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املقدمــــــــــة 

السيـــــاق العـــــام للبلـــــد 

• املعطيات االجتماعية والدميوغرافية	

11,4 مليون نسمة وُيعترب الشعب التونسي فتيا نسبيا  حسب آخر إحصائيات يبلغ عدد السكان يف تونس 
إذ أّن نسبة الفئة العمرية بني 15 و29 سنة بلغت 22 % من بني جمموع السكان يف شهر جويلية  2017.)1( 
ويرتاوح املؤشر التأليفي للخصوبة ما بني 2.3 يف 2015 و2.2 يف  2017)2( أما نسبة النمو الطبيعي فلم تكد 
تتغري بني سنيت 2015 و2016 حيث سجلت تباعا 1,4 % و1,39 %. أما نسبة اجلنس السكاني )أنثى / ذكر( 

فتبلغ 1.02 حسب تقرير الفجوة بني اجلنسني للمنتدى االقتصادي العاملي لسنة 2018. 

• املنظومة السياسية والقضائية واالقتصادية	

نظام احلكم يف تونس مجهوري منذ سنة 1957، مع الفصل بني السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
وبعد ثورة 2011 مت إرساء نظام مجهوري دميقراطي تشاركي يف إطار دولة مدنية ذات سيادة يتم فيها 
التداول السلمي على السلطة عرب انتخابات حّرة ومبدأ الفصل بني السلط والتوازن بينها. كما مت توزيع 
الذي  احلكومة  ورئيس  سنوات  مخس  ملدة  مباشرة  الشعب  من  املنتخب  الدولة  رئيس  بني  الصالحيات 
أفرزت  وقد  الربملان.  يف  املقاعد  من  األكرب  العدد  على  احلاصل  احلزب  قبل  من  تعيينه  أو  اختياره  يقع 
أول انتخابات تشريعية يف 26 أكتوبر 2014، ورئاسية يف 23 نوفمرب من نفس السنة ويف دورتني، نشأة 

اجلمهورية التونسية الثانية.

مّر االقتصاد التونسي بفرتة ركود استمرت ما بني 2011 و2018. وقد ساهمت االضطرابات االجتماعية وحالة 
عدم االستقرار السياسي يف تأزم الوضع االقتصادي ويف اإلخالل بنسق النمو والتنمية االقتصادية. وتواصل 

اضطراب نسبة النمو بني سنيت 2011 و2017 )من 3 % يف 2013 إىل 1 % يف 2016 وحوالي 2 % يف 2017()3(.

تستقر  وقد  لإلحصاء  الوطين  املعهد  حسب   % 7,4 حوالي  بلغت  عالية   تضخم  نسبة  من  البالد  وتعاني 
يف مستوى 7 % خالل سنة 2019 حسب توقعات البنك املركزي التونسي. وهلذا التضخم أثر على تطور 
للدخل احمللي اإلمجالي  ارتفاع  ما لوحظ من  ما يربر إىل حد كبري  التونسيني/ات وهو  مستوى عيش 

. 1   www.ins.tn
2 . http://www.ins.tn/ar/themes/population ،05/2019/ 16 حسب احصائيات املعهد الوطين لإلحصاء، احملينة يف  
  بنك تونس املركزي 2014، التقرير السنوي 2013، تونس، ص 189. 3



4

 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

)2016 11598,5 دوالر يف  2011 إىل  10120,7 دوالر أمريكي يف  املقدرة الشرائية )من  الفردي بالتكافؤ مع 
النساء والرجال، حيث  النوع االجتماعي نالحظ خلال كبريا بني  )4(. وإذا ما اخذنا بعني االعتبار منظور 

يرتفع الفرق يف الدخل ليبلغ أربع أضعاف لصاحل الرجل )16152 مقابل 4537 دوالر، حبسب تكافؤ املقدرة 
الشرائية()5(.

