء فت ــونس، يف أثن ــرأة  ” اشــتركت ت ــة وضــع امل ــرة “جلن  للفت
  : ، يف تقدمي عدة مشاريع قرارات مثل٢٠٠٥-٢٠٠١

ملــرأة، مبــا يف ذلــك اجلــرائم املبّينــة يف الوثيقــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد ا  -  
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامة، املعنونة       
  ؛“اجلنسني، والتنمية، والسلم للقرن احلادي والعشرين

 . احترام املساواة بني اجلنسني يف مجيع برامج وسياسات هيئات األمم املتحدة  -  
  

  على مستوى التعاون الثنائي ومتعدد األطراف  -  ٤ –باء     
 على الصعيد العريب، تشارك تونس بفاعلية يف املنتديات واملؤمترات اليت تنظمها منذ -  ١٤١
 منظمة املرأة العربية واليت ترمي إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ٢٠٠٣عام 

 وتولّي املرأة املسؤولية عن مشاكلها، والتعاون بني البلدان وإىل تغيري عقليات السلطة األبوية،
  .العربية بغية النهوض بوضع املرأة

 على الصعيد اإلفريقي، أبرمت تونس مع بلدان إفريقية عدة اتفاقات مسحت لتلك -  ١٤٢
البلدان بأن تستلهم التجربة التونسية يف جمال النهوض باملرأة واألسرة، وذلك باخلصوص مع 

  ).٢٠٠٣(، والنيجر )٢٠٠٢(، وغينيا )٢٠٠٢(، وبنن )٢٠٠١( فاسو، ومايل - ينا بورك
 وواصلت تونس كذلك جهودها على صعيد العالقات متعددة األطراف لتدعيم - ١٤٣

ويف هذا االجتاه، دعت تونس، لدى انعقاد جملس وزراء االحتاد . حقوق املرأة اإلفريقية
. ، إىل حتسني متثيل املرأة يف هيئات تلك املنظمة)٢٠٠٢يونيه /ديربان، حزيران(اإلفريقي 

املرأة ”واستضافت تونس كذلك املؤمتر الثالث ملنتدى النساء اإلفريقيات حول موضوع 
، وكذلك االستشارة اإلقليمية ٢٠٠١يناير / يف شهر كانون الثاين“وإدارة الرتاعات املسلحة

 على بروتوكول امليثاق اإلفريقي حول االستراتيجيات املتعلقة بتعجيل إجراءات التصديق
  .٢٠٠٧أبريل /حلقوق اإلنسان والشعوب اخلاص حبقوق املرأة، وذلك يف شهر نيسان

  : على مستوى البحر األبيض املتوسط، شاركت تونس باخلصوص يف أعمال-  ١٤٤
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النساء واهلجرة ”املنتدى اخلامس لنساء البحر األبيض املتوسط حول موضوع   -   
  ؛)٢٠٠٣أكتوبر /أثينا، تشرين األول ("وحوار الثقافات

القوانني، :  متوسطية- حقوق املرأة يف منطقة األورو "احللقة الدراسية حول   -   
  ؛)٢٠٠٣أكتوبر /ستراسبورغ، تشرين األول (“واألديان، والتقاليد

نــوفمرب /اســطنبول، تــشرين الثــاين(املــؤمتر الــوزاري حــول تعزيــز دور املــرأة يف اجملتمــع   -  
  ؛)٢٠٠٦

الـشراكة والتنميـة يف عـامل      :  متوسـطية  -املـرأة العربيـة واألورو      ”املنتدى الدويل حول      -  
  ).٢٠٠٧فرباير / مالطة، شباط (“متغري

 ومــن جهــة أخــرى، أبرمــت تــونس سلــسلة مــن االتفاقيــات الثنائيــة ووضــعت بــرامج   - ١٤٥
االحتـــاد للتعـــاون، وال ســـيما مـــع النـــرويج، وأملانيـــا، والـــسويد، ولكـــسمربغ، وكـــذلك مـــع  

 االســتراتيجية الوطنيــة  اعتمــادات ســامهت يف تنفيــذاألورويب، مسحــت لتــونس باحلــصول علــى
  . للنهوض باملرأة

  
  حضور الكفاءات النسائية التونسية يف اهليئات الدولية واإلقليمية - جيم     
  يف اهليئات الدولية  -  ١ –جيم     

 احلكوميـــة الدوليـــة، وفقـــا  امـــرأة تونـــسية يف املنظمـــات٧٦، تعمـــل ٢٠٠٧ يف عـــام - ١٤٦
  : للتوزيع اآليت

   موظفة؛٣٢: األمانة العامة لألمم املتحدة  -  
   موظفات؛١٠): اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية، والعلم والثقافة   -  
   موظفات؛١٠: جمموعة البنك الدويل  -  
  موظفة واحدة؛: صندوق النقد الدويل  -  
  موظفة واحدة؛: دة حظر التجارب النوويةاللجنة التحضريية ملنظمة معاه  -  
  موظفة واحدة؛: منظمة حظر األسلحة الكيميائية  -  
   موظفات؛٤: منظمة الصّحة العاملية  -  
  موظفة واحدة؛: نكوفونيةااملنظمة الدولية للفر  -  
  موظفة واحدة؛ : منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  -  
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  موظفة واحدة؛:  والالسلكيةاالحتاد الدويل لالتصاالت السلكية  -  
  موظفتان؛: مفّوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  -  
  موظفتان؛: منظمة العمل الدولية  -  
  موظفتان؛: املنظمة الدولية للملكية الفكرية  -  
  موظفتان؛: منظمة التجارة العاملية  -  
): ة التجـارة العامليـة    منظمـ /مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    (مركز التجارة الدولية      -  

  موظفتان؛
  موظفتان؛: منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  -  
  موظفة واحدة؛: جلنة الصليب األمحر الدولية  -  
  موظفة واحدة؛: املعهد الدويل إلدارة املياه  -  
 ومن جهة أخرى، يتعني إبراز مشاركة تونسيات يف عـضوية منظمـات غـري حكوميـة                 - ١٤٧

االحتـاد الـدويل    ” رئيسة لـ    ٢٠٠٧ية، ومنها باخلصوص انتخاب تونسية يف عام        ذات والية دول  
. “اللجنـة العامليـة لرئيـسات املؤسـسات    ” وتونسية أخرى رئيسة لــ     “لرابطات حقوق اإلنسان  

 الــيت يوجــد مقّرهــا يف عّمــان “املؤســسة مــن أجــل املــستقبل”وفــضال عــن ذلــك، فــإن رئيــسة 
  .تونسية) األردن(
  

  على الصعيد العريب  -  ٢ –جيم     
  :  تعمل أربع نساء تونسيات يف هيئات عربية معّينة، على النحو التايل- ١٤٨
  انتخبت امرأة تونسية أمينة عامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات االتصال؛  -  
  ترأس تونسية مركز املرأة العربية للبحث والتدريب؛   -  
   ؛“ء العرب املستقلني حلقوق اإلنسانجلنة اخلربا”تشغل امرأة تونسية منصب رئيسة   -  
  .“املنظمة العربية لألسرة”تشغل تونسية منصب األمينة العامة لـ   -  

  
  على الصعيد األفريقي  -  ٣ –جيم     

  :  تعمل أربع تونسيات بلجنة االحتاد اإلفريقي على النحو التايل- ١٤٩
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كتـب األمـم املتحـدة يف    تشغل تونسية منصب املمثلة الدائمة لالحتـاد اإلفريقـي لـدى م             -  
  جنيف؛

  ؛“املرأة والتنمية اجلنسانية”تشغل تونسية منصب رئيسة شعبة   -  
  ؛“عالم واالتصالاإل”رئيسة شعبة منصب  تشغل تونسية  -  
اللجنـة االقتـصادية    " يف   “املـرأة والتنميـة   ”انتخبت تونـسية ملنـصب مقـّررة أوىل للجنـة             -  

  .“فريقياأل
  

  اجلنسية : ٩املادة     
.  تكفل أحكام قانون اجلنـسية االحتـرام الكامـل للشخـصية القانونيـة للمـرأة املتزّوجـة                 - ١٥٠

وهكذا فإن املرأة التونسية اليت تتزّوج بأجنيب أو اليت تتغّير جنسية زوجها بعد الـزواج ال تتغّيـر                  
  .جنسيتها بصورة آلية، وال تصبح عدمية اجلنسية، وال جترب على اختاذ جنسية زوجها

 الدولــة الطــرف أن تواصــل عمليــة ” إطــار تنفيــذ توصــية اللجنــة الــيت طلبــت إىل    ويف- ١٥١
ــشريعي  ــة  ( “اإلصــالح الت ــة للجن ــونس: انظــر املالحظــات اخلتامي ــرة A/57/38،٢٠٠٢-ت ، الفق

يف هذا اجملال، أجري إصالح هبدف تدارك بعـض الـصعوبات الـيت لـوحظ وجودهـا يف                ) ١٩١
 سيما الصعوبة اليت كانت متمثلة يف اسـتحالة أن تقـدم             من قانون اجلنسية، وال    ١٢تنفيذ املادة   

األم التونسية طلبا مشتركا مع زوجها األجنيب للحصول على اجلنسية التونسية لطفلـها املولـود               
  .يف اخلارج

، املعــّدل ٢٠٠٢ينــاير / كــانون الثــاين٢١ املــؤرخ ٤-٢٠٠٢ ومبوجــب القــانون عــدد - ١٥٢
ية أصـبحت املـرأة التونـسية املتزوجـة بـأجنيب هلـا احلـق يف                 من قانون اجلنسية التونـس     ١٢للمادة  

إعطاء جنسيتها لطفلها املولود يف اخلارج يف إطار ذلك الزواج مبجرد تقدمي إعالم انفـرادي يف                
  .حالة وفاة األب أو اختفائه أو عجزه القانوين

تحفّظ  ويف الواقع، يشكل إصدار هـذا القـانون مرحلـة هامـة حنـو الـسحب النـهائي للـ                  - ١٥٣
مــن اتفاقيـة األمــم املتحـدة للقــضاء علـى مجيــع أشـكال التمييــز ضــد     ) ٢الفقـرة   (٩علـى املــادة  

  .املرأة، وحتقيق املساواة التامة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما
  

  التعليم: ١٠املادة     
ة إىل النــهوض  يف أثنـاء الفتـرة املـشمولة هبــذا التقريـر، واصـلت تــونس جهودهـا الراميـ       - ١٥٤

ويف هذا الـصدد تـنص املـادة األوىل مـن القـانون             . حبق املرأة يف التعليم والتدريب دون أي متييز       
، املتعلـق بـالتعليم والدراسـة، علـى         ٢٠٠٢يوليـه   / متوز ٢٣ املؤرخ   ٨٠-٢٠٠٢التوجيهي عدد   
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ن متييـز   التعليم أولوية وطنية مطلقة وأن الدراسة حق أساسي مكفول جلميع التونسيني دو           ”أن  
واحلــصول علــى التعلــيم يف  . “علــى أســاس اجلــنس أو األصــل االجتمــاعي أو اللــون أو الــدين  

كنف املساواة وبدون أي متييز، فضال عن أنه حق مكفول حبكم للقانون، يشكل أيضا التزامـا                
  . قانونيا يتعرض من ينتهكه إىل تتبعات عدلية

  
  تتطّور معدل التحاق البنات باملدارس - ألف     
  على مستوى السنوات التحضريية  -  ١ –ألف     

 املـؤرخ   ٨٠-٢٠٠٢ هتدف السنوات التحضريية اليت أسسها القانون التـوجيهي عـدد            - ١٥٥
 واملتعلــق بــالتعليم والدراســة، إىل تنميــة طاقــات االتــصال الــشفوي       ٢٠٠٢يوليــه / متــوز٢٣

 تـدريب األطفـال     واألحاسيس والقدرات على التفكري واحلركة والتصّور الـسليم للجـسم وإىل          
  .على احلياة اجلماعية

 مـن   ٧ ٦٦٧ ارتفع بصورة هامة عدد األطفـال املـسجلني يف األقـسام التحـضريية مـن                 - ١٥٦
 مــن بينــهم ٢٩ ٩١٠ إىل ٢٠٠١/٢٠٠٢يف الفتــرة )  يف املائــة٤٨,٢أي ( بنتــا ٣ ٦٩٦بينــهم 
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧يف )  يف املائة٤٨أي ( بنتا ١٤ ٣٤٦

  
  ى التعليم األساسي والثانويعلى مستو  -  ٢ –ألف     

ــن   - ١٥٧ ــة م ــة العمري ــسبة للفئ ــا جتــاو ١١ إل ٦ بالن ــدارس    عام ــّدالت االلتحــاق بامل زت مع
يف املائة سواء بالنسبة للبنات أو لـألوالد، يف حـني ارتفعـت تلـك املعـّدالت بالنـسبة للفئـة                      ٩٧

ــن   ــة م ــن  ١٦ إىل ٦العمري ــا م ــة يف ٨٨,٨ عام ــة يف  ٩١,١ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائ يف املائ
 يف املائـة، علـى التـوايل، بالنـسبة       ٩٠ يف املائـة و      ٨٩,٦ بالنسبة للبنات، مقابل     ٢٠٠٦/٢٠٠٧
  .للفتيان
 عامــا مــن ١٨-١٢ وارتفــع معــدل التحــاق الفتيــات باملــدارس بالنــسبة للفئــة العمريــة  - ١٥٨
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف ٧٨,٧ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائة يف ٧١,٤

  
  على مستوى التعليم العايل  -  ٣ –ألف     

 ٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائـة يف  ١٩,٤ ارتفع معدل التحاق الفتيات مبؤسسات التعليم مـن          - ١٥٩
 يف املائـة، علـى التـوايل،        ٢٩,١ يف املائـة و      ١٨,٨، مقابـل    ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف     ٤١إىل  

  .بالنسبة للفتيان
  :  ويتعني ذكر أن الفتيات املعّوقات ميثلن حاليا- ١٦٠
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    يف املائة من األطفال املعّوقني املستوعبني يف نظام التعليم العادي؛٤١,٣  -  
   يف املائة من املسجلني يف مراكز التعليم والتدريب املتخّصص؛٣٨  -  
  . احلاصلني على تدريب مهين متخّصص يف املائة من١٤,٤  -  

  
  تطّور النسبة املئوية للفتيات يف خمتلف مراحل التعليم   - باء     

 ارتفعت النسبة املئوية للفتيات على مستوى املرحلة األوىل مـن التعلـيم األساسـي مـن                 - ١٦١
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف الفترة ٤٧,٧ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة ٤٧، ٤

 على مستوى املرحلة الثانية مـن التعلـيم األساسـي والتعلـيم الثـانوي، ال تنفـك النـسبة                    - ١٦٢
 ٥٣,١ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائـة يف      ٥١,١ت تتطور باسـتمرار إذ ارتفعـت مـن          املئوية للفتيا 
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧يف املائة يف 

ــانوي      ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ويف - ١٦٣ ــدائي والث ــيم االبت ــرحليت التعل ــات يف م  بلغــت حــصة الفتي
  . يف املائة٥٠,٤٤
 يف املائة يف ٥١,٩ وعلى مستوى التعليم العايل، ارتفعت حصة الطالبات من -  ١٦٤

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف ٥٩ إىل ٢٠٠١/٢٠٠٢
  

  تطّور معّدل جناح الفتيات - جيم     
  . ال ينفك معدل جناح الفتيات يتحسن من سنة ألخرى يف خمتلف مستويات التعليم- ١٦٥
 وقد كان التطّور اإلجيايب يف إمكانية الوصول إىل املرحلة الثانية مـن التعلـيم األساسـي                 - ١٦٦

وأصبحت الفتيـات يـشكلن األغلبيـة يف هـذين          . لفائدة الفتيات بصورة خاصة   والتعليم الثانوي   
  .١٩٩٨/١٩٩٩املستويني منذ السنة الدراسية 

 ارتفع معدل ارتقاء الفتيات من املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية من التعلـيم األساسـي         - ١٦٧
ــن  ــة يف ٧٨,١مـــ ــة يف ٨٨ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائـــ ــسبة . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائـــ وبالنـــ

ــن      ــدل م ــذا املع ــع ه ــا، ارتف ــران ٦١,٩المتحــان البكالوري ــة يف حزي ــه / يف املائ  إىل ١٩٩٩يوني
ــران ٦٤,٢ ــة يف حزي ــه / يف املائ ــل ٢٠٠٧يوني ــة و ٦٠,٦، مقاب ــى  ٦٠,٢ يف املائ ــة، عل  يف املائ

  . التوايل،  بالنسبة للفتيان
 يف  ٨٧,٨امعيـة مـن      ويف اجلامعة، اخنفض معّدل حصول الفتيات علـى الـشهادات اجل           - ١٦٨

  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف ٨٦,٧ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠املائة يف 
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 يبـــّين اجلــــدول التـــايل معــــّدل النجـــاح حبــــسب طبيعـــة الــــشهادة للـــسنة اجلامعيــــة      - ١٦٩
٢٠٠٦/٢٠٠٧:  

  
  اإلمجايل  الفتيات  الفتيان  

  ٨٠,٤  ٨٣,٦  ٧٧,١  شهادة جامعية يف الدراسات التكنولوجية
  ٧٣,٥  ٧٨,٤  ٧٠  الدورة القصرية

  ٦٢,١  ٦٤,٤  ٥٨,٥  األستاذية
  ٨٦,٨  ٩٠,٩  ٨٣,١  مهندس

  ٨٢  ٨٥,١  ٧٧,٢  )٥+بكالوريا (شهادة ختّصص 
  ٨٧,١  ٨٩,٨  ٨٢,٢  الدكتوراة يف الطب والصيدلة وطب األسنان

  ٧٠,٥  ٧٢,٦  ٦٧,٤  اجملموع
  

  ل انقطاع اإلناث عن التعليمر معّدتطّو  -  دال    
 عن ضمان حـصول اجلميـع املتكـافئ علـى فـرص التعلـيم،        نظام التعليم، فضال يهدف - ١٧٠

 مـع العمـل علـى تـأمني     ،متـام دراسـتهم  إإىل كفالة توافر الظروف اليت تـسمح جلميـع األطفـال ب          
  لفتيات املناطق الريفية واملنـاطق     سيما بالنسبة  عدم الرسوب أو االنقطاع املبكّر عن التعليم وال       

 .احمليطة باملدن

 قامت وزارة الـشؤون االجتماعيـة والتـضامن والتونـسيني باخلـارج،             ، ويف هذا السياق   - ١٧١
 ،متـام دراسـتهم  إمن أجل حتسني تأطري إىل كفالة توافر الظـروف الـيت تـسمح جلميـع األطفـال ب                 

 لفتيـات   سـيما بالنـسبة     وال ،مع العمل على تأمني عدم الرسوب أو االنقطاع املبكّر عن التعليم          
يطــة باملــدن األطفــال املهــّددين بالّرســوب واالنقطــاع عــن التعلــيم،  احملاملنــاطق الريفيــة واملنــاطق

 يف املائة مـن املؤسـسات املدرسـية،      ٤٠بوضع برنامج للعمل االجتماعي املدرسي يشمل حاليا        
مج تــوفري العنايــة وجيــرى يف إطــار هــذا الربنــا. خليــة للعمــل االجتمــاعي املدرســي ٢ ٣٧١أي 

