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 حملة عامة

  *)CEDAW/C/TUN/6( من قائمة القضايا ١الرد على الفقرة     
مة التونسية إىل إشراك مجيع األطراف املعنية خالل إعـداد هـذا        لقد عمدت احلكو    -١

التقرير، وذلك القتناعها بالدور املهم الذي تؤديه مجيع مكونات اجملتمـع املـدين يف اختـاذ                
ان ـالقرارات ووضع السياسات والربامج الوطنية وتنفيذها يف خمتلف جماالت حقوق اإلنـس           

 هذا التقرير يف الواقع بتعاون ممثلي مجيـع الـوزارات           وأُعّد. وال سيما يف جمال حقوق املرأة     
 مبنظمات غري حكوميـة     املكلفة بالقضايا املتصلة حبقوق املرأة، ومبشاركة اجملتمع املدين، ممثالً        

  .وبرملانيني وجامعيني
وارتكز اإلجراء املعتمد على ضرورة إشراك مجيع األطراف املعنية يف عملية إعـداد               -٢

ـ           وتربز ا . التقرير  اـالجتماعات اليت كُرست إلعداد التقرير األمهية اليت توليها تونس للوفاء بالتزاماهت
اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز       يف هذا اجملال واالهتمام الذي توجهه ملتابعة توصيات         

  . وغريها من هيئات املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صدقت عليها تونسد املرأةـض
ت املرحلة الثانية من هذا اإلجراء يف الطلب من خمتلف اجلهات الفاعلة تقـدمي              ومتثل  -٣

 مقترحات وتوصيات بشأن تعزيز حقوق املرأة يف إطـار  تقارير تغطي نشاطاهتا وتشمل أيضاً  
وحظيت هذه املقترحات، اليت مت . )١(تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

  .ري، بعناية خاصة وتتجلى يف التقريرتلقيها باهتمام كب
ومتثلت املرحلة األخرية يف التعريف بنتائج هذا اإلجراء وتقامسها مع مجيع األطراف،              -٤

ال سيما تلك اليت مل يكن بإمكاهنا املشاركة يف مناقشة هذا التقرير أمام اللجنة السالفة الذكر، 
 مـن أجـل توطيـد       رورة السري قدماً  وهذا من أجل توعيتها مبتطلبات املرحلة القادمة وبض       

  .املكتسبات
 املسننيوزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة و    ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن          -٥

 إىل اهليئة العليـا     وقُّدم هذا التقرير أيضاً   . هي اليت تكلفت بالتنسيق بني مجيع األطراف املعنية       
ر املنسق العام حلقوق اإلنسان يف وزارة العدل        حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وإىل دوائ     

  .وحقوق اإلنسان اليت تكلفت بإكماله
  
  

__________ 

  ).CEDAW/C/TUN/6(لالطالع على مضمون الفقرات ميكن الرجوع إىل القائمة   *  
 .هذه التقارير مرفقة بالتقرير الرمسي لتونس  )١(
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  من قائمة القضايا٢الرد على الفقرة     

إن تونس ملتزمة بأهداف ومبادئ األمم املتحدة املنصوص عليها يف الصكوك الدولية              -٦
لنسب أو األصل القومي أو اليت تستنكر التمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو ا

 واتفاقية القضاء على    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       اإلثين، مثل   
  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا

 والنساء املنتميات   األمازيغ و نوب الصحراء جمن أفريقيا   سكان  وفيما خيص مسألة ال     -٧
  . أقليات إثنية أو غريها من األقليات، من املهم تقدمي التوضيحات التاليةإىل
فرغم أن األصل اإلثين لتونس أمازيغي، يضم سكان تونس عناصر جـاءت مـن                -٨

وهلذا، ال تعرف تونس    .  ملزيج احلضارات الذي شهدته تونس على مدى تارخيها        اخلارج نظراً 
 عن أي مطلب على الصعيد الداخلي        مل ُيعَرب أبداً    عن هذا،  وفضالً. ظاهرة األقليات اإلثنية  
  .بشأن هذا املوضوع

ويف هذا الصدد، تود تونس، مؤكدة التزامها حبماية األقليات يف مجيع أحناء العـامل                -٩
ولـيس    للقانون الدويل، أن توجه االنتباه إىل ضرورة أخذ الوقائع الفعلية بعني االعتبار            وفقاً

  .املفترضة
فعلى املستوى اجلغـرايف،    . م اهلوية التونسية من حيث اجلغرافيا والتاريخ      وجيب تقيي   -١٠

يف واقع األمر بأفريكا أو     " أفريقيا "طبغرايفالسم  االويرتبط  . تنتمي تونس إىل القارة اإلفريقية    
ويكتسي ارتباط تونس هـذا     . فريقيا، اليت حتيل يف األصل إىل إقليم واقع يف نواحي قرطاج          أ

 مع العروبة اليت تسم اهلويـة        تاماً وميتزج هذا الواقع اليوم امتزاجاً    .  وثقافياً إثنياً بأفريقيا بعداً 
وتعترف بسلف  . شاملة يف الواقع، ال سيما يف تونس       وقد كانت العروبة دائماً   . الرمسية للبلد 

 س للتنـاف   على البحر األبيض املتوسط، الذي ميثل مكاناً        كبرياً وخلف أرض منفتحة انفتاحاً   
وإن املاضـي   .  تراث حقبة ما قبل العروبة واإلسالم      وال تستبعد هاتان احلقيقتان بتاتاً    . ازبامتي

وبالتايل، فإن اهلوية العربية اإلسالمية     .  يف املستقبل  حاضر يف الوقت الراهن وسيكون حاضراً     
،  دون أي تقليل من شأنه     يف حد ذاهتا تدمج املاضي اللييب الرببري والبونيقي والروماين أيضاً         

وتبقـى  . وال من شأن الديانات واألصول اإلثنية اليت حتدد هوية التونسيني دون أي استبعاد            
 .هذه اهلوية منفتحة دائما من أجل الثراء

وعلى مدى التاريخ، هناك ثقافة مشتركة بني السكان يف تونس، أي هلجات متشاهبة           -١١
رى القبائل، اليت حتمل أمسـاء  وت. فهي بنيات لغوية ترجع إىل أصل مشترك: لكن غري متماثلة  

ومل . إثنية متعددة، نفسها كفروع مهمة لشجرة واحدة تضرب جذورها بقـوة يف األرض            
وقـد تطبعـت األغلبيـة      . يكن واقعها اإلثين والثقايف يف منأى عن خملفات التاريخ وتقلباته         

ورمبا . ختتفيالعظمى من السكان، بطباع البونقيني والرومانيني والعرب على التوايل دون أن            
وهم . استطاعت جمموعات من األشخاص اإلفالت رغم ذلك من ظواهر التطبع الثقايف هذه           
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األشخاص الذين يستخدمون هلجات تعرف باللهجات الرببرية أو األمازيغيـة الـيت تـضم              
 من كلمات وعبارات ذات أصل عريب أو قرآين، يف الوقت الذي يتشبثون          كبرياً مفرداهتا كماً 

  . قوياًالم تشبثاًفيه باإلس
يف معظم األحيان  وإىل جانب هذا وحسب دراسة يستشهد هبا مؤمتر األمازيغ العاملي  -١٢

 فإن  ،)١٩٨٨،  ٤الرببرية يف تونس، جملة الدراسات والوثائق الرببرية، العدد         : أمحد بوكوس (
؛ ويبدو أن السبب     بدراسة الرببرية يف تونس     قليالً الدارسني للغة الرببرية ال يبدون إال اهتماماً      

 يف املائة   ١الرئيسي وراء ذلك هو الوضع اهلامشي هلذه اللغة اليت ال يتعدى عدد املتحدثني هبا               
جملـة  " (القضية األمازيغية يف تونس   "وخلص كاتب دراسة أخرى بشأن      . من سكان تونس  

 من األفضل   الرببر، أرى أن  /فيما يتعلق بالزوج العرب   : "إىل االستنتاج التايل  ) ١٩أول، العدد   
احلديث باألحرى عن الناطقني باللغة العربية والناطقني باللغة الرببرية، ألننا بربـر مطبعـون              

فقد جرى الكثري من التمـازج إىل حـد         . بالعربية وعرب مطبعون بالرببرية يف الوقت ذاته      
  ".يستحيل معه احلديث عن إثنيات عربية أو بربرية بالتحديد

 نـوب الـصحراء   جمن أفريقيـا    سكان  الحصائيات بشأن   وال توجد بيانات أو إ      -١٣
 عن هذا، فإن مجع وفضالً.  والنساء املنتميات إىل أقليات إثنية أو غريها من األقلياتاألمازيغو

البيانات املتعلقة باألصول العرقية ممنوع يف تونس ألن من املمكن استغالل هذه البيانات لدعم           
  .عبري عن شعور خاطئ بتفوق جمموعة عرقية معينةفكرة وجود أعراق بشرية مميزة أو للت

ـ  ٢٧ؤرخ  ـومن أجل جتنب مثل هذه املخاطر، ينص القانون األساسي امل           -١٤  /وزـ مت
 منه على مبدأ منـع    ١٤ واملتعلق حبماية البيانات ذات طابع شخصي يف الفصل          ٢٠٠٤ هيولي

 ويعاقب على خرق هذا املنع،      .لألفراد" األصول العرقية أو اجلينية   "معاجلة البيانات اليت ختص     
 آالف دينـار    ١٠ من القانون نفسه، بالسجن ملدة عامني وغرامة قـدرها           ٨٧ للمادة   وفقاً

  ).دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ٧ ٥٠٠ ما يعادل تقريباً(تونسي 

  التحفظات والقوانني التمييزية    

  من قائمة القضايا٣الرد على الفقرة     

سفة نفسها املتعلقة بوضع آلية التحفظات عند عمليات التصديق على          فيما خيص الفل    -١٥
االتفاقيات الدولية وغريها من الصكوك، واالنضمام إليها، من الواضح أن التحفظات ترمي،            
من بني ما ترمي إليه، إىل تشجيع الدول على االنضمام إىل االتفاقيات الدولية مع السماح هلا                

ـ   .  من شأهنا أن تعيق عملية االنضمام      بتخطي العقبات الداخلية اليت    ة يف  ـومتكن هذه التقني
الواقع البلدان املعنية من التصديق واالنضمام مع أخذ اخلصائص الداخليـة بعـني االعتبـار               
وتفادي اإلساءة إىل جمتمع ما زالت قيمه ومعتقداته متنافرة على ما يبدو مع مضمون بعـض                

  .مواد االتفاقية
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الدول األعضاء يف املقابل بتمهيد السبيل على الصعيد الداخلي من وبعد ذلك، تتعهد    -١٦
  .أجل قبول مجيع املبادئ اليت يضمها هذا الصك وااللتزام هبا على حنو أفضل

ولبلوغ هذا اهلدف بالتحديد، اختذت تونس بالفعل إجراءات من أجل إعادة النظـر           -١٧
  .ضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةيف موقفها بالنسبة لتحفظاهتا املتعلقة باتفاقية الق

ويف الواقع، مل تتوقف تونس منذ انضمامها إىل هذه االتفاقية عن تكييف تشريعاهتا                -١٨
وُتعتمد كل سنة أحكام جديدة بغـرض       .  مع املبادئ والقواعد اليت تتضمنها االتفاقية      تدرجيياً
ضاء على مجيع أشكال التمييـز      ب التشريعات الداخلية من قواعد وأحكام اتفاقية الق       ـتقري

  .ضد املرأة
 عن اجلهود املبذولة على املستويني التشريعي واملؤسسي واملوكلة إىل خمتلف           وفضالً  -١٩

اإلدارات املعنية باملسألة، ال سيما اإلدارة املنشأة على صعيد دوائر املنـسق العـام حلقـوق                
ة توصيات هيئات املعاهدات، فـإن      اإلنسان يف وزارة العدل وحقوق اإلنسان واملكلفة مبتابع       

  .تونس تويل أمهية كبرية لتحرير العقليات وهتيئة اجملتمع للتغيريات
وليس العمل بالسهل على هذا املستوى؛ إذ يصطدم حبواجز فعلية ألن بعض املبادئ               -٢٠

اليت تتضمنها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة تتعارض مع مبادئ الـدين               
 حيـاول    حقيقيـاً  يـديولوجياً إ ويشكل هذا حاجزاً  . سالمي، بل وحىت مع النص القرآين     اإل

السكان واجملتمع املدين، جبميع مكوناته، التخفيف منه عن طريق اعتماد تفسري أكثر عقالنية             
  .ودقة للنصوص القرآنية

  املركز القانوين لالتفاقية وتعريف التمييز    

 لقضايا من قائمة ا٤الرد على الفقرة     

  ة املعاهدات الدولية على القواننيغلب  -١  
 من الدستور على النظام القانوين الذي ينطبق على مجيع املعاهدات           ٣٢الفصل   ينص  -٢١

املعاهدات "أن  :  الدستوري ينص على أمور منها     احلكمذلك أن هذا    . بكافة فئاهتا يف تونس،   
 اً،ا من قبل جملس النواب أقوى نفـوذ       املصادق عليها من قبل رئيس اجلمهورية واملوافق عليه       

 قواعدموقع املعاهدات يف التسلسل اهلرمي لل     ، على هذا النحو،     وحيدد الدستور ". من القوانني 
  .القانونية

تصديق، حتتـل   بال أمروباملوافقة   قانون   عن طريق حال بدء نفاذ املعاهدة الدولية،      و  -٢٢
  .اًوطين وتصبح مصدر قانون إلزامي وأقوى نفوذاملعاهدة الدولية مكانتها يف النظام القانوين ال

 نعلى اجلميع مب  فرض   من الدستور    ٣٢ يف الفصل    املنصوص عليها واحترام القاعدة     -٢٣
  .السلطات الدستورية األخرى التابعة للدولةكذلك فيهم القضاة و
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ومن أجل ضمان هذه الغلبة، فقد وضعت تونس يف السنوات األخرية آليات متكـن            -٢٤
فاذ أسبقية الصكوك الدولية املصادق عليها على القوانني الداخلية، وذلك باخلـصوص            من إن 

 الدستوري اللتماس موافقته عليهـا      لسلمجعن طريق العرض اإللزامي لتلك الصكوك على ا       
  . الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانصكوكوتطبيق القضاة بصورة مباشرة ال

  )عرض إلزامي(دور اجمللس الدستوري   -٢  
اجمللس الدستوري مكلف بشكل واضح، ال سيما منذ سن القانونني الدسـتوريني              -٢٥

، مبراقبة توافق وتواؤم    ٢٠٠٢يونيو  / حزيران ١ و ١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧املؤرخني  
. مجيع مشاريع القوانني مع الدستور وباخلصوص مع أحكامه املتعلقة بـاحلقوق األساسـية            

بع التحّوطي، إذ ترمي إىل التأكد من توافق النص قيد النظر مع            ذه املراقبة بالطا  ـم ه ـوتّتس
ما ينص عليه الدستور، ويف مجلة أمور أخرى إىل احلرص على أن تكون املعاهدات الدوليـة                

  وإلزامياً  معلالً ويصدر اجمللس عندئذ رأياً   . املصادق عليها متوافقة مع السياق القانوين الداخلي      
  .مهورية التونسيةينشر يف الرائد الرمسي للج

 بـشأن مـشروع     الصادر ،٢٠٠٦-٠٢قام اجمللس الدستوري، يف الرأي رقم       وقد    -٢٦
 مكرراً الذي يقضي حبـق      ٦٦قانون يكمل أحكام جملة األحوال الشخصية ويضيف الفصل         
اتفاقية حقوق الطفل الصادرة "اجلدين يف زيارة أحفادمها، بالتذكري يف حيثياته، بأمور منها أن 

 اليت صدقت عليها اجلمهورية التونسية تقضي، يف املقام         ١٩٨٩نوفمرب  /شرين الثاين  ت ٢٠يف  
 مصلحة الطفل الفضلى وحقه يف احلفاظ على عالقاته األسرية، وتنص إضـافة              مبراعاة األول

منح حق  "أن  على  و" إىل الوالدين، وعند اللزوم، على حقوق وواجبات أفراد األسرة املوسعة         
 يعزز الروابط بـني     ،اة أحد الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى       زيارة اجلدين بعد وف   

أفراد األسرة وميثل، بالتايل، جانباً من جوانب محاية األسرة يف إطار ما يقضي به الدسـتور                
األمم املتحـدة    اتفاقية   بصفة خاصة يف  واملبادئ اليت قبلت هبا اجلمهورية التونسية واملكرسة        

رأي أن مشروع القانون    ال اجمللس الدستوري من ذلك عند إصداره        ويستنتج". قوق الطفل حل
  .لدستورلطابق مالسالف الذكر 

  )االنطباق املباشر ( العاديةدور احملاكم  -٣  
أثار إدراج الصكوك الدولية يف السياق القانوين احمللي مناقشات عديدة أمام احملاكم              -٢٧

 أن أحكام االتفاقيـات الدوليـة املـصادق          للموقف التقليدي الذي يعترب    وخالفاً. التونسية
واملوافق عليها ال تنشئ التزامات إال للدول األطراف، قّرر القـضاة يف قـضايا خمتلفـة أن                 

مباشرة أمـام    الصكوك الدولية، مبا فيها الصكوك املتصلة حبقوق اإلنسان، ميكن أن حيتج هبا           
  .احملاكم الوطنية

 ،٢٠٠٠يونيـه   / حزيـران  ٢٧ املؤرخ   ٣٤١٧٩ويف احلكم الصادر يف القضية رقم         -٢٨
قضت احملكمة االبتدائية لتونس العاصمة، لدى نظرها يف الدعوى الرامية إىل التصديق علـى              
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الطالق شكل تقليدي وديـين     " مصري، برفض الطلب املذكور على أساس أن         "طالق"قرار  
من مث فهو يتعارض    لفسخ الزواج مبشيئة الزوج االنفرادية دون أي مراعاة ملصلحة األسرة، و          

 ٧ و ٢ و ١الدستور ومن املـواد      من   ٦مع النظام العام التونسي على حنو ما يتبني من الفصل           
، وكذلك  ١٩٤٨ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام        ١٦ من املادة    ٢ و ١ومن الفقرتني   

  ."١٩٧٩ام من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، لع) ج(١٦ و٢ و١من املواد 
 قـضت  ،٢٠٠٠مايو  / أيار ١٨، املؤرخ   ٧٦٠٢ويف احلكم الصادر يف القضية رقم         -٢٩

 يف الدعوى املقدمة بشأن إلغاء عقد بيع أبرمتـه  عند النظر،  العاصمة احملكمة االبتدائية بتونس  
 أقساطها يف ممتلكات عقارية ورثتها عن زوجها التونسي املـسلم        موضوعهأرملة غري مسلمة    

يـوم  ، برفض الدعوى بنقض احلجج املقدمة ومفادها أنه ال حيق للوارثة غري املـسلمة        املتوىف
  . ملتوىفا أصحاب احلق من ورثة اإلرث أن تكون يف قائمة استحقاق

 استبعاد األرملة من قائمة الورثة    "ويف حيثيات احلكم، أكدت احملكمة أموراً منها أن           -٣٠
األحوال الشخصية الذي  من جملة ٨٨أحكام الفصل عارض مع على أساس معتقداهتا الدينية يت

عدم التمييز القائم على أسـاس      "وأن  ..." لمرياث  ل باعتباره املانع  القتل العمد    حصراًف  عرِّي
 مـن   خاصـة الدين ميثل مبدأ من املبادئ اليت يستند إليها النظام القضائي التونسي ويشكل             

 ١٨ و ١٦ و ٢املواد  وتقضي به   ن الدستور    م ٥ الفصل   يضمنه حرية املعتقد وفقاً ملا      خصائص
 العهد الـدويل     من ٢ من املادة    ٢، والفقرة   ١٩٤٨من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام       

 من العهد الـدويل     ٢ من املادة    ١اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفقرة       
  ...". دَّقت عليهما تونس اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ومها الصكان اللذان ص

ـ        -٣١ ـ  ٥٣/١٦١٨٩م  ـويف احلكم الصادر يف القضية رق ـ  ٢ؤرخ  ـ، امل  /ون األول ـ كان
، بتحليل واضح حلكمها الذي حيـدد األبـوة      مبنوبة، قامت احملكمة االبتدائية     ٢٠٠٣ديسمرب  

حـق  البنوة هي   "باعتبار أن   ) احلمض اخللوي الصبغي  (باللجوء إىل اختبار البصمات الوراثية      
فهم ه، ومن مث جيب أن تُ     امن حقوق الطفل ال ميكن تقييده بشكل العالقات اليت خيتارها والد          

 من  ٢ من جملة األحوال الشخصية، مبعناها الواسع وفقاً للفقرة          ٦٨الفصل  عّرفها  البنوة، كما   
 ١٩٩١ نـوفمرب / تشرين الثاين  ٢٩ من اتفاقية حقوق الطفل املصادق عليها بالقانون املؤرخ          ٢املادة  

الوضع القـانوين لوالديـه، وأن   ب املربرَّةواليت حتمي الطفل من مجيع أشكال التمييز أو اجلزاء     
 أن الوالدين غري مرتبطني برابطة الزوجية، ميثل عقوبة         جةحرمان الطفل من حقه يف البنوة حب      

 ترتل بالطفل ونيالً من أحد حقوقه األساسية، دون مراعاة للتمييز الناجم عـن ذلـك بـني           
  ".األطفال باعتماد فارق اصطناعي بني البنوَّة الشرعية والبنوة الطبيعية

  )االنطباق املباشر(دور احملكمة اإلدارية   -٤  
، بدور حاسم، وخباصة منذ اعتمـاد القـانون         من جهتها تضطلع احملكمة اإلدارية،      -٣٢

زدوجـة يف    الذي ينشئ قضاء الدرجة امل     ١٩٩٦يونيه  / حزيران ٣ املؤرخ   ٣٩األساسي رقم   
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 ٢٤ املؤرخ   ٧٩السلطة، والقانون األساسي رقم     ايا املتعلقة بالطعن بسبب جتاوز حدود       القض
والقانون األساسـي   ،  ذي ينشئ دائرة التعقيب داخل احملكمة اإلدارية      ـ ال ٢٠٠١يوليه  /متوز
 يفالسلطة  جتاوز حدود    بسبب   الطعن الذي ينشئ    ٢٠٠٢فرباير  / شباط ٢٤ املؤرخ   ١١رقم  
 هبـا يف    اليت كانت تلك املراسيم حتظـى     برفع احلصانة   ذات الطابع التنظيمي وذلك     م  املراسي

  .النظام السابق
ال على احتـرام    بشكل فع السهر  من  حملكمة اإلدارية   هذه التعديالت ا  ت مجيع   مكنو  -٣٣

حقوق املتقاضني وعلى تعزيز املبادئ األساسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك باإلشارة             
ال على ذلك، نذكر    وكمث. اضحة إىل املبادئ اليت تقضي هبا الصكوك الدولية ذات الصلة         الو

  .بإجياز القرارات التالية
، ٢١٩٣، يف احلكم الذي أصدرته يف القـضية رقـم           استندت احملكمة اإلدارية  فقد    -٣٤

 ٨ل  ـفـص  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وال      ١٩ إىل املادة    ،١٩٩٤يونيه  /  حزيران ١املؤرخ  
أي موظف  من الدستور التونسي، وقررت أنه ال ميكن لإلدارة وفقاً للقانون أن تضمِّن ملف              

 أو حماكمة املوظف بناء على أفكـاره        ،آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية     إشارة إىل   لديها  
  .طاملا مل يتصرف يف ممارسة وظائفه بشكل يتعارض مع أداء املهام املنوطة به

ـ / أيار ٢١ت الفرصة للمحكمة اإلدارية يف القرار الذي أصدرته يف          وسنح  -٣٥  ١٩٩٦و  ـماي
 بأن تسلط الضوء على غلبة العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة   ،٣٦٤٣يف القضية رقم   

ل  املعـدّ ١٩٩٢أبريـل  / نيـسان ٢ املؤرخ ٢٥-٩٢والسياسية على القانون األساسي رقم      
وقامت . املتعلق باجلمعيات و ١٩٥٩نوفمرب  / الثاين  تشرين ٧ املؤرخ   ١٥٤-٥٩ للقانون رقم 

احملكمة بإجراء حتقق من التطابق مع املعاهدات مسح هلا بالتيقن من أن احلدود اليت وضـعها                
  . من العهد٢٢املشرع بشأن إنشاء اجلمعيات متوافقة مع املادة 

 ،١٩٩٩مرب  ديس / كانون األول  ١٨، املؤرخ   ١٦٩١٩ويف احلكم الصادر يف القضية رقم         -٣٦
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         ٢٣ستندت احملكمة اإلدارية إىل املادة      ا

يف التـزوج   الذي ُيقر بأن يكون للرجل واملرأة، ابتداًء من بلوغ سن الزواج، حق ُمعترف به               
قررت إلغاء قرار طرد موظف من موظفي قوات األمن الـداخلي           وتأسيس أسرة دون قيد، ف    

املوظـف   ذي اختذته اإلدارة بسبب عدم حصول      السلطة، وهو القرار ال    سبب جتاوز حدود  ب
من النظـام العـام      ٨امرأة أجنبية كما ينص على ذلك الفصل        من  زواجه  بعلى إذن مسبق    

  .ألفراد قوات األمن الداخلي
، أعربت احملكمة من    ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٤، املؤرخة   ١٥٣٢٧ويف القضية رقم      -٣٧

عن املوقف نفسه حيث أكدت أن املعاهدات اليت صادق عليها رئـيس اجلمهوريـة              جديد  
 من الدستور التونـسي،     ٣٢ بالفصل   على النحو الواجب، عمالً    ووافق عليها جملس النواب   

، سواء كانت القوانني سابقة أو الحقة لتاريخ دخـول هـذه             من القوانني  اًأقوى نفوذ هي  
ن القاضي اإلداري ملزم، عند تقدير شـرعية القـرارات          ومن مث، فإ  . املعاهدات حيز النفاذ  
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اإلدارية املتصلة مبجال تطبيق املعاهدات املذكورة، بأن يغلّب هذه املعاهدات علـى أحكـام       
  .القوانني حسب االقتضاء

  من قائمة القضايا٥الرد على الفقرة     

أيـة صـيغة    بالرغم من أن الدستور ال يتضمن أي تعريف للتمييز ضد النساء وال               -٣٨
بـالقيم اإلنـسانية    "صرحية متنع التمييز ضدهن، فهو يربز مع ذلك يف ديباجته متسك تونس             

وبالتايل، فإن الدسـتور    ". ني الشعوب اليت تدين بكرامة اإلنسان وبالعدالة واحلرية       باملشاعة  
العـدل  التونسي ُيدين يف ديباجته التمييز الذي ميثل إنكارا تاما ملبادئ الكرامة واملـساواة و             

  .واحلرية
وإضافة إىل هذا، مل يكتف الدستور فقط بإدانة التمييز يف ديباجته، بل أضـاف يف                 -٣٩

ويرد أحـدمها يف    . متنه مبدأين أساسيني يتعلقان باحلظر التام ألي شكل من أشكال التمييز          
كل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبـات       " من الدستور الذي ينص على أن        ٦الفصل  

ويربز هذا املبدأ الدستوري احلظر التام جلميع أشكال التمييز،         ". واء أمام القانون  ـ س مـوه
 من الدستور الذي    ٨ويرد املبدأ اآلخر يف الفصل      . مبا يف ذلك التمييز على أساس نوع اجلنس       

بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجـه         ] تلتزم[األحزاب  "ينص على أن    
 يف مستوى مبادئه أو أهدافـه أو نـشاطه أو           ز ألي حزب أن يستند أساساً     وال جيو . التمييز

  ."براجمه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة
 بأن الصكوك الدولية اليت صدقت عليها تونس على النحو          ومن اجلدير التذكري أيضاً     -٤٠

  . من القواننيكثر نفوذاًالواجب، مبا فيها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أ

   من قائمة القضايا٦الرد على الفقرة     
تعزيـز  "إن اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية مؤسسة وطنية ترمي إىل              -٤١

حقوق اإلنسان ومحايتها، وتوطيد القيم اإلنسانية ونشر ثقافة حقوق اإلنسان واملـسامهة يف             
  ".كفالة ممارستها

 من  ، الشكاوى والتظلمات  ١٩٩١يناير  / كانون الثاين  ٧ اهليئة، منذ إنشائها يف      وتتلقى هذه   -٤٢
مجيع املشتكني، بغض النظر عن نوع جنسهم أو عرقهم أو دينهم أو عمرهم أو إثنيتـهم أو                 