اإلطــــار العــــام للدراســــة وخلفيتهــــا

والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  ينفذه  الذي  اإلقليمي  املشروع  إطار  يف  التقرير  هذا  أجنز 
حتقيق  إىل  وصوال  املرأة  »متكني  حول  الدولية  للتنمية  السويدية  الوكالة  مع  بالتعاون  »كوثر« 
النوع  مراعاة  تعميم  خالل  من  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  اجلنسني  بني  املساواة 
االجتماعي يف السياسات االقتصادية واالتفاقيات التجارية« انطلقت الدراسة من سؤال أّولي مهّم: ملاذا 
التجارية رغم قدرتهّن على ممارسة هذه األعمال ورغم  النساء يف تونس دخول األسواق  ال تستطيع 
إدارة األعمال بشكل خاص، علما  أحيانا، ومشاركتهّن يف جمال  االقتصادية، احملتشمة  مشاركتهّن 
وأّن السياسات االقتصادية أو التجارية ال تنص على أي شكل من أشكال التمييز ضّد املرأة رغم كونها 
سياسات غري حساسة للنوع االجتماعي. ويتمثل اهلدف األول من هذه املرحلة النموذجية من املشروع 
يف إنتاج البيانات واملعلومات اليت ميكن أن ُتربز مدى العالقة بني البناء االجتماعي لألدوار والعالقات بني 
اجلنسني، والتفاوتات القائمة بينهما، ومن َثّم استغالهلا يف خطوة متقدمة للدعوة من أجل التغيري حنو 
تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال التمكني االقتصادي، مع الرتكيز على التجارة. ويتطلب البحث 

عن اإلجابة أو األجوبة التمعن يف بعض القضايا كما مت ذلك يف األجزاء التالية.

4 .http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_ar.pdf :121 .أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها: التحديث اإلحصائي لعام 2018، ص   
   نفس املصدر . 5
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املســـاواة بيـــن اجلنسيــــــن اجلـــزء األول :	
وحقـــوق اإلنســـان والتنميـــة 	 	 	

أهم  إىل  باالستناد  والتنمية،  اإلنسان  وحقوق  اجلنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  القضايا  اجلزء  هذا  يربز 
االقتصادية  احلقوق  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية،  واحلقوق  القانونية  احلقوق  وحتليل  وجدت،  إن  املؤشرات 
وكذلك السياسات واالسرتاتيجيات واآلليات اليت مّت وضعها على املستوى الوطين يف عالقة باملساواة بني 

اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة.

جـــدول بيــانــات مصنفــة حســـب اجلنـــس:
التعليـــم، الصحـــة واملشـــاركــة فــي احليـــاة العـــامـــة)6(

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

0.648 مؤشــــــر املســــــاواة بني اجلنسيــــــن، حتتــــــل املرتبــــــة 119 من بيــــــن 149 دولــــــة

التعليــــــــم

0.84 86.1 72.2 حمو األمّية
0.959 التسجيل يف املدارس، حتتل املرتبة 108 من بني 149 دولة
0.99 98.0 97.2 التعليم االبتدائي
1.06 48.6 51.4 التعليم الثانوي 
1.77 23.2 41.2 التعليم العالي 

الصّحـــــة / الصّحـــــة اجلنسيـــــة واالجنـــــابّيـــــة
1.03 65.3 67.3 متوسط العمر املتوقع /أمل احلياة عند الوالدة )سنوات(

62 نسبة وفيات األمهات عند الوالدة
معدالت الوفاة املعيارية لكل 100،000 من السكان

61.2 نسبة استعمال وسائل منع احلمل

املشـــــاركـــــة السيـــــاسيــــــــــة / املشـــــاركـــــة فـــــي اإلدارة
 0.46 68.7 31.3 نســــــاء برملانيــــــات 
0.30 76.9 23.1 الوزيــــــرات 
0.17 85.2 14.8 النساء املشّرعات وكبار املسؤولني واملديرين 

6 .http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf :2018 ،تقرير الفجوة بني اجلنسني 2018، املنتدى االقتصادي العاملي   
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2. احلقــــوق القــانونيــة واحلقــوق اإلنســانيــة

• احلقــوق فــي احليــاة العــامـة واحليــاة اخلــاصــة	

ينص دستور سنة 2014 يف توطئته على االلتزام »بالقيم اإلنسانية وباملبادئ الكونية العليا حلقوق االنسان«. 
وخبصوص احلقوق املدنية يضمن النص الدستوري احلق يف احلياة، واحلق يف احلياة اخلاصة ويف سرية 
البيانات الشخصية. ويقر الدستور احرتام الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنشر. ويف اجملال السياسي، 
يقر باحلرية يف إنشاء األحزاب السياسية والنقابات واملؤسسات )الفصل 35( واحلق النقابي )الفصل 36( 
وحرية التجمهر والتظاهر السلمي. ويؤكد الدستور أيضا أنه ال ميكن ألي تنقيح دستوري أن ميّس من 

املكتسبات يف جمال احلقوق واحلريات.