رعايـة  ال  للتالميذ املعنيني وأسـرهم، فـضال عـن        جية واالجتماعية املادية والطبية والبيداغو  الفنية و 
نفسانية لألطفال الذين يعانون من اضطرابات يف السلوك والذين تظهر عليهم عالمـات عـدم               ال

 مــن ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف أثنــاء الــسنة الدراســية  ٣٥ ٤٧٦وقــد مشــل الربنــامج املعــين  . التكّيــف
  .فتاة ١٦ ٦١٥بينهم 
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  نقطاع عن الدراسة حبسب نوع اجلنس ومرحلة التعليم تطّور معّدالت اال
  
  

ــيم   ــن التعلـــ ــة األوىل مـــ املرحلـــ
  األساسي

ــيم    ــن التعلــ ــة مــ ــة الثانيــ املرحلــ
  التعليم الثانوي  األساسي

  
١٩٩٩‐
٢٠٠٠  

٢٠٠٦‐
٢٠٠٧  

١٩٩٩‐
٢٠٠٠  

٢٠٠٦‐
٢٠٠٧  

١٩٩٩‐
٢٠٠٠  

٢٠٠٦‐
٢٠٠٧  

  ٩,١  ٨,١  ٨,٢  ٧,٦  ١,٦  ٢,٦  الفتيات 
  ١٤,٤  ١١,٢  ١٤,٥  ١١,٨  ٢,٠  ٣,٢  الفتيان 

      
     حبسب نوع اجلنس يف التعليم العايل بالنسب املئويةطّور معّدل االنقطاع عن الدراسةت

  ٢٢٠٧‐٢٠٠٦  ٢٠٠٣‐٢٠٠٢  ٢٠٠٠‐١٩٩٩  السنة اجلامعية 

   يف املائة١,٣   يف املائة١,٣   يف املائة١,٣  الفتيات 
  ائة يف امل٢,٢   يف املائة١,٧   يف املائة١,٨  الفتيان 

    
  توزيع الفتيات حبسب شعب التعليم   - هاء     

ــة     علــى - ١٧٢ ــه الفتيــات حنــو الــُشعب العلمّي ــانوي، ارتفــع معــّدل توجي  مــستوى التعلــيم الث
 إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف املائـــة يف ٦٣,٣مــن  ...) رياضــّيات، علـــوم تطبيقيــة، اقتـــصاد، إدارة  (

  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧ يف املائة يف ٦٤,٥
ــشكّ - ١٧٣ ــة، ت ــوم ا    يف اجلامع ــة الطــالّب يف شــعب اآلداب والعل ــات أغلبي ــسانيةإلل الفتي . ن
 وقد سـّجلت    .جدال يف أن حضور الفتيات يف الشعب العلمية حتّسن يف السنوات األخرية            وال

 يف خمتلـف    دول التـايل النـسبة املئويـة للفتيـات        ويبّين اجلـ  . أعلى نسبة مئوية يف شعبة علوم احلياة      
    :٢٠٠٦/٢٠٠٧ة اجلامعية شعب التعليم العايل يف السن
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  حصة الفتيات  اجملموع  ٢٠٠٧‐ ٢٠٠٦السنة اجلامعية 

النسبة املئويـة مـن     
  الفتيات

  ٦٧,٤  ٢٩ ٣٨٣  ٤٣ ٦٠٨  اإلدارة 
  ٨٣,٠  ٢٣ ٦٥٥  ٢٨ ٤٨٦  نسانية التطبيقيةإلاللغات والعلوم ا

  ٦٧,٢  ٢٠ ١٢٤  ٢٩ ٩٣٠  اآلداب والعلوم اإلنسانية
  ٤٣,٩  ١٨ ٩٢٠  ٤٣ ١١٦   اإلعالمية واإلتصاالت

  ٦٧,٥  ١٤ ٧٤٠  ٢١ ٨٤٦   احلقوق
  ٦٧,٧  ١٢ ٧٣٢  ١٨ ٧٩٧  الصحة

العلوم االقتصادية وطرائق التحليل 
   ٥٥,٤  ١٢ ٠٧٧  ٢١ ٧٩٨  الكمي

  ٧٢,٦  ١٠ ٠١١  ١٣ ٧٩٠  علوم احلياة
  ٦٨,٧  ٩ ٣٢٢  ١٣ ٥٦٨   الفنون واحلرف

  ٢٩,٩  ٨ ٧٣٩  ٢٩٢٥٩  اهلندسة والتقنيات ذات الصلة
  ٤٦,٤  ٧ ٣٥٨  ١٥ ٨٥٨   ائيةعلوم الفيزيال
  ٦١,٢  ٧ ٢١٥  ١١ ٧٨٤  اسبةاحمل

الزراعة وتربية الدواجن ومصائد 
  ٦٥  ٥ ٤٩٧  ٨ ٤٥٨   األمساك

  ٦٥  ٥ ١٦٦  ٧ ٩٥٠  علوم االجتماعية وعلوم السلوكال
  ٤٠,١  ٣ ٦١٢  ٨ ٩٩٨  رياضيات واإلحصاءاتال

السياحة واألنشطة الترفيهية والرياضة 
  ٤١  ٣ ٠٤١  ٧ ٤٢٢  واخلدمات 

  ٧٥,٦  ٢ ٥٥٦  ٣ ٣٧٩   الصحافة وعلوم االعالم
  ٣٦,٨  ٢ ٠٨٤  ٥ ٦٤٤  اهلندسة املعمارية والبناء

  ٦٨,٣  ١ ٢٢٥  ١ ٧٩٤  علوم التربية 
  ٤٩,٣  ١ ٠٥٤  ٢ ١٤٠   الصناعة التحويلية وصناعة التجهيز

  ٤٨,٠  ٧١٧  ١ ٤٩٤  خدمات النقل
  ٥٨,٢  ٤٦٠  ٧٩١  تدريب المدربين 

  ٥١,٧  ٢٣٩  ٤٩١  الطب البيطري 
      ٥٨٫٧  ١٩٩ ٩٢٧  ٣٤٠ ٣٩٢  جملموع ا
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  انتفاع الفتيات باخلدمات اجلامعّية   - واو     
 تسند وفقـا الحتياجـات       حتصل الفتيات مثل الفتيان على املنح والقروض اجلامعية اليت         - ١٧٤

وعلـى  . مكانيات املتوفرة لدى وزارة التعلـيم العـايل والبحـث العلمـي والتكنولوجيـا            الطّلبة ولإل 
ويظهـر يف   . ء يف األحياء اجلامعية، جيرى بانتظام توّخي متييز إجيايب لفائـدة الفتيـات            صعيد اإليوا 

  :اجلدول التايل توزيع الفتيات حبسب السنة اجلامعية
  

٢٠٠٦/٢٠٠٧  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  ١٩٩٩/٢٠٠٠    
  الفتيات  الفتيان  الفتيات  الفتيان  الفتيات  الفتيان  السنة اجلامعية

  ٦٢ ٤٥٨  ٤٠١٧٦  ٣٩ ٦٠٤  ٣١ ٧١٣  ١٦ ٨٠٠  ٢١ ٢٦١  نحالطلبة احلاصلون على م
  ٤ ١٢٤  ٢ ٤٨٠  ٣ ٢٤٤  ٢ ٥٨٨  ٧ ٦٧٠  ٨ ٤٥٣  الطلبة احلاصلون على قروض
  ٤٢ ٥٨٩  ١٤ ١٩٧  ٣٧ ٦٨٩  ١٥ ٣٩٤  ٣٣ ٧٩٥  ١١ ٢٦٥  الطلبة احلاصلون على مسكن

    
  حضور الفتيات يف ميدان التدريب املهين  - زاي     

ن بنفس الصورة وذلك بغية إرساء مبدأ املساواة بني  مشل التدريب الفتيات والفتيا- ١٧٥
وبالفعل، بلغ عدد املتدّربات يف القطاعني العام واخلاص . اجلنسني يف جمال التدريب

والفتاة ممثّلة، .  املائة من العدد الكلي للمتدربني يف٣٢,٩٨ أي ٢٠٠٧يف عام  ٢٢  ٨٧٧
  .  الختياراهتنفة، وفقاات التدريب وبنسب خمتلبدون استثناء، يف خمتلف اختصاص

  
 حبسب نوع اجلنس يف مؤسسات التدريب املهين اليت متنح ٢٠٠٧عدد املتدّربني يف عام     

  شهادات
  
  اجملموع  الفتيات  الفتيان  

  ٥٨ ٦٧٠  ١٧ ٨٥٣  ٤٠ ٨١٧  الوكالة التونسية للتكوين املهين
  ١ ٢٥٠  ٢٤٤  ١ ٠٠٦  زراعيوكالة اإلرشاد والتكوين ال

  ٢ ٤٧٠  ٥٣٩  ١ ٩٣١  ين التونسي للسياحةالديوان الوط
  ٢ ٨٣٣  ٢ ٠٥٥  ٧٧٨  وزارة الصحة العمومية
  ٤٨٤  ١٠٧  ٣٧٧  وزارة الدفاع الوطين
  ٣ ٦٦٦  ٢ ٠٧٩  ١ ٥٨٧  مؤسسات خاصة

  ٦٩ ٣٧٣  ٢٢ ٨٧٧  ٤٦ ٤٩٦  اجملموع
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  حمو األّمية   - حاء     
اصلة تنفيـذ الـربامج   ع الدولة الطرف على مو تشّج” متابعة توصية اللجنة اليت       يف إطار  - ١٧٦

 “ات الريفيـات واملـسنّ    سـيما  الاليت ترمـي بـصورة خاصـة إىل خفـض معـّدالت أّميـة النـساء، و                
ــة  ( ــة للجن ــونس: انظــر املالحظــات اخلتامي ــة  )٢٠٣، الفقــرة A/57/38،٢٠٠٢-ت ، ســّجلت أّمي
ددة احملـ جـراءات   إل اخنفاضـات هامـة بفـضل خمتلـف ا         ،ناث، يف أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير      إلا

  .  الظاهرةاملتخذة بغية استئصال تلك
 هبــدف ختلــيص الــشباب والنــساء ٢٠٠٠س برنــامج وطــين لتعلــيم الكبــار يف عــام ّســ أُ– ١٧٧

وقــد ارتفــع بــصورة ملموســة . ســيما يف الوســط الريفــي  وال،علــى أســاس األولوّيــة مــن األّميــة
 يف ٧٩,٦متثـل النـساء   ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧ويف . معّدل النساء املـستفيدات مـن الربنـامج املـذكور       

نــاث الــذي إلوســاهم هــذا يف اخنفــاض جلــّي ملعــّدل أّميــة ا. املائــة مــن العــدد الكلــي للّدارســني
  . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٢٨,٧ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٣٦اخنفض من 

يعتزم الربنـامج الـوطين لتعلـيم الكبـار توسـيع نطـاق أنـشطته لكـي يـشمل العـامالت             و - ١٧٨
ــا ــة، و األّميـ ــادة لت يف املؤســـسات االقتـــصادية واهلياكـــل العموميـ إدمـــاج التـــدريب املهـــين  زيـ

  .  وبصورة أخص الفتياتللّدارسني
  التشغيل : ١١املادة     

الدولـة الطـرف إىل اعتمـاد التـدابري املناسـبة         ”  يف إطار متابعة توصية اللجنة اليت دعت       - ١٧٩
مــل بــأجر وحثّتــها علــى إصــدار وتنفيــذ لكفالــة حــصول املــرأة، علــى أســاس املــساواة، علــى ع

التشريعات الالزمة لكفالة تكافئ الفرص بني النساء والرجال يف القطـاعني العـام واخلـاص مـن                 
انظـر املالحظـات اخلتاميـة    (“ سوق العمل، ومنع التمييز املباشـر وغـري املباشـر يف فـرص العمـل         

  .)٢٠١، الفقرة A/57/38، ٢٠٠٢ -تونس: للجنة
   رأة يف جمال العمل محاية امل  -ألف 
 انـــضمام تـــونس إىل االتفاقيـــات الدوليـــة الـــيت تكـــّرس تكـــافؤ الفـــرص واملعاملـــة    إن- ١٨٠
ــابع مــن  بالتــس ــاحلقوق   اوي بــني اجلنــسني يف جمــال الــشغل ن  تــصميم سياســي علــى النــهوض ب

  .  الذايت املايلقابل للتصّرف يف العمل واالكتفاءاالقتصادية للمرأة وتدعيم حقها غري ال
 على السواء، و اخلاصويف القطاع العام  صراحة ،م للعمل التشريع املنظّ يكفل-  ١٨١

تكافؤ الفرص يف جمال العمالة دون متييز بني اجلنسني وحيمي املرأة العاملة بصفتيها كامرأة 
  .وكأم، وذلك وفقا ملعايري العمل الدولية
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في املؤسـسات العامـة األجـور       ول األجـور املرفقـة باألنظمـة اخلاصـة ملـوظ          اد جـد   وحتدّ - ١٨٢
تبعا لفئة العامل وأقدميته يف الرتبة دون أية إشـارة إىل نـوع اجلـنس أو إىل أي معيـار متييـزي أو        

  . غري موضوعي آخر
يسمحان ، كما  وحيظر قانون الشغل واالتفاقية اإلطارية اجلماعية التمييز بني اجلنسني-  ١٨٣

 يف جمايل التصنيف أي نوع من الوظائف، دون متييزللنساء، مثل الرجال متاما، باحلصول على 
اتفاقية العمل (لكن، حرصا عل محاية صحة املرأة وتطبيقا ملعايري العمل الدولية . األجرو

، حيظر تكليف النساء بالعمل )“النساء” املتعلقة بالعمل حتت سطح األرض ٤٥الدولية عدد 
  .ليال أو حتت سطح األرض

وتــنص كــذلك القــوانني . اء التعــسفي لعقــد عمــل بــسبب احلمــل هنــإل حيظــر القــانون ا- ١٨٤
  .  وعلى ختصيص أوقات لإلرضاع،السارية على إجازة أمومة ختتلف مدهتا باختالف القطاع

 ومن بني التدابري اجلديدة املتخذة يف أثناء الفترة املشمولة هبـذا التقريـر لتعزيـز وتـدعيم           - ١٨٥
  : يلي ، ذكر مان، باخلصوصحق املرأة يف العمل يتعّي

 مــواد ، الـذي ألغـى بعـض   ٢٠٠٠فربايـر  / شـباط ٧ املـؤرخ  ١٧-٢٠٠٠القـانون عـدد     -  
تقتـضي موافقـة      كانـت  قانون االلتزامات والعقود وأهنى أحكاما أصـبحت متقادمـة إذ         

الزوج املسبقة على عمـل زوجتـه ومتنحـه احلـق يف أن يلغـي، حبكـم مـشيئته، أي عقـد                      
  ل؛عمل تكون قد وقّعته مع رب عم

نطـاق احلـق      الذي مسـح بتوسـيع     ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٢ املؤرخ   ٣٢-٢٠٠٢القانون    -  
يف الضمان االجتماعي بإدراج فئات معّينة مـن العـاملني يف القطاعـات الزراعيـة وغـري                 

   مبا يف ذلك عامالت البيوت؛،الزراعية
ــانون عــدد    -   ــؤرخ ٣٢-٢٠٠٥الق ــسان٤ امل ــل أ/ ني ـــ املع٢٠٠٥بري ــانونــ  عــدد دل للق

محايتهم، مـع     البيوت هبدف   املتعلق حبالة عّمال   ١٩٦٥يوليه  / متوز ١ املؤرخ   ٢٥-٦٥
وحيظر القانون املذكور تـشغيل األطفـال دون سـن          لعلم بأن النساء يشكلن أغلبيتهم؛      ا

بيوت بعد أن كـان احلظـر يتعلـق قبـل هـذا التعـديل باألطفـال                  السادسة عشرة كعمال  
  دون الرابعة عشرة؛ 

 للعمل  الذي أسس نظاما٢٠٠٦ هيولي/ متوز٢٨ املؤرخ ٥٨- ٢٠٠٦ د عدالقانون  -   
 إذ مسح هلن ،لفائدة األمهات) العامة يف الوظيفة العمومية واملؤسسات (نصف الوقت

 بناء على طلبهن واحلصول على ثلثي املرتب، مع االحتفاظ لعمل نصف الوقتبا
التقاعد والتغطية حبقوقهن الكاملة يف التطوير الوظيفي والترقية واإلجازة و
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منع التمييز ضد النساء بسبب الزواج أو ”ويهدف هذا القانون إىل  .االجتماعية
وهو تدبري إرادي ومؤقت يستهدف . “هن الفعلي يف العملوإىل ضمان حقّ احلمل

 ويسمح هلن، فضال عن األطفال صغار السن أو ذوي اإلعاقاتالنساء أمهات 
بني مسؤولياهتن العائلية واملهنية، وباحلفاظ على االحتفاظ بكامل حقوقهن، بالتوفيق 

يف تكون الدولة قد وضعت وبذلك،  .الوئام داخل األسرة، وتعزيز متاسك اجملتمع
ومنذ صدور . من النساء ولّبت احتياجا عاجال أعربن عنهاالعتبار انشغال هذه الفئة 

  . امرأة من هذا التدبري١٥٠٠هذا القانون، استفادت 
ة أخـرى، يـنّص التـشريع علـى ختفيـف عـبء العمـل علـى النـساء املتـأثرات                      ومن جهـ   - ١٨٦

ــدويا     ــل نقــل احلمــوالت ي ــضنية، مث ــضامن    (باألعمــال امل ــة والت ــشؤون االجتماعي ــر ال ــر وزي أم
 املتعلـق حبمايـة العمـال املكلفـني بنقـل      ٢٠٠٧نـوفمرب  / شـباط ١٤والتونـسيني باخلـارج املـؤرخ    

  ).احلموالت يدويا
  

  برامج تشجيع التشغيل النساء مناستفادة   -  باء    
 بدأ تنفيذ برامج عديدة لتشجيع التشغيل هتدف بصورة خاصة إىل تعزيز إدمـاج املـرأة       - ١٨٧

 يف املائـة يف  ٤٧وقد بلغ متوسط معدل استفادة النساء مـن هـذه الـربامج          . يف احلياة االقتصادية  
  .٢٠٠٧ و ١٩٩٩فترة مابني 

 ٥١,٣اإلدمـاج يف سـوق العمـل    لنـساء يف بـرامج       بلغ متوسط حصة ا    ٢٠٠٧ يف عام    - ١٨٨
  : وهو كما يلي. يف املائة

يرمي إىل حتسني الذي  و١٩٩٩ يف عام املنشأ (٢١-٢١صندوق الوطين للتشغيل ال  -   
   يف املائة؛٤٣,٧): دماجهم يف الدورة االقتصاديةإكفاءات طاليب العمل وتيسري 

 يف  ٥٦,٢): الـدورة األوىل  ( احليـاة املهنيـة      تدريبيـة لـتلقني املبـادئ الـيت حتكـم         الدورة  ال  -  
  املائة؛

يف  ٦٨,٩): الـدورة الثانيــة (تدريبيـة لـتلقني املبـادئ الــيت حتكـم احليـاة املهنيـة       الدورة الـ   -  
  املائة؛