  .انتمائهم اجلغرايف أو السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي أو الثقايف أو غري ذلك
خمتلف النصوص القانونية الصادرة على التوايل من أجـل         وأُكّد هذا االختصاص يف       -٤٣

 من  ٣الفقرة   (٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦توسيع نطاق صالحيات اهليئة العليا، ال سيما قانون         
  ).٢الفصل 

 طلب يف املتوسط بشأن قـضايا تتعلـق         ١ ٠٠٠ ما يبلغ    وتتلقى اهليئة العليا سنوياً     -٤٤
  .ة واالقتصادية والثقافيةباحلقوق السياسية واملدنية واالجتماعي
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ـ : اًـ نسبي  كبرياً وميثل عدد الشكاوى املوجهة إىل اهليئة العليا من النساء عدداً           -٤٥ م ـت
 ٢٠٠٨ يف سـنة     ٧٥٩ من جمموع    ١٣٠ و ٢٠٠٩ شكوى يف سنة     ٦٣٧ من جمموع    ١١٣تلقي  

 بيد أن الطلبات املقدمة من النساء تتعلق مبواضيع       . ٢٠٠٧ يف سنة    ١٠٥٦ من جمموع    ١٥٧و
متصلة حبقوق اإلنسان بصفة عامة دون أن تطرح مشكلة التمييز ضد املرأة، على الرغم مـن       
أن النص الذي ينظم وظيفة اهليئة العليا خيول هلا التحري بشأن مجيع حاالت انتهاك حقـوق                

واحلفاظ على حقوق   ) ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦ من قانون    ٢ من الفصل    ١الفقرة  (اإلنسان  
  . من احلريات أو األشخاص ذوي احتياجات خاصةاألشخاص احملرومني

خيول ) ١١الفصل   (٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٦وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن قانون         -٤٦
إقامة عالقات مع املنظمات غري احلكومية واجلمعيات واملؤسـسات          "... للهيئة العليا    أيضاً

تصادية واالجتماعية ومناهـضة    الناشطة يف جماالت محاية وتعزيز حقوق اإلنسان والتنمية االق        
مجيع أشكال التمييز العنصري ومحاية الفئات الضعيفة، ويف أي جمال آخـر متـصل هبـذه                

 ".املواضيع

وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولـة      وفيما خيص مكتب العالقات مع املواطن يف          -٤٧
يز على أسـاس نـوع      ، فإن هذا املكتب مل يتلق حىت اليوم أية شكوى متعلقة بالتمي           املسننيو

  .اجلنس

  مكانة االتفاقية والربوتوكول االختياري    

   من قائمة القضايا٧الرد على الفقرة     
 كـان   إن النسيج االجتماعي التونسي نسيج متجانس يبعد مجيع أشكال التمييز أياً            -٤٨

 أليـة   وهلذا، ال خيضع الكشف عن املعلومات املتعلقة حبقوق املرأة        . األساس الذي تستند إليه   
معاجلة خمتلفة على أساس ما إذا كانت املرأة تنتمي أم ال إىل جمموعة إثنية أو أيـة جمموعـة                   

وتتلقى مجيع النساء التونسيات التعليم نفسه بغض النظر عن معتقداهتن وانتمائهن إىل            . أخرى
ألية وال تكّرس أية معاجلة خاصة على أساس اعتبارات االنتماء اإلثين           . جمموعة أو إىل أخرى   

  .فئة من الفئات على حساب بقية السكان
وُتنـشر هـذه    . وتأخذ التشريعات الوطنية احلقوق املعلنة يف االتفاقية بعني االعتبار          -٤٩

االتفاقية على نطاق واسع من خالل املواقع الرمسية أو مببادرة من اجلمعيات الناشطة يف جمال               
  .حقوق املرأة وغريها

ت اليت ُوضعت من أجل تعزيز حقوق املرأة علـى مجيـع            وإىل جانب االستراتيجيا    -٥٠
مارس من كل   / آذار ٨املستويات، فإن االحتفاالت الرمسية اليت حتيي اليوم الدويل للمرأة يوم           

أغسطس من كل سنة، تؤكد عزم الدولة على جعل         / آب ١٣سنة والعيد الوطين للمرأة يوم      
  .القضية النسائية يف مقدمة األولويات الوطنية
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واللغـات   لدولة الطـرف  لاللغة الرمسية   للجنة ب التوصيات العامة   وفيما خيص ترمجة      -٥١
 إقليمها ونشر هذه التوصيات يف هذه اللغات، جتدر اإلشـارة إىل أن             املستخدمة يف األخرى  

ومبا أن هاتني   . اللغة الرمسية لتونس هي اللغة العربية وأن تونس بلد ناطق باللغة الفرنسية أيضا            
  .غتان من اللغات الرمسية لألمم املتحدة، فما من حاجة إىل الترمجةاللغتني ل

 وفيما يتعلق بامتثال دولة تونس اللتزامها بالتعريف بالربوتوكول االختياري لالتفاقية           -٥٢
 ونشره على نطاق واسع، من املهم اإلشارة        ٢٠٠٨الذي أصبحت تونس طرفاً فيه منذ عام        

دق عليها على النحو الواجب ال بد أن تكون موضوع نـشر            إىل أن االتفاقيات الدولية املصا    
ومبوازاة مـع هـذا،   . الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، وذلك مبوجب القانون التونسي يف  

  .تنشر خمتلف وسائط اإلعالم التونسية مقاالت صحفية عن هذا املوضوع
 يف خمتلـف    الـيت تـدرَّس   " حقوق اإلنسان "وعالوة على هذا، ففي إطار برامج         -٥٣

املؤسسات املتخصصة ال سيما تلك اليت تدرب القضاة واحملاميني املستقبليني، خيصص جـزء             
من الدروس لالتفاقيات املتعلقة حبماية الفئات، مثل االتفاقيات املتعلقة مبناهضة التمييز علـى             

ـ  . أساس العرق ونوع اجلنس والتمييز يف التعليم ويف الوظيفة      ك ويوىل اهتمام خاص مـع ذل
  .١٨/١٢/١٩٧٩التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املعتمدة يف 

ومن بني التدابري املتخذة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وختطـي                 -٥٤
االستخدامات واألعراف اليت تضع املرأة يف مرتلة أدىن من مرتلة الرجل، جتدر اإلشـارة إىل               

القضاء على مجيع أشكال التمييـز       الربوتوكول االختياري التفاقية     إىل انضمام تونس مؤخراً  
ويف هـذا   . ٢٠٠٨يونيـه   / حزيران ٩ املؤرخ   ٣٥-٢٠٠٨ضد املرأة مبوجب القانون رقم      

اإلطار، ُتنظَّم ورشات عمل وُتعقد مناقشات بشأن مشاكل التمييز ضد املرأة يف املمارسـة              
تمع، ومواضيع عديدة تتصل مببدأ احترام كرامـة        ويف القانون، واملساواة ووضع املرأة يف اجمل      

  .املرأة؛ وهي مواضيع تشجع بطبيعتها مشاركة املرأة مشاركة فعالة وإجيابية يف اجملتمع املدين
وإىل جانب هذا، ومن أجل السماح بنشر املعلومات املتعلقة حبقوق املرأة على نطاق               -٥٥

 بوابة على   ٢٠٠٦ يف سنة    املسننيطفولة و وزارة شؤون املرأة واألسرة وال    واسع، استحدثت   
 وتتضمن عددا من املعلومات والنصوص القانونية       (www.femmes.tn)اإلنترنت خاصة باملرأة    

املتعلقة حبقوق املرأة إضافة إىل تقارير تونس الدورية املتعلقة بتطبيق اتفاقية القضاء على مجيع              
  .أشكال التمييز ضد املرأة

   وض باملرأةاآللية الوطنية للنه    

   من قائمة القضايا٨الرد على الفقرة     
يف إطار االهتمام الذي ُيوىل للجهات يف جمال التنمية، وال مركزية أنـشطة وزارة                -٥٦

، تضطلع األقاليم اجلهوية السبعة اليت ُحددت، من بني املسننيواألسرة والطفولة وشؤون املرأة 
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ق املرأة من خالل السهر على توفري الظـروف         ما تضطلع به، مبهمة املسامهة يف توطيد حقو       
املناسبة من أجل مسامهة املرأة أفضل مسامهة يف احلياة العامـة واالجتماعيـة واالقتـصادية               

  .والثقافية
وتساهم جهات فاعلة أخرى يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان اخلاصة بـاملرأة مثـل                -٥٧

 ٢٩٠٢-٢٠٠١مبوجب األمـر رقـم      اللجان اجلهوية للنهوض باملرأة الريفية، اليت أنشئت        
ُتنشأ يف  "وتقضي املادة األوىل من هذا األمر بأن        . ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ  

 من كـل    كل والية جلنة جهوية للنهوض باملرأة الريفية، يرأسها الوايل أو ممثله وتضم عضواً            
اللجنة الوطنية للنهوض وزارة أو مؤسسة أو منظمة أو مجعية موجودة يف اإلقليم وهلا مقعد يف 

  ".باملرأة الريفية
وتضع اللجنة اجلهوية للنهوض باملرأة الريفية خطة للنهوض باملرأة الريفيـة تكـون               -٥٨

خاصة بالوالية كما تسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وذلك يف إطار السياسة الوطنية             
 وميكـن أيـضاً   . هوض باملرأة الريفية  املعتمدة يف هذا الصدد وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للن        

. للجنة اجلهوية إنشاء جلان تقنية جهوية أو حملية من أجل حبث قـضايا ذات طـابع معـني           
  .وُيختار أعضاؤها من بني األشخاص املؤهلني يف جمال محاية املرأة الريفية

 ،٢٠٠١أغسطس  /وهلذا الغرض، ومبناسبة حبث جملس وزاري مصغر لتقرير التقييم يف آب            -٥٩
وهـذه  .  إنشاء جلنة وطنية للنهوض باملرأة الريفيـة       ٢٠٠١أكتوبر  / تشرين األول  ٨تقرَّر يف   

اللجنة مكلفة باألخص باقتراح اخلطط والربامج اليت من شأهنا حتقيق أهداف السياسة الوطنية             
  .للنهوض باملرأة الريفية

وزارة شؤون املـرأة    وإىل جانب هذا، وبفضل التعميم املشترك بني وزارة الداخلية و           -٦٠
، ُدعي الوالة، عقب قرار من رئيس الدولـة، إىل التعـيني            ١٩٩٨الصادر يف سنة    واألسرة  

 على األقل من بني األعضاء املعينني يف كل جملس جهوي، وذلـك هبـدف               املنتظم المرأتني 
  .تعزيز احلضور النسائي يف مناصب اختاذ القرار

 زيادة صافية منذ    واألسرة والطفولة واملسنني   وقد شهدت ميزانية وزارة شؤون املرأة       -٦١
  ).بالدينار التونسي(إنشائها مثلما يبني ذلك اجلدول التايل 

 معدل النمو النسبة املئوية ميزانية الدولة ميزانية الوزارة السنة

٠,٠٢٦ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٣٣ ١١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ٢٠٠٢  
٨٩,٣٧ ٠,٢٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٤١٠ ١١ ٠٠٠ ٢٢٢ ٢٨ ٢٠٠٣ 
١٧,١٦ ٠,٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٧٣٠ ١٢ ٠٠٠ ٠٦٦ ٣٣  ٢٠٠٤ 
٢٠,٢٠ ٠,٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٩٠ ١٢ ٠٠٠ ٧٤٦ ٣٩ ٢٠٠٥ 
٣,٦٩ ٠,٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٥٢ ١٣ ٠٠٠ ٢١٤ ٤١ ٢٠٠٦ 
١٤,١ ٠,٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٦٠ ١٤ ٠٠٠ ٩٩٠ ٤٦ ٢٠٠٧ 
٦,٠٦ ٠,٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٤٢ ١٥ ٠٠٠ ٨٣٨ ٤٩ ٢٠٠٨ 
١١,٥ ٠,٣٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ١٠٦ ١٧ ٠٠٠ ٥٧١ ٥٥ ٢٠٠٩  
٩,٠٧ ٠,٣٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٣٥ ١٨ ٠٠٠ ٦١٣ ٦٠ ٢٠١٠ 
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   من قائمة القضايا٩الرد على الفقرة     
وزارة شؤون املـرأة    هيئة استشارية تابعة ل   " املسننيللمرأة واألسرة و  "اجمللس الوطين     -٦٢

ويضم هذا اجمللس ممثلني عن اهلياكل واملؤسسات احلكومية املعنية  . املسننيواألسرة والطفولة و  
 واملسنني، إىل جانب ممثلني عن املنظمات غري احلكوميـة واجلمعيـات         بقضايا املرأة واألسرة  

وهلذا، فهو يظل املكان املناسـب      . الوطنية الناشطة يف اجملال نفسه وشركاء وكفاءات وطنية       
الذي ُتناقش فيه التوجهات الكربى والتقارير املتعلقة باملرأة واألسرة، ووسيلة التنسيق األفضل            

حلكومية وغري احلكومية فيما خيص السياسة املتعلقة باملرأة واألسـرة،          بني اجلهات املتدخلة ا   
  .واإلطار املالئم للنقاش بشأن اإلجراءات والربامج اليت ينبغي اختاذها

 من أجل    على هذه اهليئة أيضاً    املسننيواألسرة والطفولة و  وتعتمد وزارة شؤون املرأة       -٦٣
مية وغري احلكومية يف جمـال سياسـة املـرأة          النهوض بالشراكة بني اجلهات املتدخلة احلكو     

املـسنني بتوسـيع   واجمللس الوطين للمرأة واألسرة     ، حظي   ٢٠٠٤مارس  /ويف آذار . واألسرة
 على الشركاء من اجملتمـع املـدين واجلهـات الفاعلـة         لتشكيلته حبيث أصبح أكثر انفتاحاً    

  .االجتماعية والكفاءات الوطنية
 ثالث جلان، وهي جلنة وطنيـة       حالياً املسننيواألسرة و اجمللس الوطين للمرأة    ويضم    -٦٤

" التوفيق بني احلياة العامة واحليـاة األسـرية       "وجلنة وطنية بشأن    " املرأة واحلياة العامة  "بشأن  
  ".املسنني"وجلنة وطنية بشأن 

ن مجيع أنـواع املـشاكل      ـوتدعم هذه اللجان االستشارية الوزارة يف الكشف ع         -٦٥
  .وتصدر توصيات

وفيما خيص تعزيز دور املرأة يف احلياة املدنية ومشاركتها يف احلياة العامة من خالل                -٦٦
النهوض بالنسيج اجلمعوي النسائي وتوطيده، من املهم اإلشارة إىل أن تشجيع املـرأة علـى     
املشاركة يف احلياة اجلمعوية والسياسية وتقدمي الدعم إىل اجلمعيات النسائية غري احلكوميـة             

  . من عناصر سياسة النهوض باملرأة يف تونس دائماًعنصراًيشكالن 
 باملنظمات غري احلكومية من     املسننيواألسرة والطفولة و  وتستعني وزارة شؤون املرأة       -٦٧

أجل تنفيذ مشاريعها وبراجمها، وذلك يف إطار بروتوكول اتفاقات وعقود برناجمية، ومتـول             
يف الوزارة  كما يوجد.للمنظمات غري احلكومية) دعم حكومي(الوزارة املشاريع وُتمنح إعانة   

  .مكتب مكلف بالعالقات مع املنظمات غري احلكومية
 منظمة نسائية غري حكومية تشارك يف هـذه الـربامج           ٢٥ أكثر من    وهناك حالياً   -٦٨

 يف   يف املائة من النساء املنتميات إىل املنظمات غري احلكومية املوجودة حالياً           ٢٥و. واألعمال
  .منظمة، نساء يشغلن مناصب املسؤولية ٩ ٥٠٠ والبالغ عددها تونس
 خالل العقد املاضي باالنتقـال مـن دور          واضحاً وقد تطور دور اجلمعيات تطوراً      -٦٩

املساعدة البسيطة إىل دور جهات فاعلة اقتصادية حقيقية وذلك باألخص من خالل دعـم              
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التربوية واملسامهة يف توظيف حـاملي      األعمال املنتجة للدخل وإدارة املؤسسات االجتماعية       
  .شهادات التعليم العايل

   من قائمة القضايا١٠الرد على الفقرة     
أو تعزيز املساواة بني اجلنسني وسيلة برجمة تقنيـة،         " املرأة والتنمية "متثل خطة العمل      -٧٠

دة وتساهم يف زيـا   ). ٢٠١١-٢٠٠٧(ُوضعت يف إطار اخلطة احلادية عشرة للتنمية الوطنية         
وتؤكد هذه اخلطة االلتزامات املتعهد هبا يف إطـار         . تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     

 بيجني، واألهداف اإلمنائية لأللفية، وتستجيب الستراتيجية نـوع اجلـنس يف            منهاج عمل 
 لرفـع   معاً"، املعنون   )٢٠١٤-٢٠٠٩( من الربنامج الرئاسي     ٧التنمية، املوصى هبا يف البند      

  :وهتدف خطة العمل هذه إىل ضمان ما يلي". حديالت
  ؛امليادينمشاركة أكثر فاعلية وحضور أكثر فعالية للمرأة يف مجيع  •
الوطين من مجيع املوارد    تعزيز القدرات الكامنة للمرأة بغية حتقيق استفادة االقتصاد          •

  ؛ومن مجيع الطاقات البشرية
  ؛يبالتدرتنمية مهارات املرأة من خالل تكثيف برامج  •
   التكنولوجيات اجلديدة؛تيسري استفادة املرأة من •
  تعزيز حضور املرأة يف سوق الشغل وتوجيهها حنو العمل املستقل وإجناز املشاريع؛ •
 ٣٠ل عن    تق م حضور املرأة يف مواقع اختاذ القرار واملسؤولية ليبلغ نسبة ال          ـتدعي •

  يف املائة؛
  املهنية؛ ا العائلية وحياهتااستنباط آليات تسمح للمرأة بالتوفيق بني حياهت •
سـواء يف   حتسني مؤشرات التغطية الصحية اخلاصة باملرأة على وجـه التحديـد،    •

  الوسط احلضري أو يف الريف؛
  دماج النهج اجلنساين يف برامج التنمية احمللية واجلهوية؛إ •
ية يف  ل األمّ مواصلة األنشطة الرامية إىل مكافحة االنقطاع عن التعليم وخفض معدّ          •

  الفتاة الريفية؛/ساط املرأةأو
  . دةزيادة العناية بالنساء الاليت هلن احتياجات حمّد •
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  العنف ضد املرأة    

  . من قائمة القضايا١١الرد على الفقرة     

 ملنع أمناط الـسلوك العنيفـة      ٢٠٠٧االستراتيجية الوطنية لعام    قاعدة البيانات الوطنية و     -١  
  داخل األسرة ويف اجملتمع

 استراتيجية وطنية ملنع أمناط الـسلوك العنيفـة         ٢٠٠٧عت بالفعل يف سنة     لقد ُوض   -٧١
 هبدف القضاء على مجيع أشكال التمييز       ٢٠٠٨داخل األسرة ويف اجملتمع واعُتمدت يف سنة        

 وما زال يعترض عملية إعداد هذه االستراتيجية حالياً . ضد املرأة، مثلما يشري إىل ذلك التقرير      
نقص يف تبادل البيانات ونتائج الدراسات واألحباث، وعدم مجـع          عدد من الصعوبات مثل ال    

الشرطة، واحلرس (بيانات حمددة ومكّيفة وموحدة على مستوى القطاعات واملؤسسات املعنية       
  ...). الوطين، والصحة، والشؤون االجتماعية، واملنظمات غري احلكومية

يف هذا الصدد، فحـىت قبـل       رز   التقدم احمل  لكن ال ينبغي أن ينفي هذا الوضع بتاتاً         -٧٢
منع أمناط السلوك العنيفة داخل األسـرة ويف         بشأن   ٢٠٠٧االستراتيجية الوطنية لعام    اعتماد  
، وألن تونس حترص على احترام املسار العلمي، مل تتوان تونس عن بدء العديد مـن                اجملتمع

كال العنف ضد املرأة، الدراسات والدراسات االستقصائية يف خمتلف هيئاهتا املعنية مبختلف أش
وُتستخدم هذه الدراسات والدراسات االستقصائية كعناصر أساسية من أجل االسـتراتيجية           

  .الوطنية يف انتظار االنتهاء من وضع قاعدة البيانات املتوقع استحداثها
ويف هذا اإلطار، أويل اهتمام خاص للبحث ومجع البيانات، اللذين يشكالن قاعدة              -٧٣

ل ضمان فعالية عمليات توعية النساء ضحايا العنف والدفاع عنهن ورعايتهن           أساسية من أج  
  .من الناحية النفسية والطبية والقانونية

  الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن انتشار العنف على أساس نوع اجلنس يف تونس  -٢  
ىل عينات جيدر التذكري بادئ ذي البدء بأن بعض الدراسات اإلقليمية، اليت استندت إ   -٧٤

وجنحت هـذه الدراسـات يف توضـيح        . ال متثل سكان تونس، قد أجريت يف مرحلة أوىل        
وقدمت نتائج  . اجلوانب النفسية والوبائية والقانونية والدميغرافية االجتماعية للعنف ضد املرأة        

هذه الدراسات معلومات مناسبة للتحضري بشكل منهجي للدراسة االستقـصائية الوطنيـة            
لعنف ضد املرأة يف تونس واعتماد االستراتيجية املتعلقة بالعنف ضد املرأة يف تونس             املتعلقة با 
  .بعد ذلك

وقد كانت الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املرأة يف تـونس أول               -٧٥
تعزيز املساواة بني   " من مشروع    ٢دراسة استقصائية سكانية، ومتثل اإلجراء األهم يف املرحلة         

املنجز يف إطار شراكة بني املكتب الوطين لألسرة والسكان         " سني ومنع العنف ضد املرأة    اجلن
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 والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي الـدويل       املسننيوزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة و     و
  .مركز املرأة العربية للتدريب والبحثو

  :عنف ضد املرأة يف تونس هيوأهداف الدراسة االستقصائية الوطنية املتعلقة بال  -٧٦
 الـشفوية والنفـسية   : تقييم مدى انتشار العنف القائم على نوع اجلنس يف مجيع أشكاله           •

  واجلسدية واالقتصادية واجلنسية اليت تتعرض هلا املرأة يف احلياة اخلاصة والعامة؛
  حتليل حمددات العنف؛ •
  حتديد مسات النساء املعرضات للعنف بشكل خاص؛ •
  لعنف على صحة املرأة؛حتليل آثار ا •
حتليل ردود أفعال النساء على العنف الذي يتعرضن له والتجائهن إىل اخلـدمات              •

  املؤسسية وتقييم مستوى رضاهن عن هذه اخلدمات؛
  .دراسة موقف ودور األسرة واحمليط إزاء العنف على أساس نوع اجلنس •
أسرة  ٤ ٢٠٠لى وتغطي هذه الدراسة االستقصائية جمموع سكان تونس وأجريت ع  -٧٧

وقد ُوضع استبيان لألسر املعيشية من أجل حتديد املرأة اليت ستجري           . امرأة ٥ ٦٠٠معيشية و 
  .مقابلتها وحتليل الظروف االجتماعية واالقتصادية وحبث احملددات االجتماعية

الاليت ويتضمن استبيان ثان فردي عدة وحدات لفهم وحتليل السمات الفردية للنساء   -٧٨
الدراسة االستقصائية، ومشاكل الصحة اإلجنابية وصالهتا احملتملة بالعنف اجلنساين،          تشملهن

ونوعية احلياة من منظور الصحة اجلسدية والعقلية وأعمال العنف يف احلياة احلميمة وداخـل              
  .األسرة ويف األوساط املهنية واملدرسية والعامة

األساسية إلدخال املعلومات إىل    وستشكل نتائج هذه الدراسة االستقصائية الركيزة         -٧٩
االستراتيجية الوطنية ملنع أمناط السلوك العنيفة داخل األسرة        " قاعدة البيانات املرتقبة يف إطار    

  .، وتشغيل هذه القاعدة"ويف اجملتمع
  . دراسات وأحباث أخرى يف هذا اإلطاروأجريت أيضاً  -٨٠
وسنة النشر واجلهة الـيت     ويلخص هذا اجلدول أمهها ويصنفها حسب نوع البحث           -٨١

  .ميكن احلصول منها على هذه الدراسات
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  احلصول على الدراسة  هيئة النشر  سنة النشر  نوع البحث
  االحتاد الوطين للمرأة التونسية    ١٩٩١  دراسة بشأن العنف ضد املرأة
ــة ا  اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات  ٢٠٠١  دراسة بشأن العنف ضد املرأة ــساء  اجلمعي ــسية للن لتون

  الدميقراطيات
وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة       ٢٠٠٥  دراسة بشأن العنف داخل األسرة

  واملسنني
وزارة شؤون املـرأة واألسـرة      

  والطفولة واملسنني
 /دراسة بشأن العنف داخل األسرة 

  العنف املرتيل
املركز الدويل للتـدريب يف جمـال         ٢٠٠٥فرباير /شباط

ية التـابع للمكتـب     الصحة اإلجناب 
  الوطين لألسرة والسكان

ــات  ــائق واحملفوظ ــز الوث مرك
واملنشورات يف املكتب الـوطين     

  لألسرة والسكان
العنف يف احملـيط    "دراسة بشأن   

  "املدرسي
ــوين  ليونيسيفوا وزارة التربية والتكوين  ٢٠٠٦ ــة والتكـ  وزارة التربيـ

  ليونيسيفوا
لبحث خالل الفتـرة    أُجري هذا ا    مجيع أشكال العنف ضد املرأة

 يف إطار مشروع    ٢٠٠٩-٢٠٠٦
التعاون بني املكتب الوطين لألسرة     

اإلسـبانية  والسكان والوكالـة    
املـساواة بـني    "للتعاون الدويل   

  "اجلنسني ومنع العنف ضد املرأة

سينشره املكتب الـوطين لألسـرة      
والسكان بالتعـاون مـع الوكالـة       

  اإلسبانية للتعاون الدويل

ــائق وا ــز الوث ــات مرك حملفوظ
واملنشورات يف املكتب الـوطين     

  لألسرة والسكان

 بـانطالق   ٢٠٠٦العنف ضد املـرأة يف سـنة         رد الفعل املؤسسي إزاء      ومتيز أيضاً   -٨٢
اإلسبانية للتعـاون اإلمنـائي     الوطين لألسرة والسكان والوكالة     مشروع تعاون بني املكتب     

 ويرمي هذا املشروع الذي يقوم      ".املرأةاملساواة بني اجلنسني ومنع العنف ضد       "الدويل بشأن   
  :على هنج وقائي إىل األهداف األساسية التالية

املسامهة يف احلفاظ على صحة املرأة وحتسني نوعية حياهتا عن طريـق اخلـدمات               •
  املناسبة يف جمال الرعاية النفسية واالجتماعية والطبية للنساء ضحايا العنف؛

ع البيانات واملعلومات من أجل الكشف عن       تطوير وحتسني الكفاءات يف جمال مج      •
حاالت العنف اجلنساين وأمناط السلوك واالعتقادات اليت تشجع هذه الظـاهرة،           

  ومتابعتها؛
تعبئة اهليئات احلكومية واجلمعوية من أجل تعاون أفضل لتعزيز ثقافة عدم العنـف              •

  داخل األسرة؛
اجلنـساين ورعايـة    تعزيز كفاءات مقدمي اخلدمات يف جمال الكشف عن العنف           •

  . ضحاياه ومنعه
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البيانات اإلحصائية املتعلقة بالعنف ضد املرأة، ال سيما العنف األسري والعنف اجلنـسي               -٣  
  والعنف ضد املرأة يف مراكز االحتجاز والسجون

تتمثل البيانات اإلحصائية املتعلقة بالعنف ضد املرأة، ال سيما العنف األسري والعنف     -٨٣
  :ف ضد املرأة يف مراكز االحتجاز والسجون، فيما يلياجلنسي والعن