ويضمن الدستور اجلديد أيضا حقوق املرأة إذ ينص على املساواة بني الرجل واملرأة باستعمال عبارة »املواطنون 
واملواطنات«. وخيصص الفصل 46 حلقوق املرأة حيث ينّص على أن »تلتزم الدولة حبماية احلقوق املكتسبة 
املسؤوليات  لتحمل  واملرأة  الرجل  بني  الفرص  تكافؤ  الدولة  وتضمن  لتعزيزها.  وتسعى  وتدعمها  للمرأة 
املختلفة يف كل اجملاالت. وتسعى الدولة لتحقيق التناصف بني الرجل واملرأة يف اجملالس املنتخبة. وتتخذ 
ومبدأ  املرأة  مكتسبات  على  يؤكد  هو  وبذلك    »)7( املرأة  ضد  العنف  على  للقضاء  الالزمة  التدابري  الدولة 
ضمان  الدولة  على  الدستور  يفرض   34 الفصل  ويف  املرأة.  على  املسلط  العنف  أشكال  ومناهضة  التناصف 

متثيلية املرأة يف اجملالس املنتخبة، مما ميثل سابقة يف البلدان العربية.

واملتعلق   2014)8( ماي   26 يف  املؤرخ   16-2014 عدد  األساسي  بالقانون  جهة،  من  التناصف،  مبدأ  س  وُيكرَّ
ومن  االنتخابية،  القائمات  يف  والنساء  الرجال  بني  التناوب  على  ينص  إذ  واالستفتاءات  باالنتخابات 
جهة أخرى، بالقانون األساسي عدد 7 لسنة 2017)9( الذي يكمل جزئيا هذا التناصف )العمودي( باإللزام 

بالتناصف القائم على النوع االجتماعي بالنسبة إىل املرتشحني لرئاسة القائمات.

بالتوازي مع  العنف األسري جمّرم مبقتضى اجمللة اجلزائية، وقد مت  إن  املرأة:  العنف ضد  احلماية من 
ذلك تنقيح القانون الذي كان يسمح للضحية بسحب الشكوى. كما ومت الغاء املادة 227 مكرر من قانون 
العقوبات واليت كانت تسمح للمغتصب بالزواج من الضحية واالفالت من العقاب. ويرمي القانون األساسي 
املرأة والطفلة)10( إىل وضع األحكام  العنف ضد  2017 واملتعلق بالقضاء على  11 أوت  58-2017 بتاريخ  عدد 
الضرورية اليت تنهي كل أشكال العنف ضّد املرأة سواء كان عنفا جنسيا أو معنويا أو سياسيا أو اقتصاديا.

  دستور اجلمهورية التونسية 2014، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، السنة 157 )عدد خاص(، 10 فيفري 2014، الفصل عدد 46 ، ص 9. . 7
  القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 واملؤرخ يف 26 ماي 2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 43، 27 ماي 2014، ص 1381. . 8
  قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ يف 14 فيفري 2017 ، ويتعلق بتنقيح وإمتام القانون األساسي عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء، الرائد الرمسي للجمهورية . 9

التونسية، عدد 14، 17 فيفري 2017، ص 564.
  الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 15 أوت 2017، ص ص 2604ـ12.. 10
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

فشيئا  شيئا  تواءم  التونسي  التشريعي  اإلطار  فإن  الشغل  قانون  يف  التمييز  وعدم  املساواة  خبصوص  أما 
مع االتفاقيات الدولية ملنظمة العمل الدولية ومع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
)السيداو(. ويعزى هذا التدرج باألساس إىل القانون عدد 66-93 بتاريخ 5 جويلية 1993)11(، ويضمن الدستور 
التونسي اجلديد حق امللكية إذ ينص الفصل 41 على أّن  »احلق يف امللكّية مضمون وال ميكن املساس به إال 
يف احلاالت وبالضمانات اليت يسمح بها القانون.« ثم إن النظام التونسي للملكية الزوجية يقوم على فصل 
املمتلكات حيث مينح الزوجني احلرية يف التصرف يف أمالكهما. ويرتتب على هذا الفصل وجود أمالك 

مستقلة متثل امللك الشخصي لكل من الطرفني. 

وبالتالي ليس هناك ملك مشرتك للزوجني حبيث جيد كل طرف نفسه مالكا منفردا للمردود احملتمل 
ملمتلكاته. وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه يف جملة األحوال الشخصية »ليس للزوج أية سلطة للتصرف يف 
املمتلكات اخلاصة بزوجته« )الفصل 24( بالرغم من أنه رب األسرة )الفصل 23(. وهذا جيعل النص تقدميا 

حيث أن الزوجني »يتعاونان على إدارة شؤون العائلة والسهر على حسن تربية األبناء« )الفصل 23(.