   يف املائة؛٤٦,٤: عقد العمل والتدريب  -  
   يف املائة؛٦٢,٦:  والتكييف املهيناإلدماجصندوق   -  
   يف املائة؛٤٩,٣:  يف املائة من املرتب٥٠برنامج التكفل بدفع   -  
   يف املائة؛٥٢,٣:تدريب باعثي املشاريع/برنامج إنشاء املؤسسات  -  
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   يف املائة؛٤٣,٩: ئتمانات الصغرىالا  -  
ــسي للتــضامن     -   ــك التون ــام  (البن ــشأ يف ع ــنحص يف واملتخــّص١٩٩٧املن   االئتمانــات م

  .ئة يف املا٣٨,٩): ضة جدافالصغرى بأسعار فائدة منخ
  

   والتوظيف والبطالة االقتصاديالنشاط - جيم     
  طلبات وعروض العمل حبسب نوع اجلنس  -  ١ – جيم    

 عدد النساء الباحثات عن ٢٠٠٠/٢٠٠٧ ازداد بصورة ملحوظة يف أثناء الفترة -  ١٨٩
 ٢٠٠٠يف عام  ٥٣ ٨٠٥ والاليت اتصلن مبكاتب التشغيل والعمل احلر، إذ ارتفع من عمل
طلبات العمل اجلديدة  يف املائة من جمموع ٥٠,٧ ، أي بنسبة٢٠٠٧يف عام  ٢٦٤ ٤٩٣إىل 

تنفك تزداد إذ  ومن جهة أخرى، فإن حصتهن يف عمليات التوظيف ال. يف تلك السنة
  . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٤٤ إىل زهاء ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣٦ارتفعت من 

  
  ر عدد النساء العامالت تطّو  -  ٢ – جيم    

 وبالفعـــل، ارتفــع معـــدل النـــساء  .إن النــشاط االقتـــصادي للمــرأة يتطـــور باســتمرار    - ١٩٠
 يف ٢٥,٣، ليبلـغ    ٢٠٠٣ يف املائـة يف      ٢٣,٨ إىل   ١٩٩٩ يف املائة يف عـام       ٢٢,٨العامالت من   
ويتبني من فحص تطور هيكـل الـسكان العـاملني حبـسب اجلـنس وجـود                . ٢٠٠٧املائة يف عام    

وقــد ارتفعــت هــذه احلــصة مــن . مــوع الــسكان العــاملنياجتــاه تــصاعدي حلــصة النــساء مــن جم
وبلـغ  . ٢٠٠٧ يف املائـة يف     ٢٧,٣  و ٢٠٠٣ يف املائة يف     ٢٦,٢ إىل   ١٩٩٩ يف املائة يف     ٢٥,١

)  يف املائـــة ٧٣,٩أي (ل  رجـــ٢ ٢٧٩ ٣٠٠ منـــهم  ٣٠٨٥ ١٠٠ عـــدد الـــسكان العـــاملني  
 ). يف املائة٢٦,١أي  ( امرأة٨٠٥ ٨٠٠ و

ــغ٢٠٠٧ ويف عــام - ١٩١ ــّدل، يبل ــة  مع ــساء و ١٧,٨ البطال ــسبة للن ــة بالن  يف ١٢,٨  يف املائ
  .املائة بالنسبة للرجال

  
  جمموع النساء العامالت حبسب مستوى التعليم   -  ٣ – جيم    

 يتبني من اجلدول التايل اخنفاض معدل تشغيل النساء األميـات، ويفـسر ذلـك بتراجـع                 - ١٩٢
  : النساء ذوات املستوى التعليمي العايلمعدالت حمو األّمية والزيادة يف معدل اشتغال 
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  توزيع النساء العامالت بالنسب املئوية وحبسب مستوى التعليم    
  

  ٢٠٠٥  ١٩٩٩  

  ٢٠,٨  ٢٥,٢  أميات 
  ٢٨,٢  ٣٢,١  تعليم ابتدائي
   ٣٣,٥  ٣١,٠  تعليم ثانوي
  ١٧,٥  ١١,٧  تعليم عال
  ١٠٠  ١٠٠  اجملموع 

التحقيــق الــوطين بــشأن التــشغيل )/٢٠٠٤  و١٩٩٤  و١٩٨٤(اكن داد العــام للــسكان واملــسالتعــ: املــصدر
  . ، املعهد الوطين لإلحصاء)٢٠٠٥ ، و١٩٩٩ ، و١٩٨٩(
    

  تطور تشغيل املرأة حبسب قطاع النشاط   -  ٤ – جيم    
 املرأة حبسب فروع النشاط يف الفترة ر عمالة تطّو حتليل تتبني العناصر التالية من- ١٩٣

 يف املائة ٢١  يف املائة إىل٢٢,٨ملرأة يف القطاع الزراعي من تناقص حصة ا: ٢٠٠٧- ١٩٩٩
 يف ، وزيادة واضحة) يف املائة٣٣,٣ يف املائة إىل ٣٦من (يف قطاع الصناعات التحويلية و

  ). يف املائة٤٤,١ يف املائة إىل ٣٩,٨من (عدد النساء العامالت يف قطاع اخلدمات 
  

  تطور عدد باعثات املشاريع   -  ٥ – جيم    
 يف املائـــة منـــهن ٧٩ بلغـــت ١٨ ٠٠٠  إىل يـــصل حاليـــا عـــدد رئيـــسات املؤســـسات- ١٩٤

: وتوّزع رئيـسات املؤسـسات يف خمتلـف القطاعـات علـى النحـو التـايل               . مستوى التعليم العايل  
ــاع اخلــدمات، و  ٤١ ــة يف قط ــصناعة، و ٢٥  يف املائ ــة يف ال ــة يف التجــارة،  ٢٢  يف املائ  يف املائ

  . ميدان الصناعات التقليدية يف املائة يف١٢وحوايل 
  : دماج املرأة يف قطاع التجارةإتوّضح أرقام أخرى معدل و - ١٩٥
   يف املائة من الوكالء العقاريني؛٢٠ حوايل ٢٠٠٤متثل املرأة منذ عام   -  
  ؛ وكالء اإلشهار يف املائة من٢٧ حوايل ، متثل النساء٢٠٠٧ويف عام   -  
ــساء حــ  ٢٠٠٧ويف عــام   -   ــرأس ن ــضا، ت ــسية   ٧٠وايل  أي ــة مــن املؤســسات الرئي  يف املائ

  .شهار التجاريإلاملنشأة يف البلد يف ميدان ا
 يف هذا اإلطار، تواصل آلية دعم املبادرات االقتصادية النسائية أداء دور الوساطة بني - ١٩٦

ىل هذه اآللية تدريب وتتو. آليات التمويل واملرشحات إلنشاء مؤسسات صغرية



CEDAW/C/TUN/6  
 

09-34621 59 
 

يف إقامة مشاريعهن، كما تقوم بتشجيعهن ودعمهن يف احلصول على ودعمهن املستفيدات،
 ).اليت متنحها هياكل أخرى(االعتمادات الصغرى 

  
  الصحة: ١٢املادة     

 اختذت تونس خالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر كـل التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى                   - ١٩٧
كينــها مــن احلــصول، علــى أســاس   التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان الرعايــة الــصحية مــن أجــل مت   

املــساواة مــع الرجــل، علــى خــدمات الرعايــة الــصحية مبــا يف ذلــك اخلــدمات املتعلقــة بتنظــيم      
  . األسرة

  
  تعزيز املوارد البشرية واملادية -  ألف    

ي هنــج متكامــل علــى صــعيد اهلياكــل األساســية الــصحية يــؤدي دورا     مل ينفــك تــوّخ- ١٩٨
  .حامسا يف حتسني صحة املرأة

الـيت متثـل   (يف املائـة مـن مستـشفيات األحيـاء ومراكـز الـصحة األساسـية            ٩٠,٦ يقوم   - ١٩٩
ســيما رعايــة  املقـصد األول للنــساء واألطفـال يف الــسعي للحــصول علـى خــدمات حمـددة، وال    

، )األم يف حالة احلمل والوالدة امليّسرين، وكـذلك للحـصول علـى املـشورة بـشأن منـع احلمـل                   
  .والوقاية وخدمات متكاملة لصحة األم والطفل وتنظيم األسرةبتقدمي خدمات العالج 

 يف القطاع العام، سّجلت التغطية الـصحية حتـسنا ملموسـا بفـضل زيـادة عـدد مراكـز                   - ٢٠٠
ات بنـسبة    أي مبعـدل تـوافر اخلـدم       ٢٠٠٦مركـزا يف عـام       ٢ ٠٧٥الصحة األساسية الذي بلغ     

ــة بواســطة  ٩٠ ــسبة    يف املائ ــة وبن ــبكة اخلــدمات    ١٠٠اهلياكــل الثابت ــار ش ــة إذا مت اعتب  يف املائ
ويبلغ عدد األطباء غري املتخصصني والقابالت املمارسـني يف مراكـز الـصحة األساسـية             . املتنقلة

  . ، على التوايل١ ٢٤٦ و ١ ٦٩٩وحدها 
ة، الــيت يــزداد باســتمرار تيــسري الوصــول إليهــا، جنابيــإل يقــوم بتــوفري خــدمات الــصحة ا- ٢٠١

 مركـزا   ٤٤ شبكة خـدمات تتـألف مـن         به طبيني مؤهلون يعملون يف إطار     موظفون طبيون وش  
 مركـزا مـن املراكـز الطرفيـة         ٤٢٨ جنابيـة و  إلخـدمات الـصحة ا    / األسـرة  ثابتا أو متـنقال لتنظـيم     

  .اليت تعمل هبا أفرقة متنقلة
 ١٠٨ سيما يف الريـف، مـن        ىل خماطر الوالدة، وال    تتألف الشبكة األساسية للتصّدي إ     - ٢٠٢
 ٣٤  الوصـول إيل وميكـن  . ٢ ٦١٣لتوليد ومستشفيات األحياء يبلغ جمموع أسـّرهتا      ت ل وحدا

 املستشفيات اجلهوية الـيت تـشكل املـستوى األول لإلحالـة          وحدة توليد من املستوى الثاين وإىل     
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. ١٩٩٨ يف عـام     ٢٩من أجل احلـصول علـى الرعايـة الـصحية املتخصـصة والـيت كـان عـددها                   
  .معية املستوى الثالث لإلحالة وحدة توليد جا١١وتشكل 
 وتتميــز قمــة اهلياكــل األساســية للرعايــة الــصحية لــألم والطفــل وتنظــيم األســرة، ممثلــة - ٢٠٣

 عمليـات   ة واملعاهـد املتخصـصة، بتـوافر غـرف        باملستشفيات اجلامعية، ومنها املستشفيات العام    
وسـائل االستكـشاف   كـل   تـوافر جمّهزة مبعدات متطورة وتواجد أطباء متخصصني باستمرار، و 

  .الالزمة
  .  ألف ساكن١٠٠ قابلة عن كل ١٩,٢ تبلغ نسبة القابالت للسكان - ٢٠٤

  
  جنابية إلتطور خدمات الصحة ا  -  باء    

 الطيب قبل الزواج ويف الطورين السابق للوالدة والتايل هلـا، ومكافحـة    الفحص ل يشكّ - ٢٠٥
طان عنـق الـرحم والثـدي، ومعاجلـة         فقر الدم، ومنع احلمل، والكشف املبكـر عـن أمـراض سـر            
جنابيـة واجلنـسية للـشباب، ورعايـة        إلاألمراض املنقولة عن طريـق االتـصال اجلنـسي، والـصحة ا           

مــن اإلعاقــة، املــرأة يف ســن انقطــاع احلــيض، ومعاجلــة العقــم والعقــر لــدى الــزوجني، والوقايــة  
  .جنابيةمكونات خدمات الصحة اإل

  
  مات الصحية قبل الوالدة وبعدهاحتسني التغطية باخلد -  ١ – باء    

نت التغطيــة باخلــدمات الــصحية قبــل الــوالدة      حتــّس١٩٩٩/٢٠٠٧ يف أثنــاء الفتــرة  - ٢٠٦
  :  بفضل، وذلك باخلصوصوبعدها

  زيادة عدد مراكز الصحة األساسية وعدد أطباء املستوى األول والقابالت؛  -  
امس يف الـشهر الرابـع       طيب خـ   الرعاية قبل الوالدة واستحداث فحص     حتديث وحدات   -  

، وفقر الـدم    يرملرض السكّ   يف عملية كشف   ٢٠٠٧بعد احلمل، مع الشروع يف عام       
  وذلك بعد تدريب املوظفني املعنيني؛سالك البولية لدى املرأة احلامل، والتهابات امل

  وفيات األمهات؛ملراقبة إرساء نظام   -  
ات مدارس علـوم وتقنيـات الـصحة    إدراج برنامج الرعاية قبل الوالدة وبعدها يف مقرر        -  

  ؛٢٠٠٤منذ عام 
 سـجلت فيهـا مؤشـرات دون املتوسـط الـوطين، وهـي واليـات                 الـيت  ناطقاملاستهداف    -  

ــريوان    ــد، والق ــصرين، وســيدي بوزي ــة  ،الق ــتراتيجية متكامل ــا يف    لوضــع اس خاصــة هب
  وإتاحة املعدات؛ جماالت التدريب، واإلعالم، والتثقيف، والتقييم، واملتابعة،
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دة مــن الفحــص الــسابق للــزواج  بــشأن الفائــيــز التثقيــف الــصحي للنــساء والتوعيــةتعز  -  
واإلرضـاع الطبيعـي، والـوالدة        الطيب قبل الوالدة وبعدها، واإلرشاد اجليين،      والفحص

  حتت اإلشراف، والوقاية من فقر الدم؛
احلالــة علــى عــتالل قبــل الــوالدة وبعــدها مــع تقيــيم اليني بــشأن الوفيــات واتوعيــة الفّنــ  -  

  .٢٠٠٧واختباره يف عام   وإعداد نظام جلمع البيانات٢٠٠٤صعيد اجلهات يف عام 
  

  جنابيةإلتصال يف جمال الصحة االر أنشطة اإلعالم والتثقيف واتطّو -  ٢ – باء    
م والتثقيف واالتصال  اإلعال يف جماالتجنابية أنشطةإل ترافق دائما خدمات الصحة ا-  ٢٠٧

 بني  فيماسيما اإلذاعة واالتصال  وال- ل خمتلفة لالتصال اجلماهريي وسائتستخدم فيها 
املرشدات الذين يقومون بزيارات إىل املنازل تكون /األشخاص من خالل شبكة من املرشدين

  . منها الرئيسيةاملرأة هي املستفيدة
، ، والثقافية، واملهنية التربوية-  شراك اهلياكل الصحية، واالجتماعيةإجيرى و -  ٢٠٨

وكذلك وسائط اإلعالم والنسيج اجلمعيايت، يف مساعدة السكان على اكتساب أمناط سلوك 
وقد استفادت . تلفة من العمرمواتية للحماية الشخصية ولصون الصحة يف أطوار خم

رجال، أي بنسبة  ٨٥ ٠٧٨ تصال، مقابلالامرأة من أنشطة اإلعالم والتثقيف وا ٧٤٩٤٥٠
  . يف املائة٨٩,٨

  
  جنابية للشبابإلر خدمات الصحة اتطّو -  ٣ – باء    

 واخلــدمات يف الوســط املدرســي ويف اهلياكــل التابعــة  “استــشارات اإلصــغاء” تــؤدي - ٢٠٩
  .للديوان الوطين لألسرة والعمران البشري دورا أساسيا يف رعاية الشباب

ناد من  ٥٠٠ وبالفعل، جيرى إعالم وتوعية وتوجيه الشباب املدرسي عن طريق -  ٢١٠
شارات املراهقني على استمن خالل  ومكاتب اإلصغاء وتقدمي املشورة، ووادي الصحةن

 هدف الشباب من اجلنسني معا، فقدوبالرغم من أن هذه األنشطة تست. صعيد اجلهات
   :٢٠٠٧ - ٢٠٠٦يتبني من بيانات  استقطبت الفتيات أكثر من الفتيان على حنو ما

 فــىت ٨٥١فتــاة مــستفيدة مقابــل  ١ ٣٤٠: خــدمات خاليــا اإلصــغاء وتقــدمي املــشورة   -  
  ؛) يف املائة٦١,١٦أي (

فـىت   ٥ ٩٠١ فتاة مـستفيدة مقابـل       ٥٩٣٧: خدمات مكاتب اإلصغاء وتقدمي املشورة      -  
  ). يف املائة٥٠,١٥أي (



CEDAW/C/TUN/6

 

62 09-34621 
 

 برناجمـا تثقيفيـا ترافقـه       ،ووضع الديوان الوطين لألسرة والعمران البشري، مـن جهتـه           - ٢١١
حـصص توعيـة يف     (جنابية، موجها للشباب غري املدرسـي       إلجلنسية وا خدمات يف جمال الصحة ا    

، “التـسلية التثقيفيـة   ”قة ومتجانـسة، وأنـشطة تثقيفيـة عـن طريـق التـسلية              إطار جمموعات مضيّ  
واأللعاب، واملسرح، ومنافسات التعبري الفين، وحمادثـات بـشأن حـاالت إفراديـة، وإصـغاء مـن                 

نشطة منظمات غـري حكوميـة مثـل الكـشافة، وأطبـاء            وتشارك يف هذه األ   . طرف خبري نفساين  
ــا . شــبان بــال حــدود، واالحتــاد الــوطين للمــرأة التونــسية    خليــة لإلصــغاء ٤٠وتــستقطب حالي

  اسـتفاد  ٢٠٠٣يف عـام    .  شـبابا مـن اجلنـسني      “فـضاءات الـشباب   ” مـن    ١١ وتقدمي املشورة و  
جنابيـة،  إلالـصحة اجلنـسية وا  جراءات التثقيفية يف جمال     إل من الشباب واملراهقني من ا     ٩٢ ٠٠٠

كــان  ٢٥١ ٨٧٤، ارتفــع هــذا العــدد إىل  ٢٠٠٧ يف املائــة منــهم فتيــات ويف عــام  ٨٨وكــان 
  .يف املائة منهم فتيات ٧٠,٤٤

  
   سرطان الثدي وعنق الرحم مكافحة ٤- باء     

  منه، استفادت برنامج للكشف املبكر عن سرطان الثدي٢٠٠٣ بدأ يف عام - ٢١٢
 تنفيذ برنامج رائد ٢٠٠٣سبتمرب / بدأ يف أيلول،من جهة أخرىو.  امرأة٤٢٥  ٠٠٠

جتاوز عدد النساء الاليت  باألشعة، و الثدي تصويرن سرطان الثدي عن طريقللكشف ع
  . امرأة١٠  ٠٠٠ن من الربنامج  داستف
 ومن أجل ضـمان الكـشف عـن سـرطان عنـق الـرحم، أنـشأ الـديوان الـوطين لألسـرة                       - ٢١٣

، ٢٠٠٦ويف  . ، ثالث وحدات لعلـم اخلاليـا      ٢٠٠٦-٢٠٠١أثناء الفترة   والعمران البشري يف    
 يف املائــة مــن النــساء   ١٢وأجريــت حتاليــل طبيــة علــى    .  طــيب فحــص٢٠ ٨٤١مت تــسجيل 

 يف املائــة يف األريــاف، ٥يتجــاوز هــذا املعــدل نــسبة   وال. للكــشف عــن ســرطان عنــق الــرحم 
  .  يف املائة يف احلضر١٦مقابل 