  تطور احملاضر املقدمة إىل النيابة العامة بشأن العنف الزوجي 
  السنة القضائية

 األنشطة
٢٠٠٢-
٢٠٠٣ 

٢٠٠٣-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٤-
٢٠٠٥ 

٢٠٠٥-
٢٠٠٦ 

٢٠٠٦-
٢٠٠٧ 

٨٢٠ ٢٥٢٧ ٦٧١٧ ٢٧٧٦ ٧٩٩٦ ٦  الدعاوى
٧٥٠ ١٩٢٥ ٤٨٦٥ ٧٩٢٤ ٩٠٥٣ ٣  احملاضر املعاجلة

٢٠٤ ٠٢١٢ ٦٥٢٢ ٨٥٧١ ٥٥٨١ ١  حاالت عدم وجاهة الدعاوى أو إسقاط الدعوى
٣٥٣٢٤٣٢٨٤٥٠٤٣١٨  اإلحالة إلـى قاضي حمكمة الناحية

٢١٧ ٧١٠٢ ٠٩١١ ٩٧٢٢ ٥٨٩١ ١  اإلحالة إىل احملكمة اجلنائية
٧٩٥٤١٣١٤٥  فتح التحقيق

٣٩٨٥٠٠٤٠٥٨٢٦٩٦٦  عدم وجاهة الدعاوى ألسباب أخرى

  :اإلحصاءات املتعلقة بالعنف الزوجي ضد املرأة  -٨٤
  عدد احملتجزين يف السجن  السنة

٥٦  ٢٠٠٨  
٦٢  ٢٠٠٩  

  اجلرائم املتعلقة هبتك عرض نساء  -٨٥
  عدد احملتجزين يف السجن  السنة

٢٣٣  ٢٠٠٨  
٢٦٣  ٢٠٠٩  

  .اجلرائم املتعلقة باالغتصاب باستخدام العنف -٨٦
  حملتجزين يف السجنعدد ا  السنة

٦٧٢  ٢٠٠٨  
٧١٠  ٢٠٠٩  
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اإلحصاءات املتعلقة بعدد مرتكيب جرائم العنف الزوجي الذين استفادوا من وقـف             -٨٧
  :تنفيذ العقوبة بسبب تنازل الزوجة الضحية عن القضية

  عدد احملتجزين يف السجن  السنة
٣  ٢٠٠٨  
٨  ٢٠٠٩  

  :العقوبات الصادرة حبق مرتكيب أعمال العنف -٨٨
  العقوبة الصادرة  جلرمية طبيعة ا

  السجن ملدة تتراوح من شهرين إىل سنة   العنف الزوجي
   سنة٢٠ سنوات إىل ٤السجن ملدة تتراوح من   هتك عرض نساء

   سنوات إىل مدى احلياة٥السجن ملدة تتراوح من   االغتصاب باستخدام العنف

  
  )حسب مدة السجن(عدد األشخاص احملكوم عليهم بسبب جرائم جنسية 

  )النساء الضحايا(
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنة القضائية 

 
  العدد  مدة السجن
  ٤  أقل من شهر 

  ٢١٥  من شهر إىل أقل من سنة 
  ١١٧   سنوات٥من سنة إىل أقل من 

  ٤٣   سنوات٥أكثر من 
  ٣٧٩  اجملموع  

ـ         -٨٩ ـ  ـعدد القضايا املعاجلة املتعلقة بالعنف الزوجي ض ة يف الـسنة    ـد الزوج
  .مكتب املدعي العام: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القضائية 

  مكتب املدعي العام

  القضايا املسجلة 
احملاضر والشكاوى 

  املعاجلة

ة ـدم وجاهـع
اوى بسبب ـالدع

  التنازل عن القضية

ة ـدم وجاهـع
الدعاوى ألسباب 

  أخرى
اإلحالة إلـى 
  حمكمة الناحية

اإلحالة إلـى 
 فتح إجراء التحقيق  احملكمة اجلنائية

٩  ١ ٦٩٧  ٢٤٢  ٨٧٤  ١ ٥١٧  ٤ ٣٣٩  ٦ ٥٠٩  
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ف الزوجي ضـد الزوجـة يف الـسنة         ـة بالعن ـعدد القضايا املعاجلة املتعلق     -٩٠
  .التحقيق: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القضائية 

  التحقيق
  القضايا املعاجلة

  القضايا املسجلة 
اإلحالة إلـى الدائرة 

  اجلنائية
اإلحالة إلـى احملكمة 

  اجلنائية
اإلحالة إلـى 
  حمكمة الناحية

اهة عدم وج
  الدعاوى

  ٤  صفر  ٢  صفر  ٤

ة بالعنف الزوجي ضـد الزوجـة يف الـسنة          ـة املتعلق ـعدد القضايا املعاجل    -٩١
  . حماكم النواحي-   احملكمة االبتدائية-  حمكمة االستئناف: ٢٠٠٩- ٢٠٠٨القضائية 

      القضايا املعاجلة    

  درجة احملكمة
القضايا 
  املسجلة

وقف الدعوى 
بسبب التنازل 

  عن القضية
اإلحالة بسبب 
 عدم االختصاص

رد 
  اإلدانة الدعوى

القضايا اليت نفّذ
  حكم بشأهنا

وقف التنفيذ 
بسبب التنازل 

  عن القضية
 ٢٢ ١٢٧ ١٣٢ ٢ ١٢٢ ٢٨٠ ٥١٧  حماكم االستئناف

  ٧٠ ٨٨٢ ٤١ ٣٤٤ ١ ٨٠٢ ٣ ٥٦٠  احملاكم االبتدائية

 ١١ ٣٩ ٥٧ ٤ ٢٨ ١٩٥ ٢٩٢  حماكم النواحي

  ى املرفوعة واإلدانات والعقوبات الصادرة حبق مرتكيب أعمال العنفمعلومات عن الدعاو  -٤  
 املرأة مـن مجيـع أشـكال        ١٩٥٦حتمي جملة األحوال الشخصية الصادرة يف عام          -٩٢

ومثلـت  . العنف، وتضمن هلا األهلية الكاملة لالنتصاف وحتدد سبالً عديدة جلـرب الـضرر      
نقيح بعض الفصول من جملـة األحـوال         واليت تتعلق بت   ١٩٩٣اإلصالحات املعتمدة يف عام     

  .الشخصية ومن اجمللة اجلزائية خطوة حقيقية يف التصدي للعنف
 السابق من جملة األحوال الشخصية جيرب الزوجة على طاعة زوجها ٢٣وكان الفصل   -٩٣

 ٧٤-٩٣ومبوجب أحكام القـانون رقـم       ". القيام بواجباهتا الزوجية وفقاً للعادات والتقاليد     "وعلى  
من جملة األحوال الشخصية بأنه     ) جديد (٢٣، يقضي الفصل    ١٩٩٣يوليه  / متوز ١٢ؤرخ  امل
على كل واحد من الزوجني أن يعامل اآلخر باملعروف وحيسن عشرته ويتجنـب إحلـاق               "

وعليه، ينشئ هذا القانون عالقات جديدة بني الزوجني تقوم علـى التكامـل             ". الضرر به 
 كملك للزوج، بل اكتسبت وضع الشخصية القانونيـة         ومل تعد الزوجة تعترب   . واالستقالل

  .الكاملة اليت تتمتع بنفس احلقوق والواجبات اليت يتمتع هبا زوجها
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) أو ألطفاهلا ( من جملة األحوال الشخصية للمرأة الضحية نفسها         ٣١وخيول الفصل     -٩٤
انـب  نتيجة تعرضها العتداء يؤدي إىل إحلاق إصابات وجروح، وإن كانت خفيفة، من ج            

األب أو الزوج، أن تطلب الطالق على أساس الضرر الذي حلق هبا، وأن حتصل على نفقة،                
  .وإقامة ورعاية وجرب للضرر، نقداً، مقابل األضرار املعنوية واملادية اليت أحلقها هبا الزوج

وإضافة إىل ذلك، وعلى املستوى اجلزائي، ُيعاقب على العنف الزوجـي بالـسجن               -٩٥
، املعـدِّل   ١٩٩٤يوليـه   / متوز ١٢ويعترب القانون املؤرخ    . نيـ تصل إىل سنت   لفترة ميكن أن  

ويقـضي  .  من اجمللة اجلزائية، رابطة الزوجية ظرفاً مشدداً يربر تشديد العقوبة          ٢١٨للفصل  
من يتعمد إحداث جروح أو يضرب أو يتصرف بغري ذلك مـن            "بأن  ) جديد (٢١٨الفصل  

وإذا كان املعتدي َخلَفاً    . ام وخبطية قدرها ألف دينار    يعاقب بالسجن مدة ع   ... أنواع العنف   
  ".للمعتدى عليه أو زوجاً له، يكون العقاب بالسجن مدة عامني وخبطية قدرها ألف دينار

وفيما يتعلق بأنواع العقوبات احملكوم هبا، فهي تتمثل يف عقوبات مادية أو عقوبات               -٩٦
ـ  . التعويضوُيعترف باحلق يف    . بالسجن حسب خطورة األفعال     التعـويض  يوجيب أن يغط

  .ويتعلق األمر جبرب الضرر البدين واملعنوي واملادي. الضرر الالحق

   من قائمة القضايا١٢الرد على الفقرة     
وينطبق عليـه  . وجيرم القانون التونسي االغتصاب الزوجي، شأنه شأن أي اغتصاب      -٩٧

تشديد يف هذا الصدد على أن هذين       وجيدر ال .  مكرر من اجمللة اجلزائية    ٢٢٧ و ٢٢٧الفصالن  
 لـصاحل    خمففاً الفصلني ال جيعالن من صفة الزوج صفة تكسبه احلصانة من املالحقة أو ظرفاً            

  .وبالتايل، يطبق القانون على اجلميع ويعترب االغتصاب قائماً ما مل تتوفّر موافقة املرأة. املعتدي
وتقوم . تصاب الزوجي على ما يبدو    ويف الواقع العملي، مل تقدَّم شكاوى بشأن االغ         -٩٨

وهلذه اجلمعيات  . العديد من مجعيات محاية حقوق املرأة بتنظيم محالت لتوعية املرأة حبقوقها          
ولن تتخلـف احملـاكم يف      . خاليا استماع وإرشاد للنساء ضحايا االعتداء أياً كانت طبيعته        
  .مالحقة بل ومعاقبة حاالت االغتصاب الزوجي اليت تعرض عليها

   من قائمة القضايا١٣الرد على الفقرة     
من أجل محاية املرأة محاية أفضل من مجيع أشكال املساس باحلرية من خالل اإلرغام                -٩٩

 ،٢٠٠٤على سلوك جنسي، أو ممارسات وأفعال غري أخالقية، اعتمد املشرع التونـسي يف سـنة                
العتداءات على األخالق احلميـدة      يعدل ويكمل اجمللة اجلزائية فيما يتعلق مبنع ا         جديداً قانوناً

  .والتحرش اجلنسي
 ملختلف املمارسات الـيت     وقد وضع هذا القانون، الذي يكتسي أمهية كبرية، حداً          -١٠٠

  .متس بكرامة املرأة أو ختدش احلياء العام سواء كانت بالقول أو بالفعل
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ف دينار كل   ومبوجب هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وخبطية قدرها أل            -١٠١
 على كل من    وتنطبق هذه العقوبة أيضاً   . من يعتدي على األخالق احلميدة بالفعل أو بالقول       

  . تسجيالت أو رسائل قصرية ألهداف خملة باآلدابيستخدم علناً
واهلدف الرئيسي من هذا القانون هو وضع حد جلميع حماوالت التحرش اجلنـسي               -١٠٢

  . املرأة من أشكال العنف ضداليت تشكل شكالً
  بامرأة عن طريق أفعال أو أقوال أو إشارات مـستمرة          وعند ثبوت حترش شخص جنسياً      -١٠٣

. ختدش حياءها، يعاقب هذا الشخص بالسجن مدة سنة وخبطية قدرها ثالثـة آالف دينـار            
  . وتضاعف هذه العقوبة إذا كانت الضحية طفلة أو معوقة

اجمللة اجلزائية مرتكب التحرش اجلنـسي       من    ثالثاً ٢٢٦ويف الواقع، يعاقب الفصل       -١٠٤
 كل إمعان يف مضايقة    جنسياً ويعد حترشاً . بالسجن مدة سنة وخبطية قدرها ثالثة آالف دينار       

الغري بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأهنا أن تنال من كرامته أو ختدش حياءه وذلك                 
سية أو مبمارسة ضغوط عليه من شأهنا       بغاية محله على االستجابة لرغباته أو لرغبات غريه اجلن        

  .إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات
وُتضاعف العقوبة إذا ارُتكبت اجلرمية ضد طفل أو غريه من األشخاص املـستهدفني        -١٠٥

  .بصفة خاصة بسبب قصور ذهين أو بدين يعوق تصديهم ملرتكب التحرش
بات احملكوم هبا حسب خطورة األضرار  وبالتايل، للقضاة أن يقرروا بشأن شدة العقو        -١٠٦

  .وحيائها الالحقة سواء كانت جسدية أو معنوية حاملا أهنا متس بكرامة الضحية
 ما ترفع النساء شكاوى بشأن التحرش يف مكان العمل          وعلى الرغم من هذا، فنادراً      -١٠٧

  .إما بسبب احلياء أو اخلوف
ات اإلحـصاءات علـى     ، أحصت خـدم   ٢٠٠٩-٢٠٠٨وخالل السنة القضائية      -١٠٨

 يتعلق بالتحرش واقتصرت العقوبة فيـه        واحداً مستوى وزارة العدل وحقوق اإلنسان حكماً     
  . دينار ١ ٠٠٠على خطية قدرها 

   من قائمة القضايا١٤الرد على الفقرة     

  للجنة ١٩التوصية العامة رقم التفاقية واتوافق التشريعات التونسية مع   -١  
ومثلمـا  .  احلماية القانونية واالجتماعية ضد العنف الزوجي      توجد عدة أشكال من     -١٠٩

، فقد  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      ُوّضح خالل عرض تقرير تونس الرابع أمام        
وجه املشرع التونسي انتباهه إىل مشكل العنف الزوجي وعاجله على حنو جيمع بني الـصرامة    

  .صلحة العليا لألسرة بعني االعتبار يف الوقت نفسهالتصحيحية وروح التسامح مع أخذ امل
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وإذا كان من الصحيح يف هذا اإلطار، أن الشكوى تظل يف يد الزوجة اليت ميكن أن                  -١١٠
تتنازل يف أي وقت إذا كان من املمكن التصاحل، مما يوقف بالتايل املقاضاة أو احملاكمـة أو                  

رفاً مشدداً، إذا طالبت الزوجة حبقهـا وأثبتـت         تنفيذ العقوبة؛ إال أن رابطة الزوجية تعترب ظ       
  .الضرر الالحق هبا

وألن املشرع التونسي حريص على إجياد توازن بني حق املرأة وحق األسرة يف حالة                -١١١
العنف الزوجي، فقد حاول ضمان توازن معني من خـالل اجلمـع بـني الـصرامة وروح      

 أمام املصاحلات األسرية علـى       مفتوحاً ويهدف هذا النهج املصاحل إىل ترك الباب      . التسامح
 من قفل هذا الباب والسعي إىل معاقبة الزوج بأي وسيلة مما سيؤدي علـى               أسس متينة بدالً  

  .األرجح إىل انفصال الزوجني وتفكك األسرة
زواج مرتكب جرمية اغتصاب مع     وينطبق األمر نفسه على القضايا اليت يؤدي فيها           -١١٢
 .إلغاء اإلدانـة  أو   املقاضاةإهناء  ، إىل   نة وقت ارتكاب اجلرمية    س ٢٠ يقل عمرها عن     ضحية

ويعطـي هـذا    . وجيب أن ُتفهم الغاية املتوخاة يف السياق االجتماعي احملدد الذي تطبق فيه           
السياق يف الواقع األولوية للصاحل العام لألسرة وإرادة الضحية نفسها، اليت تفضل هذه احللول       

حمضة، وإن كانت يف صاحل مرتكب اجلرمية مقارنة مع حلول          العتبارات شخصية واجتماعية    
  .التطبيق العام اليت ينص عليها املشرع التونسي

 اقتناع تونس بضرورة تكييف هذه التشريعات احملددة        لكن هذا الوضع ال ينفي أبداً       -١١٣
. للجنة ١٩مع جوهر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتوصية العامة رقم              

ويوحي االلتجاء بشكل حمدود أكثر فأكثر يف الزمان واملكان إىل هذه احللول بأن تكييـف               
 أفضل مع القواعد الدولية املتعقلة هبذا املوضوع، وعلـى النحـو            التشريعات التونسية تكييفاً  

وال بد أن جيري ذلك بشكل تدرجيي حىت يصبح حترير          . الذي يرغب فيه اجلميع، أمر وشيك     
  . تعيشه مجيع النساء من كافة الفئات واقعاًاملرأة

  حق النساء الضحايا يف التعويض  -٢  
يف القانون التونسي، يؤدي ارتكاب أية خمالفة إىل فتح دعوى عامة هبدف تطبيـق                -١١٤

  .العقوبات، وفتح دعوى مدنية، يف حالة إحلاق ضرر، للتعويض عن هذا الضرر
تقاضية يف القضاء املدين احلقوق يف اإلنصاف العادل        ومينح القانون التونسي املرأة امل      -١١٥

وتتمتع . والفعال ويقدم هلا مجيع ضمانات عدالة حديثة ومنصفة على قدم املساواة مع الرجل            
  . املرأة باألهلية الكاملة لاللتجاء إىل العدالة فيما خيص القضايا املدنية

ـ  ـصاحل النـس  وقد وضع القانون التونسي إمكانيات تعويض عديدة ل         -١١٦ ا ـاء ضحاي
  .أعمال العنف
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وبالتايل، لدى املرأة ضحية العنف مجيع الضمانات اليت يقدمها القـانون التونـسي               -١١٧
 إمكانية يوفرها هلا هذا القـانون       للحصول على حكم ضد مرتكب هذا العنف ولديها أيضاً        

  .للحصول على تعويض عن الضرر الالحق هبا
اء بصفة شخصية ومستقلة، أو عن طريق حمام ختتاره املرأة،          وميكن االلتجاء إىل القض     -١١٨

  .من أجل محاية حقوقها ولكي ال يعترض التجاءها إىل القضاء أي حاجز
ة هذا احلق   ـ ممارس  تاماً  من جملة اإلجراءات اجلزائية ضماناً     ٧ و ٢ويضمن الفصالن     -١١٩

 املوظفني الذين يكلفهم القـانون      مبا أن الدعوى العامة، اليت يثريها وميارسها قضاة احملاكم أو         
  . الطرف املتضرر حسب الظروف احملددة هبذا القانونهبا، ميكن أن يثريها أيضاً

.  ضرر نشأ مباشرة عـن اجلرميـة  والدعوى املدنية من حق كل من حلق به شخصياً     -١٢٠
، ويف  وميكن القيام هبا يف آن واحد مع الدعوى العامة أو بشكل منفصل لدى احملكمة املدنية              

هذه احلالة يتوقف النظر فيها إىل أن ُيبت بشكل هنائي يف الدعوى العامة عندما تكون هـذه                 
وال ميكن للطرف الذي رفع دعواه أمام احملكمة املدنية املختصة أن يرفعها          . الدعوى قد أُثريت  

ل أن تصدر   أمام احملكمة الزجرية، إال إذا تعهدت هذه احملكمة األخرية من قبل النيابة العامة قب             
  . يف األصلاحملكمة املدنية حكماً

وهبذا متنح التشريعات التونسية الضحية حق املطالبة جبرب الضرر الناتج عن اجلرميـة               -١٢١
ويف . وتسمح هلا بفعل ذلك حسب اختيارها، سواء أمام القاضي اجلزائي أو القاضي املـدين             

الدعوى املدنية من حق كل من      "أن   من جملة اإلجراءات اجلزائية على       ٧الواقع، ينص الفصل    
وميكن القيام هبا يف آن واحـد مـع الـدعوى           .  ضرر نشأ مباشرة عن اجلرمية     حلقه شخصياً 

العمومية أو بانفرادها لدى احملكمة املدنية، ويف هذه الصورة يتوقف النظر فيها إىل أن يقضى               
  ".بوجه بات يف الدعوى العمومية اليت وقعت إثارهتا

 من جملة االلتزامات والعقود الضرر املعنـوي الالحـق          ٨٣ و ٨٢لفصالن  ويعاجل ا   -١٢٢
لكن يف الوقت الذي يقر فيه هذان الفصالن باحلق يف جرب الضرر املعنـوي،              . بضحية جرمية 

بيد أن الفقه القضائي التونسي     . فإهنما ال يضعان قائمة شاملة وحمددة ألنواع الضرر املعنوي        
 مـع    ومتناسـباً   عادالً ضرر، وذلك لكي يضمن للضحية جرباً      هذا ال   واسعاً قد فسر تفسرياً  

  :ويتعلق اجلرب باألنواع التالية. خمتلف أنواع الضرر املعنوي الالحق
  ؛آالم ومعاناة •
  ؛ضرر من الناحية اجلمالية •
  ؛الضرر باإلزعاج •
  ؛الضرر الالحق باألحداث •
  .الضرر اجلنسي •
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، ميكـن للـشخص      نافذاً ، حكماً ياً أو مدن  وعندما يصبح احلكم، سواء كان جزائياً       -١٢٣
املعين بالتعويض أن يبدأ إجراءات تنفيذه من خالل االستعانة مبحضر موثـق ينفـذ احلكـم           

  .حسب األحكام املتعلقة بسبل التنفيذ املنصوص عليها يف جملة املرافعات املدنية والتجارية

   من قائمة القضايا١٥ الرد على الفقرة    
الجـئ  ملا لضمان نشر املعلومات بشأن الوصـول إىل         وضعت تونس عدة وسائل     -١٢٤

  .سري يف البلد، وبشأن املوارد املتاحة فيهالنساء ضحايا العنف األاومراكز تأهيل 
وإىل جانب إمكانية النفاذ إىل املواقع الشبكية الرمسية وغري الرمسية املخصصة للمرأة              -١٢٥

اليت ُتبث على اإلذاعة والتلفزيون، بـدأت       وخمتلف القضايا واملعلومات املتصلة هبا، والربامج       
، تشغيل ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ منذ ،املسنني شؤون املرأة واألسرة والطفولة و     وزارة

متاح للنساء الاليت تتعرضن للـضرب، مـن أجـل          ) ٨٠،  ١٠٠،  ٧٠٧(رقم أخضر جماين    
  .االستماع هلن وتوجيههن وضمان متابعة حالتهن

احلماية املؤقتة لـضحايا العنـف      بشأن   أوامر   ية أن يصدر القضاة   وفيما خيص إمكان    -١٢٦
، ال تنص التشريعات التونسية على إجراءات معينة لكفالة احلماية املؤقتـة لـضحايا       سرياأل

لكن ليس هناك ما مينع القضاة من اختاذ تدابري مناسبة، بناء علـى طلبـات               . العنف األسري 
 حدود اإلمكانيات، من أجل توفري محاية فعالة مـن          وبيانات أكيدة ومدققة وموثوق هبا ويف     

أعمال االنتقام أو الترهيب احملتملة ضد النساء الضحايا، الاليت تقدمن شـكاوى أو تـدلني               
ومن أجل احلماية . بشهادات، يف إطار املرافعات اجلزائية، بشأن أعمال العنف اليت تعرضن هلا         

، دون املساس حبقوق املدعى عليه، مبا فيهـا  اجلسدية للضحايا، ميكن أن تتشكل هذه التدابري    
احلق يف حماكمة عادلة، من إجراءات ترمي باألخص إىل ضمان محاية قصوى للضحايا من أي 

  . انتقام على يد مرتكب اجلرمية، وذلك حسب االحتياجات ويف حدود اإلمكان

   من قائمة القضايا١٦ الرد على الفقرة    

  داء احلجابمعلومات وتوضيحات بشأن ارت  -١  
، من املناسب توضيح أن النساء الاليت ترتدين احلجاب ال تتعرضن للمضايقات            أوالً  -١٢٧

 وُيـزعم أنـه      موحداً وقد أثارت مؤخرا ظاهرة رجوع ارتداء لباس مميز، يشبه زياً         . والعنف
إسالمي، انتقادات، بل واستنكارا صرحيا بني خمتلف فئات اجملتمع التونـسي، ال سـيما يف               

ال يفرض أي زي حمدد، وال أي زي         النص القرآين "ويف هذا السياق فإن     .  املفكرين صفوف
مثلما يشري إىل ذلك السيد توفيق بن عمر، أستاذ احلضارة والفكر اإلسالميني يف             ..."  موحد

  .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف تونس العاصمة
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فإننا ال جند فيها أية إحالة إىل زي وحني نعود إىل النصوص، من منظور هنج نقدي، "  -١٢٨
. وال يفرض اإلسالم أي زي موحد. واملرأة مدعوة إىل التحلي بسلوك حمتشم.  كانموحد أياً

  ".فهو يذكر بالتأكيد يف بعض اآليات أنه جيب أال يكون سلوك املرأة أو مظهرها مثرياً
وبالتايل فإنه .  جميء اإلسالم، فقد ارتدته املرأة العربية حىت قبل      "اخلمار"وفيما خيص   "  -١٢٩

ويدخل باألحرى يف إطار التقاليد، األمر الذي يتطلب فصل ما هو ديين            . ليس قاعدة إسالمية  
ويدل كل هذا، عند الضرورة، على أن النص القرآين ال يفرض أي لباس             . عما هو اجتماعي  

كانت ترتديـه   وهو لباس آخر    ،  "اجللباب" عن   وتتحدث بعض اآليات القرآنية أيضاً    . حمدد
  ".وال يتحدث الدين اإلسالمي عن أي لباس موحد، وال أي زي موحد. النساء سابقاً

. وتتعلق املسألة يف جمملها مبجرد التحلي بسلوك سليم وحكيم وحمتشم وغري مـثري            "  -١٣٠
فقد جاء يف القرآن بعبارة صرحية أن أفضل اللباس         . د من ذلك  ـذهب إىل أبع  ـوميكن أن ن  
  ".هو التقوى

ويف دولة قانون ومؤسسات، حيكمها دستور، ال ميكن أن نسمح بأي احنراف عن             "  -١٣١
  ".هويتنا حتت أية ذريعة من الذرائع

ومن أجل تفسري هذه الظاهرة اجلديدة املتمثلة يف اختاذ لون جد حمدد إىل جانـب               "  -١٣٢
. القيم والرموز وحدة الزي، ال بد من الرجوع إىل مسألة اهلوية واألصالة، ومها منظومة من              

وإذا ُوجدت فجوة بينهما، فهي دليل علـى        . والعالقة بني هذين املكونني عالقة وثيقة جداً      
  ".وجود احنراف يف هذه اهلوية أو يف هذه األصالة

، ال بد من اإلشارة إىل تأثري كثـرة املعلومـات الـيت       احلجابوفيما يتعلق بارتداء      -١٣٣
ن هذا، هناك ظاهرة التقليد اليت ميكن تفـسريها بقلـة            ع وفضالً. تنشرها القنوات الفضائية  

ويذكِّر هذا اللباس يف الواقع بعادات خمتلفة دخيلة على         . الوعي واالفتقار إىل التفكري النقدي    
ومل تكن ترتدي النساء، سلفنا، هذا اللباس     . تونس، إذ ال جند يف ماضينا أي أثر هلذه العادات         

  .ريفيةوال حىت الاليت كن يف املناطق ال
واألمر ال يتعلـق باحلريـة      . واهلوية ملك وطين وتشكل محايتها مسؤولية مشتركة        -١٣٤

  . الفردية مثلما يدعي البعض، بل إن ارتداء الزي املوحد نزعة طائفية وضارة بالوحدة الوطنية
يف  وإن تونس متشبثة بتعزيز قيم احلرية والتسامح والتضامن وهي قيم أصيلة وحديثة             -١٣٥
  .حدآن وا
 من   انطالقاً وقد أجرى اإلصالحيون التونسيون مجيعهم، ومنهم الطاهر حداد، حتليالً          -١٣٦

  جيـداً  ومنذ النصف الثاين من القرن التاسع عشر، فهم هؤالء فهماً         . الواقع املعاش يف تونس   
 كما أهنا ليست املاضـي    .  قطعياً  وال مكسباً   منتهياً فهي ليست منتجاً  . املعىن الدقيق لألصالة  

  ...". باألخص فقط بل هي احلاضر واملستقبل
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فال ميكننا أن نقبل مجيع .  ونقدياً واعياًوجيب أن يكون التمثيل األمثل لألصالة متثيالً   "  -١٣٧
 هبذا األسلوب لرؤيـة      جيداً وقد أخذ اإلصالحيون أخذاً   . التقاليد وال مجيع قراءات النصوص    