ويسمح القانون عدد 91 لسنة 1998)12( من ناحية أخرى للزوجني باختيار نظام امللكية املشرتكة. وهذا 
نظام اختياري يفرتض أن األمالك املشرتكة ال ميكن حتويلها إال مبوافقة الزوجني، ولكن هلما أن خيتارا 
أو حتى أن »يتفقا على توسيع جمال االشرتاك يف امللكية بشرط أن ُيذكر ذلك يف عقد الزواج« )الفصل 2 

من القانون عدد 91. وإن مل ُيذكر هذا اخليار يف عقد الزواج فينطبق نظام الفصل يف امللكية.

أما خبصوص قوانني املرياث فإن املشرع التونسي، حبسب جملة األحوال الشخصية، يعترب األرملة والبنات 
من بني »الورثة املخصوصني« )الفصل 91( اللواتي حتصلن على منابات اإلرث املضبوطة بأحكام الفصول 
املختلفة من البندين الثالث والرابع. وجتدر اإلشارة إىل أن حقوق املرياث تقوم على الشريعة اإلسالمية 

)بالذات املذهب املالكي( الذي حيدد حقوق املرياث للمرأة مبا يتفق مع تأويل النص القرآني. 

• احلقــوق االقتصــاديــة والتجاريــة	

صادقت تونس على العهد الدولي املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والذي ينّص على 
احلقوق االقتصادية بشكل واضح، بالتالي تعترب الدولة التونسية مطالبة باحرتام تعهداتها الدولية اليت 
نص عليها هذا العهد وهي التالية:  »تعهد الدول األطراف يف هذا العهد بضمان مساواة الذكور واإلناث يف 

حق التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املنصوص عليها يف هذا العهد«)13((.

  القانون عدد 93ـ64 بتاريخ 5 جويلية 1993 واملتعلق بنشر النصوص بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية وبتنفيدها.. 11
القانون عدد 94 لسنة 1998  و املؤرخ يف 9 نوفمرب 1998 واملتعلق بنظام امللكية املشرتكة بني الزوجني.. 12
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 16 ديسمرب 1966، املادة عدد 3. . 13
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وختضع حرية التجارة والصناعة يف تونس إىل عدد من القوانني، من بينها القانون عدد 36 لسنة 2015 
املؤرخ يف 15 سبتمرب 2015 واملتعلق بهيكلة املنافسة واألسعار)14(. وينظم هذا القانون حرية األسعار والقواعد 
املوجهة للتنافس احلر والذي ينص يف فصله الثاني على أّن »أسعار املمتلكات والسلع واخلدمات تتحّدد 
واملتعلق   2009 أوت   12 يف  املؤرخ   2009 لسنة   69 عدد  القانون  ويؤكد  احلر.«  التنافس  لعبة  عرب  حبرية 
بتجارة التوزيع مبدأ حرية التجارة)15(: »يضبط هذا القانون قواعد إدارة القيام بأنشطة جتارة التوزيع)16( 
اليت  التشريعية  النصوص  املبدأ والرتخيص هو االستثناء. وهناك عديد  اليت حبسبها تكون احلرية هي 
تنظم االستثمار والتجارة يف تونس: جملة تشجيع االستثمارات)17(، وجملة االلتزامات والعقود)18(، وجملة 
التجارة)19(، وجملة اجلمارك)20(، باإلضافة إىل القرارات والقوانني ذات العالقة بالقانون اجلبائي، أو قانون 

الضمان االجتماعي، أو الصرف أو التجارة اخلارجية.

وفيما يتعلق بالنفاذ إىل السوق وعدم التمييز، فإن قانون االستثمار)21( احلالي يقّر تكافؤ الفرص يف فصله 
22: »إن الصفقات املربمة من قبل اهليئة ختضع ملبادئ التنافس والشفافية وتكافؤ الفرص.« وتنطبق هذه 

املبادئ ذاتها على الصفقات املربمة من قبل الصناديق )الفصل 39(. وإىل جانب هذا القانون، يؤكد القانون 
عدد 49 لسنة 2015 املؤرخ يف 27 نوفمرب 2015 واملتعلق بعقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص)22( 
هذا التكافؤ يف الفرص بني املرتشحني يف الفصل اخلامس، من ذلك أن »صياغة عقود الشراكة وإمتامها 
حسب  املرتشحني  بني  الفرص  وتكافؤ  واملساواة  اإلجراءات  شفافية  ومبادئ  احلوكمة  لقواعد  ختضع 
أحكام هذا القانون.« ويف نفس السياق، فإن مبدأ املساواة يعود، ضمنيا، يف الفصل 26 من القرار احلكومي 
عدد 772 لسنة 2016 بتاريخ 20 جوان 2016 الذي يضبط شروط وإجراءات تسليم إسناد عقود الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص)23(.