  
ألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ومتالزمـة نقـص املناعـة            مكافحة ا   ٥ – باء    

  )يدزإلا(املكتسب 
صــابات بفــريوس نقــص املناعــة إل، بلــغ عــدد ا٢٠٠٧أكتــوبر / يف شــهر تــشرين األول- ٢١٤
وينـدرج  . من بـني املـصابني    )  يف املائة  ٢٥,٣أي  ( امرأة   ٣٦١وكانت   ١ ٤٢٨يدز  إلا/البشرية

ــراض امل   ــامج مكافحــة األم ــسي وا   برن ــصال اجلن ــق االت ــة عــن طري ــون  إلنقول ــدز املعن ــدعم ”ي ال
 الـذي  “االيـدز يف تـونس  /للشراكة ولتعزيز التصدي خلطر انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية     

 ٢٠١٠-٢٠٠٦ إطـــار اخلطـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة يف “الـــصندوق العـــاملي”حيظـــى بـــدعم 
ز واألمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال        يـد إلا/ملكافحة اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية      
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الكـــشف عـــن الفـــريوس، واملعاجلـــة، والرعايـــة  : اجلنـــسي، والـــذي يرمـــي أساســـا إىل الوقايـــة 
  .رات والعالقات اجلنسية بدون وقايةدمان املخدإالنفسانية، ومنع  - االجتماعية

ذ هــذا  تــساهم فعاليــات مــن القطــاعني العــام واخلــاص والنــسيج اجلمعيــايت يف تنفيــ        - ٢١٥
ضـني للخطـر    الربنامج الذي يستهدف باخلصوص الشباب يف مؤسسات التعليم وخارجها املعرّ         

واألشخاص احلاملني للفريوس وأسرهم واجملموعـات الـيت تنطـوي أمنـاط سـلوكها علـى خمـاطر                  
  .جناب واملمارسون اجلدد للنشاط اجلنسيإلالنساء يف سن ا: سيما فائقة وال

  
  دةة حمّددمات صحّيمؤشرات التغطية خب -  جيم    
  املراقبة قبل الوالدة -  ١ – جيم    

 طيب واحد علـى األقـل قبـل الـوالدة نـسبة             ل التغطية بفحص  ، بلغ معدّ  ٢٠٠٦ يف عام    - ٢١٦
  .  يف املائة٦٤,٦  طبية قبل الوالدة نسبةوبلغ معدل التغطية بأربعة فحوص. ة يف املائ٨١,٥

  
  التغطية الطبية بعد الوالدة   -  ٢ – جيم    

قبـل الـوالدة     الطبيـة بعـد الـوالدة ضـعيفا باملقارنـة مـع فتـرة مـا        ل الفحـوص  يظـل معـدّ  - ٢١٧
ومــن بــني .  إال نــصف النــساء الــاليت وضــعن يــشمل هــذا الفحــص، علــى الــصعيد الــوطين  وال

عــدم ظهــور أي   ميكــن ذكــرإلقبــال الــضعيف علــى هــذا الفحــصاألســباب املــذكورة لتفــسري ا
، ) يف املائــة٩ ( الطــيب بعـد الـوالدة  ، وجهـل أمهيـة الفحـص   )ائــة يف امل٧٤(اعـتالل بعـد الوضـع    
  ). يف املائة٧ (وتكلفة هذا الفحص

تبلـغ يف  . “الوسـط ” عـامال حامسـا بقـدر أكـرب مـن عامـل              “مستوى التعلـيم  ”ل   يشكّ - ٢١٨
ــة يف  ٤٤,٥ ، مقابــل ٥٤، ٤احلــضر نــسبة النــساء الــاليت يطلــنب إجــراء الفحــص هلــن     يف املائ

ائـة مـن النـساء الـاليت هلـن مـستوى        يف امل  ٣٤ نع عن إجراء ذلك الفحـص سـواء        متت وال. الريف
 يف املائـة ممـن مل يتجـاوزن التعلـيم           ٤٣  يف املائة ممن بلغن التعليم الثانوي و       ٤١ تعليم جامعي و  
 يف املائــة مــن ٦٣  يف املائــة مــن النــساء الــاليت حــصلن علــى تعلــيم ابتــدائي و ٥٢ األساســي، و

  .ياتاألّم
  

  شراف الطيب إل حتت االوضع  -  ٣ – جيم    
ــسبة الوضــع دون مــساعدة مــشرفني مــؤهلني مــن    - ٢١٩ ــة يف عــام  ٩,٧ اخنفــضت ن  يف املائ
  .٢٠٠٦ يف عام ٥,٤ إىل ٢٠٠١
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  وفيات األمهات   -  ٤ – جيم    
ات ل وفيـ   مبتابعـة اجتـاه معـدّ      ٢٠٠٦-١٩٩٩ مسح وضع نظام ملراقبة وفيات األمهـات         - ٢٢٠

 ســنوات، اخنفــضت وفيــات األمهــات ٧ويف غــضون . ت العموميــة املستــشفيااألمهــات داخــل
 يف املائـة وذلـك بفـضل حتـسني ظـروف           ٣,٦ يف املائـة أي بنقـصان سـنوي قـدره            ٢٤,٥بنسبة  

العـيش يف الوسـط الريفـي وتـدخالت صـندوق التـضامن الـوطين، ووضـع برنـامج الرعايـة قبـل            
  . الوالدة وبعدها، وجناح برنامج تنظيم األسرة

، وهكـذا فقـد     عن كل مائة ألف مولـود حـيّ        ٥٠ل وفيات األمهات بنسبة     ر معدّ  يقد - ٢٢١
ل  بنــسبة كــبرية، وهــو حتقيــق معــّد“املــؤمتر الــدويل املعــين بالــسكان والتنميــة”مت جتــاوز هــدف 
 .٢٠٠٥ عام  أم عن كل مائة ألف مولود حي حبلول١٠٠وفيات دون عتبة 

  
  ل وفيات املواليدمعّد  -  ٥ – جيم    

 وفاة عن كل ألف مولود حي، ٣٥ جتاوز هدف نسبة ١٩٩٩الفعل، منذ عام  مت ب-  ٢٢٢
ل  إذ بلغ ذلك املعّد٢٠١٥الذي أوصى املؤمتر الدويل الرابع املعين باملرأة بتحقيقه حبلول عام 

النسبة لإلناث  ب ٢٢  (٢٠,٣ إىل ٢٠٠٥ يف عام ت هذه النسبةواخنفض.  وفاة٢٦,٢عندئذ 
 وفاة، على التوايل، ٨٣و ٨١ل العاملي إىل  حني يصل املعّد للذكور، يف بالنسبة٢٥مقابل 

  ).عن كل ألف مولود حي
  

  التحكم يف اخلصوبة   -  دال    
 يف ٣١ ارتفعت النسبة املئوية من النساء الاليت يستخدمن وسائل منع احلمل من -  ٢٢٣

بني اد الفوارق وتتقلص باطر. ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٦٠,٢ إىل ١٩٧٨املائة يف عام 
.  لوسائل منع احلمل، وكذلك الريفيات، معدالت استخدام األمياتاملناطق، يف حني ترتفع

 ،ويف اجلهات اليت لوحظت فيها تفاوتات فيما بني معدالت التغطية خبدمات تنظيم األسرة
. مسحت استراتيجية حمددة بتقريب املعدالت الوطنية من املعدالت املسجلة يف املناطق الريفية

 يف مناطق اجلنوب والوسط الغريب تفوق  منع احلملوسائلالت استخدام  معّدوأصبحت
ويف منطقة الشمال .  يف املائة بعد أن كانت يف مستوى أدىن من املتوسط الوطين٥٠نسبة 
  . ٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٦٢,٥ بلغ املعدل ،الغريب
اسـي التـوليفي للخـصوبة      جيـايب لـصحة املـرأة مـن الـرقم القي          إل ويتبني بوضوح التطـور ا     - ٢٢٤

  : وللعمر املتوقع لدى الوالدة
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 للخـصوبة، وهـو البعـد النـهائي لألمومـة،            بلغ الـرقم القياسـي التـركييب       ٢٠٠٧ يف عام   -  
  ؛١,٨٧مستوى 

  . ٢٠٠٥يف عام سنة  ٧٥، ٥بلغ العمر املتوقع للمرأة عند الوالدة مستوى   -  
ء أن تــونس ســجلت تقــدما ملحوظــا  يتــبني مــن حتليــل املؤشــرات أعــاله لــصحة النــسا- ٢٢٥

  . توى عرض اخلدمات لرعاية املرأة صحّيا، أو بتحسني حالتها الصّحيةسواء على مس
 تعزيـز حــق املـرأة يف الــصحة،    وخبـصوص النتـائج املتوقعــة لكـل هـذه اجلهــود يف جمـال     - ٢٢٦
تـوفري  تؤكد على ضرورة أن يـتم      ) ٢٠١١-٢٠٠٧(براز أن خطة التنمية احلادية عشرة       إيتعني  

رعاية صحية أحسن للمرأة بالتحديد، وأن يـشمل ذلـك امليـدان النفـساين، عـن طريـق تكثيـف                 
 مولـود حـي،   ١٠٠ ٠٠٠  عـن كـل  ٥٣العمل الوقائي بغية خفض وفيات األمومة إىل أقل من          

شـراف، وخفـض وفيـات الرضـع إىل أقـل           إل يف املائة من الوالدات حتت ا      ١٠٠وضمان أن تتم    
 يف املائة، وخفـض معـدل انتـشار         ١٠ات املواليد بعد الوضع إىل أقل من         يف املائة ووفي   ١٥من  

إىل )  يف املائــة١٤(فقــر الــدم النــاتج عــن نقــص التغذيــة عنــد املــرأة احلامــل مــن مــستواه احلــايل  
  .  يف املائة، وتعزيز رعاية الصحة العقلية للمرأة١٠مستوى أدىن من 

  
  اعية والثقافيةاالجتمو االمتيازات االقتصادية :١٣املادة     

 أساسية  تعترب احلقوق واالمتيازات االقتصادية واالجتماعية والثقافية لفائدة املرأة-  ٢٢٧
وترى احلكومة أن جناح سياسة . لكربى، يف سياق اخليارات الوطنية التعزيز حقوق املرأة

عدة املكافحة ألشكال التمييز ضد املرأة يتطلب، يف مجلة أمور، وسائل وهياكل على األص
 ومن املسامهة يف عملية التنمية  واحمللي لتمكني النساء من تنمية طاقاهتنالوطين واجلهوي
  .الشاملة والبشرية

  
  وصول املرأة إىل اخلدمات االجتماعية واألسرية  -  ألف    
  الضمان االجتماعي   -  ١ – ألف    

جتماعية ليشمل الفئات  يف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، مت توسيع نطاق التغطية اال-  ٢٢٨
 الذين ال البيوتسيما عّم وال(االجتماعية اليت مل تزل خارج نظام الضمان االجتماعي 

وفضال عن ذلك ارتفع عدد النساء الاليت هلن نظام معاشات ). تشكل النساء أغلبيتهم
يف املائة من اجملموع  ٢٧,٨أي ( ٦٠٩ ٦٧٨من ) القطاعان العام واخلاص(تقاعدية 
  .٢٠٠٧يف عام )  يف املائة٣٢أي  (١ ٠٤٢ ٦٧٦  إىل١٩٩٩يف عام ) للجنسني
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   االجتماعياإلدماجالدفاع و  -  ٢ – ألف    
الدولة الطرف أن تّضمن تقريرها ” يف إطار متابعة توصية اللجنة اليت طلبت إىل -  ٢٢٩

جية، التايل معلومات عن حالة النساء العازبات اليت ولد أطفاهلن خارج إطار العالقات الزو
-تونس: انظر املالحظات اخلتامية للجنة (“سيما عن التدابري املتخذة حلماية حقوقهن وال

٢٠٠٢ ،A/57/38 يتعني مالحظة أنه مت استنباط آليات وهنج جديدة منذ عام )٢٠٥، الفقرة ،
  . االجتماعياإلدماج، يف إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية للدفاع و٢٠٠٤
لرئيسية هلذه االستراتيجية يف تأطري الفئات االجتماعية الضعيفة مع تتمثل األهداف ا -  ٢٣٠

وتنتمي هذه الفئة بصورة عامة إىل . إيالء عناية خاصة لألسرة أحادية الويل اليت ترأسها عازبة
وقد . ما، وهي تشمل مجيع املناطق وكافة مستويات التعليم طبقة اجتماعية معوزة إىل حد

  .٢٠٠٢ حالة يف عام ٣٨٤، مقابل ٢٠٠٤ يف عام هامة وحد حالة يف العاص٤٥٦مت حصر 
 ويف إطار اجلهود اليت تبذهلا وزارة الشؤون االجتماعية والتضامن والتونسيني -  ٢٣١

 ، واملصاحلة اجملانية الرعاية الطبيةسيما الباخلارج تتمتع األمهات العازبات خبدمات خمتلفة، و
. االقتصادي -  االجتماعياإلدماجواملساعدة على ، األسرة يف اإلدماجعادة إ، ومع األقارب

 هلما وهكذا، أنشأت الوزارة يف تونس ويف سوسة مركزين للحماية والتوجيه االجتماعي
املركزان أشخاصا ليس  ويستقبل هذان . شخصا٣٦  و٤٥ ،طاقة استيعاب تبلغ، على التوايل

ية النفسانية، والعالج الطيب،  اإلصغاء، والرعا خدماتدعم عائلي ويوفران هلم  هلم مسكن أو
وفضال عن ذلك فعلى مستوى املعهد الوطين .  االجتماعي واملهيناإلدماجواملساعدة على 

حلماية الطفولة، التابع للوزارة ذاهتا أقيمت خلية إصغاء لفائدة األمهات العازبات تتوىل 
  .اإلدماجاإلصغاء والرعاية النفسانية واملساعدة على 

السياق، تعمل الوزارة يف إطار شراكة مـع بعـض املنظمـات غـري احلكوميـة                 ويف نفس    - ٢٣٢
 االجتمـاعي  اإلدمـاج مـن أجـل حتـسني إعـادة        ) أمل، وصـوت الطفـل، ومركـز محايـة الطفولـة          (

  . واالقتصادي والنفساين لألمهات العازبات
  : دماج األمهات العازبات، ميكن ذكرإعادة إ ومن بني التدابري املتخذة لتيسري - ٢٣٣
وعلى عدم ) أطفاهلن(تشجيع األمهات العازبات على عدم التخلي عن طفلهن   -   

  العود؛
ــة مـــن حتّمـــ ) أو عمـــل إن أمكـــن ذلـــك (تـــوفري تـــدريب   -   ــتمكن األم العازبـ ل لكـــي تـ

  دة ألسرهتا؛يحمسؤولياهتا بصفتها الرئيسة الو
  هتا إليها؛ابنتشجيع العائالت على قبول عودة   -  
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 ارةمثل وز( وزارات معنية أخرى/ورات تدريبية تنظمها هيئات دالتوعية يف إطار  -   
 ،اإلعالم/والتعليم ة،وميمة والطفولة واملسنني، والصحة العشؤون املرأة واألسر

بغية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من ...)  ومنظمات غري حكومية،ووسائط اإلعالم
  . لواملسماة مناطق الظ املناطق، مبا فيها املناطق األشد عوزا

 ومن جهة أخرى، يتعني مالحظـة أن التـشريع التونـسي حيمـي الطفـل املولـود خـارج                    - ٢٣٤
ويف هـذا اإلطـار يـسمح القـانون عـدد          . العالقات الزوجيـة إذ يـضمن لـه احلـق يف لقـب عـائلي              

 للطفـل املولـود خـارج     لألم بأن تعطي لقبها العـائلي ٢٠٠٣يوليه / متوز ٧ املؤرخ   ٥١-٢٠٠٣
 ولــو مل يعقــد زواج بــني ثبــات األبــوة بواســطة حتاليــل جينيــة حّتــىلزامــا إإ ويــتم. إطــار الــزواج

  .الوالدين البيولوجيني
  

  وصول النساء إىل برامج املساعدة ومكافحة الفقر  -  باء    
 النسيج  هتدف االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفقر، مبا فيه فقر املرأة، واليت يتابعها-  ٢٣٥

دماج فئات السكان الضعيفة يف إل هتيئة الظروف األساسية ، إىلاجلمعيايت بصورة نشطة
 فضال ،ل مناسبة، تستهدف الرجال ووسائل تدّخ االقتصادية بواسطة برامج وآلياتالدورة

 واألوساط الريفية املعزولة واملناطق احمليطة، “مناطق الظل”سيما النساء يف   وال،عن النساء
  . املدنب

يف ) ٢٠٠٧وحىت عام (نشائه إق الوطين للتضامن منذ  وهكذا، فقد تدخل الصندو-  ٢٣٦
 ٢٥٦ ٠٠٠ مليون دينار لفائدة ٨٥٣ب ذلك استثمار  منطقة من مناطق الظل، وتطل١٨١٧ّ

وقد .  يف املائة من السكان التونسيني١٢,٥ أي  شخص١ ٣٠٠ ٠٠٠أسرة متثل يف اجملموع 
ريق املسامهة يف حتسني أحوال اخلروج من العزلة والفقر عن طب هلذه العائالت الصندوق مسح

معيشتها وحتويل مساكنها البدائية إىل مساكن سليمة صحية والئقة وتزويدها بالطاقة 
  . الكهربائية واألغذية واملاء الصاحل للشراب

 عائلة متثل ١٢١ ٠٠٠ مينح برنامج مساعدة العائالت احملتاجة الذي يشمل زهاءو - ٢٣٧
لوية يف تدخالته لألسر أحادية الويل واليت تعيل أطفاال وترأسها  يف املائة منها، األو٥٣املرأة 
  . امرأة
يف  ١٠٦ ٧٧٣ وارتفع عدد النساء اليت تستفيد من برامج املعونة االجتماعية من -  ٢٣٨
 ، يف املائة، على التوايل٦٢ يف املائة و ٦٠ أي ٢٠٠٧يف عام  ١٤٩ ٣٩٩ إىل ١٩٩٩عام 

  .٢٠٠٧ و ١٩٩٩ يف من العدد الكلي للمستفيدين
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 تؤدي املنظمات غري احلكومية دورا متزايد األمهية يف وضع برامج املساعدة على - ٢٣٩
 كان متوسط حصة املستفيدات ٢٠٠٧- ١٩٩٩ويف أثناء الفترة . التنمية الذاتية ملوارد النساء

 ، اليت بادر بإنشائها االحتاد التونسي للتضامن“برامج املساعدة على التنمية الذاتية”من 
  . يف املائة٥٠,٣االجتماعي، يف مستوى 

  
حصول النساء علـى القـروض املـصرفية، وقـروض الـرهن العقـاري، واألشـكال                 -  جيم    

  ئتمان املايل الاألخرى ل
 ازداد عدد النساء الاليت حيصلن على هذا النوع من القروض نتيجة لرفع  قيمة -  ٢٤٠

 بالنسبة ٢٠٠٣دينار يف  ٤ ٠٠٠ إىل ١٩٩٩ دينار يف ١٠٠٠القروض الصغرى من 
 أحوال املعيشة، وزيادة عدد ئتمانات دينار ال٥٠٠ إىل ٣٠٠اجية ومن نتإللألنشطة ا
 مجعية يف الوقت ٢٧١ إىل أكثر من ١٩٩٩ مجعيات يف ٦ئتمانات الصغرى من المجعيات ا