  ".األمور وتوصلوا إىل أربعة مبادئ رئيسية
وإن . وتشكَّل النهج التونسي من ختطي حرفية النصوص للوصـول إىل األهـداف          "  -١٣٨

 ". االنطواء يف املاضي املنتهي ال خيلو من عودة خطرية إىل الظالمية

  موقف احملكمة اإلدارية من ارتداء احلجاب  -٢  
 ،٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٤ املؤرخ   ١٠٦٢٩/١يف احلكم الصادر يف القضية رقم         -١٣٩

 ١٩٨٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ املؤرخ   ١٠٢حملكمة اإلدارية بشرعية التعميم رقم      ااعترفت  
الذي تدعو فيه وزارة التربية الوطنية األطر التعليمية يف املؤسسات التعليمية العامة إىل احترام              
 تقاليد البلد فيما يرتدون من مالبس، مع منعهم يف الوقت نفسه من ارتداء مالبس ذات طابع               

  . كان ومنها احلجاب اإلسالمي اخلاص بالنساءطائفي أياً
واعتربت احملكمة اإلدارية أن للموظفني احلكوميني بالتأكيد حرية اختيار الزي الذي             -١٤٠

لكن جيب ممارسة هذه احلرية يف حدود الشروط اليت يتطلبـها التـزام الـتحفظ               . يناسبهم
  .وخصائص وظائفهم

 بني حرية املدرس يف اختيار لباسه الذي يـدخل يف            دقيقاً اًويربز هذا املوقف توازن     -١٤١
إطار احلريات الفردية غري القابلة للتصرف، والتزام التحفظ الذي يقع على عاتقـه بـصفته               

ويكون التشديد على هذا االلتزام بشكل أخص يف الوسط املدرسي املتسم           .  حكومياً موظفاً
يذ ومنحهم القدرة على االختيار حبرية وزرع قيم   بنظام تعليمي يرمي إىل تنمية شخصية التالم      

  .التسامح واالعتدال فيهم
وهكذا، ومبراعاة خصائص دور املؤسسات املدرسية والدور املهم الذي يضطلع بـه          -١٤٢

املدرسون والتأثري الذي ميارسونه على األطفال، ال سيما األطفال يف سن مبكرة، خلـصت              
ر يف مالبس األطر التعليمية من أجل التصدي لكل ما قـد            احملكمة إىل منح اإلدارة حقا للنظ     

  .ينطوي على خطر االنغالق وحىت خطر عدم اللياقة أو خمالفة اآلداب
 حبق النساء املوظفـات  ويدخل هذا احلل يف إطار منطق فقه قضائي متسق يقر رمسياً        -١٤٣

 حبيث  "تكريتا" التونسي   يف اإلدارات العامة، مبن فيهن املدرسات، يف ارتداء الوشاح التقليدي         
أنه يسمح باحترام اختيار الاليت يردن من بينهن تغطية الرأس والشعر دون أن يكون لـذلك                

  . داللة من شأهنا أن تضر بسري العمل على حنو جيد يف اخلدمة العامة
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  االجتار واالستغالل ألغراض البغاء

   من قائمة القضايا١٧ الرد على الفقرة    

  اجلنسي ودى انتشار االجتار بالنساء والفتيات ألغراض االستغالل االقتصاديمعلومات عن م  -١  
كافحة اجلرمية املنظمة عـرب     فيما خيص االجتار باألشخاص، مثلما ُيعرَّف يف اتفاقية م          -١٤٤

الوطنية، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، وبروتوكـول            
خباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، ال ميكـن اعتبـار           منع االجتار باألشخاص، و   

  .تونس بلد مصدر أو عبور أو حىت بلد مقصد
وبالنسبة لغري ذلك من أشكال االجتار باألشخاص، ال ميكن وضع تونس يف أية فئة                -١٤٥

ـ  ألن اجلرائم املسجلة يف هذا اجملال       ) بلد مصدر أو عبور أو مقصد     (من الفئات التالية      اوزـمل تتج
 حدود الوالية اإلقليمية وتنحصر بالتايل يف سلوك فردي جملرمني يعملون يف إقليم تـونس            أبداً

  .فقط ويف مناطق خاصة هبم بشكل عام
لكن، تونس تشهد، بسبب موقعها اجلغرايف، مشكلة اهلجرة غري الشرعية أو السرية              -١٤٦

فريقيـة  أاطنني تونسيني ومواطين بلدان     وتتعلق هذه الظاهرة مبو   . عن طريق البحر حنو أوروبا    
  .ويف هذا السياق بالتحديد، ميكن اعتبار تونس كبلد مصدر وعبور. أخرى أيضاً

 عـن  وال بد من التوضيح يف هذا الصدد أن اهلجرة السرية متثل حقيقة خمتلفة متامـاً     -١٤٧
  .االجتار باألشخاص

 الدخول بطريقة غري شـرعية      ويف حني يتشكل عبور املهاجرين السريني من تسهيل         -١٤٨
العبور من تلقـاء    ) البحث عن العمل أو عن حياة أفضل      (لشخص حياول ألسباب اقتصادية     

نفسه وبطريقة غري شرعية إىل دولة ما، فإن االجتار باألشخاص ينطوي على عنصر استغالل              
العمل اجلربي أو البغاء أو غري ذلك مـن         (شخص على يد شخص أو عدة أشخاص آخرين         

  .وعنصر التهديد أو استخدام القوة واإلكراه واالحتيال) ال االستعبادأشك
وهلذا، فإن اهلجرة السرية يف تونس ال تكون على يد منظمات إجرامية أو منظمات                -١٤٩

 حباالت أفراد يعملون من منطلـق مبـادراهتم         املافيا أو شبكات منظمة، لكنها تتعلق أساساً      
ع املهاجرون غري الشرعيني بأنفسهم تكاليف عبورهم، دون        ويف الواقع، يدف  . الفردية اخلاصة 

وإىل جانب هذا، تكون عامة     . أن يتكلف هبم شخص ثالث بغرض استغالهلم يف بلد املقصد         
  . القوارب املستخدمة كوسيلة للنقل غري جمهزة لنقل األشخاص ومسروقة من صيادي األمساك

  قمعهجتار بالنساء والفتيات والتدابري املتخذة على الصعيد الوطين ملنع اال  -٢  
بـالقيم اإلنـسانية    "يؤكد دستور اجلمهورية التونسية يف ديباجته متسك املؤسسني           -١٥٠

املشاعة بني الشعوب اليت تدين بكرامة اإلنسان وبالعدالة واحلرية وتعمل للـسلم والتقـدم              
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فقد أقرت منـذ    . وكانت تونس من بني أول الدول اليت منعت الرق        ". والتعاون الدويل احلر  
 الذي ١٨٤٦يناير / كانون الثاين٢٣القرن التاسع عشر منع الرق وذلك مبوجب األمر املؤرخ 

  .ينص على عقوبات جزائية ضد كل شخص يؤدي بشخص آخر إىل العبودية
ـ      وصدقت تونس على      -١٥١  )٢(ةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطني

؛ وحظـرت  )٤(وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين    )٣(ر باألشخاص بروتوكول منع االجتا  و
كما أن تونس نشطة يف ملتقيات خمتلفة تتبادل فيهـا          . األعمال املتعلقة باالجتار باألشخاص   

  .املعلومات بشأن االستراتيجيات اليت ينبغي اتباعها ملكافحة االجتار باألشخاص

   اجلنسيمكافحة االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل    
 بالرغم من أن احلاالت اليت سجلتها خمتلف اإلدارات املعنية تبقـى حمـدودة كمـاً           -١٥٢
، وبالتايل ال ميكن اعتبارها كظاهرة منتشرة، فإن تونس تواصل بذل كافة اجلهود من               ونوعاً

أجل استئصال مجيع أشكال االجتار باألشخاص اليت تعترب مشكلة حقيقية جيب مكافحتـها             
  .افة الوسائل الوقائية والقمعية والشرعية واملؤسسيةباستخدام ك

وقد أدركت تونس بالفعل منذ القرن التاسع عشر خطورة االجتار باألشخاص الذي              -١٥٣
 عن بـذل جهـود   )٥(١٨٤٦ومل يتوقف املشرع التونسي منذ سنة . ميثل إهانة لكرامة البشر 

  .جبارة من أجل منع جرمية االجتار باألشخاص وقمعها
ويشهد انضمام تونس إىل خمتلف الصكوك الدولية املتعلقة باالجتـار باألشـخاص،              -١٥٤

واعتمادها جمموعة من النصوص القانونية اليت جترِّم االجتار باألشخاص يف مجيع أشكاله، على             
  .إدراك فعلي للخطر الذي متثله هذه املشكلة والتزام تونس الفعلي مبكافحة هذه األعمال

ات التونسية على عقوبات قاسية مبا يكفي إلحباط ارتكاب مثل هذه           وتنص التشريع   -١٥٥
  :اجمللة اجلزائيةومن بني هذه النصوص، جتدر اإلشارة إىل الفصول التالية من . األعمال
__________ 

 ٦٣-٢٠٠٢ة مبوجب القانون رقـم       املنظمة عرب الوطني   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية    عتمدت تونس   ا )٢(
 / أيلـول  ٢٣ املـؤرخ    ٢١٠١-٢٠٠٢، وصدقت عليها مبوجب األمر رقم       ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٣املؤرخ  

 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢ املؤرخ ١٣٩٨-٢٠٠٤ ونشرهتا مبوجب األمر رقم ٢٠٠٢بتمرب س
ة، الرامـي إىل    ة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني     تفاقية األمم املتحد  اعتمدت تونس الربوتوكول اإلضايف ال     )٣(

 ٥-٢٠٠٣منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، مبوجب القانون رقـم              
/  آذار ٢٥ املـؤرخ    ٦٩٨-٢٠٠٣، وصدقت عليه مبوجب األمر رقم       ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢١املؤرخ  
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢ املؤرخ ١٣٩٩-٢٠٠٤مر رقم ، ونشرته مبوجب األ٢٠٠٣مارس 

تفاقية اعتمدت تونس بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، اإلضايف امللحق باال              )٤(
 كـانون  ٢١ املـؤرخ  ٦-٢٠٠٣ة، مبوجب القانون رقـم   األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني      

، ٢٠٠٣مـارس  / آذار٣١ املـؤرخ    ٧٧٧-٢٠٠٣صدقت عليه مبوجب األمر رقـم       ، و ٢٠٠٣يناير  /الثاين
 .٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٢ املؤرخ ١٤٠٠-٢٠٠٤ونشرته مبوجب األمر رقم 

، استغالل العبيد واالجتـار هبـم،       ١٨٤٦يناير  / كانون الثاين  ٢٣منذ ذلك التاريخ، حيظر أمر الباي املؤرخ         )٥(
 .سيما العبيد السود ال
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 ؛)خدش احلياء العام (٢٢٦الفصل  •

 ؛)االعتداء مبا ينايف احلياء( وما يليه ٢٢٧الفصل  •

 ؛)االختطاف (٢٣٧الفصل  •

اء ويعاقب  ن يف اخل  يعد وسيطاً "لة اجلزائية الذي ينص على أنه        من اجمل  ٢٣٢الفصل   •
 :بالسجن من عام إىل ثالثة أعوام وباخلطية من مائة دينار إىل مخسمائة دينار كل من

يعني أو حيمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغري أو يـسعى يف جلـب          •
  الناس إليه؛

لم إعانات من شـخص     يقاسم بأي صورة كانت متحصل خناء الغري أو يتس         •
  يتعاطى اخلناء عادة؛

 مع شخص يتعاطى عادة اخلناء وال ميكنه أن يثبت أن له مداخيل             يعيش قصداً  •
  كافية تسمح له بأن ينفق مبفرده على معيشته؛

 أو جيره أو ينفق عليه بقصد     ولو برضاه وحىت لو كان رشيداً      يستخدم شخصاً  •
  اخلناء أو يدفعه إىل الفجور أو الفساد؛

سط بأي عنوان كان بني األشخاص الذين يتعـاطون اخلنـاء والفجـور             يتو •
رون الغـري   ـن يؤج ـواألشخاص الذين يستغلون اخلناء أو الفجور أو الذي       

  .على ذلك
  ."واحملاولة موجبة للعقاب  
يكون العقاب بالسجن من ثالثة أعوام إىل مخسة أعوام وباخلطية من مخـسمائة             "و  

  :ر اآلتيةدينار إىل ألف دينار يف الصو
  إذا ارتكبت اجلرمية ضد قاصر؛ •
  إذا صاحب ارتكاب اجلرمية إكراه أو جتاوز يف السلطة أو حتيل؛ •
 للمجين عليه أو أحد أسالفه أو وليه أو كانت لـه            إذا كان مرتكب اجلرمية زوجاً     •

 أو من أرباب الشعائر الدينيـة   أو موظفاً أو معلماً أجرياً سلطة عليه أو كان خادماً    
 ٢٣٣مثلما ينص على ذلك الفصل       "...ستعان بشخص أو بعدة أشخاص    أو إذا ا  

  .من اجمللة اجلزائية
ومع هذا، من اجلدير بالذكر أنه يف إطار تعزيز اجلهود الرامية إىل تكييف التشريعات                -١٥٦

الداخلية مع القواعد واملبادئ الدولية يف هذا اجملال، قُّدمت إىل اهليئات املعنية جمموعـة مـن                
ويتعلـق  . حات من بينها مقترح متعلق باعتماد قانون حمدد لتجرمي االجتار باألشخاص          املقتر

وقد أعد مركز الدراسات القانونيـة      . أحد هذه املقترحات بتجرمي ومنع االجتار باألشخاص      
  . مشروع قانون يف هذا الصدد والقضائية التابع لوزارة العدل وحقوق اإلنسان
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   لضحايا االجتاراملساعدة واحلماية املقدمتان    
 موسعة، ال سيما احلق يف متنح التشريعات التونسية ضحايا االجتار باألشخاص حقوقاً  -١٥٧

تلقي املساعدة الطبية واالجتماعية واملادية والقانونية واحلق يف التعـويض وجـرب الـضرر              
أن علـى  ويعين هـذا  : ، إىل جانب احلق يف تلقي احلماية يف إطار اإلجراء اجلزائي        )٦(املعنوي

احملاكم األمر جبلسات مغلقة، إما من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب النيابة العامة للحفـاظ                
  .)٧(على النظام العام أو ملراعاة األخالق

، ميكن تقدمي املساعدة القضائية يف القضايا اجلزائية لصاحل املدعي          ٢٠٠٢ومنذ سنة     -١٥٨
وميكن أن يستفيد األجنيب    . احلق يف االنتصاف  حبق مدين أو من أجل تنفيذ األحكام وممارسة         

 من املساعدة القضائية عندما تكون احملاكم التونسية خمتصة للنظر يف املنازعـات الـيت               أيضاً
 فيها، وجيري هذا يف إطار تطبيق اتفاقية للتعاون القضائي يف جمـال املـساعدة               يكون طرفاً 

  .)٨(طة املعاملة باملثلالقضائية، مربمة مع الدولة اليت حيمل جنسيتها شري

  قتصاديمكافحة االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اال    
يقوم األسلوب الذي تتبعه تونس من أجل مكافحة العمل اجلربي أو السخرة علـى                -١٥٩

يف إطار احترام احلريـات األساسـية        )٩(احلماية اليت يوفرها الدستور حلق املواطنني يف العمل       
  .)١٠(ما كرامة اإلنسانوحقوق اإلنسان ال سي

 رادعة ضد   وقد اعتمدت جملة الشغل التونسية وغريها من النصوص اخلاصة أحكاماً           -١٦٠
  .االستغالل االقتصادي للنساء واألطفال واألجانب

ـ         مكرر ٥وينص الفصل     -١٦١  ٦٦-٩٣م  ـ من جملة الشغل، الذي أُضيف بالقـانون رق
التمييز بني الرجل واملرأة يف تطبيق أحكـام        ال ميكن   "، على أنه    ١٩٩٣يوليه  / متوز ٥املؤرخ  

، وهذا مبدأ متعارف عليه يف القطاع اخلاص والقطاع العام         "هذه اجمللة والنصوص التطبيقية هلا    
 باحلماية مـن األعمـال      ومل تعد املرأة ضحية السخرة، وحيظى النساء واألطفال أيضاً        . معاً

أو يف استرجاع املعادن القدمية      )١١(ألرض حتت سطح ا    واحملاجر عمل يف املناجم  الشاقة مثل ال  
  .)١٢(أو حتويلها أو إيداعها

__________ 

 .جملة اإلجراءات اجلزائيةالفصل األول من  )٦(
 . من جملة اإلجراءات اجلزائية١٤٣الفصل  )٧(
، واملتعلق بتقـدمي املـساعدة      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٣ املؤرخ   ٥٢-٢٠٠٢ من القانون رقم     ٢ و ١الفصالن   )٨(

 .١٣١٦، الصفحة ٤٦ العدد - ٢٠٠٢يونيه / حزيران٤ - القضائية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية
 .جلمهورية التونسيةديباجة دستور ا )٩(
 . من الدستور٥الفصل  )١٠(
 . من جملة الشغل٧٧الفصل  )١١(
 . من جملة الشغل٧٨الفصل  )١٢(
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 يف مجيع األنشطة اخلاضعة      عاماً ١٦وال ميكن تشغيل األطفال الذين تقل سنهم عن           -١٦٢
وإىل جانب هذا، ال ميكن تشغيل األطفال الذين        . )١٣(جمللة الشغل مع مراعاة األحكام اخلاصة     

األنشطة إال بعد إجراء فحص طيب معمق إلثبات أهليتـهم           يف مجيع     عاماً ١٨تقل سنهم عن    
ألداء العمل الذي سيكلفون به، ويقوم طبيب الشغل هبذا الفحص الطيب املتعلـق باألهليـة               

  .)١٤(للعمل جماناً
ويرتكز أحد احللول اليت جاءت هبا جملة الشغل من أجل مكافحة االستغالل االقتـصادي،                -١٦٣

بة للنساء واألطفال خالل فترة خيتلف عدد ساعاهتا حسب طبيعة          على منع العمل الليلي بالنس    
  . لألحكام اخلاصة، وفقاً)١٥(أو سن الطفل املستخدم) زراعي أو غري زراعي(العمل 
 سـنه    عن هذا، يعاقب بالسجن مدة سنة كل من يستخدم يف التسول طفالً            وفضالً  -١٦٤

كان االستخدام يف شكل جمموعـات      ويرفع العقاب إىل ضعفه إذا      . أقل من مثانية عشر عاماً    
  .)١٦(منظمة
 على عقوبات ضد من     ١٩٣٩أبريل  / نيسان ٣والتسول ممنوع وينص األمر املؤرخ        -١٦٥

  .ميارس التسول من أجل احلصول على صدقة
 أو أجانـب،  االًـ أو أطف أو نساءً  وال جيوز أن يطرد صاحب العمل العمال، رجاالً         -١٦٦

 إذا وقع بدون وجـود      ويعترب الطرد تعسفياً  .  رسالة إشعار  إال عند توضيح أسباب الطرد يف     
  .)١٧(سبب حقيقي وجدي يربره أو دون احترام اإلجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية

  .)١٨(وينجم عن الوقف التعسفي لعقد العمل على يد صاحب العمل احلق يف التعويض  -١٦٧
 ساعات العمل اإلضافية املؤداة اليت تزيـد         كانت طبيعتها، تكون   وملنع السخرة أياً    -١٦٨

وأصحاب العمل ملزمون مبنح عطلة أسـبوعية       . )١٩(على املدة العادية ساعات مدفوعة األجر     
  .)٢٠(مدهتا أربع وعشرون ساعة متوالية، ما عدا يف احلاالت االستثنائية اخلاصة

  

__________ 

 . من جملة الشغل٥٣الفصل  )١٣(
 من اجمللة نفسها على أنـه ال جيـوز          ٣٧٤ من جملة الشغل، ويف هذا السياق نفسه ينص الفصل           ٦١الفصل   )١٤(

 .ة البدنية الالزمة إلجناز األعمال املعهودة إليهمتشغيل األطفال باملؤسسات الزراعية إذا مل تكن لديهم القدر
 . وما يليه من جملة الشغل٦٥الفصل  )١٥(
 . من اجمللة اجلزائية١٧١الفصل  )١٦(
 . ثالث من جملة الشغل١٤الفصل  )١٧(
 . من جملة الشغل٢٣الفصل  )١٨(
 . من جملة الشغل٩٤ و٩٠الفصالن  )١٩(
 . من جملة الشغل١٠٦ و٩٥الفصالن  )٢٠(
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 مدفوعة األجر، يف    ولكل موظف احلق يف أيام األعياد، اليت يبطل فيها العمل وتكون            -١٦٩
ويستحق العمال املشغلون خالل هـذه األيـام،        . األنشطة اليت ال ميكن فيها انقطاع العمل      

 يساوي مبلغ األجر املـذكور يدفعـه هلـم          إضافة إىل األجر املوافق للعمل املؤدى، تعويضاً      
  .)٢١(ة أعواموال ينطبق هذا االستثناء على النساء واألطفال البالغني أقل من مثاني. صاحب العمل

  .)٢٢(وللعمال احلق كل سنة يف عطلة مدفوعة األجر من صاحب العمل  -١٧٠
وُيحّدد أجر العمال، إما باتفاق مباشر بني األطراف أو عن طريق اتفاقية مجاعيـة،                -١٧١

  .)٢٣(وذلك مع احترام األجر األدىن املضمون واحملدد بأمر
كام القانونية والترتيبية والتعاقدية اليت     وتتعهد تفقدية الشغل بالسهر على تطبيق األح        -١٧٢

تنظم عالقات العمل وتوصي عند االقتضاء باختاذ تدابري هتدف إىل استئصال أوجه اخللـل أو          
  .وعليها أن توجه انتباه السلطات املختصة إىل أي خرق هلذه األحكام. )٢٤(التعسف
ة حلمايـة العمـال     وإىل جانب هذا، كل صاحب عمل ملزم باختاذ التدابري الالزم           -١٧٣

ويف هذا الصدد، اسُتحدث نظام جلرب األضـرار الناجتـة عـن            . والوقاية من املخاطر املهنية   
  .)٢٥(حوادث العمل واألمراض املهنية لصاحل الضحايا أو أقارهبم

 عقب االستقالل بسنوات قليلة     وجتدر اإلشارة إىل أن العمال كانوا يستفيدون فعالً         -١٧٤
تماعي، اليت ُوضعت حلمايتهم ومحاية أسرهم من املخاطر اليت قد تؤثر من أنظمة الضمان االج  

ويستفيد املوظف الذي ينضم إىل هذا النظام، من بني أشياء           .)٢٦(يف ظروفهم املادية واملعنوية   
أخرى، من اإلعانات األسرية وتقدمي الرعاية كما يستفيد باألخص من احلق يف احلصول على              

  .لقانونية للتقاعدالتقاعد عندما يبلغ السن ا

معلومات عن التدابري املتخذة لتوفري تدريب متخصص يف جمال االجتار لفائدة أفراد الشرطة               -٣  
  وحرس احلدود واحملاميني واملوظفني القضائيني، وتقدمي معلومات عن فعالية هذه التدابري

األعلـى  املعهـد   (تقدم مجيع املؤسسات املتخصصة املكلفة بتدريب موظفي الدولة           -١٧٥
املدرسة العليا ألعوان إدارة السجون، واملدرسة العليا ألعوان األمن الوطين، واملعهد           للقضاء و 

 حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومكافحة اجلرميـة يف          متصالً تعليماً) األعلى للمحامني 
  .مجيع أشكاهلا

__________ 

 .غل وما يليه من جملة الش١٠٧الفصل  )٢١(
 . من جملة الشغل١٢٣ و١١٢الفصالن  )٢٢(
 . من جملة الشغل١٣٤الفصل  )٢٣(
 . وما يليه من جملة الشغل١٧٠الفصل  )٢٤(
، املتعلق بنظام جرب األضرار النامجة عن حوادث        ١٩٩٤فرباير  / شباط ٢١ املؤرخ   ٢٨-٩٤انظر القانون رقم     )٢٥(

 .الشغل واألمراض املهنية
 .، املتعلق بتنظيم أنظمة الضمان االجتماعي١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٣٠-٦٠القانون  )٢٦(
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على للقضاء مناظرات   وفيما خيص التدريب املستمر للقضاة احلاليني، ينظم املعهد األ          -١٧٦
حقوق الضحية، وحقوق اإلنسان، والسلطة القضائية وحقوق       "وندوات بشأن مواضيع مثل     

اإلنسان، وحقوق اإلنسان يف القانون التونسي، واجمللس االستشاري، والقاضـي اجلزائـي            
وحقوق اإلنسان، وتونس وحقوق اإلنسان، واملرأة والقانون، واملرأة واحلداثة، واملـساعدة           

قضائية، وآليات محاية الطفل يف القانون التونسي، وحقوق األسرة يف جملة القانون الـدويل              ال
  ...". اخلاص،
 عن هذا، ويف إطار تعاون وزارة العدل وحقوق اإلنسان مع املعاهد اإلقليمية             ضالًوف  -١٧٧

 مثل املعهد العريب حلقوق اإلنـسان، ومعهـد       (والدولية املتخصصة يف جمال حقوق اإلنسان       
معهد األمم املتحدة ملنع اجلرمية ومعاملـة اجملـرمني يف آسـيا            "و" واللنربغ حلقوق اإلنسان  "

تسّنى لعدة قضاة أن يشاركوا يف دورات تدريبية يف هذا امليدان سواء يف             ") والشرق األقصى 
وهكذا فقد حضر زهاء الثالثني من      ). السويد، ولبنان، واألردن واليابان   (تونس أو خارجها    

 التونسيني، إىل جانب زمالء هلم من بلدان عربية خمتلفة، ثالث دورات تدريبية حول              القضاة
الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وكذلك بشأن اآلليات املنشأة مبعاهدات واآلليات           

  .األخرى املكلفة بالتأكد من احترام املعايري واألحكام الدولية يف هذا اجملال
  برناجمـاً   أيـضاً  ون االجتماعية والتضامن والتونسيني باخلارج     الشؤ ووضعت وزارة   -١٧٨

لالرتقاء باملوارد البشرية، يرمي إىل تعزيز الكفاءات وحتسني املمارسات املتعلقة برعاية ضحايا   
  .االجتار باألشخاص

 )١ ٤٠٠البالغ عددهم   (ويف هذا السياق، اسُتحدث برنامج لتدريب األعوان االجتماعيني           -١٧٩
  . وحدة للتدريب يف جمال رعاية األطفال واألسر الذين يعيشون حاالت صعبة٣٠ويشمل 
ويف السياق نفسه، ومن أجل معاجلة أفضل لإلشكاليات املتـصلة باالضـطرابات              -١٨٠

 قامـت وزارة   النفسية الناجتة عن احلاالت غري املستقرة اليت يعيشها السكان املـستهدفون،          
 بتدريب أخصائيني نفسيني يعملون داخل      نسيني باخلارج الشؤون االجتماعية والتضامن والتو   

وتعلق هذا التدريب باإلشكاليات الناشئة مثل املـشاكل األسـرية          . املؤسسات االجتماعية 
  .وجناح األحداث والطفولة بدون دعم أسري

وُتبذل كذلك جهود لتنظيم مزيد من محالت التوعية بشأن االسـتغالل اجلنـسي               -١٨١
ملوظفني املؤهلني وإقامة اهلياكل املناسبة ملعاجلة هذا النوع من احلـاالت           لألطفال، وتدريب ا  

  .وآلياهتا وستتواصل اجلهود يف جمال الترويج على نطاق واسع لوسائل احلماية. الصعبة
  .وتواصل خدمات األمن الوطين، من جهتها، استفادهتا من محلة للتوعية يف هذا اإلطار  -١٨٢
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   قائمة القضايا من١٨ الرد على الفقرة    

 أو يف   ميارسن البغاء إما سـراً    الاليت  عدد النساء والفتيات    بشأن  إحصاءات، إن وجدت،      -١  
  ")منازل التسامح ("اًيقانونهلا  ةيوت الدعارة املرخصب

 يف  ميارسـن البغـاء   الاليت   ال توجد إحصائيات دقيقة بشأن العدد احلقيقي للنساء         -١٨٣
 وذو نشاط سياحي كبري، فإن من الصعب مع ذلك مراقبـة          ومبا أن تونس بلد متفتح    . تونس

  .ظاهرة البغاء السري
منـازل   ("بيد أن عدد النساء الاليت يعملن يف بيوت الدعارة املرخصة هلا قانونيـاً              -١٨٤