وحسب جملة االلتزامات والعقود)24(، فإنه للرجل كما للمرأة احلق يف شراء األمالك على قدم املساواة. 
يف  الثانية  الصفحة  يف  عليه  منصوص  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  مبدأ  حتقيق  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
مقدمة اجمللة: »لقد مت إلغاء كل األحكام التمييزية اليت ال تتماشى مع املبادئ املدرجة من اآلن فصاعدا 

يف القانون التونسي منذ 1987 وباخلصوص املساواة بني الرجل واملرأة واحرتام الكرامة الفردية.«

القانون عدد 2015ـ36 املؤرخ يف 15 سبتمرب 2015 واملتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار.. 14
القانون 2009ـ69 املؤرخ يف 12 أوت 2009 واملتعلق بتجارة التوزيع، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 5 فيفري 2009، ص ص 2349ـ2352.. 15
مبقتضى هذا القانون »يعترب تاجر توزيع وتفصيل كل تاجر، حسب العرف املهين، يضع على ذمة العموم ويبيعهم سلعا وبضائع مشرتات لدى تاجر موزع باجلملة، او منتج أو عرب التوريد« )الفصل 2(. . 16
القانون عدد 93ـ120 املؤرخ يف 27 ديسمرب 1993 واملتعلق بإصدار جملة تشجيع االستثمارات، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 99 بتاريخ 28 ديسمرب 1993، ص 68، عرب املوقع:. 17

.http://www.bm.com.tn/ckeditor/files/cii_loi_n_93_120_du_27_decembre_1993.pdf 
  اجلمهورية التونسية، وزارة العدل وحقوق اإلنسان، جملة االلتزامات والعقود، حبسب القانون عدد 2005ـ87 املؤرخ يف 15 أوت 2005 واملتعلق باملوافقة على إعادة تنظيم بعض أحكام »اجمللة التونسية اللتزامات . 18

والعقود«، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 أوت 2005 عدد 68، ص 204. 
  اجلمهورية التونسية، وزارة التجارة، القانون عدد 59ـ129 املؤرخ يف 5 أكتوبر 1959 واملتعلق إصدار جملة التجارة، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية 2010.. 19
  اجلمهورية التونسية، جملة اجلمارك ونصوصها التطبيقية، الرائد الرمسي للجهورية التونسية بتاريخ 2 فيفري 2018، ص 351.. 20

http://www.legislation.tn/sites/default/files/codes/douane.pdf
جتدر اإلشارة أن االستثمار يف تونس كان خيضع حتى 31 مارس 2017 لقانون تشجيع االستثمار الصادر مبوجب القانون رقم 120-93 املؤرخ 27 ديسمرب 1993. حالًيا ومنذ األول أبريل 2017، أصبح هناك . 21

قانونان ينظمان االستثمار: قانون االستثمار عدد 71 لسنة 2016 املؤرخ 30 سبتمرب 2016 )الرائد الرمسي عدد 82 املؤرخ 7 أكتوبر 2016( قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ يف 14 فيفري 2017 يتعلق مبراجعة 
منظومة االمتيازات اجلبائية )الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 15 الصادر يف 21 فيفري 2017 ص.604(.

  الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 96 بتاريخ 1 ديسمرب 2015، صص 2855ـ60.. 22
  نفس املصدر عدد 85 بتاريخ 18 أكتوبر 2016، ص 3131ـ35.. 23
  جملة االلتزامات والعقود التونسية« )الرائد الرمسي عدد 68 املؤرخ يف 15 أوت 2005). 24
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• االلتزامــــات الدوليــــة لتــونــس	

صادقت تونس على عدد كبري من املواثيق واالتفاقيات الدولية الضامنة حلقوق اإلنسان: ميثاق األمم 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد   ،)1948( اإلنسان  حلقوق  العاملي  واإلعالن   1945 لسنة  املتحدة 
والسياسية )اليت اعتمدت يف 1966( والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
)1966()25(. يف جمال النوع االجتماعي، صادقت تونس على اتفاقية السيداو عام 1985 وقدمت التقريرين 
الدوريني اخلامس والسادس يف عام 2009. هذا وقامت الدولة التونسية بسحب أغلب التحفظات يف عام 

2014 وفًقا ملرسوم تشريعي مع اإلبقاء على التحفظ يف اإلعالن العام.