ة الصندوق  يف املائة، ومتديد فترة مشارك٥احلاضر، وحتديد أقصى سعر فائدة يف مستوى 
  .  سنوات٥ إىل ٣ئتمانية من ال اجلمعيات اطين للشغل يف مرتبات موظفيالو

ن جهودا نشطة بصورة  يبذل الصندوق الوطين للتضامن والبنك التونسي للتضام-  ٢٤١
تتوفر لديهن أموال   الاليت الئتمانات الصغرى لباعثات املشاريع الصغرىال اخاصة يف منح

ومبوجب القانون عدد . ئتمانات املصرفية التقليديةالالضمانات املألوفة للحصول على ا  وال
نشئ داخل البنك التونسي للتضامن خط ائتمان ’، أ١٩٩٩ هيولي/ متوز١٥ املؤرخ ٦٧- ٩٩

بسعر فائدة منخفض لفائدة املنظمات غري احلكومية العاملة يف امليدان، يف إطار هيكل جديد 
سر احملتاجة القادرة على ممارسة لالئتمانات الصغرى يستهدف الفئات منخفضة الدخل واأل

 .نشاط اقتصادي

منـها  ( مـشروعا    ٧٠ ٢٤٧ ويف غضون مخس سـنوات، مـّول البنـك الـوطين للتـضامن               - ٢٤٢
مجـــايل قـــدره إمببلـــغ ) ئتمانـــات الـــصغرىالمـــشروعا ممـــّوال عـــن طريـــق مجعيـــات ا ٢١ ٢٣٤
    :عة كما يلي دينار موّز ألف٢٧١ ٥٠٠

  ـــــغاملبالــــ        عدد املشاريع        

  نساء  رجال  
ــسبة املئويــة   الن

  نساء  رجال  من النساء
النــسبة املئويــة  

  من النساء

  ٢٥,٤  ٦٤ ٨٦٠  ١٩٠ ٦٦٦  ٢٩,٧  ١٤ ٥٨٢  ٣٤ ٣٨١ البنك الوطين للتضامن
  ٣٥   ٥ ٥٧٩  ١٠ ٣٨٤  ٣٤,٩  ٧ ٤٣٨  ١٣ ٨٤٦  اجلمعيات اإلمنائية

      ٢٥,٩  ٧٠ ٤٣٩  ٢٠١ ٢٥٠  ٣١,٣  ٢٢ ٠٢٠  ٤٨ ٢٢٧  اجملموع
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 يف املائـة    ٢٦  يف املائة من املشاريع املمّولـة و       ٣١,٣ يف اجملموع، استفادت النساء من       - ٢٤٣
  . صةمن املبالغ املخّص

  
  آلية الدعم للمبادرات االقتصادية النسائية  -  دال    

 يف إطــــار ١٩٩٨نـــشئت آليــــة الـــدعم للمبــــادرات االقتــــصادية النـــسائية يف عــــام     أُ- ٢٤٤
، وهـي برنـامج وضـعته وزارة شـؤون        )٢٠٠١-١٩٩٧ (“رأة والتنميـة  امل”االستراتيجية الثانية   

املرأة واألسرة والطفولة واملسنني وجيرى يف إطاره تشجيع مشاركة أفضل من النساء يف احليـاة               
االقتصادية عن طريق تيسري حصوهلن على التمويـل والتـدريب والتـأطري الالزمـة لبعـث أنـشطة                  

  . اقتصادية مدّرة للدخل بصورة دائمة
جراءات الدعم التقين واملؤسسي ملؤازرة باعثات إ وتواصل هذه اآللية املبادرة باختاذ -  ٢٤٥

ئتمانات الاملشاريع، واملشاركة يف تعزيز قدرات الشركاء يف املشروع يف جمال إدارة ا
الصغرى ورعاية باعثات املشاريع يف جمال إنشاء وتطوير أنشطة اقتصادية، مع العمل، يف 

 على تشجيع هتيئة بيئة مواتية لتبادل املعلومات عن التجارب واخلربات، الوقت نفسه،
  .  املتبادلنيلّتلقنيواملساعدة وا

 إن هذه اآللية، املوجهة بصورة خاصة إىل املنظمات غري احلكومية الشريكة، - ٢٤٦
يف  و احملرومة يف احلضرتستهدف أيضا إطارات البنك الوطين للتضامن والنساء يف األوساط

  .املناطق احملرومة احمليطة باملدن
دعم ” مشروعها األول “آلية الدعم للمبادرات االقتصادية النسائية” وقد أجنزت -  ٢٤٧

 إىل ١٩٩٩لفترة من  الكندي يف ا–  يف إطار التعاون التونسي“املبادرات االقتصادية النسائية
ع الثاين لآللية  املشرو٢٠٠٩مارس /وانتهى يف آذار.  مجعية شريكة٢٠ لفائدة ٢٠٠٢
 يف إطار نشئ والذي أُ“مشروع الدعم للمؤسسات الصغرى ولباعثات املشاريع”املعنون 

  .  مجعيات وهيكالن مهنيان٨ السويدي، وقد استفادت منه -  التعاون التونسي
  :  وفيما يلي احملاور اليت مت تعيينها للمشروع احلايل- ٢٤٨
  تعيني شركاء اآللية؛  -  
  ت املشاريع؛متويل مقترحا  -  
  املساعدة والدعم يف تنفيذ املشاريع املمّولة؛  -  
  إجناز الدراسات املواضيعية؛  -  
  . واملشاركة يف تلك األنشطة،تنظيم لقاءات ومنتديات ملختلف األطراف املسامهة  -  
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 ١ ٠١٠دينـارا لفائـدة      ٣٧٢ ٩٥٠ قـدره     من حـشد مبلـغ      اآللية  وحىت اليوم، متكّنت   - ٢٤٩
  .  هلنعم مباشر أو غري مباشر دامرأة لتقدمي

  
  وصول املرأة إىل األنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية  -  هاء    
  الرياضة النسائية  -  ١ – هاء    

  : لفائدة الرياضة النسائية، منهاخذت تدابري عديدة اّت- ٢٥٠
 يف املائــة مــن عائــدات الــصندوق الــوطين للرياضــة للجمعيــات الرياضــية  ١٠ختــصيص   -  

  ية؛النسائ
  العمرية؛ تعزيز حضور املرأة يف خمتلف أنواع األنشطة الرياضية والفئات  -  
   دينار لكل مجعية رياضية نسائية؛٥٠٠٠منح معونة سنوّية مببلغ   -  
واملقــابالت الرياضــية  جمانيــة اســتعمال اهلياكــل األساســية الرياضــية ألنــشطة التــدريب    -  

  النسائية؛
ــاء اجلمعيـــات والفـــروع الريا   -   ــتراكات  إعفـ ــية النـــسائية مـــن دفـــع االشـ ــادات  ضـ لالحتـ

  الرياضية؛
 مـن خـالل     يةتشجيع حضور املـرأة يف مناصـب اختـاذ القـرار داخـل االحتـادات الرياضـ                  -  

  من عضوية املكاتب االحتادية للنساء؛  يف املائة٢٠يقل عن  املطالبة بتخصيص ما ال
ا بيئـة مواتيـة ملمارسـة       التشجيع على إنشاء مجعيـات داخـل مؤسـسات التعلـيم بوصـفه              -  

  .الفتيات لألنشطة الرياضية
  : صاءات التالية احلضور املتنامي للمرأة يف قطاع الرياضةإلح تبّين ا- ٢٥١
 ١٩٩٩ يف املائـة يف      ١٣,٥٨للمجـازات يف مـادة الرياضـة مـن          ئويـة   ارتفعت النـسبة امل     -  

  ؛٢٠٠٧ يف املائة يف ٢٣,٩٧إىل 
 يف املائــة مــن اجلمعيــات الرياضــية يف عــام  ١٠,٢٤ئية متثــل اجلمعيــات الرياضــية النــسا  -  

  ؛١٩٩٩ يف املائة يف عام ٦,١٣، مقابل ٢٠٠٧
ــساء يف مناصــب اختــاذ القــرار داخــل اهلياكــل الرياضــية      -    يف ٣٥٠مــن  ارتفــع عــدد الن

  ؛٢٠٠٧ يف ٥٩٢ إىل ٢٠٠٤
ــّو  -   ــّدتط ــن      ر املع ــة م ــة البدني ــات بالتربي ــاع الفتي ــام النتف ــسنة   يف املا٤٦,٤٤ل الع ــة لل ئ

  ؛٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسية  يف املائة للسنة ٦٩,١٥ إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠الّدراسية 
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  .  يف املائة٣٠ملدّرسات التربية البدنية ئوية بلغت النسبة امل  -  
 ورغم دعم الدولة، تالقي النساء صعوبات يف الـسعي إىل ممارسـة األنـشطة الرياضـية،       - ٢٥٢

  : نامجة باخلصوص عن
  رد املالية للجمعيات والفروع الرياضية النسائية؛عدم كفاية املوا  -  
   الرياضية؛عدم كفاية عدد النساء يف مناصب اختاذ القرار داخل اهلياكل  -  
برجمة حصص التدريب يف سـاعات متـأخرة، وهـو مـا يـنجم عنـه عـزوف النـساء عـن                        -  

  ممارسة الرياضة؛
  ...).الدراسة  - الزواج(عة ر عن ممارسة الرياضة ألسباب متنوانقطاع الفتيات املبكّ  -  

  
  األنشطة الترفيهية والثقافية  -  ٢ – هاء    
  لتنشيط الثقايفا  •  

بيـد أنـه يتـضمن برجمـة        .  يسعى التنشيط الثقايف إىل بلوغ مجيع شرائح اجملتمع التونسي         - ٢٥٣
ــة معينـّـ  حمــّد ــساء دة تــستهدف فئــات اجتماعي ــشطة وقــد ارتفــع عــد . ة مثــل الــشباب والن د األن

  . ٢٠٠٧يف عام  ١ ٦٩٥ إىل ١٩٩٩ يف عام ٩٠٩ إىل النساء مناملوجهة 
  ور املطالعة العموميةالكتاب وُد  •  

ينفك عدد النساء املستفيدات من خـدمات املكتبـات العموميـة يـزداد علـى النحـو                   ال – ٢٥٤
  :املبني يف اجلدول التايل

  تطور عدد املستفيدات من خدمات املكتبات العمومية حبسب نوع اجلنس
  

  ٢٠٠٧  ١٩٩٩  اجلنس/لسنةا

  ١ ٦٦٩ ٥٦١  ١ ٥٨٥ ٨٣٩  فتيان 
  ١ ٧٧٢ ٨٣٢  ١ ٦٩٠ ٦٨٨  فتيات 
  ١ ٦٨٩ ٥٥٦  ١ ٣٦٥ ٨٠٦  رجال 
  ١ ٨٠٨ ٤٩٠  ١ ٤٣٨ ٧٢٤  نساء 
  ٦ ٩٤٠ ٤٣٩  ٦ ٠٨١ ٠٥٧  اجملموع 

    
وقـد ازداد   . فات النسائية عن طريق شراء الكتب اليت تنـشرها نـساء           تدعم الدولة املؤلّ   - ٢٥٥

يف ) دينـارا  ٥١ ٣٨١مببلـغ    (٩٨٢٠عدد النسخ اليت نشرهتا نساء بـدعم مـايل مـن الدولـة مـن                
وتـدعم الدولـة كـذلك      . ٢٠٠٧يف عـام    ) دينارا ١٦٣ ٨٩١مببلغ  ( ٤٧ ٢٧٥ إىل   ١٩٩٩عام  
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مببلـغ   (٤٧وارتفع عدد املؤلفات املدعومة من      . املؤلفات النسائية عن طريق دعم أسعار الورق      
  . ٢٠٠٧يف عام ) دينار ٦٩ ١٠٠مببلغ  (١٣٣ إىل ١٩٩٩يف عام ) دينارا ١٨ ٠٥١

  املوسيقى والرقص  •  
  ملوسيقى آالت فرق١٠، منها  فرقة موسيقية نسائية٥٥ يضّم قطاع املوسيقى -  ٢٥٦

ويبلغ عدد النساء احلامالت لبطاقات مهنية يف ميدان .  فرق للموسيقى الشعبية٤٥ عزف وال
  .  يف املائة من العدد الكلي١٣,٥ امرأة أي ٨٠، ) مجيع التخصصاتيف(املوسيقى والرقص 

ويبلــغ عــدد النـــساء   .  يف ميــدان الــرقص   يف جمــال التـــدريب  وللمــرأة حــضور قــوي   - ٢٥٧
  . ٤ ٢٠٠من جمموع  ٢ ٢٠٠املسجالت يف مدارس املوسيقى والرقص املتخصصة 

  نمايالس  •  
: علـى صـعيد مجيـع املهـن يف هـذا امليـدان      نما تقدما ي سّجل حضور املرأة يف قطاع الس   - ٢٥٨

ــل، وا ــسيناريو   إلالتمثي ــة ال ــركح، وكتاب ــب، وإدارة ال ــاج، والتركي ــرأة كــذلك    .نت وحققــت امل
نمائية ي خمرجــة ســ١١وتوجــد حاليــا . نتــاج الــسنمائينيإلاجنــازات ملحوظــة يف ميــدان اخللــق وا

وقــد . قطــاع اخلــاص يف ال منتجــات٥  كاتبــات ســيناريو، و٥ تونــسية ذوات شــهرة دوليــة، و
  .ت بعضهن على جوائز وطنية ودوليةحصل
يتعني مالحظة أن النـصوص التنظيميـة الـيت حتكـم القطـاع ككـل تنطبـق علـى مجيـع                     و - ٢٥٩

  . املبدعني دون متييز على أساس نوع اجلنس
  املسرح  •  

تـبني   ال تنفك مشاركة املرأة يف ميدان املسرح والفنون املسرحية تـزداد علـى حنـو مـا ي            - ٢٦٠
  : من اجلدول التايل

  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٣  ١٩٩٩  

  ١٤٢  ٦٠  ٤٦  املمثالت احلامالت للبطاقة املهنية
ــاع ــسرحية يف القطـ ــشركات املـ ــديرات الـ ــدد مـ عـ

  ٤٤  ٢٦  ٠٩  اخلاص
  ٤٣  ٢١  ٠٨  عدد املنتجات
  ١٥  ١٤  ٠٤  عدد املؤلفات 

  ١٠  ١١  ٠٢  عدد املخرجات 
    

  . ه إال بالنساء العامالت يف القطاع الفينحصاءات الواردة أعالإلتتعلق ا  ال– ٢٦١
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  الترفيه  •  
 إىل تـوفري     يتبني من التحقيق الوطين بشأن طريقة قضاء الرجل واملرأة للوقت واهلادف           - ٢٦٢

 استعمال الرجال والنساء للوقـت، أن الرجـل يقـضي سـاعة     معلومات مفّصلة إىل حد بعيد عن   
تــتمكن املــرأة مــن ختــصيص أكثــر مــن   وال. يهيــةعلــى األقــل أكثــر مــن املــرأة يف األنــشطة الترف 
 تقريبـا مـن الوقـت الـذي تقـضيه            يف املائـة   ٩,٩(ساعتني ومثاين عشرة دقيقـة يف تلـك األنـشطة           

وخبصوص األنشطة الترفيهية، يقضي الرجال جزءا كبريا مـن وقتـهم           ).  ساعة ٢٤املرأة يف كل    
)  دقيقـة  ١٢٨(كثـر مـن سـاعتني       ، يف حـني ختـصص املـرأة يف املتوسـط أ           ) دقيقـة  ٤٠(يف املقهى   

  . يوميا أمام شاشة التلفزة
  

  النساء يف املناطق الريفية : ١٤املادة     
 اّتخاذ تدابري وإجراءات إجيابية تـستهدف املـرأة     يف أثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير       مت – ٢٦٣

 األريـاف ويف  واهلدف من ذلك هو تقليص الفارق بـني الرجـال والنـساء يف           . يف املناطق الريفية  
احلضر بغية ضمان نفـس فـرص النجـاح والـسماح مبـساواة فعليـة بـني الرجـل واملـرأة أيـا كـان                         

  . الوسط اجلغرايف أو االجتماعي الذي ينتميان إليه
  

  النهوض باملرأة الريفية، خيار استراتيجي -  ألف    
 عـدد النـساء     لـغ ، يب ٢٠٠٤ التعداد العام األخـري للـسكان واملـساكن لعـام             وفقا لنتائج  – ٢٦٤

 يف املائـة مـن جممـوع        ٣٥,٥ أي   ١ ٧٥٨ ٠٢٠ -كل الفئـات العمريـة معـا      -ريفييف الوسط ال  
ويــشكل حتــسني ظــروف عيــشهن وتعزيــز قــدراهتن وتــدعيم مــسامهتهن يف    . الــسكان اإلنــاث

  . تشييد البالد اختيارا استراتيجيا يف سياسة التنمية الوطنية
خطـة العمـل الوطنيـة للنـهوض        ”، يف تنفيـذ     ٢٠٠٠ يندرج الـشروع الفعلـي، يف عـام          - ٢٦٥

يف إطـار هـذا االختيـار إذ أن         ) ١٩٩٨ ديـسمرب /اليت وضعت يف كـانون األول      (“باملرأة الريفية 
املفهــوم اجلديــد ملكانــة املــرأة يف  يف هنــج التنميــة احملليــة واجلهويــة واخلطــة تــشكل عنــصرا هامــا

  .  التنميةا يف تلكودوره
 وإىل اجتاهات خطط التنمية “املرأة والتنمية”ستراتيجية الوطنية  وباإلشارة إىل اال-  ٢٦٦

، واحلادية )٢٠٠٦- ٢٠٠٢(، والعاشرة )٢٠٠١- ١٩٩٧(االجتماعية واالقتصادية التاسعة 
 خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة” وإىل توصيات بيجني، هتدف )٢٠١١- ٢٠٠٧(عشرة 

  . “ساء الريفيات يف عملية التنمية الفعلي للناإلدماج” إىل ، بصورة عامة“ريفيةال
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يف  ٢٠٥ ٣٥٠ امرأة ريفية، مقابل ٤٠٠ ٠٠٠ ، مشلت هذه اخلطة٢٠٠٧ يف عام -  ٢٦٧
علق ت تفعيل برامج خمتلفة ت يف املائة وذلك بفضل٤٨,٦٦، أي بزيادة قدرها ٢٠٠٣عام 

للدخل، أساسا مبيادين التدخل ذات األولوية، مثل التدريب املهين، وترويج أنشطة مدّرة 
جنابية، وصحة األم إلوإنشاء مؤسسات صغرى، ومكافحة االنقطاع عن التعليم، والصحة ا

  . والطفل
  : والتقييم خلطة العمل هذه، وهيقد أقيمت جمموعة من آليات التنسيق واملتابعة و– ٢٦٨
  منشأة مبوجب املرسوم عدد“ الريفياتجلنة وطنية للنهوض باملرأة الريفية”  -   

مهمة هذه اللجنة،  تتمثل: ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٨ملؤرخ  ا٢٣١١- ٢٠٠١
 واملنظمات غري احلكومية، تألفة من ممثلني ملختلف الوزارات واهليئات احلكوميةامل

املرأة واألسرة والطفولة واملسنني، يف تنسيق ومتابعة  واليت ترأسها وزيرة شؤون
   الوطين؛دالعمل على الصعي وتقييم خطة