وسبب هذا التراجع هو أن السياسة التشريعية واإلداريـة         .  واضحاً يشهد تراجعاً  ")التسامح
 املرخص هلا املخصصة هلذا النوع من العمـل، إىل أدىن حـد           ترمي إىل خفض عدد األماكن    

وحسب التقرير الذي أعدته وزارة الصحة العمومية يف تونس، املكلفة           .وذلك قدر اإلمكان  
  ال يتعـدى   ميارسن البغـاء  الاليت  نساء  مبراقبة الصحة والنظافة الصحية يف هذه البيوت، فإن عدد ال         

  .ات من البيوت امرأة، ويتوزعن على عشر٤٠٠ حالياً
وُتخضع وزارة الصحة العمومية بيوت الدعارة املرخص هلا ملراقبة طبية وصحية جد              -١٨٥

صارمة بواسطة نظام للمتابعة واملراقبة الصحية السريرية والبيولوجية بشكل دوري من أجـل       
وختضع كل دار إلشراف طبيب متعاقد وحتمـل      . صحة البغايا وصحة املترددين عليهن    محاية  
  .بغي بطاقة صحيةكل 
 من مراقبة طبية أسبوعية يشرف عليهـا        بيوت الدعارة وتستفيد البغايا اليت تعمل يف        -١٨٦

مركز الصحة العمومية، وهو مؤسسة صحية موجودة يف كل مدينة، ومن مراقبـة الـشرطة      
 لنتـائج    أن كل بيت من هذه البيوت ميتلك سجالً        ومن اجلدير بالذكر أيضاً   . بشكل مستمر 

وجيـب تقـدمي هـذا    .  املراقبة الطبية ومراقبة الشرطة اليت تقوم هبا السلطات العامة        عمليات
وتتمثل مهمـة   . السجل كل أسبوع للمصاحل املعنية باآلداب يف املدينة اليت يوجد فيها البيت           

وال حيق ألية بغـي     . هذه املصاحل يف التأكد من احترام القواعد املعمول هبا يف بيوت الدعارة           
، تؤكد لنا مجيع هذه البيانات أن نشاط        وأخرياً. نة دون ترخيص من مصلحة اآلداب     ترك املدي 

  .يف تونس البغاء خيضع لقواعد صارمة

  القوانني والتدابري املتعلقة مبنع االستغالل ألغراض البغاء وقمعه  -٢  
إىل جانب النظام الرادع وآليات احلماية من االجتار باألشخاص مثل األوامر املشار              -١٨٧

 إليها يف الرد السابق بشأن االجتار باألشخاص، أُويل اهتمام خاص للمناطق احملرومة اقتصادياً            
  . من أجل معاجلة األسباب العميقة الكامنة وراء االجتار باألشخاصواجتماعياً

  ملكافحة الفقر، مع إيالء عناية خاصـة للفئـات          وقائياً عت تونس جهازاً  يف الواقع، وض  و  -١٨٨
 ولألشخاص املعوزين أو املفتقرين للدعم األسري وذلك، باخلصوص، من          االجتماعية األكثر ضعفاً  
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 للنـهوض   ٢١-٢١، والصندوق الـوطين     ٢٦-٢٦خالل آليات مثل الصندوق الوطين للتضامن       
لدائمة واملعونات االسـتثنائية، واإلدمـاج االقتـصادي        بتشغيل الشباب، ونظام املعونات ا    

  .للمجموعات الضعيفة، ونظام محاية العاملني املطرودين ألسباب اقتصادية
وُتبذل كذلك جهود لتنظيم مزيد من محالت التوعية بشأن االسـتغالل اجلنـسي               -١٨٩

ذا النوع من احلـاالت     لألطفال، وتدريب املوظفني املؤهلني وإقامة اهلياكل املناسبة ملعاجلة ه        
  .وآلياهتا وستتواصل اجلهود يف جمال الترويج على نطاق واسع لوسائل احلماية. الصعبة
 استفادة دوائر األمن الوطين وقضاة قصر العدالة والنيابة العامة مـن            وتتواصل أيضاً   -١٩٠

  .محلة للتوعية يف هذا اإلطار

 وتوفري الـدعم إلعـادة       يرغنب يف ترك البغاء    لنساء الاليت إلعادة تأهيل ا  التدابري املتخذة     -٣  
  إدماجهن يف اجملتمع

 من اآلليات الرامية إىل تسهيل تأهيل النساء الضحايا          مهماً لقد وضعت تونس عدداً     -١٩١
 وتستفيد من هذه اآلليات مجيـع     . أو الاليت يعشن يف حالة عسر وإعادة إدماجهن يف اجملتمع         

  .ءالنساء الاليت يرغنب يف ترك البغا
  :وتتمثل هذه اآلليات باخلصوص فيما يلي  -١٩٢

 ١٩٩٢ عـام  منذ  اليت ُوضعت  االجتماعني واإلدماج للدفاع الوطنية جيةيستراتاال •
 اإلقـصاء  أشـكال  مجيع من وقايةال إىل هتدف اجتماعية سياسة إطار يف تندرجو

 سراأل ووقاية واجلنسي، االقتصادي واالستغالل ،احواجلن واالحنراف، االجتماعي،
  .التفكك من

.  يف هـذا اإلطـار     االجتمـاعني  واإلدمـاج  للدفاع وقد أُنشأ أحد عشر مركزاً     •
وتكون . وتتخصص هذه املراكز يف رعاية األشخاص والفئات املهددين بالتهميش        

  .هذه الرعاية يف أشكال خمتلفة ال سيما الرعاية النفسية والوساطة والصلح األسري
صة بالنساء الاليت يعشن يف حالة عسر، وتابعـة         ومراكز لالستماع واالستقبال خا    •

وقد شارك النـسيج اجلمعـوي      . للمؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية    
ويساهم يف تقدمي احللول    . بالفعل يف اجلهود الرامية إىل دعم النساء وإعادة تأهيلهن        

 مقرات املناسبة هلن من خالل إنشاء خدمات لالستقبال واالستشارة القانونية داخل
  .العديد من املنظمات النسائية غري احلكومية

ويقوم االحتاد الوطين للمرأة التونسية باستقبال النساء يف حالة عسر ويـوفر هلـن               •
النساء يف حالـة     مراكز استقبال وتوجيه  "قانونية وطبية ونفسية يف     ) مؤقتة(رعاية  
  ".عسر
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 الستقبال النساء الـاليت     واملنظمة التونسية لألمهات اليت فتحت يف مقرها مركزاً        •
  . سريرا٢٠ًيعشن يف حالة عسر، وتتجاوز سعة االستقبال يف هذا املركز 

 كذلك يف هذه اجلهود إذ تـستقبل        اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات   وتساهم   •
  .النساء الاليت يعشن يف حالة عسر وتقدم هلن خدمة للرعاية النفسية والقانونية

   للدعارةاًي قانونة هلاوجود بيوت مرخص وبغاء القانوين للظراحلظاهر بني توضيح التناقض ال  -٤  
فهـي ترجـع إىل العهـد       . من املهم التذكري يف البداية بأصل بيوت الدعارة هذه          -١٩٣

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن عـدد بيـوت           . االستعماري وبقيت مع ذلك قانونية    
  .قبيل االستقالل بيتاً) ٥٠(كان يفوق مخسني الدعارة املنتشرة عرب اإلقليم الوطين 

ومن شأن إغالق هذه البيوت يف الوقت احلايل أن يؤدي إىل طرد عدد كـبري مـن                   -١٩٤
وتنكب علـى هـذا     . النساء الاليت ليست لديهن حلول فورية تضمن هلن تلبية احتياجاهتن         
املكلفة بتعزيـز حقـوق     املوضوع املصاحل العامة االجتماعية بالتعاون مع املؤسسات الرمسية         

  . اإلنسان بصورة عامة وحقوق املرأة بصورة خاصة
 بيوت تعمل بكل شرعية وحتظى البغايـا        ١٠وبدون شك مل يبق اليوم سوى قرابة          -١٩٥

  .داخلها باحلق يف اإلجازة والقدرة على تغيري نشاطهن إىل جانب رعاية طبية وأمنية
نع االجتار باألشخاص،   قواعد الدولية املتعلقة مب   ويف الواقع فإن تونس، املنضمة إىل ال        -١٩٦

ويف . وخباصة النساء واألطفال، وقمعه، مل تتوقف عن العمل من أجل إغالق هذه البيـوت             
والفكرة هي أن تصفية هذه البيوت ينبغي أن جتري         . الوقت احلاضر، أي بيت ُيغلق ال يعوض      

وإىل . ال املترددين عليها باسـتمرار    بصورة طبيعية إىل حد ما حبيث ال تصدم العاملني فيها و          
جانب هذا وألن اجملتمع التونسي جمتمع متسامح، فإن احلد من الدعارة املرخص هلا ال ميكن               
أن يكون إال بالتدريج مبوازاة مع ترسخ أوجه التوازن االجتماعي والعالقات بـني الرجـال               

أوساط الشباب يف املناطق الريفيـة      والنساء القائمة على املساواة واملعاملة باملثل، ال سيما يف          
  .واملناطق احلضرية على حد سواء

 مع تطور سياسـة     ، تظل تونس على قناعة بأن عدد البغايا سيتراجع تدرجيياً         وأخرياً  -١٩٧
  .حترير املرأة يف تونس

  العامةاحلياة املشاركة يف احلياة السياسية و    

   من قائمة القضايا١٩ الرد على الفقرة    
 جرى تعزيز مشاركة املرأة وحضورها خالل االنتخابات األخرية، وذلك متاشياً         لقد    -١٩٨

 من الربنامج ٧البند مع األهداف اليت حددها رئيس اجلمهورية لفائدة املرأة واألسرة، يف إطار 
  ". لرفع التحديمعاً"، املعنون ٢٠١٤-٢٠٠٩الرئاسي للفترة 
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، ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥ؤرخة  وعقب االنتخابات الرئاسية والتشريعية امل      -١٩٩
ـ    ٥٩( يف املائة    ٢٥,٥٧بلغ حضور املرأة يف جملس النواب        )  نائبـاً  ٢١٤ل  ـ امرأة من أص

  . يف املائة منهن إىل أحزاب املعارضة٢٥وتنتمي 
 ٢٥وبلغ حضور املرأة على قوائم املرشحني لالنتخابات التشريعية اليت جـرت يف               -٢٠٠

 يف  ١٥ يف املائة، بعدما كانت هذه النسبة ال تتجاوز          ١٨نسبة   ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
وبالنسبة للتجمع الدستوري الدميقراطي، احلزب احلـاكم، ارتفعـت         . ٢٠٠٤املائة يف سنة    

 يف  ٣١ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف سـنة       ٢٥نسبة النساء املرشحات لالنتخابات التشريعية من       
  .٢٠٠٩املائة يف سنة 

 ٢٦,١٧ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف سنة ٢١,١٦أة داخل الربملان من وارتفع حضور املر  -٢٠١
، ويبني اجلدول التايل التطور اإلجيايب الذي شهده وضع املرأة يف احلياة ٢٠٠٩يف املائة يف سنة 

  .السياسية خالل االنتخابني التشريعيني األخريين
  نتائج املشاركة يف االنتخابات التشريعية حسب نوع اجلنس  -٢٠٢
 ٢٠٠٩انتخابات   ٢٠٠٤انتخابات  ةالسن

 يف املائة الرجال يف املائة الرجال  يف املائة النساء يف املائة الرجال عدد النواب

التجمع الدستوري (احلزب احلاكم 
 )الدميقراطي

٨٥,٧١ ٤٨ ٧١,٥١ ١١٣  ٩٠ ٣٦ ٧٧,٨٥ ١١٦ 

 ١٤,٢٩ ٨ ٢٨,٤٩ ٤٥  ١٠ ٤ ٢٢,١٥ ٣٣ أحزاب املعارضة

 ٢٦,١٧ ٥٦ ٧٣,٨٣ ١٥٨  ٢١,١٦ ٤٠ ٧٨,٨٤ ١٤٩ سنوع اجلن/اجملموع

 ٢١٤     ١٨٩    جمموع النواب

، من املهم اإلشارة إىل اإلرادة اليت أعرب عنها رئيس اجلمهورية يف برناجمه وأخرياً  -٢٠٣
، واملتعلقة مبواصلة تعزيز حـضور      ٢٠١٤- ٢٠٠٩للفترة  "  لرفع التحدي  معاً: "الرئاسي

 يف املائة على األقل خالل الوالية الرئاسـية         ٣٥ار، لكي يبلغ    املرأة يف مناصب اختاذ القر    
  .٢٠١٤- ٢٠٠٩للفترة 

   من قائمة القضايا٢٠ الرد على الفقرة    
ما من شك أن وضع املرأة التونسية اليوم قد تعزز يف مجيع امليـادين وال سـيما يف                    -٢٠٤

َسن : بعاملني أساسيني ومها  مناصب القرار واملسؤولية، وهذا بفضل اإلرادة السياسية احملفزَّة         
  .جملة األحوال الشخصية وتطور التعليم

وقد تقرَّرت وطُبقت سلسلة من التدابري املؤقتـة اخلاصـة يف احليـاة الـسياسية                 -٢٠٥
. ومل تقتصر هذه التدابري اخلاصة على اجملال السياسي فقـط  . واالجتماعية واالقتصادية للمرأة  

  . التنمية بصفة عامةكما اُتخذت تدابري مشاهبة يف جمال
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احلزب (وعلى سبيل املثال، نذكر اإلجراء الذي اختذه التجمع الدستوري الدميقراطي             -٢٠٦
 يف املائة يف قوائم االنتخابات التـشريعية يف         ٣٠إلدراج نسبة من النساء ال تقل عن        ) احلاكم

 النواب للوالية    يف املائة يف جملس    ٢٧,٥ونتج عن هذا انتخاب النساء بنسبة       . مجيع البلديات 
 يف املائة من أعضاء اللجنة املركزية       ٣٨ ومتثل النساء حالياً  . ٢٠١٤-٢٠٠٩التشريعية للفترة   

  .للتجمع الدستوري الدميقراطي
 يف املائة على قـوائم التجمـع   ٣٥واُتخذ إجراء مماثل إلدراج نسبة من النساء تبلغ           -٢٠٧

  .٢٠١٠مايو / أيار٩الدستوري الدميقراطي يف االنتخابات البلدية يف 
 دورات تدريبية  مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأة       ونظم أيضاً   -٢٠٨

لصاحل النساء، عاجلت قضايا مشاركة املرأة يف احلياة العامة ويف اختاذ القرار وهيئت النـساء               
  .ملمارسة مسؤولياهتن

 وبرجمتها، قائم على نـوع      وإىل جانب هذا، جيري تطبيق هنج لتخطيط السياسات         -٢٠٩
اجلنس ويهدف إىل مواصلة تقليص الفجوات بني نسب حضور النساء والرجال يف خمتلـف              

  .اجملاالت
وتبلـغ نـسبة    .  يف املائة  ١٤,٩ نسبة حضور املرأة يف السلطة التنفيذية        وتبلغ حالياً   -٢١٠

 يف املائة   ٢٢,٥  بعدما كانت  ٢٠٠٩ يف املائة يف سنة      ٢٧,٥النساء النواب يف جملس النواب      
وتشغل امـرأة منـصب     .  يف املائة يف جملس املستشارين     ١٩وتبلغ نسبتهن   . ٢٠٠٤يف سنة   

منصب النائب الثاين لرئيس جملس  كما تشغل امرأة أخرى. النائب الثاين لرئيس جملس النواب    
بة النساء وتبلغ نس.  يف املائة٣٣املستشارين وتبلغ نسبة حضور املرأة يف اجملالس البلدية حوايل    

 يف املائـة يف     ٢٢,١ يف املائة مقابل     ٢٥ف املسؤولية يف الوظيفة العامة      ـالاليت يشغلن وظائ  
  .٢٠٠٣سنة 

  اجلنسية    

   من قائمة القضايا٢١ الرد على الفقرة    
من اجلدير التذكري يف البداية بأن تونس سارت بالفعل على هنج اإلصالح لتشريعاهتا               -٢١١

. أجل تكييفها بشكل أفضل مع القواعد واملبادئ الدولية يف هذا اجملـال           املتعلقة باجلنسية من    
  .وقد ُسجل تقدم كبري يف هذا الصدد

وتواصل تونس جهودها بإثارة املناقشة كلما تسىن ذلك من أجل إعادة النظـر يف                -٢١٢
. رأةموقفها ال سيما بشأن التحفظات املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل          

وتبلورت هذه اجلهود باخلصوص من خالل إنشاء هيئة جديدة لدى املنسق العـام حلقـوق               
  . اإلنسان يف وزارة العدل وحقوق اإلنسان، مكلفة مبتابعة توصيات هيئات املعاهدات
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وهكذا، انكبت هذه اهليئة من جديد على مسألة اجلنسية وبدأت دراسة تقوم علـى          -٢١٣
وانضم إىل هذه اجلهود ممثلو الوزارات .  املتعلقة باملوضوع يف املنطقةمقارنة خمتلف التشريعات

املعنية وممثلو مركز الدراسات القانونية والقضائية، التابع لوزارة العدل وحقـوق اإلنـسان،             
  .البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول املرأةومركز 
القضايا، ات غري احلكومية املعنية هبذه  منظمة املرأة العربية وخمتلف املنظم   وبدأت أيضاً   -٢١٤

ال سيما االحتاد الوطين للمرأة التونسية واجلمعية التونسية للنساء الـدميقراطيات، الـتفكري يف هـذا                
 وحبوث يقوم هبا     من خالل دراسات   املوضوع، وذلك من خالل تنظيم لقاءات واجتماعات وأيضاً       

  .عية والدينية وغريهاباحثون من خمتلف التخصصات القانونية واالجتما

  التعليم والقوالب النمطية    

   من قائمة القضايا٢٢ الرد على الفقرة    
 يكفل حق االلتحاق باملدرسة جلميع       تعليمياً لقد وضعت تونس منذ استقالهلا نظاماً       -٢١٥

. األطفال التونسيني بدون متييز قائم على نوع اجلنس أو أي معيار آخر للتصنيف أو التفريق              
 ٢٣ املـؤرخ  ٨٠-٢٠٠٢ذا الصدد، ينص الفصل األول من القانون التوجيهي رقـم       ويف ه 
حق أساسـي    ...التعليم   "... واملتعلق بالتربية والتعليم املدرسي على أن        ٢٠٠٢يوليه  /متوز

مضمون لكل التونسيني ال متييز فيه على أساس اجلنس أو األصل االجتمـاعي أو اللـون أو                 
  ...." الدين
ب هذا، يقوم النهج التونسي يف جمال التنمية على عدد من املبـادئ منـها   وإىل جان   -٢١٦

باألخص مشولية األبعاد االقتصادية واالجتماعية للتنمية وتكاملها وترابطها، واالرتقاء باملوارد          
  .البشرية، وحتسني ظروف احلياة جلميع فئات السكان

ي، الذي ميثل العنصر الثابت يف ويف هذا املسار، استثمرت تونس يف رأس املال البشر       -٢١٧
وهلذا فهي مل تتوقف عن تطوير نظامها التعليمـي الـذي ُخصـصت لـه               . عملها اإلمنائي 

اإلمكانيات املادية والبشرية اليت من شأهنا حتسني فعاليته وجودته ومتكينه مـن أداء املهـام               
  .املنوطة به على أحسن وجه

 من العوامل احملددة لالرتقاء باملوارد       عامالً وحيظى هذا النظام باالهتمام ألنه يشكل       -٢١٨
البشرية ووسيلة مميزة تسمح بتحقيق إدماج اجتماعي ميسر وناجح للسكان بصورة فعالـة             

  .كما تسمح برفع القدرة التنافسية لالقتصاد
  تعليميـاً  ومن أجل ترسيخ املساواة بني الفتيات والفتيان، اختارت تـونس نظامـاً             -٢١٩
 يتردد التالميذ من اجلنسني على املؤسسات نفسها ويتابعون فيها دراسـاهتم            وهكذا،. خمتلطاً

  .نفسها داخل الصفوف
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األطفـال مـن    : وقد ُوضعت أحكام لكي تستفيد كافة فئات السكان من التعليم           -٢٢٠
الوسط احلضري ومن الوسط الريفي على حد سواء واألطفال ذوو اإلعاقات واألطفال ذوو             

  . اصةاخلحتياجات الا
 ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٢٣ املؤرخ   ٨٠-٢٠٠٢ويف الواقع، ينص القانون التوجيهي رقم         -٢٢١

التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري مـن        "واملتعلق بالتربية والتعليم املدرسي على أن       
سن السادسة إىل سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيني ال متييز فيه               

  ".نس أو األصل االجتماعي أو اللون أو الدينعلى أساس اجل
 باملؤسـسات التربويـة   تضمن الدولة حق التعليم جماناً"وينص هذا القانون على أنه      -٢٢٢

 متكافئة للتمتع هبذا احلـق      العمومية لكل من هم يف سن الدراسة وتوفر جلميع التالميذ فرصاً          
  ".طاملا أن الدراسة متواصلة بصورة طبيعية

اليت مثلـت يف    (ت التدابري التشريعية، واالستثمارات املخصصة لقطاع التعليم        ومسح  -٢٢٣
)  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ٥ يف املائة من ميزانية الدولة و      ١٩,٩ حوايل   ٢٠٠٩سنة  

ـ  والربامج اخلاصة املنفذة، لتونس بتحقيق تعميم التعليم       احل ـ لـص  ١٩٩٨-١٩٩٧ذ  ـمن
وفيما خيـص الفئـة     .  يف املائة  ٩٩ت، فتيات وفتيان، وذلك بنسبة       سنوا ٦األطفال البالغني   

 يف املائة فيما يتعلـق بالفتيـات        ٩٧ سنة، تصل هذه النسبة منذ سنوات إىل         ١١-٦العمرية  
  .والفتيان على حد سواء

  ٢٠٠٨/٠٩ ٢٠٠٢/٠٣ ١٩٩٧/٩٨ 

    )يف املائة(معدل االلتحاق باملدرسة 

 ٩٩,١ ٩٩,٠ ٩٩,٠ الفتيان
 ٩٩,١ ٩٩,٠ ٩٨,٩ الفتيات

 ٩٩,١ ٩٩,٠ ٩٨,٩ اجملموع

    )يف املائة(١١-٦يف الفئة العمرية معدل االلتحاق باملدرسة 
 ٩٧,٣ ٩٧,٠ ٩٧,٠ الفتيان
 ٩٧,٤ ٠٧,٥ ٩٦,٤ الفتيات

 ٩٧,٤ ٩٧,٢ ٩٦,٧ اجملموع

وحضور الفتيات أعلى من حضور الفتيان على مستوى السلك الثاين مـن التعلـيم      -٢٢٤
  . يف املائة٥٣,٨: على مستوى التعليم الثانوياألساسي و

وُيترَجم أيضا هذا النهج القائم على املساواة بتوازن يف أعداد الفتيات والفتيات على               -٢٢٥
ويقدم اجلدول التايل حملة عامة عن نسب االلتحاق باملدرسة حسب نوع           . مستوى املؤسسات 
  .اجلنس والفئة العمرية
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٢٠٠٩/٢٠١٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

 اجملموع الفتيات الفتيان  اجملموع الفتيات الفتيان  اجملموع الفتيات الفتيان الفئة العمرية

 ٩٩,٣ ٩٩,٣ ٩٩,٣  ٩٢,٢ ٩٢,٢ ٩٢,٢  ٩٩,١ ٩٩,١ ٩٩,١  سنوات٦

 ٩٨,٢ ٩٨,٥ ٩٧,٧  ٩٧,٧ ٩٨,٠ ٩٧,٤  ٩٧,٤ ٩٧,٤ ٩٧,٣  سنة١١-٦

 ٩٢,١ ٩٢,٨ ٩١,٣  ٩١,٤ ٩٢,٤ ٩٠,٤  ٩١,٦ ٩٢,٢ ٩١,١  سنة١٦-٦

 ٧٨,٠ ٨١,٤ ٧٤,٧  ٧٥,٤ ٧٨,٩ ٧٢,١  ٧٧,١ ٧٩,٩ ٧٤,٤  سنة١٨- ١٢

 على املدن الكربى فقط، مبا أن       ومن املفيد توضيح أن ترسيخ املساواة ليس مقتصراً         -٢٢٦
وإىل جانب  . املناطق الريفية تتسم بالسمات نفسها فيما خيص توزيع أعداد الفتيات والفتيان          

يبني النسبة املئوية للفتيات حـسب       يع بوضوح يف اجلدول التايل الذي     هذا، يتجلى هذا التوز   
  .السلك

  ٢٠٠٩/١٠ ٢٠٠٨/٠٩ ٢٠٠٧/٠٨ 

 ٤٧,٦ ٤٧,٥ ٤٧,٣ املناطق الريفية

 ٤٨,٢ ٤٨,٣ ٤٨,١ املناطق احلضرية

 السلك األول من التعليم األساسي

 ٤٨ ٤٨ ٤٧,٨ اجملموع  

 ٥٣,٨ ٥٣,٦ ٥٣,٢ الثانويالسلك الثاين من التعليم األساسي والتعليم 

 للقانون السالف الذكر، على توفري الظروف املالئمة اليت         اً، وفق وتسهر الدولة أيضاً    -٢٢٧
تسمح لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بالتمتع هبذا احلق كما تقدم اإلعانة لألطفال الذين             

  .ينتمون إىل أسر متواضعة الدخل
 ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٥ املـؤرخ    ٨٣-٢٠٠٥ن رقم   وقد ترّسخ هذا القانون بالقانو      -٢٢٨

واملتعلق بالنهوض باألشخاص املعوقني ومحايتهم والذي يرمي إىل ضمان تكافؤ الفرص بـني             
األشخاص املعوقني وغريهم من األشخاص، كما يرمي إىل االرتقاء هبم ومحايتهم من مجيـع              

 وطنية تأهيل األشـخاص     يعترب مسؤولية "وينص هذا القانون أيضا على أنه       . أشكال التمييز 
  ".املعوقني وتربيتهم وتعليمهم وتكوينهم املهين

 سنوات  ٦ إىل   ٥وعلى مستوى الصفوف التحضريية املخصصة لألطفال البالغني من           -٢٢٩
وبغية بلورة مبدأ العدل يف الفرص وتكافئها بالنسبة لألطفال يف الوسط الريفـي والوسـط               

أجل إنشاء الصفوف التحضريية بشكل مكثـف    احلضري على حد سواء، عملت الدولة من        
داخل املدارس االبتدائية العامة ال سيما يف الوسط الريفي، مبا أن استثمار القطاع اخلاص يكاد 

  .يقتصر على الوسط احلضري
وأُوىل اهتمام خاص على مستوى السلك األول من التعليم األساسي للمؤسـسات              -٢٣٠

 الريفي، من خالل برامج خاصة من الناحية التنظيمية         ذات نتائج ضعيفة، ال سيما يف الوسط      
إنشاء قاعات متعددة الوظـائف     (واملادية والتربوية، وكذلك لتحسني حياة التالميذ املدرسية        

 من أجل تعميم جتهيز     وفيما خيص التجهيزات األساسية، فقد بذلت الدولة جهوداً       ). ومطاعم
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 يف املائـة  ٩٩,٨ يف املائة و٨٩,٢سب هذا التعميم    املدارس باملياه اجلارية والكهرباء؛ وتبلغ ن     
  .على التوايل

 اجملموع الوسط الريفي الوسط احلضري 

 ٨٩,٢ ٨٢,٥ ٩٩,٥ يف املائة املدارس املزودة باملياه اجلارية 

 ٨ ٩٩ ٦ ٩٩ ١٠٠ يف املائة املداري املوصولة بالشبكة الكهربائية

تيات املعوقات تتمتعن باحلق نفسه الـذي        عن هذا، من املهم توضيح أن الف       وفضالً  -٢٣١
وباإلضافة إىل املؤسـسات املتخصـصة      . يتمتع به التالميذ اآلخرين يف احلصول على التعليم       

التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية اليت تستقبل األطفال ذوي اإلعاقات الصعبة، تنفذ الدولـة           
الذين يعانون اإلعاقات   ) يات وفتيان فت( لإلدماج املدرسي يستهدف األطفال      التونسية برناجماً 

اخلفيفة من أجل متكينهم من متابعة التحاقهم باملدرسة بشكل عادي ومن مث تيسري إدماجهم              
  .االجتماعي

ويشمل هذا الربنامج إنشاء صفوف ُتدمج املعاقني مع تقـدمي تـدريب مناسـب                -٢٣٢
كما يشمل  .  املتعلمني  على تكييف منهجيته التربوية حسب حالة      للمدرس لكي يكون قادراً   

جتهيز أماكن داخل املؤسسات لكي يتسىن للتلميذ املعوق الدخول إىل املدرسـة، والتنقـل              
  .فيها واالستفادة حبرية من خمتلف اخلدمات

ويبني اجلدول التايل تطور برنامج اإلدماج املدرسي لألطفـال ذوي االحتياجـات              -٢٣٣
  .اخلاصة وتوزيعهم حسب نوع اجلنس

٢٠٠٩/١٠  ٢٠٠٨/٠٩  ٢٠٠٧/٠٨ 

 اجملموع الفتيات الفتيان  اجملموع الفتيات الفتيان  اجملموع الفتيات الفتيان 

 ١ ٨٠٢ ١ ١١٤ ١ ٦٨٨  ١ ٦٥٣ ١ ٠٦١ ١ ٥٩٢  ١ ٦١٦ ١ ٠٦٩ ١ ٥٤٧ السلك األول من التعليم األساسي

 ١ ٦٧٨ ٧٣٤ ٩٤٤  ١ ٨٠٠ ٧٧٢ ١ ٠٢٨  ١ ٧٩٣ ٧٥٥ ١ ٣٨ السلك الثاين من التعليم األساسي والتعليم الثانوي

وفيما خيص مسألة جمموعات األقليات، من املهم التذكري بأن تونس كانت دائما بلد              -٢٣٤
كما أهنا عرفت كيف تدمج هذا التنـوع        . استقبال وشكلت على الدوام ملتقى للحضارات     

ي الثقايف مع احترام االختالف الذي تتسم به كل جمموعة اجتماعية، يف الوقت نفـسه الـذ        
تدعم فيه التمازج الثقايف وتترجم فيه هذه املدخالت املختلفـة إىل رؤيـة تالحـم ووئـام       

  .اجتماعي
وهلذا، فإن مسألة األقليات مل ُتطرح أبدا يف تونس، ال سيما فيما خيص التعليم، طاملا                 -٢٣٥

حييلون إىل  أن مجيع التالميذ يتكلمون اللغة نفسها ويتقامسون القيم الثقافية واحلضارية ذاهتا، و           
  . واحداًتقاليد مشتركة ويلتحقون باملؤسسات نفسها اليت تقدم برناجما تعليماً
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   من قائمة القضايا٢٣ الرد على الفقرة    

  إزالة كل تصوير مهني ومشني للعالقة بني النساء والرجال من الكتب املدرسية  -١  
 يع أطوار التعليم وشرط أيضاً    إن املساواة والتعادل بني الفتيات والفتيان حقيقة يف مج          -٢٣٦

  .يف إعداد الربامج والكتب املدرسية
وأحد املعايري اليت تتضمنها كراسة الشروط من أجل إعداد كتاب مدرسي هـو أن                -٢٣٧

عالقات قائمة على املساواة بني الشخصيات من اجلنـسني  : " من التمييز  يكون الكتاب خالياً  
  ".االجتماعية يف شكل قوالب منطيةوعدم تقدمي اخلصائص الشخصية و ... معاً

وتشكل بلورة مبدأ املساواة املطلقة بني اجلنسني أحد املكتسبات اليت يرجـع فيهـا              -٢٣٨
والضرورة األوىل هي أن ُيحدَّد مبا يلزم من الدقة ما على      . الفضل إىل النظام التعليمي التونسي    

  . واحترام اآلخرأي املساواة: املدرسة أن تعلمه للتالميذ يف املقام األول
وتقدم الكتب املدرسية يف هذا الصدد مناذج نـساء متفوقـات وقويـات اإلرادة                -٢٣٩

ومتألقات مثل النماذج اليت تتضمنها النصوص الواردة يف كتاب اللغة العربية املدرسي اخلاص             
حـة أو    ونساء يعملن يف اجلرا    "بطلة أوملبية " و "أم كلثوم : "بالسنة الثامنة من التعليم األساسي    

وهكذا، فإن هذه الكتب . النجارة ونساء حائزات على جائزة نوبل مثل السيدة ماري كوري
تشجع الفتيات على اختيار عمل أو نشاط يبتعد عن املخطط التقليدي القائم علـى نـوع                

  .اجلنس، وينّمي طموح الفتيات واستقالهلن
  .مل ويف املسؤولياتوتتناول نصوص أخرى املساواة بني الرجل واملرأة يف الع  -٢٤٠
ويتطرق املوضوع الثاين يف كتاب اللغة العربية املدرسي اخلاص بالسنة التاسعة مـن               -٢٤١

، إىل وضع املرأة يف هذه اجملتمعات لكنه يقدم         "املرأة يف اجملتمعات احلديثة   "التعليم األساسي،   
  . نظرة نقدية عن استغالل املرأة يف وسائط اإلعالمأيضاً
ملوضوع الثالث يف كتاب اللغة العربية املدرسي اخلاص بالسنة الثالثـة مـن             ويعاجل ا   -٢٤٢

، حرية املرأة وعملها    "انشغاالت املرأة مكتوبة بقلم النساء    "،  )األقسام العلمية (التعليم الثانوي   
  .وعالقتها مع الرجل

وتشجع هذه الكتب املدرسية الفتيات على اختيار عمل أو نشاط يبتعد عن املخطط               -٢٤٣
ومن أمثلة ذلك، النص    . التقليدي القائم على نوع اجلنس، وينمي طموح الفتيات واستقالهلن        

يف الكتاب املدرسي اخلاص بالسنة الثانية من التعليم األساسي، الـذي           " عبقرية مىن "املعنون  
  .يقدم فتاة صغرية صلّحت جهازا للراديو بدون مساعدة أحد

فهي خمترعة وحـائزة علـى   : أيضاً سية احليز األكربوحتتل املرأة يف كتب اللغة الفرن     -٢٤٤
، وبطلة سباق املارتون يف نص      "اكتشاف الراديوم "جائزة نوبل، وهي ماري كوري يف نص        

  .، يف الكتاب املدرسي للسنة التاسعة من التعليم األساسي"معهد كوري"
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املرأة "نوي املعنونة    من الكتاب املدرسي للسنة الثانية من التعليم الثا        ٣وتعاجل الوحدة     -٢٤٥
هكذا كانت : "موضوع مناهضة التحيزات وذلك عن طريق السخرية والكاريكاتور" واجملتمع

  .  من خالل عرض نساء جراحات أو جنارات، وأيضاً"سارقات العمل؟"و" أمي
نكليزية الضوء على النساء البارعات الاليت ميارسن       إلوتسلط الكتب املدرسية للغة ا      -٢٤٦

  .مدرسات لعلوم احلاسوب والرياضيات وكبريات الطهاة: فةمهنا خمتل
وكذلك " رجال ونساء" من الكتاب املدرسي للسنة الثانية املعنون ٦ويتطرق الدرس     -٢٤٧

نص الكتاب املدرسي للسنة الثالثة من التعليم الثانوي إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف العمل               
  .واملسؤوليات

 للمجتمع؛  عارف، تقدم الربامج والكتب املدرسية اجلديدة صوراً      ومن خالل نقل امل     -٢٤٨
  .وتصف وضع املرأة ومكاهنا وتلقِّن التالميذ قيم املساواة والتسامح

  التدريب املهين  -٢  
 وكسب معركة القدرة التنافـسية      إن احلرص على إتقان التكنولوجيا األكثر تطوراً        -٢٤٩

حنو شامل بنظام التدريب املهين من خالل جتديـد         دفعا بتونس إىل بدء مسار لالرتقاء على        
إطاره التشريعي والتنظيمي، وإعادة هيكلة مؤسسات التدريب، وإدخال هنج تربوية جديـدة            
مع االستعانة بالشركات كمحور جيري حوله تنظيم وتقـدمي التـدريب األويل والتـدريب     

  .بالتناوب والتلمذة والتدريب املستمر
لوطنية للتدريب املهين تطورها من منظـور اقتـصادي متعلـق           وتواصل املنظومة ا    -٢٥٠

وجتسد هذه األخرية املبادئ اجلنسانية واإلمنائيـة،       . باملسامهة يف التنمية االجتماعية والبشرية    
  .وذلك استجابة لسياسة وطنية

ويف الواقع، ليس هناك من تفريق قائم على التمييز بـني الفتيـان والفتيـات ال يف                   -٢٥١
 يف   واضـحاً  ال يف الواقع يف مسار إصالح نظام التدريب، الذي يربز اختالطـاً           النصوص و 

  .فقط  عن ختصيص عدد من املؤسسات للفتياتمؤسساته فضالً

  املوارد البشرية النسائية واإلطار القانوين اجلديد للتدريب    
، ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ١١ املؤرخ   ١٠-٢٠٠٨لقد وضع القانون التوجيهي رقم        -٢٥٢
) الذي حيل حمل القانون التوجيهي املتعلق بالتدريب املهين والتشغيل        (علق بالتدريب املهين    واملت
  . لصاحل املوارد البشرية بدون متييز بني اجلنسني جديداً ومؤسسياً قانونياًإطاراً
 /على غرار قـانون شـباط   (٢٠٠٨فرباير /ذ سنه يف شباطـوأنشأ هذا القانون من    -٢٥٣
ام وطين جديد للتدريب املهين املطّور الذي يـويل أمهيـة عظمـى             أسس نظ ) ١٩٩٣فرباير  

  .للنهوض بالعمال والعامالت وتوجيه اجلنسني وتدريبهما



CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1 

GE.10-44576 46 

 من هذا القانون على أن التدريب املهين يقـوم يف مـضامينه ويف              ٣وينص الفصل     -٢٥٤
ام تنظيمه على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بني كافة طاليب التدريب مع احلرص علـى احتـر               

  .األحكام التشريعية السارية فيما يتعلق باألشخاص املعوقني
وينص الفصل األول من هذا القانون على أن التدريب املهين مكون من مكونـات                -٢٥٥

ويهدف التدريب املهين، يف    . املنظومة الوطنية إلعداد املوارد البشرية ورافد من روافد التنمية        
 تعليم العايل والتشغيل، إىل تأهيل طاليب التدريب مهنياً       تكامل وتضافر مع قطاعات التربية وال     

، وإىل تنمية القدرات املهنية للعمال ومتكني املؤسسة من أسـباب حتـسني     وثقافياً واجتماعياً
  .تعين النساء كما تعين الرجال" عمال"ومن املفهوم أن كلمة . إنتاجيتها والرفع من قدرهتا التنافسية

  :ذا القانون أن التدريب يساهم خاصة يف من ه٢ويضيف الفصل   -٢٥٦
  تلبية احتياجات االقتصاد من املهارات ملختلف الوظائف؛ •
  االرتقاء بالعمل كقيمة؛ •
  تنمية ثقافة املؤسسة وروح املبادرة واإلبداع لدى الشباب؛ •
نشر ثقافة تكنولوجية وتقنية مواكبة لتطور نظم اإلنتاج والعمـل ومـساِهمة يف              •

  التجديد والتحديث؛
  .اإلعداد ملهن املستقبل وألمناط العمل اجلديدة •
مكونات املنظومة الوطنية إلعداد      من ، باعتباره مكوناً  ويهدف التدريب املهين أيضاً     -٢٥٧

املوارد البشرية، إىل ترسيخ الفخر باالنتماء إىل تونس والوالء هلا لدى الطالب؛ وتأصيل حب           
  .هم على احلضارة البشريةالوطن والوعي باهلوية الوطنية وتعزيز انفتاح

  املختلفة اليت تقدمهالعاملة التدريب واجلهات     
  .تواصل جهات عاملة خمتلفة التدخل يف جمال التدريب املهين  -٢٥٨
تضطلع وزارة التكوين املهين والتشغيل بتنظيم القطاع وتقييم نتائجـه    :القطاع العام   -٢٥٩

  . بني خمتلف اجلهات العاملة العامة واخلاصةورسم وتنفيذ سياسات النهوض بالتدريب والتنسيق
وال تقوم املنظومة الوطنية للتدريب بأي تفريق قائم علـى التمييـز بـني الفتيـان                  -٢٦٠

  .مؤسسة للتدريب ١ ٣٠٠والفتيات، وتضم هذه املنظومة 
  :ويقدم اجلدول التايل توزيع مؤسسات التدريب املهين حسب اجلهة العاملة  -٢٦١
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 ٢٠٠٩ات يف سنة عدد املؤسس  

 اجلهة العاملة القطاع
عدد مؤسسات 

 التدريب
املؤسسات املخصصة منها 

 للنساء فقط

  وزارة التكوين املهين والتشغيل القطاع العام
 ١٤ ١٣٥ )الوكالة التونسية للتكوين املهين(

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد      
  البحري

 - ٣٩ )وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي(
  وزارة السياحة 

 - ٧ مكتب السياحة الوطين التونسي(
 - ١٣ وزارة الدفاع الوطين 
 - ١٩ وزارة الصحة العمومية 

 ١٤ ٢١٣  جمموع القطاع العام  

 - ٧٥٦  القطاع اخلاص
  املنظمات غري احلكومية

 )االحتاد الوطين للمرأة التونسية(
 ٢٠٠ ٢٠٠ 

إىل النـساء   ) التابعة لالحتاد الوطين للمرأة التونسية     (وتتوجه املنظمات غري احلكومية     -٢٦٢
بالتحديد، إذ تستهدف النساء يف مناطقهن األصلية، وانشغاهلا الرئيسي هو إدماج اقتصادي             

  .من خالل دراية تقنية
ليس فيه أي متييز يف التدريب اخلـاص        ( يف املائة    ١٠٠ خمتلط بنسبة    :القطاع اخلاص   -٢٦٣

  ).بالفتيان والفتيات
ويقدم القطاع العام كذلك، الذي يستأثر بنسبة مئوية صـغرية مـن املؤسـسات                -٢٦٤

  . للجنسني معا بدون متييز موجهاًالنسائية، تدريباً
دول التايل عدد حاملي الشهادات من القطاعني العام واخلـاص يف           ـرد يف اجل  ـوي  -٢٦٥
  :٢٠٠٩ و٢٠٠٢سنيت 

  امحاملو شهادات التدريب املهين من القطاع الع 
 ٢٠٠٩ ٢٠٠٢ 

 عدد الفتيات فيه اجملموع اجلهة العاملة
  الفتيات

 عدد الفتيات فيه اجملموع  بالنسبة املئوية
الفتيات 

 بالنسبة املئوية

٥٠٢٣٢ ٧٦٨٨ ٣١٥٣٥٢٦ ٢٩٥٤ ١٢ وزارة التكوين املهين والتشغيل
٤٧٧٧٨١٦٦٤٤١٢٨٢٠ وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري

٠٢٠١٩٩٢٠ ٩٩٠٣٢٩٣٣١ وزارة السياحة 
٤٦٠٦٠١٣صفرصفر٢٤٦ وزارة الدفاع الوطين

٠٩٧٧٨٥٧٢ ٦٣٢٤٤٢٧٠١ وزارة الصحة املدرسية
٦٧٤٣٣ ٩٨٩٩ ١٦٤٣٥٢٩ ٦٤٠٥ ١٤ اجملموع  
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  :وجتدر اإلشارة إىل اخلاصيتني التاليتني  -٢٦٦
 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٢الت على الشهادات بني سـنيت       ـاصتضاعف عدد الفتيات احل    •

وتعـّزر  ). ٢٠٠٩يف سـنة     ٨ ٥٠٠ إىل أكثر من     ٢٠٠٢يف سنة    ٤ ٠٠٠من  (
 يف املائة من    ٣٣وتستأثر اإلناث بنسبة    . حضور الفتيات يف منظومة التدريب املهين     

 يف املائـة يف     ٣١ابل  ـمق) ٢٠٠٩يف سنة   (احلاصلني على شهادات القطاع العام      
  .٢٠٠٢سنة 

، ٢٠٠٩ يف املائة من الفتيات احلاصالت على الشهادات يف سنة           ٨٧أكثر من   قد خترج   و  -٣  
من نظام التدريب التابع للوكالة التونسية للتكوين املهين، الـيت تـشرف عليهـا وزارة               

  التكون املهين والتشغيل

   املهينللوكالة التونسية للتكوينخصائص تقدمي التدريب املهين يف املنظومة التابعة     
تويل الفتيات الباحثات عن مسار خيتلف عن املسار الذي يرمسه التعلـيم الطويـل                -٢٦٧

  . أكرب ملنظومة التدريب من أجل احلصول على مؤهل يكفل هلن العملاألجل اهتماماً
 ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٢ادات، بني سنيت    ـويقدم اجلدول التايل زيادة عدد احلاصلني على الشه         -٢٦٨

عة للوكالة التونسية للتكوين املهين، اليت تشرف عليها وزارة التكـون املهـين             يف املراكز التاب  
  . وتوّزع فيه البيانات حسب نوع اجلنس وقطاع التدريب.والتشغيل
  .جدول احلاصلني على شهادات التدريب املهين من الوكالة التونسية للتكوين املهين  -٢٦٩

 ٢٠٠٩  ٢٠٠٢ 

 عدد الفتيات فيه اجملموع  بالنسبة املئوية ت فيهعدد الفتيا اجملموع قطاع التدريب
بالنسبة 
 املئوية

  ٧ ٢١٣ ٢٦٥ ٣   ٧ ١٥٥ ٠٩٧ ٢ البناء واألشغال العامة وما يتصل هبا
٣ ٦٩٢ ٠٧٥ ٤   ٧٩ ٠٤١ ٢ ٥٨٦ ٢ النسيج واملالبس  ٩١  
  ٤٢ ٢٨٧ ٦٨٤   ٣٨ ١٩٣ ٥١٢ اجللد واألحذية

  ٣ ٩٢ ١٧٧ ٣   ٨ ٩٩ ١٨٨ ١ امليكانيكا العامة والبناء املعدين
١ ٤١٧ ٥٥٠ ٨   ١٥ ٤٣٦ ٨٤١ ٢ الكهرباء واإللكترونيات  ١٧  

  ٨٠ ١٠١ ١٢٧   ٤٩ ٤٦ ٩٣ الصناعات الزراعية والغذائية
النقل وسياقة وصيانة املركبات واآلالت 

 اخلاصة باألشغال العامة والزراعة
٦ ١٧٠ ٨٣٣ ٢   ١ ١٣ ٠٩٧ ١  

  ٢٦ ٣١٢ ٢٣٠ ١   ٣٣ ٩١ ٢٧٩ الفنادق/السياحة
  ٦٢ ٣٧١ ٦٠٠   ٣٣ ٦٤ ١٩٥ املهن الفنية واحلرف اليدوية

  ٧٢ ٥١٦ ٧٢١   ٨٠ ٧٢٣ ٩٠٣ وظائف املكاتب
١ ١٥٣ ٣٢٨ ١   ٨٥ ٤٥٠ ٤٩٠ اخلدمات وصناعات خمتلفة  ٨٧  

  ١٠٠ ١٧٨ ١٧٨   ٢٩ ٤ ١٤ الزراعة

  ٣٢ ٥٠٢ ٨ ٧٦٨ ٢٦   ٣٥ ٣١٥ ٤ ٢٩٥ ١٢ اجملموع  
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لى الـشهادات، بـني     ـالت ع ـدة واضحة يف عدد النساء احلاص     وقد ُسجلت زيا    -٢٧٠
، يف مراكز التدريب التابعة للوكالة التونسية للتكوين املهين، إذ ارتفع           ٢٠٠٩ و ٢٠٠٢سنيت  

  .٢٠٠٩يف سنة  ٨ ٥٠٢  إىل٢٠٠٢يف سنة  ٤ ٣١٥عددهن من 
 يف املائة ٨٧(ويبني التوزيع القطاعي للمتدربني متركزا للفتيات يف قطاعات اخلدمات    -٢٧١

 يف ٧٢(، والقطاع الثالث )٢٠٠٩ يف املائة يف سنة  ٩١(، والنسيج واملالبس    )٢٠٠٩يف سنة   
 ٤٩ل  ـ مقاب ٢٠٠٩ة  ـ يف املائة يف سن    ٨٠(، والصناعات الزراعية والغذائية     )٢٠٠٩املائة يف سنة    

  ).٢٠٠٢يف املائة يف سنة 
لفتيات مثل قطاعات اجللـد     يف استقطاب ا  " ذكورية"وبدأت قطاعات أخرى تعترب       -٢٧٢

 ١٥ مقابل ٢٠٠٩ يف املائة يف سنة    ١٧(، والكهرباء   )٢٠٠٩ يف املائة يف سنة      ٤٢(واألحذية  
 ١ مقابل ٢٠٠٩ يف املائة يف سنة ٦ (اآلالتوصيانة النقل وسياقة و ،)٢٠٠٢يف املائة يف سنة 
  ).٢٠٠٩ يف املائة يف سنة ٧(والبناء ) ٢٠٠٢يف املائة يف سنة 

 تستفيد فيه الفتيات مـن الفـرص         وتأهيالً شهد بالتايل توفري تدريب أكثر تنوعاً     ون  -٢٧٣
نفسها اليت يستفيد منها الفتيان وتتجهن فيه أكثر فأكثر حنو اختصاصات جديدة قائمة على              

  .إتقان التكنولوجيا والتقنيات املتطورة

  ةفييمراكز الفتاة الر    
عة للوكالة التونسية للتكوين املهـين، تـدرب        يف إطار منظومة التدريب املهين التاب       -٢٧٤

  . يف املائة١٠٠الفتيات بنسبة )  مركزا١٤ً(مراكز الفتاة الريفية 
وقد أُنشئت مراكز الفتاة الريفية من أجل تلبية أفضل لالحتياجات اخلاصة فيما يتعلق     -٢٧٥

وتـسهيل  ) املتعلمـة ء أو غري    يسواء املتعلمة بعض الش    ( مهنياً بتدريب الفتاة الريفية تدريباً   
  . واقتصادياًإدماجها اجتماعياً

لفتاة وتنمية املواقف والسلوك املسؤولة فيهـا       النهوض با ويهدف هذا التدريب إىل       -٢٧٦
بواسطة تدريب منوذجي يف جماالت التعليم وتنظيم األسرة والصحة والبيئة والتغذية وكذلك            

وية، ومن خالل مؤهل أفضل من ذي قبل من يف اجملاالت التقنية املتصلة بالزراعة واحلرف اليد      
  .أجل تسهيل الدخول إىل سوق العمل على النحو املناسب

  العمالة    

   من قائمة القضايا٢٤ الرد على الفقرة    
لقد انضمت تونس إىل العديد من اتفاقيات العمل الدولية اليت تكرس مبـدأ عـدم                 -٢٧٧
  :وميكن اإلشارة باألخص إىل. التمييز
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ة بالتمييز يف االستخدام واملهنة، واملصادق عليهـا يف         ـ املتعلق ١١١رقم  االتفاقية   •
  ؛١٩٥٩سنة 

  ؛١٩٦٨ املتعلقة باملساواة يف األجور، واملصادق عليها يف سنة ١٠٠االتفاقية رقم  •
، )األهداف واملعايري األساسـية   ( املتعلقة بالسياسة االجتماعية     ١١٧االتفاقية رقم    •

  ؛١٩٧٠واملصادق عليها يف سنة 
  .١٩٦٦ املتعلقة بسياسة العمل، واملصادق عليها يف سنة ١٢٢االتفاقية رقم  •
وإىل جانب هذه الصكوك الدولية اليت هلا غلبة على القوانني الداخليـة، ومبوجـب                -٢٧٨

 من دستور اجلمهورية التونسية، يكرس اجلهاز التشريعي التونسي مبـدأ عـدم             ٣٢الفصل  
  .فيما خيص التوظيف واألجرالتمييز يف جمال العمل، ال سيما 

وتكفل احلقوق االجتماعية نفسها    . ويف الواقع، تقوم تشريعات العمل على املساواة        -٢٧٩
للرجال والنساء فيما يتعلق مبدة العمل واإلجازات مدفوعة األجر ومستوى الراتب بالنـسبة             

  .رات الرضاعةملستوى معادل من الكفاءة؛ إىل جانب احلقوق اخلاصة مثل إجازة األمومة وفت
 ٥وينص الفصل   .  بصريح العبارة مبدأ عدم التمييز بني اجلنسني       جملة الشغل وتكرس    -٢٨٠

 على أنه ال ميكـن    ) ١٩٩٣يوليه  / متوز ٥ املؤرخ   ٦٦-٩٣الذي أضيف بالقانون رقم     (مكرر منها   
يهـا  اليت تغطي مجيع جوانب العمل، مبـا ف       (التمييز بني الرجل واملرأة يف تطبيق أحكام اجمللة         

والنـصوص الـيت    ) التوظيف واألجر وظروف العمل والتدريب املهين ووقف عقد العمـل         
  .ُوضعت من أجل تطبيقها

 ١١، يف املادة    ١٩٧٣مارس  / آذار ٢٠، املوقعة يف    االتفاقية اجلماعية اإلطارية  وتنص    -٢٨١
نـساء  وميكن للفتيات وال  . منها على أهنا تطبق بدون متييز على العمال من جنس أو من آخر            

. الوصول إىل مجيع الوظائف شأهنن شأن الفتيان والرجال، بدون متييز يف الرتب أو األجـر              
، ) اتفاقية ٥١ اًـالبالغ عددها حالي  (وترد أحكام مماثلة يف مجيع االتفاقيات اجلماعية القطاعية         
 والنـسيج  املالبس( من النساء  كبرياًمبا فيها االتفاقيات املنظمة للقطاعات اليت تستخدم عدداً       

  ...). والبنوك وشركات التأمني والتجارة
ويرتكز التوظيف أو التصنيف املهين على معايري موضوعية مثل املستوى التعليمـي              -٢٨٢

  .والشهادات والتجربة املهنية
ولضمان تطبيق مبدأ عدم التمييز بني اجلنسني يف مجيع جماالت العمل، نص املشرِّع               -٢٨٣

الف األحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية اليت تكـرس        ـمن خي التونسي على عقوبات ضد     
  .هذا املبدأ
 اراًـ دين ٦٠ و ٢٤ من جملة الشغل، تطبق غرامة تتراوح بني         ٢٣٤ومبوجب الفصل     -٢٨٤

ه ـعن كل عامل مستخدم يف ظروف خمالفة لألحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، إال أن      
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ويف )  من جملة الـشغل    ٢٣٦الفصل  (الغرامات مخسة آالف دينار     ال جيوز أن يفوق جمموع      
  ). من جملة الشغل٢٣٧الفصل (حالة املعاودة يضاعف العقاب املنصوص عليه 

 إىل أن العقاب نفسه يطبَّق يف حالة دفع رواتب غري كافيـة أو              وجتدر اإلشارة أيضاً    -٢٨٥
  . أو التعاقديرواتب أقل من احلد األدىن لألجور القانوين أو الترتييب

 يف املائة يف املتوسط من املنتفعني بربامج املساعدة         ٥٧ومن جهة أخرى، متثل النساء        -٢٨٦
ويف الواقع، فقد استفادت النـساء  .  يف املائة من املتدربني٥٦من أجل احلصول على العمل و     

اة املهنية،   يف املائة من نظام الدورات التدريبية للتعريف باحلي        ٦٢ بنسبة تفوق    ٢٠٠٩يف سنة   
  . من برامج التوظيف املهمةالذي يستهدف حاملي شهادات التعليم العايل ويشكل برناجماً

 يف املائة يف    ٤٤وعلى غرار ذلك، تبلغ حصة النساء املستفيدات من عروض العمل             -٢٨٧
  .٢٠٠٩ يف املائة يف سنة ٤٤,٤ إىل ٢٠٠٨ يف املائة يف سنة ٤٣,٧املتوسط، إذ ارتفعت من 

تؤكد هذه النتائج دور برامج التوظيف كوسيلة إضافية لتعزيـز تكـافؤ الفـرص        و  -٢٨٨
  .واإلنصاف االجتماعي

وخالصة القول هي أن تشريعات العمل القائمة على املساواة وبـرامج التوظيـف               -٢٨٩
املختلفة والتدابري املتنوعة املتخذة لصاحل املرأة عوامل تشجع زيادة معدل العمـل النـسائي،              

وتـشري  . ٢٠٠٨ يف املائة يف سـنة       ٢٥,٤ إىل   ٢٠٠١ يف املائة يف سنة      ٢٣فع من   الذي ارت 
 يف املائة   ٣١,٧ و ٢٠١١ يف املائة يف سنة      ٢٩التوقعات احلالية إىل أن هذا املعدل سيصل إىل         