 ٢٩٠٢- ٢٠٠١  منشأة مبوجب املرسوم عددة للنهوض باملرأة الريفية،جلان جهوي  -   
جلنة لكل والية يرأسها الوايل وتضم : ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 

الدوائر املعنية خبطة العمل، فضال عن ممثلي  عضويتها املديرين اجلهويني ملختلف
 وتتمثل مهمة اللجنة .خمتلف املنظمات غري احلكومية العاملة يف الوسط الريفي

 يف الوقت  خطة العمل اإلقليمية ويندرج عملها،اجلهوية يف إعداد وتنفيذ ومتابعة
  . نفسه، يف اجتاهات وحماور خطة العمل الوطنية

ــة أقطــاب     - ٢٦٩ ــشأت الدول ــه، أن ــار ذات ــذا اإلط ــشكل    إ ويف ه ــة ت ــاطق الريفي شــعاع يف املن
ميـع شـرائح اجملتمـع بكـل فئاهتـا العمريـة مـن              فضاءات تنشيط تتجسد فيها القدرات الكامنة جل      

وهـذه األقطـاب   . خالل املشاركة يف أنشطة ثقافية واجتماعية وتنشيطية وأنشطة للتنمية الذاتية       
منائية على الـصعيد احمللـي،   إلمدعّوة، من جهة أخرى، إىل تيسري التنسيق بني خمتلف الفعاليات ا   

  .  التنمية احمللية حركّية يفوإىل تشجيع العمل اجلمعيايت ومشاركة املرأة
شعاع لفائدة املرأة الريفية إ قطب ١٣ أنشئ ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤ يف فترة مابني عامي -  ٢٧٠

 والية يف إطار اتفاقيات شراكة مع منظمات غري حكومية ويف إطار التعاون الثنائي، ١٢يف 
مال الغريب، يف  يف عني البّية، وهي بلدة يف الش٢٠٠٤ومن بينها قطب منوذجي أنشئ يف عام 

. منائيةإني ومنظمة غري حكومية إطار شراكة بني وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسّن
 جتمعا سكانيا ريفيا، وتشارك يف ١٤عة على  أسرة موّز٥٢٥تشمل أنشطة هذا القطب 

و  امرأة بانتظام وفاعلية يف أنشطة التدريب، والتثقيف االجتماعي والصحي، وحم٨٠٠إطارها 
وبالفعل، تشكلت جلنة للتنمية احمللية انتخبت . األمية، وكذلك يف األنشطة الثقافية والترفيهية
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شعاع، كما مت وضع برنامج للدعم والتأطري إلأعضاءها النساء املستفيدات داخل قطب ا
منائية لتصبح مجعية تتوىل املسؤولية بصورة كاملة عن أنشطة اإلهبدف توجيه هذه اللجنة 

  . شعاع تقوم حاليا مبهام إدارة قطب اإليتبعد انسحاب املنظمة غري احلكومية الالقطب 
ــائج املعتــرب - ٢٧١ ــام للمــشروع،   و ة الــيت حققهــا هــذا القطــب األول   إن النت ــساء الت ــي الن تبّن

كثـار مـن    إلتسببت بقدر كبري يف حث وزارة شؤون املرأة واألسـرة والطفولـة واملـسنني علـى ا                
 ١٠ ٠٠٠ويــستفيد حاليــا . هــا التــدرجيي يف منــاطق أخــرى يف الــبالد هــذه الفــضاءات وتعميم

  . شعاعإلشخص من أنشطة أقطاب ا
جراءات لتنشيط العمل اجلمعيايت يف الوسط الريفي إ اختاذ ٢٠٠١  عام ومت يف-  ٢٧٢

املرأة  املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بةكارشمولتحسني 
وأدت دراسة عن احلالة الراهنة للعمل اجلمعيايت يف . أهداف تلك اخلطة وحتقيق الريفية

 توصيات ترمي إىل  ، إىل تقدمي٢٠٠٤قد أجنزهتا يف عام الوسط الريفي، كانت الوزارة 
ومن جهة .  النساء يف التنمية احملليةةكارشمتنشيط املنظمات غري احلكومية من أجل زيادة 

 لفائدة املنظمات غري دورات للتدريب والدعم املؤسسي تنظيم  يف هذا االجتاهأخرى، مت
 أنشأ ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ويف فترة ما بني .  تلك العاملة يف الوسط الريفيسيما الاحلكومية و

 فرعا جديدا بغية تقريب خدماته من املرأة أينما كانت، ١٤٠االحتاد الوطين للمرأة التونسية 
  . ائدة املرأة الريفية العمل الوطنية لف يف الريف، وذلك وفقا الجتاهات خطةسيما  الو

ع أو أحــسن برنــامج أو مــشرو” تأســيس جــائزة رئاســية ملكافــأة ٢٠٠١ عــام  ومت يف- ٢٧٣
وتسند هذه اجلائزة سنويا مبناسبة اليـوم العـاملي للمـرأة       . “مبادرة جهوية للنهوض باملرأة الريفية    

ى املـسامهة يف    كومية للمكافـأة علـ     أو منظمات حكومية أو غري ح       طبيعّيني الريفية إىل أشخاص  
  . حتسني أوضاع املرأة يف الوسط الريفي ورفع مستواها

 برنــامج للــدعم املؤســسي والــتقين لفائــدة ٢٠٠٣ ومــن جهــة أخــرى، اســتهل يف عــام - ٢٧٤
يـة القائمـة علـى      ائمننهج اال الويتناول هذا الربنامج باخلصوص     . املخططني على الصعيد اجلهوي   

  . تخطيط حبسب نوع اجلنسأساس التحليل وال
 وزاري خمـصص للنـهوض       تدابري أخرى لـدى انعقـاد جملـس        ٢٠٠٧خذت يف عام     واتّ - ٢٧٥

  : ، ومنها باخلصوصبأوضاع املرأة الريفية
 يف املائـة    ١٩,٩زيادة معدل النساء الريفيات املستفيدات من االئتمانات الصغرى مـن             -  

  ؛٢٠١١ يف املائة يف عام ٣٠إىل 
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ــادة املــ   -   ــة     زي ــساء الريفيــات يف إطــار املــشاريع الكــربى للتنمي ــة املخصــصة للن وارد املالي
  ؛٢٠١١ يف املائة يف عام ٥ إىل ٢٠٠٦يف عام يف املائة  ١، ٣الزراعية املتكاملة من 

  لفتيات الريفيات؛لرفع مستوى التدريب املهين لوضع خطة   -  
ــاة    -   ــيم  مكافحــة انقطــاع الفت ــة عــن التعل ــن األم   دمات، وتقريــب اخلــ  الريفي ــصحية م ال

  والطفل؛
  تقريب اخلدمات الترفيهية والثقافية من النساء يف األرياف؛  -  
ــة     -   ــسات احملليـ ــساء الريفيـــات يف خمتلـــف املؤسـ ــة للنـ ــشاركة الفاعلـ ــز املـ ــة  تعزيـ واملهنيـ

  .واجملتمعية
،  وتوجد آليات أخرى من شأهنا أن تدعم خطة العمل الوطنية للنهوض باملرأة الريفيـة              - ٢٧٦

  . للتضامن، والصندوق الوطين للتشغيلمثل الربنامج الوطين لتعليم الكبار، والصندوق الوطين 
  

  حتسني ظروف عيش النساء الريفيات  -  باء    
 والتزويـد   ربامج الوطنية لتوصـيل ميـاه الـشرب        بفضل اجلهود اهلائلة املبذولة يف إطار ال       - ٢٧٧

لــصندوق الــوطين  مــن افة إىل املــسامهة الثمينــةبالطاقــة الكهربائيــة والنــهوض باملــسكن، باإلضــا
ل معـدل التغطيـة علـى     سجّ “مناطق الظل ”املسماة  وللتضامن بأنشطته يف املناطق األكثر عوزا       

مــا يتعلــق بتوصــيل ميــاه  يف املائــة في٩٠,٦  إذ بلــغ٢٠٠٦ادة هامــة يف عــام الــصعيد الريفــي زيــ
ربائية، كما بلغ معدل استخدام الغـاز        يف املائة خبصوص التزويد بالطاقة الكه      ٩٨,٥ الشرب و 

  .  يف املائة٩٨,٢كمصدر رئيسي للطاقة ألغراض طبخ الطعام نسبة 
وفقــا للتعــداد العــام .  وحــدث التطــور ذاتــه يف جمــايل الــسكن والرفاهــة املرتليــة كــذلك- ٢٧٨

  يف املائـة يف    ١,٢، اخنفض معـدل املـساكن البدائيـة مـن           ٢٠٠٤األخري للسكان واملساكن لعام     
 يف املائـة مـن      ٩٠,٢وفـضال عـن ذلـك، ميلـك         . ٢٠٠٤ يف املائـة يف عـام        ٠,٨ إىل   ١٩٩٩عام  

 جهاز تلفزة، يف حني تفتح القنـوات        ٢٠٠٤ يف عام    - يف مجيع األوساط     - العائالت التونسية 
).  يف املائـة   ٤٦,٨(الفضائية نافذة علـى العـامل اخلـارجي لزهـاء النـصف مـن جممـوع العـائالت                   

  .  يف املائة من العائالت الريفية جهازا للهاتف اجلوال أو الثابت٣٩ميلك ومن جهة أخرى، 
  

  التغطية االجتماعية والصحية للنساء الريفيات -  جيم    
 مت تعميم التغطية االجتماعية الـيت أصـبحت تنـال مجيـع الفئـات االجتماعيـة دون متييـز            - ٢٧٩

  . على أساس نوع اجلنس مبن يف ذلك النساء الريفيات
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اليت تقـدم خـدمات املراقبـة قبـل الوضـع وتنظـيم             ( ارتفع عدد مراكز الصحة األساسية       - ٢٨٠
 تــوافر بنــسبة  ، أي مبعــدل٢٠٠٦يف عــام  ٢ ٠٧٥ إىل ٢٠٠٣يف عــام  ٢ ٠٥٢مــن ) األســرة
 يف املائــة إذا اعتربنــا شــبكة اخلــدمات  ١٠٠بنــسبة  يف املائــة فيمــا يتعلــق باهلياكــل الثابتــة و ٩٠

 يف املنـاطق  ، احتياجـات النـساء  سـيما  الىل تلبية احتياجات الـسكان الـريفيني، و  املتنقلة الرامية إ  
  . ذات الكثافة السكانية املنخفضة

 الـيت يغطيهـا   “منـاطق الظـل  ” مركزا للخدمات الصحية األساسـية يف  ١٣٩  إن إنشاء- ٢٨١
الفاعلـة املقدمـة    الصندوق الوطين للتضامن، جمهزة باملوارد املادية والبـشرية الالزمـة، واملـسامهة             
أســاس مــشاركة يف إطــار بــرامج الــصحة الوطنيــة، فــضال عــن وضــع اســتراتيجية قائمــة علــى    

ص يف وجـراء الفحـ  إ بأمهيـة   جمـتمعهن  يف توعية نساءمنشطات ريفيات ينتمني إىل اجملتمع احمللي  
ت ستفيدامراكز الصحة والشبكات املتنقلة، قد مسحت مجيعا بزيـادة عـدد النـساء الريفيـات املـ                

  .  األسرةمن خدمات صحة األم وتنظيم
 منطقــة مــن منــاطق تــدخل الــصندوق الــوطين للتــضامن       ٨٠٠ جتــرى حاليــا تغطيــة   - ٢٨٢

 األسرة، وذلـك بواسـطة      ة وبعدها وخدمات طب النساء وتنظيم     باخلدمات الصحية قبل الوالد   
قــة، أو  منط٣٧٨  منطقــة أو بواســطة األفرقــة املتنقلــة يف   ٢٩٤مراكــز الــصحة األساســية يف   

علـى بعـد مـسافة      (لرعايـة الـصحية      على مقربة من هيكل ل     كذلك حبكم وجود النساء املعنيات    
  .  منطقة١٣٧، وذلك يف )كيلومترات ٥تقل عن 
رغم اجلهــد الــذي تبذلــه تــونس يف جمــال تعمــيم اخلــدمات الــصحية يف  مــع ذلــك، فــ و– ٢٨٣

جلة يف الوســط الريفــي ويف زالــت توجــد فــوارق بــني املؤشــرات املــس كافــة منــاطق الــبالد، مــا
  . املناطق احلضرية

 يــنعكس يف البيانــات التاليــة تطــور مؤشــرات التغطيــة الــصحية يف األوســاط احلــضرية   - ٢٨٤
  : والريفية

 إىل ٢٠٠١  يف املائـة يف ٢٠,٣شراف طيب مؤهـل مـن    إاخنفض معدل الوالدات بدون       -  
ــة يف الوســط الريفــي، مقابــل  ١١ ــة و٩,٧ يف املائ ــة يف األوســاط ٥,٤  يف املائ  يف املائ

  ، على التوايل؛٢٠٠٦ و ٢٠٠١احلضرية يف عامي 
ــة مـــن النـــساء فحـــصا بعـــد الـــوالدة يف األوســـاط  ٥٣,٤ أجـــرت ٢٠٠٦يف   -     يف املائـ

   يف املائة يف األرياف؛٤٤,٥احلضرية مقابل 
 فحـوص قبـل   ٤ أيضا، بلغـت النـسبة املئويـة مـن النـساء الـاليت أجـرين              ٢٠٠٦يف عام     -  

   يف املائة يف األوساط احلضرية؛٧٦,٦ يف املائة يف األرياف مقابل ٥١,٤ع الوض
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 ن من حتليل ألنشطة اإلعالم والتثقيف واالتصال يف جماليتبّيكذلك،  ٢٠٠٦يف عام   -   
حملية عات ايعشن يف مج)  يف املائة٦٦(ستفيدات جنابية أن زهاء ثلثي املإلالصحة ا

 “مناطق الظل” يف املائة يف ١٥ ات، وعّم يف املائة خارج تلك التج١٨,٤  و
  بالريف؛

 يف ٢,٦ يف احلــضر ١,٥ يبلــغ الــرقم القياســي التــركييب للخــصوبة     ٢٠٠٧يف عــام و  -  
  الريف؛

وحتسن بقدر هائل على الصعيد الوطين معدل انتشار وسائل منع احلمل، مـع اخنفـاض      -  
 ذلـك املعــّدل  بلـغ  ٢٠٠٦يف عــام . يف الفـارق بـني الوسـط الريفــي والوسـط احلـضري     

  . يف املائة يف احلضر٦٠,٢يف املائة يف الريف و  ٥٧,٨
 إن الصعوبات اليت تالقيها املرأة الريفيـة يف الوصـول إىل اخلـدمات الـصحية صـعوبات                  - ٢٨٥

جغرافية واقتصادية يف طبيعتها يف واليات الوسط الغريب مثلما هي احلال بالنسبة للوضـع حتـت                
 ٧٨,٢( يف سـيدي بوزيـد       سـيما  ال و ،الذي يظل معدلـه ضـعيفا     شراف يف وحدات التوليد،     إلا

وللتغلـب علـى هـذه الـصعوبات أعـدت وزارة الـصحة             ).  يف املائة  ٧٠(ويف القصرين   ) يف املائة 
خطـة للتـدخل   ) مبا فيها الديوان الوطين لألسرة والعمران البـشري    (مع اهلياكل املعنية التابعة هلا      

ومت تعــيني . ين، ومــدنني، وقفــصةالقــريوان، وتطــاويف واليــات القــصرين، وســيدي بوزيــد، و 
دائرة ذات معدالت تغطيـة ضـعيفة للرعايـة قبـل الوضـع وبعـده يف تلـك الواليـات، للقيـام                    ٢٥

ويف هذا الصدد، قـام الـديوان الـوطين لألسـرة والعمـران البـشري، بالفعـل،                 . بتدخل حمدد فيها  
ات واالســتفادة منــها يف تلــك    عــرض هــذه اخلــدم   إمكانيــاتبتعبئــة وســائل إضــافية لتعزيــز   

  . الواليات
ــة عــشرة    - ٢٨٦ ــة احلادي ــتم يف الوســطني  ) ٢٠١١-٢٠٠٧( مــن املقــّدر يف خطــة التنمي أن ي

ل  يف املائـة ومعـدّ     ٨٠احلضري والريفي حتقيق معدل تغطية بأربعة فحـوص قبـل الوضـع بنـسبة               
علــى وضــع وتــنص اخلطــة، فــضال عــن ذلــك،  .  يف املائــة١٠٠شــراف بنــسبة إل حتــت االوضــع

استراتيجية وطنية تستهدف املناطق اليت تبّين أن مؤشرات صـحة األمهـات فيهـا دون املـستوى                
  . املنشود

  
  الفتيات الريفيات على التعليم والتدريب/حصول النساء  -  دال    

 ٨٠-٢٠٠٢ مبوجـب القـانون التـوجيهي عـدد          ، ترتب على إصـالح النظـام املدرسـي        - ٢٨٧
 والتدابري املتخذة إلعـادة تنظـيم سـاعات         ، تعزيز شبكة املدارس    ٢٠٠٢ه  يولي/ متوز ٢٣املؤرخ  

التــدريس بغيــة تكييفهــا مــع ظــروف العــيش يف الريــف، وحتــسني اهلياكــل األساســية املدرســية    
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جيـايب علـى معـدل      إ، وتطوير خدمات النقل املدرسي، أثر       )املرافق الصحية، واملياه، والكهرباء   (
  . وعلى مواصلة دراستهنالتحاق الفتيات الريفيات باملدارس 

 عاما، يف الوسـط     ١٤-٦ارتفع معدل التحاق الفتيات باملدارس بالنسبة للفئة العمرية          - ٢٨٨
زيـادة بنـسبة     (٢٠٠٧ يف املائـة يف عـام        ٩٤,٤ إىل   ١٩٩٤ يف املائة يف عـام       ٧٧,٨الريفي، من   

  ).٢٠٠٧ و ١٩٨٩ يف املائة بني عامي ٢٣,١٢
كافحة االنقطاع عن التعليم تتضمن تدابري ذات طابع  ومت وضع خطة استراتيجية مل-  ٢٨٩

، مثل  واملؤسسة التربويةذات طابع اجتماعي تستهدف التلميذ واملريببيداغوجي وأخرى 
 مبيتات ي، وإقامة، واستحداث خدمات للنقل املدرسحتسني األحوال السائدة يف املدارس

  .يز مبؤشرات أدىن من املتوسط الوطين يف املناطق الريفية اليت تتمسيما الومطاعم مدرسية، و
 خلية متنقلة للعمل االجتماعي املدرسي يف ٢٠  يف املناطق الريفيةنشئت كذلك أُ– ٢٩٠

، وذلك يف إطار برنامج العمل االجتماعي يف ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ الوسط الريفي يف فترة ما بني
 السنة ات يفمنها بفتي ١ ٨٥٤حالة تتعلق  ٤ ٠٧٥الوسط املدرسي، وقد مشل نشاطها 

  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ الدراسية
 وقد كانت صعوبة احلصول على إحـصاءات دقيقـة بـشأن االنقطـاع عـن الدراسـة يف                   - ٢٩١

 التـشخيص والتحليـل والتخطـيط   ”الوسط الريفي أحد األسباب لوضع برنامج تدرييب يف جمال   
ائـدة أعـضاء     استهلته وزارة شـؤون املـرأة واألسـرة والطفولـة واملـسنني لف             “حبسب نوع اجلنس  

  . اللجان اجلهوية للنهوض باملرأة الريفية
ــة الــيت شــجّ  - ٢٩٢ ــرامج ترمــي    ”عت  ويف إطــار توصــية اللجن ــذ ب ــونس علــى مواصــلة تنفي ت

 النــساء الريفيــات واألشــخاص ســيما الباخلــصوص إىل خفــض مــستوى األميــة لــدى النــساء و 
ــسّن ــة   (“نياملـ ــة للجنـ ــات اخلتاميـ ــر املالحظـ ــونس: انظـ ــرة A/57/38، ٢٠٠٢-تـ ، )٢٠٣، الفقـ

ناجتــا بــصورة رئيــسية عــن تأســيس الربنــامج  يف الوســط الريفــي اخنفاضــا نــاثإلســجلت أميــة ا
ــار، وخمتلــف ا   ــيم الكب ــوطين لتعل ــشاركة    إلال جــراءات احملــددة الــيت اضــطلعت هبــا األطــراف امل

وض خطــة العمــل الوطنيــة للنــه االحتــاد الــوطين للمــرأة التونــسية، يف إطــار ســيما الاملختلفــة، و
 . باملرأة الريفية

 يف املائة من السكان املشمولني بالربنامج الوطين لتعليم الكبار يف ٥٤يعيش و -  ٢٩٣
 ،وقد ساهم بنسبة كبرية تكاثر مراكز تعليم الكبار.  يف املائة منهم نساء٧٧ األرياف، و

بسبع  -   يف حتقيق احنسار،وتنويع طرائق التعليم وتكييفها مع أوضاع النساء الريفيات
 يف املائة يف عام ٥٣,٢ناث يف الوسط الريفي، اليت اخنفضت هكذا من إلّمية األ -  نقاط
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، وفقا للتعداد العام األخري للسكان واملساكن لعام ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٤٦,٤ إىل ١٩٩٩
٢٠٠٤ .  
 سلــسلة مــن التــدابري   ٢٠٠٧-٢٠٠١يف ميــدان التــدريب، اختــذت يف أثنــاء الفتــرة      - ٢٩٤
 التابعــة لالحتــاد الــوطين ا مــن مراكــز تــدريب الفتــاة الريفيــة مركــز٤١ة إىل إعــادة تأهيــل اهلادفــ

  . ، وإىل رفع مستواها٨٤لغ عددها للمرأة التونسية والبا
 مراكـز متثـل جمموعـة أوىل مـن مراكـز            ٤رفع مـستوى    ل، بدأت عملية    ٢٠٠٤ يف عام    - ٢٩٥

ــة     ــات خمتلف ــع جه ــة يف أرب ــاة الريفي ــدريب الفت ــوبنه. ت ــام اي ــستوى   ٢٠٠٩ة ع ــع م ــيتم رف ، س
  . ٤١ اليت مت تعيينها والبالغ عددها  من مراكز تدريب الفتاة الريفيةمركزا ٢٠

 توقيـع اتفاقيـة شـراكة بـني وزارة          ٢٠٠٧أغـسطس   / يف آب   ويف هذا اإلطار نفسه، مت     - ٢٩٦
ز بــرامج  إلجنــاوطين للمــرأة التونــسية، واالحتــاد الــ،نيشــؤون املــرأة واألســرة والطفولــة واملــسنّ 

مشتركة ترمي إىل النهوض بالفتـاة واملـرأة الـريفيتني وإىل ضـمان تيـسري إدماجهمـا االجتمـاعي                  
  . واالقتصادي ومشاركتهما الفعلية يف التنمية احمللية

التابعـة للوكالـة    ربعة عـشر للفتـاة الريفيـة،         جهة أخرى، تقوم مراكز التدريب األ       ومن - ٢٩٧
شخص بتوفري تـدريب متنـّوع       ١ ٢٠٠لـ  هلا سعة استقبال كافية      املهين واليت    التونسية للتكوين 

 املختلفـة للفتيـات الريفيـات، وكـذلك مـع املميـزات والطاقـات               ف مع مستويات التعليم   ومتكّي
  . الكامنة للمنطقة يف امليدان االقتصادي

ــامج ا - ٢٩٨ ــذي أُ إل ويواصــل برن ــسائي ال ــة والبحــث    رشــاد الن عــد يف إطــار مــشروع التنمي
االضـطالع بأنـشطة تقـدمي    ) ١٩٩٢مشروع البنك الدويل الذي استهل يف  (اد الزراعي   رشاإلو

 منظمــة  التــدريب املهــين الزراعــي أو حلقــات عمــلاملــشورة التقنيــة والتــدريب يف إطــار مراكــز
نــساء املـــزارعني،  : وقـــد مت اســتهداف أربــع جمموعـــات  . خصيــصا لتلبيــة احتياجـــات النــساء   

ويــشمل هــذا الربنــامج عــشر  . ارعني، والعــامالت الزراعيــاتورئيــسات املــزارع، وبنــات املــز 
  . مناطق يف مشال البالد ووسطها وجنوهبا) ١٠(

 للنـهوض   حصائية اجملّمعة يف إطار التقييم الدوري خلطـة العمـل         إل ويظهر من البيانات ا    - ٢٩٩
امــرأة ريفيــة قــد اســتفدن مــن  ٨ ٢٦٨، أن ٢٠٠٥-٢٠٠٣ الفتــرة بــاملرأة الريفيــة الــيت غطّــت
  . أنشطة التدريب الزراعي
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  حضور املرأة الريفية يف قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية   -  هاء    
  قطاع الزراعة  -  ١ – هاء    

امــرأة حــصلن  ٣ ٠٠٠ بلــغ عــدد النــساء رئيــسات املــشاريع الزراعيــة ٢٠٠٧ يف عــام - ٣٠٠
اء الريفيـات الـاليت     وبلـغ عـدد النـس     . ئتمانات املخصـصة  ال يف املائة من القيمة الكلية ل      ٢١على  

ومتثـــل النـــساء .  يف املائـــة مـــن العـــدد الكلـــي للمـــزارعني٦,٤ ، أي٣٠ ٠٠٠ ميلكـــن مـــزارع
  .  يف املائة من العدد الكلي من املزارعني٥٨الريفيات العامالت بصفة دائمة 

  
  قطاع الصناعات التحويلية  -  ٢ – هاء    

، متثــل النــساء الريفيــات ٢٠٠٤  وفقــا للتعــداد العــام األخــري للــسكان واملــساكن لعــام - ٣٠١
  .  يف املائة من العاملني يف قطاع الصناعات التحويلية٣٤,٩

  
  متويل مشاريع النساء الريفيات  -  واو    

ل عليها  من التقييم الدوري خلطة العمل الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة              وفقا للبيانات احملصّ   - ٣٠٢
 ٢٠٠٤ امــرأة ريفيــة يف عــام ٦٢٦٤٤، اســتفادت ٢٠٠٥-٢٠٠٣الريفيــة الــيت تــشمل الفتــرة 

 مت ٢٠٠٥ويف عــام . مــن بــرامج التوعيــة والتــأطري واإلعــالم بــشأن فــرص التــدريب والتمويــل   
  . امرأة ريفية ٢٤٢ ٠٠٢توسيع نطاق هذه الربامج لكي تشمل 

) ١٩٩٧املنـشأ يف  ( يف أثناء اخلمس سنوات اليت تلت إنشاء البنك التونـسي للتـضامن     - ٣٠٣
.  يف املائة من املبـالغ املخصـصة       ٢٦  يف املائة من املشاريع املمّولة و      ٣١,٣ن  استفادت النساء م  

ويف ). ئتمانـات املمنوحـة للنـساء     ال يف املائـة مـن ا      ٣٠(ومتثل حصة النساء الريفيات ثلث ذلـك        
مجــايل إبلـغ   قرضــا لفائـدة نـساء ريفيـات    ٢ ٨١٦ مـّول البنـك التونـسي للتـضامن     ٢٠٠٧عـام  
  . ر مليون دينا٣٠ ،٥ قدره 
منائيـة  إل اجلمعيـات ا   الئتمانات الصغرى اليت منحتـها    ، بلغ عدد ا   أيضا ٢٠٠٧ عام   ويف - ٣٠٤

ارتفعــت و . مليــون دينــار١٢,٤٤٣ ائتمانــا بقيمــة كليــة تبلــغ  ١٤ ٠٧٠لفائــدة املــرأة الريفيــة 
 يف املائـــة يف ٢٢ إىل ٢٠٠٦ام  يف املائـــة يف عـــ١٩,٩احلـــصة املخصـــصة للمـــرأة الريفيـــة مـــن 

األولوّيـة   ئتمانـات لفائـدة النـساء الريفيـات يف املنـاطق ذات     الكانـت هـذه ا  قـد  و. ٢٠٠٧ عـام 
مليــون  ٢,٦٦٩ ائتمانــا مببلــغ إمجــايل قــدره ٣ ٠١١حــوايل :  الوســط الغــريب للــبالدســيما الو

  . دينار



CEDAW/C/TUN/6

 

82 09-34621 
 

 زيـادة حجـم     ٢٠٠٧ وهبدف دعم اخلطة الوطنية للنهوض باملرأة الريفية تقرر يف عـام             - ٣٠٥
 ٥  يف املائـة إىل    ١,٣متكاملـة مـن     صة للمرأة الريفية يف إطار مشاريع زراعية        ملخصئتمانات ا الا

  . يف املائة
 ، للدخلةمدّرة هبا خاصأنشطة جياد إ من خالل ،ترتب على متكني املرأة الريفيةو -  ٣٠٦
 ٥٤,٩( ر العالقات العائلية يف اجتاه زيادة مشاركة املرأة يف إدارة شؤون األسرةري وتطّوتغّي

 يف ٦٣,٤(حا على العامل اخلارجي افت، كما أصبحت املرأة اآلن أكثر ان)ائة من احلاالتيف امل
).  يف املائة من احلاالت٨٤,٨(اكتسبت مزيدا من الثقة يف نفسها و) املائة من احلاالت

وأصبحت املرأة الريفية، املنتجة اقتصاديا، أقل تعرضا للعنف اجلسدي أو النفساين، إذ 
  .  االحترام داخل أسرهتا حبكم مسامهتها االقتصاديةاكتسبت مزيدا من

  
  وصول النساء الريفيات إىل قنوات التسويق -  زاي    

 يشكل وصول املرأة الريفية املنتجـة إىل قنـوات التمـوين والتـسويق عنـصرا أساسـيا يف                   - ٣٠٧
  . استمرارية ومنو أنشطتها االقتصادية

ساء الريفيات جمموعة من التدابري اليت تشجع تتضمن خطة العمل الوطنية لفائدة النو -  ٣٠٨
ويشكل منتدى احلرفيات الذي تنظمه . وصول النساء الريفيات إىل قنوات التموين والتسويق

 بالتعاون مع الديوان ،ني وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسّن١٩٩٨سنويا منذ عام 
ألرياف لكي يقمن، يف نفس  يف االوطين للصناعات التقليدية، فرصة بالنسبة للحرفيات

  . دلبال اجلارية يف ا املنتجات وللتعريف مبسامهتهن يف جهود التنمية االقتصاديةالوقت، بتسويق
 مــابني يف فتــرة ١١ ٠٠٠ يف أنــشطة املنتــدى  وجتــاوز عــدد احلرفيــات الــاليت شــاركن- ٣٠٩
خـصص للعـرض    وفـضال عـن الفـضاء امل      .  من الوسط الريفـي    ، أتت غالبيتهن  ٢٠٠٧ و   ١٩٩٩

ــع حتـــت تـــصرّ   ــار املنتـــدى مـــن حـــصص   والبيـــع الـــذي يوضـ ــستفيد احلرفيـــات يف إطـ فهن، تـ
ــدريب ــات،     /تـ ــودة املنتجـ ــشاريع، وجـ ــل إدارة املـ ــشطتهن، مثـ ــة بأنـ ــادين مرتبطـ ــة يف ميـ توعيـ

وتقــدم هلــن كــذلك خــدمات املــشورة  . والتــسويق، وإقامــة الــشبكات أو التجــارة اإللكترونيــة 
  .دعم والتمويلوالتوجيه خبصوص آليات ال

علـى  ) ٢٠١١-٢٠٠٧( اخلطة احلادية عشرة للتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية            وتنصّ - ٣١٠
ــة          ــادة فعالي ــة هبــدف زي ــاملرأة الريفي ــهوض ب ــة للن ــة خلطــة العمــل الوطني ــديرات املالي ــيح التق تنق

ات يف  التدّخالت على الصعيد القطاعي وبلوغ األهداف الوطنية املتعلقة بإدمـاج النـساء الريفيـ             
  . عملية التنمية
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  املساواة أمام القانون: ١٥املادة     
 حتظــى املــرأة التونــسية يف الوقــت احلاضــر بتــشريع يــستجيب لطموحاهتــا بقــدر كــبري    - ٣١١
سية تــسمح بتقريــب الفجــوة بــني اجلنــسني، بــل    وتتــاح هلــا كــذلك عــدة آليــات مؤسـّـ   . جــدا

  . لنجاح للرجال والنساءوكذلك بإتاحة نفس فرص ا
  الصفة القانونية الكاملة مثل الرجل -  فأل    

 سنة، جبميع حقـوقهم     ٢٠ع الرجال والنساء، لدى بلوغ سن الرشد املدين، وهو           يتمتّ - ٣١٢
ة متامـا مثـل الرجـل       ويف هـذا الـصدد، للمـرأ      . لون كل مسؤولياهتم كاملة   دون أي متييز، ويتحمّ   

 الشخـصية والعقـود املدنيـة        خبـصوص كـل مـا يتعلـق بـاألحوال          احلق يف رفع الدعاوي القضائية    
 عليهـا القـانون والـيت تنطبـق علـى الرجـل        والتجارية، باستثناء حاالت العجز القانوين اليت ينصّ      

  ). انظر التقارير السابقة للدولة الطرف(مثل املرأة 
 الدولة الطرف أن تواصل عملية” ويف إطار متابعة توصية اللجنة اليت طلبت إىل -  ٣١٣

، الفقرة A/57/38، ٢٠٠٢- تونس: نظر املالحظات اخلتامية للجنةا (“إصالحها التشريعي
 تعديالت تشريعية كان هلا أثر يف جملة االلتزامات والعقود وجملة األحوال ، مت اعتماد)١٩١

  . ة بغية تعزيز القدرة القانونية للمرأةالشخصّي
فرباير /اط شب٧ املؤرخ ١٧- ٢٠٠٠ ألغى التعديل املعتمد مبوجب القانون عدد -  ٣١٤
 أحكام جملة العقود وااللتزامات اليت كانت تقتضي احلصول على إذن الزوج مسبقا ٢٠٠٠

  يف إبرام العقود والشراء والبيعيف جمال إبرام العقود، مكّرسا بذلك احلقوق الكاملة للنساء
  . والتصّرف يف أمالكها

لتحّمـل مـسؤولياهتم املدنيـة       وقّرر املشّرع، اقتناعا منه بأهلية األشـخاص مـن اجلنـسني             - ٣١٥
 مـن   ٥، تعديل أحكام املادة     ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٤ املؤرخ   ٣٢-٢٠٠٧ومبوجب القانون عدد    

ميكـن للرجـل الـذي       وزيـادة علـى ذلـك، ال      ”: جملة األحوال الشخصية باالستعاضة عن اجلملة     
، “قـد زواج  مل يبلغ عشرين سنة كاملة وللمرأة اليت مل تبلغ سبع عشرة سنة كاملـة أن يربمـا ع                 

ميكن لزوجـي املـستقبل أن يربمـا عقـد زواج إن مل يبلـغ                 ال ،وزيادة على ذلك  ”: بالتعبري التايل 
  . “كل منهما مثاين عشرة سنة كاملة

  
  الضمانات املمنوحة للمرأة املتقاضية  -  باء    

وتتمتع املرأة بضمانات .  يويل القانون التونسي أمهية كربى لوضع املرأة املتقاضية- ٣١٦
ر اإلسعاف ويعطي اجلدول التايل فكرة عن تطّو. اجلنائيةو إلجراءاتعديدة يف مجيع مراحل ا
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ل، أو، أخريا، القضائي املمنوح للمرأة بوصفها طالبة للطالق، أو حاصلة على حضانة األطفا
  .كضحية للعنف الزوجي

  
  ر طلب اإلسعاف القضائيتطّو
  

  السنة القضائية  

  الطلبات
٢٠٠٢‐
٢٠٠٣  

٢٠٠٣‐
٢٠٠٤  

٢٠٠٤‐
٢٠٠٥  

٢٠٠٥‐
٢٠٠٦  

٢٠٠٦‐
٢٠٠٧  

  ٦ ٠٦٤  ٦ ٠٢٢  ٦ ٨٧٢  ٧ ١٩٩  ٦ ٦٩٤  الطلبات املقدمة
  ٤ ٢٥٥  ٣ ٧٨٩  ٤ ٣٥٠  ٥ ٠٨٥  ٥ ٢١١   الطلبات امللباة

    
  ية التنقل واختيار مكان اإلقامة حّر -  جيم    

ار  يكّرس التشريع التونسي مبدأ تعايش الزوجني ومبدأ املـساواة بينـهما يف جمـال اختيـ                - ٣١٧
وهـي غـري خاضـعة لواجـب     . تتفق املرأة مع زوجها الختيار مكان إقامـة األسـرة        . حمل الزوجية 

ــة بوصــفه رئــيس األســرة    ــزوج االنفرادي ــال إلرادة ال وإذا مل يتوّصــل الزوجــان إىل حــل  . االمتث
  .  مصلحة األسرة واملصلحة العليا للطفليرايتبّت احملكمة يف األمر مراعية معتوافقي، 
ــة          وإذ- ٣١٨ ــه وعرقل ــّرد غــرض اإلضــرار بزوجت ــة جمل ــيري حمــل اإلقام ــى تغ ــزوج عل ا أصــّر ال

، حــّق هلــا طلــب الطــالق علــى أســاس  )التعلــيم أو العمــل، مــثال(ممارســتها حلقوقهــا املــشروعة 
أو بــسبب تقــصريه يف أداء )  مــن جملــة األحــوال الشخــصية ٣١املــادة (الــضرر الــذي ســّببه هلــا  

وحيـق هلـا حـىت أن حتـصل         ).  من جملـة األحـوال الشخـصية       ٢٣ة  املاد(واجب معاملتها باحلسىن    
علــى تعــويض عــن األضــرار املعنويــة واملاديــة النامجــة عــن هــذا الــسلوك الــذي يعرقــل منــاء            

  . شخصيتها
  

  قانون الزواج وقانون األسرة :١٦املادة     
تقريـر إرسـاء    ة هبـذا ال    تدعيم قانون الزواج وقانون األسرة يف أثناء الفترة املشمول          حيقق - ٣١٩

صـالحات املـضطلع هبـا يف هـذا الـصدد بتعجيـل سـريع               إلوقد مسحت كافة ا   .  احلداثة تونس يف 
  . لتطّور وضع املرأة