  .٢٠١٤يف سنة 
 إذ ارتفعت    واضحاً وبفضل هذه السياسة، تشهد مشاركة املرأة يف سوق العمل منواً           -٢٩٠
  .٢٠٠٨ يف املائة يف سنة ٢٧,٣ إىل ٢٠٠١ املائة يف سنة  يف٢٤,٨من 

   من قائمة القضايا٢٥ الرد على الفقرة    
تكفل التشريعات الوطنية حق املرأة يف العمل يف القطاعني العام واخلاص على حـد                -٢٩١
وإن النصوص القانونية اليت تنظم قطاع العمل تكفل بشكل صريح املساواة يف الفرص             . سواء

  . بدون متييز بني اجلنسنيوالعمل
يوصي النظام األساسي العام ألعوان الدولة واجلماعات العموميـة         : يف القطاع العام    -٢٩٢

وينص يف  . احمللية واملؤسسات العمومية مببدأ احلصول على قدم املساواة على الوظائف العامة          
لقـانون باسـتثناء   ليس هناك من ميز بني اجلنسني يف تطبيق هذا ا        : " منه على أنه   ١١الفصل  

  ".األحكام اخلاصة اليت حتتمها طبيعة الوظائف واليت قد تتخذ يف هذا الصدد
  .ومبدأ املساواة هذا مكرس على مستويات التوظيف وسري الوظيفة واألجر  -٢٩٣
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وحتظر جملة الـشغل    .  يقدم هذا القطاع من جهته الضمانات نفسها       :القطاع اخلاص   -٢٩٤
 وعملـها حتـت سـطح       ارية التمييز بني اجلنسني، وعمل املرأة ليالً      واالتفاقية اجلماعية اإلط  

  .األرض، واإلهناء التعسفي لعقد العمل بسبب احلمل
 النصوص القانونية السارية على إجازة لألمومة مدفوعة األجـر ملـدة            وتنص أيضاً   -٢٩٥

  .متباينة حسب القطاع، باإلضافة إىل فترات للرضاعة
املتعلـق  و ٢٠٠٠ فربايـر / شباط ١٧ املؤرخ   ١٧-٢٠٠٠ رقمالقانون  وقد َحذف     -٢٩٦
، األحكام اليت أصبحت عتيقة واليت كانت جملة االلتزامات والعقود  بعض األحكام منبإلغاء

تشترط املوافقة املسبقة للزوج على عمل زوجته وتعطيه احلق يف أن يفسخ بالـشكل الـذي      
  .يناسبه أي عقد عمل وقعته زوجته مع صاحب العمل

 جرت معادلة راتب العامالت مع راتب العمال من الفئة نفسها، ،يف القطاع الزراعي  -٢٩٧
 يف املائة بالنسبة ألجر اليد العاملة الزراعية النسائية، مـن           ١٥مما أهنى نظام التخفيض البالغ      

خالل إلغاء األحكام املتعلقة باحلد األدىن لألجر يف القطاع الزراعي اليت كان من شـأهنا أن                
عن تفسريات متييزية، وباألخص األحكام اليت كانت حتيل بصورة حمددة إىل أجر النساء تسفر 

  .يف العمل الزراعي املومسي
 باحلق يف أجر بدون متييز، نصت التشريعات علـى           كامالً ولضمان متتع النساء متتعاً     -٢٩٨

دية اليت تـنظم    عمليات التفتيش للتأكد من حسن تطبيق األحكام القانونية والترتيبية والتعاق         
ويتعرض خمـالفو   . عالقات العمل، وعلى التحري عند االقتضاء وقمع ما خيالف التشريعات         

  .األحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية املتعلقة باحلد األدىن لألجور لعقوبات جزائية وإدارية
نوين  مللء فراغ قـا    ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٢ املؤرخ   ٣٢-٢٠٠٢وجاء القانون رقم      -٢٩٩

 يكونون من اإلناث    ايف نظام الرعاية االجتماعية من خالل منح العمال املرتليني، الذين يكادو          
 للـضمان االجتمـاعي      خاصاً فقط، وفئات أخرى من العمال الذين كانوا حمرومني، نظاماً        

  .والباقني على قيد احلياةالشيخوخة والعجز يشمل تقدمي إعانات العالج واستحقاقات 
 ٢٠٠٦-٣٢٣٠ واألمر   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨ املؤرخ   ٥٨-٢٠٠٦القانون رقم   ووضع    -٣٠٠

 إجراًء جديدا مينح املرأة حرية العمل لنصف الوقت         ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٢املؤرخ  
  .مع احلصول على ثلثي راتبها واالحتفاظ بكامل حقوقها فيما يتعلق بالتغطية االجتماعية والتقاعد

اقات، ُيربَّر حصول املرأة على هذا احلق بنـشاطها املهـين يف            وفيما خيص االستحق    -٣٠١
). اسـتحقاق األرملـة   (أو تكفل النظام هبا عقب وفاة زوجها        ) استحقاق التقاعد (املاضي  

وحتصل املرأة على هذا احلق بدون متييز كما تـستفيد مـن االسـتحقاقات االجتماعيـة                
 املائـة مـن أعـداد احلاصـلني علـى         يف ٤٣وتستأثر النساء يف الواقع بنسبة      . والعالوات

  . يف املائة من مبالغ اإلعانات واالستحقاقات٢٨,٣االستحقاقات وتستفيد بنسبة 
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 يف  ٤٤,٦تصل هـذه النـسب إىل       ) اإلدارة واملؤسسات العامة  (ويف القطاع العام      -٣٠٢
  . يف املائة على التوايل٣٠,٧ائة وـامل

 اجملموع نساء رجال املسجلون

 ٥٢٢ ٤٣٩ ٢٧١ ٤٥ ٢٥١ ٣٩٤ املتقاعدون

 ٨٧٩ ١٦٩ ٨٠٢ ١٦٥ ٠٧٧ ٤ األزواج الباقون على قيد احلياة

 ٧١١ ١١٣ ٦١١ ٩٩ ١٠٠ ١٤ األيتام

 ١١٢ ٧٢٣ ٦٨٣ ٣١٠ ٤٢٩ ٤١٢ اجملموع  

   من قائمة القضايا٢٦ الرد على الفقرة    
 ؤسـسات لقد أُنشئ نظام العمل لنصف الوقت يف اإلدارات العامة واجلماعات احمللية وامل             -٣٠٣

  . ١٩٨٥يونيه / حزيران١٧ املؤرخ ٨٣٩-٨٥العامة ذات صبغة إدارية مبوجب األمر رقم 
ويتمثل العمل لنصف الوقت يف أداء خدمة أسبوعية تعادل مدهتا نصف املدة املطلوبة               -٣٠٤

  .من املوظفني املتفرغني الذين يؤدون الوظائف نفسها
 يف اإلجـازات نفـسها املخصـصة        وللموظفني الذين يعملون لنصف الوقت احلق       -٣٠٥

  .للموظفني املتفرغني
وجتري االقتطاعات اليت تطبَّق كاشتراكات يف نظام التقاعد والرعاية االجتماعيـة،             -٣٠٦

على التعويضات املقدمة للموظف املستفيد من نظام العمل لنصف الوقـت باالسـتناد إىل              
  . األجور والعالوات املتعلقة برتبة املوظف املتفرغ

  :ويبني اجلدول التايل عدد املستفيدين من هذا النظام حسب نوع اجلنس  -٣٠٧
 الذكور  اإلناث

١٨ ١٩٩  

وفيما يتعلق بنظام العمل لنصف الوقت مع احلصول على ثلثي الراتب، الذي تستفيد               -٣٠٨
  خاصـاً   نظاماً ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢٨ املؤرخ   ٥٨-٢٠٠٦منه األمهات، أنشأ القانون رقم      

الراتب لصاحل األمهات الاليت لـديهن      ) ٣/٢(صف الوقت مع االستفادة من ثلثي       بالعمل لن 
وال يغطي شرط السن احملـدد  ).  عاماً ١٦(طفل أو أطفال تقل أعمارهم عن ستة عشر عاما          

  .هذا األطفال املعوقني
 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢ املـؤرخ    ٣٢٣٠-٢٠٠٦وحيدد األمر رقم      -٣٠٩

 الشروط واإلجراءات املتعلقـة     ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٩خ   املؤر ٤٣والتعميم رقم   
  .هبذا النظام وطرائق تطبيقه

سـنوات وقابلـة    ) ٣(ومدة االستفادة من العمل لنصف الوقت حمددة يف ثـالث             -٣١٠
  .للتجديد مرتني
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وحتتفظ األمهات املستفيدات من هذا النظام حبقهن الكامل يف زيادة الراتب والترقية              -٣١١
  .جازات والتغطية االجتماعيةواإل
ومنذ دخول هذا النظام حيز التطبيق، بلغ عدد األمهات الاليت تستفدن من العمـل                -٣١٢

  :مثلما يبني بالتفصيل أدناه ٢ ٣٢٨لنصف الوقت مع احلصول على ثلثي الراتب، 
 )املقبولة(عدد الطلبات املستهدفة  عدد الطلبات الصادرة السنة

٠٦١ ١ ٥٠٤ ١ ٢٠٠٧ 

٣٨٨ ٥٤٥ ٢٠٠٨ 

٣٦٠ ٥١٠ ٢٠٠٩ 

 ١ ٠٧١، تلقت اإلدارة العامة للمصاحل اإلدارية والوظيفة العمومية         ٢٠١٠ويف سنة     -٣١٣
وستعرض هذه الطلبات على نظـر      .  للتجديد  طلباً ٥٨٦ ألول مرة و    طلباً ٤٨٥، منها   طلباً

  .جلنة تقنية

   من قائمة القضايا٢٧ الرد على الفقرة    
. اءات للمقارنة بني القطاعات غري الرمسية والقطاع الرمسـي        ال توجد لألسف إحص     -٣١٤

  .ورغم هذا، فإن النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي تستفدن من التغطية االجتماعية
ذلك، يتصف حتليل العمالة غري املنظمة خارج القطاع الزراعي إىل حد كـبري             ومع    -٣١٥

ويربز هـذا   ).  تستخدم أقل من ستة عمال     اليت(خبصائص العمالة يف الشركات بالغة الصغر       
ويف .  للوضع السائد يف القطـاع املـنظم       لوضع الرجال بل وحىت مماثالً      مماثالً التحليل وضعاً 

 يف املائة مـن     ٢٠,٦ أن املرأة تشغل     ٢٠٠٧الواقع، تبني دراسة استقصائية أُجريت يف سنة        
  .العمالة يف الشركات بالغة الصغر

 ١٣,١(قطاع التصنيع   : الشركات بالغة الصغر على النحو التايل     وتتوزع النساء يف      -٣١٦
 يف املائة؛ ويستأثر قطاعا التجارة واخلدمات       ٠,٢، ويشغِّل قطاع البناء     )يف املائة من السكان   

ـ        ٤٧,٢ يف املائة و   ٣٩,٥بنسبيت   ة يف الـشركات    ـ يف املائة على التوايل من العمالة اإلمجالي
  .البالغة الصغر

حاضرة باألساس يف القطاعات التقليدية اليت تستخدم اليد العاملة النـسائية           واملرأة    -٣١٧
 يف املائة من    ٥٢,٧وهي صناعات النسيج واملالبس واجللد واألحذية اليت تستأثر فيها بنسبة           

ـ          ٣٧,١العمالة؛ ومتثل    ات املقدمـة   ـ يف املائة من العمالة يف اخلدمات وبـاألخص اخلدم
 يف املائة على التوايل من العمالة يف قطاع االتـصاالت           ٤٧,٧ يف املائة و   ٤٤,١لألشخاص و 

  .وخدمات أخرى
يف  يف قطاعات البناء والصناعات اخلشبية وصنع الفوالذ والعمل          ويبقى حضور املرأة ضعيفاً     -٣١٨

  ). يف املائة على التوايل من أعداد العاملني٠,٤ يف املائة و١,٨ يف املائة و١,٥(جمال املعادن 
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 ٢٠٠٧د هذا احلضور الدراسة االستقصائية الوطنية بشأن العمالة العامة لسنة           وتؤك  -٣١٩
 يف املائة يف قطاعات     ٤٣,٩ يف املائة يف البناء واألشغال العامة و       ١,٤اليت بينت أن املرأة متثل      

 يف  ٢٤,٤ يف املائة يف النسيج واملالبس واجللد واألحذية و        ٧٣,٣التصنيع حيث تستأثر بنسبة     
  ). يف املائة يف الشركات بالغة الصغر٢٣,٦مقابل (اخلدمات املائة يف 
. لنـساء ل يف املائة من القروض      ٣٣البنك التونسي للتضامن     حـد من ـ، فق وأخرياً  -٣٢٠

 يف ١٥,٩ يف املائة يف اخلـدمات و      ٣٥,٢ يف املائة من النساء يف مهن صغرية و        ٤٣,٣وتعمل  
 يف املائة من النساء من      ٣٨يدوية واستفادت    يف املائة يف احلرف ال     ٥,٦القطاعات الزراعية و  
  .قروض بالغة الصغر

   من قائمة القضايا٢٨ الرد على الفقرة    
بالرغم من أن التقرير يبني أن معدل نشاط النساء األميات أو احلاصالت على تعليم                -٣٢١

 ابتدائي أو ثانوي أعلى من معدل نشاط النساء الاليت تابعن دراسات عليا، مـن املناسـب               
 هـذا  ويفـسر . معدل تشغيل النساء األمياتالتذكري بأن التقرير نفسه قد أشار إىل اخنفاض      

  . العايلاألّمية والزيادة يف معدل اشتغال النساء ذوات املستوى التعليميبتراجع معدالت 
شّجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ الربامج       " متابعة توصية اللجنة اليت      يف إطار و  -٣٢٢

 "سيما الريفيـات واملـسّنات     ي بصورة خاصة إىل خفض معّدالت أّمية النساء، وال        اليت ترم 
تقريري  عند نظرها يف      املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      انظر املالحظات اخلتامية للجنة   (

، )٢٠٣، الفقرة A/57/38 ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٤تونس الدوريني الثالث والرابع اجملمعني، 
جراءات إل اخنفاضات هامة بفضل خمتلف ا     ،أثناء الفترة املشمولة بالتقرير   إلناث،  اسّجلت أّمية   

  . الظاهرةاخلاصة املتخذة من أجل استئصال هذه
، يهدف يف املقـام األول إىل       ٢٠٠٠وقد ُوضع برنامج وطين لتعليم الكبار يف سنة           -٣٢٣

 عن هـذا،    وفضالً. ميةباألخص من األ   إخراج الشباب والنساء املوجودين يف الوسط الريفي      
نشاطه مؤخرا ليشمل العامالت األميات الاليت يعملـن يف املؤسـسات           الربنامج  وسع هذا   

احل الطـالب   ـاالقتصادية ويف القطاعات العامة، وجنح يف مواصلة إدماج التلمذة املهنية لص          
  . وال سيما الفتيات

.  ملموساًج املذكور ارتفاعاًونتيجة لذلك، ارتفع معدل النساء املستفيدات من الربنام      -٣٢٤
وساهم . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائة من عدد الطالب اإلمجايل يف الفترة          ٧٩,٦ومثلت النساء   

ي ـة ف ـ يف املائ  ٣٦هذا يف تراجع واضح ملعدل األمية لدى املرأة إذ اخنفض هذا املعدل من              
  .٢٠٠٦ يف املائة يف سنة ٢٨,٧ إىل ١٩٩٩سنة 
ت يف  ـدة أجري ـواقع، واستنادا إىل دراسة استقصائية جدي     ويبني هذا الوضع يف ال      -٣٢٥
معدل نشاط النساء حسب املستوى التعليمي، أنه كلما كان املـستوى           بشأن   ٢٠٠٧سنة  

  : كالتايل٢٠٠٧وكانت هذه املعدالت يف سنة . التعليم أعلى، زاد معدل النشاط
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  ٢٠٠٧معدل نشاط اإلناث حسب املستوى التعليمي يف سنة 
  ٢٠٠٧  
 ١٢,٦  مياتاأل

 ٢٦,٥  احلاصالت على التعليم االبتدائي

 ٢٧,٧  احلاصالت على التعليم الثانوي

 ٥٦,٣  احلاصالت على التعليم العايل

  الصحة    

   من قائمة القضايا٢٩ الرد على الفقرة    
تويل تونس يف إطار سياستها اإلمنائية عناية خاصة لقطاع الصحة وحتـسني صـحة        -٣٢٦
وأُويل اهتمام خاص مع ذلك للسياسة الصحية اليت تستهدف املرأة،          . ان بصفة عامة  ـالسك

  .ال سيما املرأة البالغة سن اإلجناب
وقد تطورت هذه السياسة، اليت كانت تقوم على مفهوم تنظيم األسرة، حنو مفهوم               -٣٢٧

صحة األم والطفل لتندرج حاليا يف هنج للصحة اإلجنابية متمركز حول النـهوض بالـصحة          
  .ة للنساء بصورة عامة ولألم بصورة خاصة ووقايتها ورعايتهااخلاص
ويف هذا اإلطار وإىل جانب دعم املصاحل املتخصصة باهلياكل األساسية واملعـدات              -٣٢٨

املتطورة واملوظفني الطبيني واملساعدين الطبيني املتخصصني، جرى تعميم إدمـاج خـدمات     
ة، ووضع برنامج وطين لفترة احلمل واعتمـاد  الصحة اإلجنابية داخل املراكز الصحية األساسي    

  .نظام ملراقبة وفيات األمهات
وأُحرز تقدم واسع بفضل هذا النهج مثلما يشهد على ذلك تطور مجيع مؤشـرات                -٣٢٩

  :الصحة اإلجنابية وميكن أن نذكر منها ما يلي
 ٢٠١١هدف  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 ٣٥أقل من  ٣٥,٧ ٣٩,٨ ٤١,٥  والدة١٠٠ ٠٠٠وفيات األمهات يف كل 
 ١٠٠ ٩٦ ٩٥,٤ ٩٤,٧ معدل الوالدة حتت اإلشراف بالنسبة املئوية

 ١٥ ١٨ ١٨,٤ ١٨,٧ معدل وفيات األطفال بالنسبة املئوية
  تغطية حاالت احلمل بأربع استشارات على األقل

 ٧٥ ٧٠,٤ ٧٠,٣ ٧٠,١ بالنسبة املئوية
 ١٠,٠ ١٣,٥ ١٣,٨ ١٤,٠ معدل وفيات املواليد

 ٨٥٠ ٨٥٠ ٨٦٥ ٩٦٨ يةالكثافة الطب
     العمر املتوقع عند الوالدة

 - ٧٢,٥ ٧٢,٤ ٧٢,٣ الرجال
 - ٧٦,٤ ٧٦,٣ ٧٦,٢ النساء
 ٧٦,٥ ٧٤,٤ ٧٤,٣ ٧٤,٢ اجملموع
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 مـن   ت كيلومترا ٥ يف املائة من السكان على بعد يقل عن          ٩٥ويف تونس، يسكن      -٣٣٠
سني هذا املعدل ناتج عن     وحت. ٢٠٠٦ يف املائة يف سنة      ٩٠ مقابل   ٢٠٠٩مستوصف يف سنة    

تعزيز هياكل اخلط األول، أي مستشفيات األقضية وال سيما املراكز الصحية األساسية الـيت              
  .تقدم اخلدمات الصحية ذات طابع وقائي واستشفائي إىل جانب التثقيف الصحي

وترجع كثافة املراكز الصحية األساسية يف كل والية إىل كون الوالية ذات طـابع                -٣٣١
ويف الواقع، كلما كانت    . ي أم ال وإىل خاصيتها كوالية ساحلية أو والية تقع داخل البلد           ريف

  .الوالية ذات أغلبية حضرية، زادت كثافة شبكة املراكز الصحية األساسية فيها
وبالتايل، يرمي تكثيف شبكة املراكز الصحية األساسية يف الواليـات ذات أغلبيـة               -٣٣٢

مات الرعاية من السكان الذين تكون مساكنهم متفرقة ومتباعدة         ريفية إىل زيادة تقريب خد    
  . عن بعضها البعض بصورة عامة

  وزيع املراكز الصحية األساسية حسب الوالياتت
 ترتيب الواليات عدد السكان لكل مركز عدد املراكز الوالية

 الواليات الساحلية
 ٢٤ ٢٦٥ ٢٠ ٤٩ تونس
 ٢٣ ٩٢٤ ١٨ ٢٥ أريانة

 ٢٢ ٣٤٠ ١١ ٤٩ بن عروس
 ٢١ ٩٦٧ ٨ ٤٠ منوبة
 ٢٠ ٠٨٦ ٦ ٩٧ سوسة

 ١٩ ٩٨٧ ٥ ٩٠ بنـزرت
 ١٨ ٨٦٨ ٥ ١٢٥ نابل

 ١٧ ٨٠٠ ٥ ١٥٦ صفاقس
 ١٦ ٩٠٠ ٤ ١٠١ املنستري
 ١٤ ١٢٢ ٤ ٨٦ قابس
 ١٣ ٩٩٥ ٣ ١١٢ مدنني
 ٨ ٤٥٠ ٣ ١١٣ املهدية

    الواليات الداخلية
 ١٥ ٢٦٠ ٤ ١٣٠ القريوان
 ١٢ ٦٨٨ ٣ ١١٤ جندوية

 ١١ ٦٦٦ ٣ ١١١ يدي بوزيدس
 ١٠ ٦٥٣ ٣ ٩٢ قفصة

 ٩ ٦٠١ ٣ ١١٨ القصرين
 ٧ ٤١٠ ٣ ٤٩ زغوان
 ٦ ٢٣٧ ٣ ٩٤ باجة
 ٥ ١٦٥ ٣ ٣٢ توزر

 ٤ ٧٣٠ ٢ ٩٤ الكاف
 ٣ ٦٥٠ ٢ ٨٨ سليانة
 ٢ ٥٩٣ ٢ ٥٧ قبلي

 ١ ٣٣٤ ٢ ٦٢ تطاوين
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  عمومـاً   التوجهات واألهداف الرامية إىل النهوض بـصحة النـساء         وتندرج دائماً   -٣٣٣
 على قائمة أولويات الصحة العامة يف اخلطط اإلمنائية ويف الربامج           وبالصحة اإلجنابية خصوصاً  

  .الرئاسية على حد سواء
  :، كانت األهداف املرسومة هي٢٠١١-٢٠٠٧وفيما خيص اخلطة رباعية السنوات   -٣٣٤

  والدة حية؛ ١٠٠ ٠٠٠ يف كل ٣٥ختفيض وفيات األمهات إىل أقل من  •
  :غطية اخلدمات اخلاصة بفترة احلمل لتحقيق ما يليحتسني ت •

 ؛ يف املائة٩٠معدل تغطية باستشارة واحدة على األقل قبل الوالدة أعلى من  •

 ؛ يف املائة٨٠معدل تغطية بأربع استشارات على األقل قبل الوالدة أعلى من  •

 ؛ يف املائة٧٠معدل تغطية بعد الوالدة أعلى من  •

 . يف املائة١٠٠بلغ معدل والدة حتت اإلشراف ي •

 الـيت   )MICS3(  املؤشـرات  ة متعدد ةعنقوديوباالستناد إىل الدراسة االستقصائية ال      -٣٣٥
، يبني تقييم منتصف مسار التقدم احملرز من أجل بلوغ هذه األهداف            ٢٠٠٦أجريت يف سنة    

  :النتائج التالية
املنشود ليصل  جتاوز معدل التغطية باستشارة واحدة على األقل قبل الوالدة اهلدف            •

 يف  ٨٤ يف املائة يف والية نابل إىل        ٩٩,٦وخيتلف هذا املعدل من     .  يف املائة  ٩٦إىل  
  املائة يف والية القصرين؛

 يف املائـة    ٦٧,٥وصل معدل التغطية بأربع استشارات على األقل قبل الوالدة إىل            •
  ؛١٩٨٩ يف املائة يف سنة ٢٨,٣٠مقابل 

ـ  ـ ف ٧١,٣ يف املائة إىل     ٢٣ن  ارتفع معدل الوالدة حتت اإلشراف م      • ة يف  ـي املائ
  . يف املائة٩٤,٥ مث إىل ١٩٨٩سنة 

لسياق، قدم خبري دويل مت تعيينه من أجل دراسة مدى انتـشار وفيـات              ويف هذا ا    -٣٣٦
 مولود حي   ١٠٠ ٠٠٠لكل   ٣٦,٥( عن البيانات املستقاة      ال خيتلف كثرياً   ، تقديراً األمهات
 "ذا النست" وُنشرت يف اجلريدة الربيطانية  بلدا١٨١ًلت من نتائج دراسة مش) ٢٠٠٦يف عام 

The Lancet)(ً١٠٠ ٠٠٠ وفـاة لكـل   ٣٦ إليها،  ويبلغ معدل وفيات األمهات يف تونس استنادا 
 .والدة حية

 مناطق على أهنا ذات أولويـة،       ٧ويف إطار برامج الصحة اإلجنابية، جرى تصنيف          -٣٣٧
دة ترمي إىل حتسني مؤشرات صـحة األم والطفـل          وهي ال تزال تستفيد من إجراءات حمد      

  . ووفيات الرضعوفيات األمهاتوخفض معدالت 
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 : هلذه الغاية، مت اختاذ اإلجراءات التاليةوحتقيقاً  -٣٣٨

إنشاء جلنة تقنية برئاسة وزير الصحة لدراسة الوضع واعتماد املبادرات واملقترحات            •
 ات الرضع؛ ووفيوفيات األمهاتاملناسبة للحد من معدالت 

خطة بالتعاون مع اليونيسيف، لتدريب األطباء والقابالت األساسيني علـى          وضع   •
 ؛وفيات األمهاتعوامل اخلطر املتعلقة ب

الوقاية من فقر الدم بني النساء احلوامل واملرضعات املعرضات لإلصابة بـه، عـن               •
 طريق تيسري احلصول على األدوية وإجراء التحليالت الطبية الالزمة؛

اء وتطوير وحتديث عدد من وحدات التوليد ومراكز الرعاية الصحية األساسية، إنش •
من خمتلف املستويات وال سيما يف مناطق القصرين والقريوان وبرترت والكـاف            

 وسوسة وتطاوين؛

أجهزة التصوير باملوجات فـوق     (دعم املرافق الصحية باملعدات والوسائل الالزمة        •
خلدمات صحة األم والطفل يف بعض املنـاطق        ..)  .الصوتية وسيارات اإلسعاف  

 والشروع يف تنفيذ خطة ترمي إىل سد الفجوة بني مستويات وحدات التوليد؛

وضع خطة لإلشراف من أجل رصد وتقييم مدى التقدم احملرز يف حتقيق األهداف              •
 احملددة؛

 تعزيز إجراءات التوعية والتثقيف بشأن تشجيع إجراء الفحوص الطبية قبل الوالدة           •
وبعدها والوالدة حتت اإلشراف الطيب، وهي إجراءات استهدفت النساء يف املناطق           

وقبل ذلك، جرت عملية واسعة النطاق إلعادة نشر العامالت         . الريفية بوجه خاص  
 يف جمال التنشيط واألفرقة املتنقلة وإعادة تدريبهن؛

ملأمونة،  حتقيق تقدم ملحوظ حنو توسيع نطاق خدمات األمومة ا٢٠٠٩وشهد عام   •
وذلك بفضل تشكيل فريق متنقل للتوعية وإنشاء مراكـز جديـدة ال سـيما يف               

 واليات القريوان وقفصة وتطاوين؛

 على ذلك، جتدر اإلشارة إىل جمانية خمتلف خدمات تـشخيص األمـراض             عالوة •
ومن املتاح احلصول على األدوية األساسية يف معظـم اهلياكـل           . ورعاية املرضى 
 ومراكـز   للديوان الوطين لألسرة والعمران البشري    اهلياكل التابعة    العامة، ال سيما  

 .الرعاية الصحية األساسية

حياة املـرأة    وباإلضافة إىل ذلك، حتتل التدخالت والربامج الرامية إىل حتسني نوعية           -٣٣٩
طوال حياهتا، لتمكينها من التمتع بصحة جيدة خالل عمرها املتوقع، مكانة كبرية يف جمـال               