  
  مساواة وشراكة بني الزوجني: األسس التشريعية -  ألف    

 حيرص القانون التونسي علـى جتـسيد مبـدأي املـساواة والـشراكة بـني الرجـل واملـرأة،                    - ٣٢٠
  .قبل الزواج أو يف أثناء احلياة الزوجية أو يف حالة االنفصال اسواء يف فترة م
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 وبالفعل، تكّرس جملة األحوال الشخصية احلق يف استرداد اهلدايا املقدمة يف فترة -  ٣٢١
م اخلطوبة أو املتبادلة بني الزوجني قبل الدخول، وهو حق يستفيد منه القرينان على قد

يثبت   فضال عن ذلك، على أن عقد الزواج الية، جملة األحوال الشخصتنصو. املساواة
  .ة رمسية توقّع أمام شاهدين أو ضابط احلالة املدنية وال ميكن حلّه إال بقرار قضائيحبّج  إال

شارة إىل القانون اجلديد عدد إلق بالسن القانونية للزواج، يتعّين اــا يتعلـ فيم– ٣٢٢
لة األحوال الشخصية والذي وّحد السن  املعّدل جمل٢٠٠٧مايو / أيار١٤ املؤرخ ٣٢- ٢٠٠٧

  . القانونية للزواج وحّددها بثماين عشرة سنة كاملة للشباب من اجلنسني
مـا يتعلـق جبميــع   ست جملـة األحـوال الشخـصية واجـب التعـاون بـني الـزوجني في        وأسّـ - ٣٢٣

 ، إنوهكــذا فــإن الزوجــة. رة شــؤون األســرة وكــذلك بتعلــيم األطفــال اإداجلوانــب املتــصلة بــ
  .  لألسرةتوفري موارد اقتصاديةكانت هلا موارد خاصة هبا، تساهم يف 

ل أعباء األسرة هذا ال يقلـل بـصورة مـن الـصور              بيد أن شرط مسامهة الزوجة يف حتمّ       - ٣٢٤
من حقّها يف التصرف احلر يف ممتلكاهتا اخلاصة املكتسبة يف أثنـاء فتـرة الـزواج، متامـا مثـل حـق                     

، )االختيــاري والطــوعي متامــا  (د أســهم نظــام االشــتراك يف امللــك قــو. زوجهــا يف هــذا اجملــال 
، يف تعزيــز ١٩٩٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٩ املـؤرخ  ٩١ -٩٨س مبوجــب القــانون عــدد املؤسّـ 

  . حقوق املرأة املتزوجة يف جمال اكتساب املمتلكات
 مثــل ع األم، وخبــصوص الــشراكة بــني الرجــل واملــرأة يف جمــال تعلــيم األطفــال، تتمتـّـ    - ٣٢٥

 م وتربيتـه ، وبشأن تعلـيم األطفـال  لطفللقرار خبصوص دور ويل ااألب، حبق التدخل يف اختاذ ا    
وفضال عن ذلك فإن زواج الطفـل القاصـر         .  املالية م، ومعامالهت م، وتنقالهت مالسليمة، ودراسته 

واألم مسؤولة كذلك، على أساس التضامن مع األب عـن أي جـرم             . مرهون مبوافقة وليه وأمه   
  . به طفلهمايرتك
وقد تعززت هـذه    . ية اختيار عدد الوالدات والفترات الفاصلة بينها       وللقرينني معا حرّ   - ٣٢٦

 واملتعلـق   ٢٠٠١أغـسطس   / آب ٧ املـؤرخ    ٩٣-٢٠٠١املكاسب بفضل إصدار القـانون عـدد        
جنــاب يف إطــار حلــق يف اســتخدام الطرائــق اجلديــدة لإل جنــاب، الــذي مــنح الــزوجني ا إلبطــب ا

ومــن شــأن هــذا التــدبري  . طبيــة علــى أســاس احتــرام حرمــة األشــخاص وكرامتــهم  املــساعدة ال
  . التشريعي اجلديد أن يسمح للمرأة بالتغلب على عقمها والتمتع حبقها يف األمومة

  
  سية حلقوق الزوجني الضمانات املؤّس  -  باء    

ــه/ متــوز٢٨ املــؤرخ ٥٨-٢٠٠٦ أصــدر املــشّرع القــانون عــدد   - ٣٢٧  إلتاحــة ٢٠٠٦ يولي
مكانيــات أكــرب ألمهــات األطفــال صــغار الــسن أو ذوي اإلعاقــات مــن التوفيــق بــني حيــاهتن    إ
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إن هـذا القـانون، إذ يؤسـس نظامـا خاصـا للعمـل نـصف الوقـت مـع                    . العائلية وحيـاهتن املهنيـة    
احلصول على ثلثي املرتب لفائدة األمهات، يـسمح لألمهـات املـشموالت هبـذا النظـام اخلـاص                   

وهـذا  . ازات، والتغطيـة االجتماعيـة  جـ  التطوير الـوظيفي، والترقيـة، واإل   يفباالحتفاظ حبقوقهن   
  . جراء طوعي ومؤقت ويستجيب حلاجة أعربت عنها النساء أنفسهناإل

ــروابط األســرية، كــرّ    - ٣٢٨ ــة أكــرب لل ــأمني محاي ــدد   ولت ــانون ع ــؤرخ ١٠-٢٠٠٦س الق  امل
 هـذا القـانون علـى أنـه         ّصوبالفعل، ين .  حق األجداد يف زيارة أحفادهم     ٢٠٠٦مارس  /آذار ٦
 قاضـي   ويبـتّ .  حـق الزيـارة    ايف حالة وفاة أحد والدي الطفل، حيـق للجـد واجلـدة أن ميارسـ              ”

  .“األسرة يف هذه املسألة مراعيا مصلحة الطفل
 ومن جهة أخرى، يتعّين ذكر ختصيص فضاء مستقل داخل كل احملـاكم للقـضايا الـيت     - ٣٢٩

الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر، بغيــة صــون كرامــة األطفــال  باألســرة والطفولــة، يف أثنــاء علــقتت
  . ومحاية اخلصوصيات اليت تنطوي عليها القضايا العائلية والزوجية

 وفيمــا يتعلــق حبــل عقــدة الــزواج، أّســست جملــة األحــوال الشخــصية مــساواة قانونيــة  - ٣٣٠
. آلثار املترتبـة عليـه    وقضائية حقيقية بني القرينني خبصوص أسس الطالق، وإجراءات الفراق وا         

وهي تذهب حىت إىل تطبيق متييز إجيايب لفائدة املطلقة اليت جيوز هلـا وحـدها أن ختتـار احلـصول          
ي الذي حلقها، حبيث تتمكن مـن تلبيـة احتياجاهتـا     على جراية عمرية للتعويض عن الضرر املادّ      

  . مدى حياهتا أو حىت وفاة قرينها السابق املطالب بالدفع
مــارس / آذار٤ املــؤرخ ٢٠-٢٠٠٨غــي يف هــذا الــسياق مالحظــة القــانون عــدد   وينب- ٣٣١
 املعدل ألحكام معّينة يف جملة األحوال الشخصية واملكّرس حلـق األم احلاضـنة لألطفـال             ٢٠٠٨

يف البقاء مع رضيعها يف بيت الزوجية إن مل يكـن هلـا مـسكن آخـر، دون املـساس حبـق امللكيـة                  
  . االتالذي يظل مكفوال يف مجيع احل

 وحرصــا علــى محايــة حقــوق كــل مــن الــزوجني، أوكــل املــشّرع شــؤون الطــالق إىل   - ٣٣٢
الذي يقـوم مبحـاوالت التوفيـق،       ) قاض متخصص يف قانون األحوال الشخصية     (قاضي األسرة   

ويف حـرص جلـي علـى       . جراءات األّوليـة  لعاجلة، ويتحقّق من السري السليم لإل     خذ التدابري ا  ويّت
 الفــراق بــني ةقاصــرين وكفالــة حقهــم يف حيــاة عائليــة متوازنــة، حــىت يف حالــمحايــة األطفــال ال

  . ون لقاضي األسرة بأن يستعني بقاضي صلح لديهم، يسمح القاناو
لزامية اليت جيب أن يقـوم هبـا، يقـّرر القاضـي التـدابري              إل يف صورة فشل حماولة التوفيق ا      - ٣٣٣

  .د قيمة النفقةالعاجلة املتعلقة بالغذاء وحيّد
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 منــذ صــندوق ضــمان النفقــة وجرايــة الطــالق مــن  أســرة تــستفيد٩ ٧٣٥  ومل تنفــك– ٣٣٤
  . ٢٠٠٧، حىت عام ١٩٩٨إنشاء ذلك الصندوق يف عام 

رث، وذلك بفضل إنشاء إل ا املرأة التونسية يف جمالن بصورة ملحوظة وضع وحتّس- ٣٣٥
رث إن مل يوجد إلكامل ا اليت متنح البنت احلق يف “الرجعة”عدة آليات تشريعية مثل آلية 

وتتعلق اآللية الثانية بتأسيس نظام وراثة األجداد .   على نفس الدرجة من القرابة ذكروارث
لزامية الذي يسمح لألحفاد الذين تويف والدهم أو والدهتم باحلصول على نصيب مما يترك إلا

ز ذلك يتجاو  ى أن الكانا على قيد احلياة، علم لواجلد أو اجلدة مساو ملا كان سيحق لوالديه
وبذلك تستفيد احلفيدة اليتيمة من هذا االجناز التشريعي . رثالنصيب ثلث القيمة الكلية لإل

  . نيدون أي متييز على مستوى الوالدين واألجداد املتوفّ
س مبوجـب القـانون عـدد       الـذي أسّـ   (ك  ية الثالثـة بنظـام االشـتراك يف امللـ         ق اآلل ـــ وتتعل - ٣٣٦
الذي عزز الشراكة يف العقارات بني الـزوج        ) ١٩٩٨نوفمرب  /تشرين الثاين  ٩ املؤرخ   ٩٧-٩٨

  . والزوجة
  

  توصيات فعاليات اجملتمع املدين
 مشلــت املــشاورات الــيت أجريــت مــع األطــراف املعنيــة علــى الــصعيد الــوطين ألغــراض - ٣٣٧

حـت تلـك    ومس. إعداد هذا التقرير عددا كبريا مـن اهليئـات واملنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة                
ومت . املشاورات بإبراز ضرورة املضي قدما يف العمل على تدعيم املكاسب احملقّقة لفائـدة املـرأة   

  : وضع التوصيات الرئيسية التالية
حتسني التفاعل بني املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا امليدان، وموظفي جهاز   -   

 يم والسياسة االجتماعيةة يف جماالت الصحة والتعلالقضاء، واهليئات املختّص
  قة ملكافحة العنف ضد املرأة؛جراءات منّسإوالشرطة، بغية وضع 

العمــل أو عــالم والوقايــة فيمــا يتعلــق بــالتحرش اجلنــسي يف مكــان   إلتعزيــز التوعيــة وا  -  
يتــصل بالعمــل، أو يف أي مكــان، واختــاذ كــل التــدابري املناســبة حلمايــة املــرأة مــن  فيمــا

  فات؛تلك التصّر
  عالم؛إلا دماج مهام متصلة بالقوالب النمطية والتحّيز اجلنساين يف عمل وسائطإ  -  
ــأن ال إلا  -   ــرار ب ــذكور ضــد اإلنــاث   ق  مــشكلة كــربى للمجتمــع،  عنــف الــذي ميارســه ال

إىل مكافحـة العنـف ضـد        جراءات ترمـي  إوبالتايل تشجيع مشاركة الرجال بفاعلية يف       
  املرأة؛
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م التدرجيي للنهج اجلنساين الـذي مـن شـأنه أن يـسمح      زيادة تركيز اجلهود على التعمي      -  
  تزال قائمة بني الرجل واملرأة؛ التفاوتات اليت ال/بتحديد وتدارك الفجوات

شراك السلطتني التشريعية والتنفيذية واجملتمع املدين يف دينامية تعمـيم النـهج اجلنـساين              إ  -  
  .يف مجيع مراحل إعداد وتنفيذ سياسات التنمية

  
  ستقبل املآفاق
ــشرة       - ٣٣٨ ــة ع ــة احلادي ــسمح خطــة العمــل املوضــوعة يف إطــار خطــة التنمي -٢٠٠٧( ست
  :بتحقيق) ٢٠١١

  مشاركة أكثر فاعلية وحضور أكثر فعالية للمرأة يف مجيع امليادين؛  -  
تعزيز القدرات الكامنة للمرأة بغية حتقيق اسـتفادة االقتـصاد الـوطين مـن مجيـع املـوارد                    -  

  لبشرية؛ومن مجيع الطاقات ا
  تنمية مهارات املرأة من خالل تكثيف برامج التدريب؛  -  
   التكنولوجيات اجلديدة؛تيسري استفادة املرأة من  -  
  تعزيز حضور املرأة يف سوق الشغل وتوجيهها حنو العمل املستقل وإجناز املشاريع؛  -  
 يف ٣٠ل عن ق تتدعيم حضور املرأة يف مواقع اختاذ القرار واملسؤولية ليبلغ نسبة ال  -   

  املائة؛
  املهنية؛ استنباط آليات تسمح للمرأة بالتوفيق بني حياهتا العائلية وحياهتا  -  
سـواء يف الوسـط      حتسني مؤشرات التغطية الصحية اخلاصة باملرأة على وجه التحديـد،           -  

  احلضري أو يف الريف؛
  دماج النهج اجلنساين يف برامج التنمية احمللية واجلهوية؛إ  -  
يـة يف   ل األمّ اصلة األنشطة الرامية إىل مكافحـة االنقطـاع عـن التعلـيم وخفـض معـدّ               مو  -  

  الفتاة الريفية؛/أوساط املرأة
  . دةزيادة العناية بالنساء الاليت هلن احتياجات حمّد  -  
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  التحّديات     
 إن تونس سـائرة بثبـات علـى درب النـهوض حبقـوق املـرأة ومحايتـها ومكافحـة مجيـع              - ٣٣٩

م احملـرز حباجـة إىل     التقـدّ   الوقـت نفـسه مدركـة حلقيقـة أن         ييز ضـد املـرأة، وهـي يف       أشكال التم 
  :مزيد من التعزيز يف إطار حركية متواصلة قوامها توازن دائم بني اهتمامني متباينني

اجملتمـع املـدين    رادة السياسية وااللتـزام الثابـت للدولـة وجلميـع مكونـات       إل من جهة، ا    -  
 اتفاقية القـضاء علـى    يف تنفيذقةحلفاظ على كافة املكاسب احملقّمبظافرة جهودها بغية ا 

تـسامح،  املفـتح و  املنعـصري و  التمـع   اجملإطار اختيار    مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف     
د تـونس أهنـا سـائرة يف هـذا االجتـاه، أوال بـرفض               وتؤكّـ . املكاسـب  وزيادة تعزيز تلك  

.  هــذا امليــدان غــري مــضمون يفبالرضــى عــن الــذات، ألن دوام املكاســب كــل شــعور
 علـى   يج ثقافـة وبيداغوجيـة حقـوق املـرأة        هـة حنـو تـرو     فإن جهـود الدولـة موجّ     ولذلك  

  . أوسع نطاق، والقيم العاملية اليت تستند تلك احلقوق إليها
النامجة عن تصاعد ومن جهة أخرى، التحّديات احلقيقية املرتبطة باملخاطر الكربى   -   

 وكراهية  التسامح والعنصرية وعدمف والتعّصبتطّر والإلرهاباكافة أشكال 
إن يف . الفقر بسبب اآلثار السلبية لعوملة االقتصاد األجانب، فضال عن حتّدي ازدياد

هذا كله حتّديات تعوق جهود الدولة واجملتمع املدين بأسره يف جمال النهوض جبميع 
  . مجيعا قوقحقوق املرأة باخلصوص، ومحاية تلك احلن عموما ونساحقوق اإل

  
  خامتة 
 إن استراتيجية التنمية اليت مل تنفك تونس تطبقها يف أثناء الفترة املشمولة هبـذا التقريـر                 - ٣٤٠

تــرى أن املــرأة، فــضال عــن كوهنــا عــامال أساســيا يف احلفــاظ علــى متاســك اجملتمــع، متثــل أيــضا  
لـب تعبئـة كـل مـوارد        عنصرا فاعال حامسا يف حتقيق خمتلف أهداف هذه االسـتراتيجية الـيت تتط            

  . البلد ومجيع فعالياته
يف كافة  وهكذا فإن املرأة التونسية حتتل اآلن مكانة متزايدة األمهية يف مجيع امليادين و-  ٣٤١

ويف تدعيم . تؤدي دورا مركزيا يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامةهي قطاعات األنشطة، و
 تعبري عن إرادة سياسية جتعل من شمولة هبذا التقريراء الفترة املهذه املكانة وهذا الدور يف أثن

 أحد املكونات األساسية لنموذج لفاعلة يف عملية التنميةتنشيط دور املرأة ومشاركتها ا
يد وتشكل املرأة عنصرا فاعال حقيقيا يساهم بقدر كبري يف تشي. اجملتمع الذي اختارته تونس

  .  وعصريجمتمع منفتح ومتسامح ومتوازن ومتضامن
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سات التعلــيم العــايل يفــوق حاليــا عــدد الطــالب الــذكور   إن عــدد الطالبــات يف مؤّســ- ٣٤٢
 نتائج ممتازة يف مجيع مـستويات التعلـيم          حاليا ق الفتيات ، ويف اجملموع حتقّ   ) يف املائة تقريبا   ٦٠(

بأعداد كبرية، وبـصورة خاصـة ميـدان         امليادين   وبالتايل فإن املرأة سوف تقتحم مجيع     . األخرى
وســوف حتتــل املــرأة . ر ملــستقبل البلــدالــسياسة الــذي يــسمح هلــا باملــشاركة يف حتديــد التــصوّ  

ل مـسؤولياهتا كاملـة بـالتزام       ة للـبالد، وسـتتحمّ     هلا يف طليعة القوى احليّ     كذلك املكانة اليت حتقّ   
 يف  يات القائمـة   مناعتـها ضـد العوامـل اجملهولـة والتحـدّ          زز منـاء تـونس، وبالتـايل      وفعالية لكي تعّ  

  .  غنية كانت أو فقرية أو نامية،بداية األلفية واليت تواجه كل البلدان
 تثبيت استقرار  وسيتعّين على املرأة، العنصر الفاعل يف حتقيق التنمية والعامل يف-  ٣٤٣

انعتاقها   واحلاجز الواقي من االحنرافات الثقافية والتعتيم الديين، أن حتققاألسرة وتوازهنا
  .د وجودها، على أكثر من جبهة واحدةتأكيوحريتها و

 وقد مسحت املكاسب الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة احملـرزة والتـدابري                - ٣٤٤
ماج املرأة يف الـدورة     رة املشمولة هبذا التقرير بتعزيز إد     خذة يف أثناء الفت   سية املتّ التشريعية واملؤسّ 

 عمليـة التنميـة، وبتيـسري وصـوهلا إىل مناصـب            االقتصادية، وبتدعيم مكانتها كشريك فاعـل يف      
  .اختاذ القرار وتدعيم مشاركتها كمواطنة يف احلياة العامة والسياسية

 وتــونس مــصّممة علــى مواصــلة جهودهــا بغيــة زيــادة توســيع نطــاق املكاســب لفائــدة - ٣٤٥
 .تمع يف احلداثةاملرأة، واالستمرار يف مواصلة العمل على إرساء اجمل

  