 األسرة والصحة اإلجنابية اللذين أُدرجا منذ انعقاد املؤمتر العاملي للسكان والتنميـة يف              تنظيم
 .، يف إطار هنج يستهدف األفراد من اجلنسني واألزواج١٩٩٤القاهرة عام 
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وهلذه الغاية، أضيف إىل استحقاقات تنظيم األسرة العديد من االستحقاقات األخرى             -٣٤٠
 مثل كشف اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وسرطان         املتعلقة بالصحة اإلجنابية  

عنق الرحم وسرطان الثدي والعقم، والرعاية السابقة للوالدة، ورعاية املرأة يف سن انقطـاع              
ونتيجة لذلك، بلغ معدل انتـشار اسـتعمال        . احليض ومنع العنف يف اجملالني العام واخلاص      

 .ائة لدى النساء يف سن اإلجناب يف امل٦٠,٢وسائل منع احلمل حوايل 
وباإلضافة إىل ذلك، أويل اهتمام خاص يف السنوات األخـرية للـصحة اجلنـسية                -٣٤١

فقـد مت وضـع وتنفيـذ       . واإلجنابية لدى املراهقني والشباب ولصحة النساء ضحايا العنف       
التصال استراتيجيات وأنشطة خاصة بالشباب من اجلنسني، وبرامج حمددة لإلعالم والتعليم وا        

وخدمات تتعلق بالصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية يف إطار شراكة مع مجعيات الـشباب يف              
 .بيئات خمتلفة من خالل إشراك خمتلف القطاعات املعنية

اإلسباين لتعزيز املساواة    - وباإلضافة إىل ذلك، ويف إطار مشروع التعاون التونسي         -٣٤٢
ذت عدة أنشطة تتعلق بالبحث والتدريب والتوعيـة        بني اجلنسني ومنع العنف ضد املرأة، ُنف      

املوظفون الطبيون واملـساعدون الطبيـون واملنـدوبون        : والدعوة لفائدة األشخاص املعنيني   
 .وأخصائيو علم النفس واملربون واملنتخبون على املستوى احمللي والدعاة، وما إىل ذلك

   من قائمة القضايا٣٠الرد على الفقرة     
اإليـدز منـذ    /ومة يف تونس تصديها خلطر فريوس نقص املناعة البشرية        بدأت احلك   -٣٤٣

وُوضع برنامج وطين ملكافحة اإليدز      .ظهور أوىل حاالت اإلصابة به يف منتصف الثمانينيات       
 جرى تعزيزه بصورة مطردة مما أتاح إحراز تقدم ملحوظ سواء على مستوى             ١٩٨٧يف عام   

 يدز والوقاية منه أو على مستوى تقدمي الرعاية النفسيةاإل/التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية
الجتماعية والطبية للمصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ولألشخاص املعرضني بـشكل           وا

- كبري خلطر اإلصابة به، بغض النظر عن نوع اجلنس أو السن أو االنتماء لفئـة اجتماعيـة         
 .اقتصادية ما أو غري ذلك من االنتماءات

هكذا، ُبذلت جهود كبرية، إىل جانب أنشطة التوعية والتثقيف يف بيئات خمتلفـة،             و  -٣٤٤
  بتعميم جمانية العالج الثالثـي خـصوصاً    ٢٠٠١يف جمال اخلدمات العالجية تكللت يف عام        

 .للنساء من الفئات املعرضة للخطر مثل النساء املهاجرات والبغايا
متعددة، متكنت تونس من ضـبط   اتوبفضل هذا التصدي املبكر الذي مشل ختصص   -٣٤٥

حالة انتشار الوباء اليت اتسمت باالستقرار وبطء االنتشار حىت يف أوساط الفئات املعرضـة              
 .خلطر اإلصابة به

 منذ أكثر من عقـد      وبالفعل، مل يتجاوز عدد احلاالت اجلديدة السبعني حالة سنوياً          -٣٤٦
 .من الزمان
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اإليدز بني عموم السكان بواحـد      /ناعة البشرية ويقدر معدل انتشار فريوس نقص امل       -٣٤٧
 ٦٠(وُيظهر توزيع املصابني حبسب نوع اجلنس غلبة الذكور ). ١٠ ٠٠٠(لكل عشرة آالف 

  .) يف املائة لإلناث٤٠يف املائة للذكور مقابل 
وعلى الرغم من هذا الوضع الذي ال يبعث على القلق، فقد بذلت جهود كبرية يف                 -٣٤٨

قطاب دعم الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا، وتكللت تلك جمال الدعوة الست
اجلهود بتوقيع تونس التفاق تعاون مع الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والـسل واملالريـا              

ار فـريوس نقـص     دعم الشراكة وتكثيف االستجابة ملكافحة خطر انتش      "يقضي ببدء تنفيذ    
  ."يدز يف تونساإل/املناعة البشرية

، يف إطار اخلطـة     ، أيضاً ٢٠١٢-٢٠٠٧ويندرج هذا املشروع الذي يشمل الفترة         -٣٤٩
اإليدز واألمراض  / ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     ٢٠١٠-٢٠٠٦االستراتيجية الوطنية   

كـشف  : املنقولة باالتصال اجلنسي، ويرمي إىل الوقاية بشكل أساسي عن طريق ما يلـي             
النفسانية، ومنـع تعـاطي املخـدرات       وة، والرعاية االجتماعية    املعاجلاإلصابة بالفريوس، و  

 .واالتصال اجلنسي بدون وقاية
 للجهود املبذولة ملكافحة الوباء والسيطرة عليه واحلـد         كما ميثل هذا الربنامج دعماً      -٣٥٠

من معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ومن تفشيه وأثره، عن طريق حتسني نوعيـة               
شخاص املصابني بالفريوس وأسرهم، وحتسني فرص احلصول على الرعاية الـشاملة           حياة األ 

واملناسبة وكذلك استحداث نظام وطين للمتابعة والتقييم فيما يتعلـق بـاألمراض املنقولـة              
 .اإليدز/باالتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية

 : يةويرمي هذا الربنامج إىل حتقيق األهداف احملددة التال  -٣٥١
حتسني سبل احلصول على اخلدمات املناسبة يف جمال الوقاية بالنسبة للمجموعـات             •

 اليت متارس سلوكا يعرضها للخطر الشديد؛

تعزيز قدرات املنظمات غري احلكومية على العمل بوصفها من اجلهات الفاعلـة يف              •
الوقاية من الفريوس يف أوساط اجملموعات اليت متارس سلوكا يعرضـها للخطـر             

 لشديد؛ا

احلد من انتشار السلوك الذي ينطوي على خطر اإلصـابة بـاألمراض املنقولـة               •
 فريوس نقص املناعة البشرية بني اجملموعات املعرضة لإلصابة؛/باالتصال اجلنسي

حتسني فرص االستفادة من الرعاية املتعلقة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي بني            •
 اجملموعات املعرضة لإلصابة؛

  سبل احلصول على خدمات عالية اجلودة يف جمال الرعاية؛حتسني •
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) اإليـدز /األشخاص احلاملني لفريوس نقص املناعة البـشرية      (حتسني نوعية حياة     •
 وحياة أسرهم من خالل توفري الدعم النفسي واالجتماعي األمثل؛

 احلد من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل؛  •

اجلنسي وفريوس نقص املناعـة     بائي لألمراض املنقولة باالتصال     وحتسني الرصد ال   •
 اإليدز من خالل إنشاء نظام مراقبة من اجليل الثاين؛/البشرية

 اإليدز؛/تطوير القدرات الوطنية يف جمال رصد وتقييم فريوس نقص املناعة البشرية •

ة، من خالل   حتديد العوامل النفسية االجتماعية النتقال فريوس نقص املناعة البشري         •
 .إجراء حبوث ميدانية

الصنـدوق العاملي حملاربة اإليـدز والـسل واملالريـا         ع  إجنازات املرحلة األوىل من مشرو        
)٢٠٠٧/٢٠٠٩(  

الصنـدوق العاملي حملاربة اإليدز والسل واملالريا القـائم علـى هنـج             إن مشروع   -٣٥٢
مية واألهليـة الفاعلـة،     تشاركي ودينامية متعددة التخصصات تشمل مجيع اجلهات احلكو       

يستهدف يف املقام األول، الشباب املقيدين وغري املقيدين يف املدارس الذين ُيعتربون عرضـة              
للخطر، واألشخاص احلاملني لفريوس نقص املناعة البشرية وأسرهم، واجملموعات اليت متارس           

ء، رجـال، والـسجنا   عالقات جنسية مـع     ذوي   ينطوي على خطر بالغ كالرجال       سلوكاً
ومتعاطي املخدرات عن طريق احلقن، والعامالت يف جمال اجلنس، والنساء يف سن اإلجناب،             

 .واجملندين واألشخاص كثريي التنقل
وقد مت االستناد يف ختطيط أنشطة التوعية وتقدمي الرعايـة النفـسية واالجتماعيـة                -٣٥٣

وهو يستهدف بوجه   . نواستقطاب الدعم، إىل النُّهج اليت تراعي نوع اجلنس وحقوق اإلنسا         
 .خاص األشخاص األشد عرضة للخطر والفئات األكثر ضعفاً

برنامج الصندوق العاملي حملاربة اإليدز والسل واملالريـا         وخالل املرحلة األوىل من     -٣٥٤
 :مت القيام مبا يلي) ٢٠٠٩أغسطس / آب- ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول(

 والية،  ٢٤ية البالغ عددها    اختاذ إجراءات وشن محالت توعية يف الواليات التونس        •
استهدفت الفتيات والفتيان على حد سواء بغية تعزيز املعرفة فيما يتعلق باألمراض            

اإليدز والترويج لثقافة الوقاية /فريوس نقص املناعة البشرية/املنقولة باالتصال اجلنسي
 يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية؛

ات يف القطـاعني العـام واخلـاص،     تنظيم دورات تدريبية ملختلف مقدمي اخلدم      •
كاألطباء والقابالت وأخصائيي علم النفس والعامالت يف جمال التنشيط من أجـل      
حتسني نوعية الرعاية املقدمة ومكافحة التمييز ضد األشخاص املصابني بفـريوس           

 نقص املناعة البشرية؛
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 يف مرافق   ُنفذت أنشطة حمددة للترويج الستخدام الواقي الذكري الذي ُوزع جماناً          •
 الصحة العامة وبيع بأسعار رمزية يف الصيدليات؛

 ؛٢٠٠٩الترخيص ببيع الواقي الذكري خارج الصيدليات منذ يناير  •

سيما   استكمال الصيغة النهائية خلطة هتدف إىل توفري الواقي األنثوي ال          جيري حالياً  •
 للعامالت يف جمال اجلنس؛

لفحص الطوعي لكشف اإلصابة بفريوس      لتقدمي املشورة وإجراء ا     مركزاً ١٩إنشاء   •
 .٢٠٠٩ و٢٠٠٨ ودون الكشف عن اهلوية بني عامي اإليدز جماناً/نقص املناعة البشرية

الصندوق العاملي حملاربة اإليدز والسل واملالريـا، مت   وبفضل الزخم العاملي ملشروع  -٣٥٥
 : حتقيق النتائج التالية

اجلنسني الذين حيملون فريوس نقص     رتفاع نسبة األشخاص البالغني واألطفال من       ا •
  باملائة؛٩٣ من العالج الثالثي إىل  شهرا١٢ًاملناعة البشرية ويتلقون العالج بعد 

 بفريوس نقص املناعة البشرية وأسرهم مـن الـدعم           مصاباً  شخصاً ٧١٦استفادة   •
 االجتماعي والطيب املناسب؛ - النفسي

 حدة موزعة؛ و١٣ ٥٦٢ ١١٠زيادة توزيع الواقي الذكري ليبلغ  •

  باملائة؛٢٨بنسبة )  سنة٢٤-١٥(زيادة استخدام الواقي الذكري بني الشباب  •

اقتصادية هشة من جلسات     و  ينتمون إىل بيئة اجتماعية    شخصاً ٤١ ٣٧٣ادة  استف •
 /نـسي واتصاالت توعية وإعالم بشأن الوقاية من األمراض املنقولة باالتـصال اجل          

 ن اخلدمات املتاحة يف هذا اجملال؛اإليدز وم/فريوس نقص املناعة البشرية

معلومات ومعرفة واضـحة عـن       ارتفاع نسبة الشباب من اجلنسني الذين ميلكون       •
  باملائة؛٤٠,٣اإليدز إىل / طرق الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

ارتفاع عدد األشخاص الذين استفادوا من خدمات إجراء فحص فريوس نقـص             •
  وامرأة؛رجالً ٨ ٦٩٨ل سري وجماين، إىل اإليدز بشك/املناعة البشرية

 وشابة من جهود التوعية اليت استهدفت الـشباب مـن         شاباً ٢٠٦ ٤٧٤استفادة   •
 اجلنسني خارج الوسط الدراسي وداخله؛

مراعاة االستراتيجية الوطنية ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية مـن األم إىل              •
ملعرضات بدرجة كبرية خلطر اإلصـابة      الطفل للمشاكل اخلاصة بالنساء احلوامل ا     

وهي تشمل يف مجلة أمور، توفري التدريب بشأن منع انتقال الفريوس من    . بالفريوس
 القـابالت وأطبـاء   (األم إىل الطفل، للموظفني املعنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية           

إضـافة إىل   ) ... األطفال، وأطباء األمراض النسائية وأطباء الرعاية الصحية األولية       
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ومن املتاح  . توفري األدوات الالزمة جلمع البيانات وإعداد املواد التعليمية والتدريبية        
إجراء الفحص السريع لكشف اإلصابة بالفريوس يف وحدات التوليد وبعض مراكز           

 ؛)املراكز املتخصصة بالعناية بصحة األم والطفل(الرعاية الصحية األساسية 

لقات عمل للدعوة والتوعيـة اسـتهدفت املـسؤولني         تنظيم دورات تدريبية وح    •
املنتخبني حمليا والزعماء الدينيني لتعزيز مشاركتهم يف الوقاية من فـريوس نقـص             

اإليدز وحماربة وصم األشخاص املصابني بالفريوس وتعزيـز القـيم    /املناعة البشرية 
  .العاملية حلقوق اإلنسان

 إليدز يف أوساط العامالت يف جمال اجلنسا/الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية    

 من خماطر انتقال فريوس نقص املناعة البشرية واألمراض املنقولة باالتصال           مبا أن احلد    -٣٥٦
اجلنسي يف أوساط اجملموعات شديدة التعرض خلطر اإلصابة وتعزيز الوقاية يف أوساط الفئات             

روع الصندوق العاملي حملاربـة اإليـدز       ، ميثالن حمورين حيظيان باألولوية يف مش      األشد ضعفاً 
والسل واملالريا، فقد أويل اهتمام خاص للعامالت يف جمال اجلنس جتسد من خالل إجـراء               

 يف  دراسة استقصائية عن انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية مشلت العامالت سـراً            
عاية الـصحية األوليـة     جمال اجلنس، وذلك يف إطار شراكة حكومية وأهلية بني مديرية الر          

 . واجلمعية التونسية للوقاية من تعاطي املخدرات
اإليدز واألمراض /وتناولت هذه الدراسة انتشار اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية  -٣٥٧

املنقولة باالتصال اجلنسي، ومستوى املعرفة بطرق انتقال العدوى وسبل الوقايـة والـسلوك             
 .كري والسوابق يف اإلصابة باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسياجلنسي واستخدام الواقي الذ

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن نسبة انتشار اإلصابة بالفريوس بني تلك الفئة مـن                -٣٥٨
 . باملائة٠,٤٣السكان تبلغ 

وقامت اجلمعية التونسية للوقاية من تعاطي املخدرات بإعداد دراسـة استقـصائية              -٣٥٩
لوك مشلت العامالت سرا يف جمال اجلنس يف واليات صـفاقس وسوسـة             أخرى تتعلق بالس  

 : وإقليم تونس العاصمة، وركزت على ما يلي
عوامل اخلطورة على مستوى الفرد والبيئة، اليت جتعل فئة من النساء أكثر عرضـة               •

 اإليدز؛/من غريها لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية

 للمساعدة بغية   إليها هذه الفئة من السكان طلباً     اجلهات الفاعلة اليت ميكن أن تلجأ        •
حتليل أوجه التآزر الفعلية واملمكنة اليت من شأهنا أن تقلل من األسباب الرئيـسية              

 .اإليدز/والثانوية النتقال فريوس نقص املناعة البشرية

ة وبفضل هذه الدراسات االستقصائية اليت أجرهتا مديرية الرعاية الصحية األساسـي            -٣٦٠
اجلمعية التونسية للوقاية من تعاطي املخدرات واجلمعية       (لتعاون مع منظمات غري حكومية      با
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واجلمعية التونسية لإلعالم والتوجيه حول       والسيدا التونسية ملكافحة األمراض املنقولة جنسياً    
واليت مشلت ألول مرة فئة غري ظاهرة من السكان، تسىن توجيه جهود التوعية وتوفري              ) السيدا
فريوس نقص /عاية للعامالت يف جمال اجلنس للحد من خماطر انتقال األمراض املنقولة جنسياًالر

 .اإليدز، وتيسري فرص أكرب للحصول على اخلدمات يف جمال الوقاية والعالج/املناعة البشرية
 مـن دورات    ونتيجة لذلك استفادت مجيع النساء العامالت يف جمال اجلنس تقريباً           -٣٦١

ـ   / بشأن الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       توعية وتثقيف  ة األوىل  ـاإليدز خالل املرحل
 .من املشروع

ويعود الفضل يف بلوغ هذه النتيجة بوجه خاص، إىل اعتماد هنج تشاركي يقـضي                -٣٦٢
بتوظيف وتدريب مرشدات من األقران داخل هذه الفئة، مما مسح بالوصول إىل املزيـد مـن        

 . اجلنس يف مواقع جديدة كانت يف السابق خفية ويتعذر الوصول إليها يف جمالالعامالت سراً
كما متت توعية النساء السجينات يف عدة سجون وإصالحيات يف شىت أحناء تونس،             -٣٦٣

الديوان الوطين لألسـرة    وذلك من خالل اجلمعية التونسية لإلعالم والتوجيه حول السيدا و         
  .والعمران البشري

 العالقات األسرية    

   من قائمة القضايا٣١الرد على الفقرة     
حتسن وضع املرأة بشكل ملحوظ فيما يتعلق باملرياث، ال سيما بفضل االجتـهادات      -٣٦٤

 يف  واقع آخر معقد بقدر ما يصعب التغلب عليه، يقف حاليـاً          لكن يوجد   . الفقهية املستنرية 
نص القرآين الذي يتـضمن     وجه هذه الرغبة وهو ناجم عن كون قانون املرياث اسُتمدَّ من ال           

 . واضحة هبذا الشأن، األمر الذي ال يسمح بأي تفسري وال تغيري يف مضمونهأحكاماً
ولكن أُحرز تقدم كبري حنو تكريس املساواة بني اجلنسني يف قضايا املرياث بفـضل                -٣٦٥

 : إرساء اآلليات التشريعية التالية
ث يف حال مل يوجد وريث ذكـر        اليت متنح البنت احلق يف كامل اإلر      " الرد"آلية   •

 على نفس الدرجة من القرابة؛

نظام اهلبة الوجوبية الذي يسمح لألحفاد الذين تويف والدهم أو والدهتم قبل وفـاة            •
اجلد أو اجلدة باحلصول على سهم من تركة اجلد أو اجلدة يساوي حـصة األب               

. يمة الكلية للتركة   أو األم املتوفية من اإلرث، دون أن يتجاوز ذلك ثلث الق           املتوىف
وبذلك تستفيد احلفيدة اليتيمة من هذا اإلجناز التشريعي دون أي متييز على مستوى      

وتتمثل اآللية الثالثة يف نظام االشتراك يف األمالك الذي         . الوالدين واألجداد املتوفّني  
، وهو  ١٩٩٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ املؤرخ   ٩٧-٩٨أُرسي مبوجب القانون رقم     
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دى بذلك، إىل حتسن الوضـع       الشراكة يف العقار بني الزوج والزوجة وأ       نظام عزز 
 للمرأة األرملة بشكل كبري؛ املادي 

 ٩ املـؤرخ    ٩١-٩٨نظام االشتراك يف األمالك الذي أُنشئ مبوجب القانون رقم           •
، وساهم يف تعزيز حقوق املرأة املتزوجة فيما يتعلـق          ١٩٩٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

 ميكن اختياره بشكل طوعي متاما، فإن القـصد         رغم كونه نظاماً  و. حبيازة األمالك 
 بني الزوجني مىت كانـت   مشتركاً جعل عقار أو مجلة من العقارات ملكاً      "منه هو   

وذلك مبا يتالءم مع العالقة اجلديدة القائمـة        ) الفصل األول " (من متعلقات العائلة  
 ٢٣ عليها يف الفـصل      على املسؤولية املشتركة والشراكة بني الزوجني املنصوص      

 من جملة األحوال الشخصية؛) جديد(

. إعفاء اهلبات بني األسالف واألعقاب وبني األزواج من معلوم التسجيل النـسيب            •
 تـشرين  ٢٨ املـؤرخ   ٦٩-٢٠٠٦وأُنشئت هذه اآللية مبوجب القـانون رقـم         

 على الوصية بـني الـزوجني يف        عالتشجيوهي ترمي إىل    . ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
 لتطبيق قانون املرياث على حنو ما نـص         ا وبني األسالف واألعقاب، جتنباً    حياهتم

 .عليه املشرع

ا يتعلق بالتدابري املتخذة لضمان حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف غري ذلـك              وفيم  -٣٦٦
من جماالت األحوال الشخصية، وال سيما املهر والزواج والطـالق والوصـاية وحـضانة              

 :شارة إىل ما يلياألطفال، جتدر اإل
 على أنه   ٣، تنص جملة األحوال الشخصية يف الفصل        ق باملهر ـا يتعل ـفيم  -١  

ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقـة         . ال ينعقد الزواج إال برضا الزوجني     "
دوالر  ٠,٧ دينار يساوي    ١(وال ينطوي حتديد املهر يف مبلغ رمزي        ". وتسمية مهر للزوجة  

 .على بعد متييزي يف هذا السياق)  الواليات املتحدةمن دوالرات
فيما خيص الزواج، فإنه خيضع ألحكام صارمة يف جملة األحوال الشخصية              -٢  
، ويعد أي تدخل من     )٣الفصل  ..." (ال ينعقد الزواج إال برضا الزوجني     " على أنه    اليت تنص 

، إذ ال بديل للقبول     لزواج باطالً األب أو من ويل األمر يف اختيار الزوج أو أثناء إبرام عقد ا            
 من جملة األحـوال     ٩الفصل  ( إال يف احلاالت اليت نص عليها القانون         احلر املعرب عنه شخصياً   

  ).ةالشخصي
 سنة بالنسبة للجنسني، وعليه تنص جملـة األحـوال          ١٨سن الزواج هو      -٣  
لرجال وسـبع   كل من مل يبلغ عشرين سنة كاملة من ا        : "... على أن ) ٥الفصل   (الشخصية

عشرة سنة كاملة من النساء ال ميكنه أن يربم عقد الزواج وإبرام عقد الـزواج دون الـسن                  
املقرر يتوقف على إذن خاص من احملاكم وال يعطى اإلذن املـذكور إال ألسـباب خطـرية      

  ".وللمصلحة الواضحة للزوجني
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، وال ميكـن     به للزوجني معـاً    اً معترف فيما يتعلق بالطالق، فإنه يعترب حقاً       -٤  
وُيمنع  الطالق مـن  ). ٣٠الفصل " (ال يقع الطالق إال لدى احملكمة     "إذ   قضائيا،   التطليق إال 

 .جانب واحد بناء على مشيئة أحد الزوجني فقط
بتراضي الزوجني، بناء على طلـب      : ُيحكم بالطالق " على أنه    وينص القانون أيضاً    

شاء الطالق أو مطالبة     رغبة الزوج إن  أحد الزوجني بسبب ما حصل له من ضرر، بناء على           
 ). ٣١الفصل " (الزوجة به
 تتمتع املرأة ببعض الصالحيات فيما يتعلق بتعليم األبناء         ،فيما خيص الوالية    -٥  
إذا " على أنه    ٦٧وتنص جملة األحوال الشخصية يف الفصل       .  وإدارة حساباهتم املالية   وسفرهم

 من األبوين، وإذا انفصم الزواج وكان  بقي حياًانفصم الزواج مبوت، عهدت احلضانة إىل من
وعلى القاضي عند البت يف     . الزوجان بقيد احلياة، ُعهِدت احلضانة إىل أحدمها أو إىل غريمها         

اد احلضانة إليها بصالحيات    ـوتتمتع األم يف صورة إسن    . ذلك، أن يراعي مصلحة احملضون    
 ."باته املاليةفيما يتعلق بسفر احملضون ودراسته والتصرف يف حسا

 احلضانة من حقوق  " على أن    ٥٧تنص جملة األحوال الشخصية يف الفصل       : احلضانة  -٦
وبغية محاية املرأة املطلقة اليت متلك حق احلـضانة،         ". األبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما     

لكـه  أقرت جملة األحوال الشخصية حق املرأة احلاضنة ألطفاهلا، يف البقاء يف املسكن الذي مي             
يترتب للحاضنة عند إلزام    : " على أنه  ٥٦األب إذا أُلزم بإسكاهنا مع حمضوهنا، وينص الفصل         

األب بإسكاهنا مع احملضون حق البقاء يف املسكن الذي على ملك األب وزوال هذا احلـق                
ويف صورة إلزام األب بإسكان احلاضنة مع احملضون يف املـسكن الـذي يف              . بزوال موجبه 

وميكن مراجعة احلكـم  ...   األب على أداء معينات الكراء إىل زوال املوجب        تسوغه، يستمر 
املتعلق بسكىن احلاضنة إن طرأ تغيري يف الظروف واألحوال وتنظر احملكمة يف مطالب املراجعة              

عـة مـع     القضاء االستعجايل وعليها عند البت يف ذلك تقدير أسباب املراج          إلجراءات وفقاً
 بأداء منحة سكن لفائدة احلاضنة وحمضوهنا يـتم         األبوعند إلزام    ".مراعاة مصلحة احملضون  
  ".واألسعارب وحاجيات احملضون وحال الوقت تقديرها حبسب وسع األ

 ٢٠-٢٠٠٨وبغية محاية األم احلاضنة ألطفاهلا، جتدر اإلشارة إىل أن القانون رقـم               -٣٦٧
 ٣بالسجن من   "يعاقب   على أنه    )مكرر( ٥٦، نص يف الفصل     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٤املؤرخ  

 دينار إىل ألف دينار، كل من يتعمد التفويـت بعـوض أو             ١٠٠أشهر إىل عام وخبطية من      
بدونه، يف حمل سكىن أُلزم األب بإسكان احلاضنة وحمضوهنا به، أو رهنه دون التنصيص بسند               

  ".احلقالتفويت أو الرهن، على حق البقاء املقرر للحاضنة وحمضوهنا قاصدا حرماهنما من هذا 
ويعاقب األب بنفس العقوبات املذكورة إذا تسبب يف إخراج احلاضنة مـن احملـل                -٣٦٨

احملكوم بإسكاهنا وحمضوهنا، بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي أو عدم أداء معينات الكـراء             
 ". أو بقضاء شهر دون دفع منحة السكن املقررة للحاضنة
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  ٢٠ ادة من امل١تعديل الفقرة     

   من قائمة القضايا٣٢ى الفقرة الرد عل    
 اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا       ٢٢تونس على قناعة بأمهية التوصية العامة رقم        إن    -٣٦٩

املتعلقة مبواعيـد اجتمـاع      ، من االتفاقية  ٢٠ من املادة    ١الرابعة عشرة، بشأن تعديل الفقرة      
ض التقارير الـيت تقـدمها      اللجنة، وهي توصية متثل استجابة ناشئة عن وترية العمل واستعرا         

 اللجنة بأعداد متزايدة، كما ميليها حرص اللجنة علـى تفـادي           البلدان املنضمة لالتفاقية إىل   
ولذلك، فإن تونس ليس لديها اعتراض      . تراكم تقارير الدول األطراف اليت ينبغي استعراضها      

اجتماع اللجنـة   مبواعيد من االتفاقية فيما يتعلق ٢٠على النظر يف املوافقة على تعديل املادة 
 حىت يتسىن هلا االجتماع سنويا طيلة الفترة اليت يقتضيها االضطالع الفعال مبهامهـا وفقـاً              

 .لالتفاقية دون قيود صرحية ما عدا القيود اليت تقررها اجلمعية العامة

       
  