إىل   2011 عام  وانظمت  صادقت  كما  املرأة.   ضد  العنف  على  القضاء  إعالن  على  تونس  وقعت   ،1993 عام  ويف 
 551 رقم  بقانون  )املرسوم  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  بالعهد  امللحق  االختياري  الربوتوكول 
لسنة 2011 املؤرخ يف 14 مايو 2011 وتتوج هذه االلتزامات املتعهد بها يف إطار مشاركتها يف الصكوك الدولية 
املواثيق اإلقليمية؛ حيث صادقت تونس على امليثاق االفريقي  حلقوق اإلنسان  بااللتزام مبجموعة من 

والشعوب ووقعت امليثاق العربي حلقوق اإلنسان. 

الرغم من انسجامه  مل تصادق تونس بعد على هذا الربوتوكول )صك إضايف للميثاق االفريقي( على 
أوت   11 املؤرخ يف   2017 58 لسنة  والقانون األساسي عدد  اإلرهاب  املتعلق مبكافحة  العضوي  القانون  مع 
2017(. ومن املهم التأكيد على أنه خالل سنوات ما بعد الثورة زاد معدل التصديق على االتفاقيات الدولية 

وكذلك رفع التحفظات. يف فيفري 2011، قبلت تونس استقبال املقررين اخلاصني جمللس حقوق اإلنسان 
وافتتاح مكتب املفوضية العليا يف تونس.

3.  السيــاسات / االسرتاتيجيــات واآلليــات على املستــوى الوطنــي و / أو القطــاعي
  

يتم ادماج مقاربة النوع االجتماعي من خالل االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية يف هذا اجملال ومن بينها:

)أ(  االسرتاتيجية الوطنية للتمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة والفتاة يف املناطق الريفية للفرتة 2017 
املرأة للتوظيف  اليت تستند إىل نهج تشاركي للحقوق اإلنسانية، وتهدف إىل حتسني قابلية   ،2020  -
والوصول إىل املوارد ووسائل اإلنتاج مبا يف ذلك األراضي، وتسهيل إدماج املرأة يف القطاع الرمسي )املهيكل(، 
وتعزيز االقتصاد االجتماعي والتضامين ومكافحة التسّرب من املدارس وضمان العمل الالئق؛ ومشاركة 

املرأة يف احلكم احمللي؛ وإنتاج اإلحصاءات التفصيلية حسب اجلنس وحسب املنطقة اجلغرافية.

  انطلق تنفيذه يف جانفي 1976. . 25
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يف  اعتمادها  واليت مت   .)PANIG( ومأسسته  االجتماعي  النوع  مقاربة  الوطنية إلدماج  العمل  خطة  )ب( 
2018 من قبل جملس وزاري و دعا كبار موظفي الدولة وممثلي اجملتمع املدني إىل  جوان / يونيو 
للقضاء على مجيع  وامليزانيات  والتخطيط  السياسات  االجتماعي ومأسستها يف  النوع  ادماج مقاربة 
أشكال التمييز وحتقيق املساواة يف التنمية واحلقوق والواجبات بني املواطنني واملواطنات حبلول عام 
2020. هذه اخلطة هي إحدى أولويات خطة التنمية اخلمسية 2016 - 2020 ملراجعة القوانني التمييزية 

ذات الصلة بالنوع االجتماعي، ومكافحة األمية بني النساء خاصة يف املناطق الريفية، ودعم املبادرات 
تنفيذ  العام، وكذلك  الشأن  وإدارة  السياسية  املرأة يف احلياة  للمرأة، وزيادة مشاركة  االقتصادية 

االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة العنف ضّد النساء والفتيات.

4.  اآلليـــات التـي تعنـى بقضــايـا املسـاواة رجـــال - نســـاء
      ومتكيــن املــرأة مبــــا فــــي ذلــــك اقتصــــاديــــــا

تتميز تونس بسياسة استباقية لتعزيز حقوق املرأةـ حيث أحدثت عام 1983 وزارة تعنى بشؤون املرأة. لقد 
تطور هذا اإلطار املؤسسي تدرجييًا. بعد الثورة وتناغما مع ما جاء يف دستور 2014 مت إرساء آلية جديدة 
وهو جملس النظراء للمساواة بني اجلنسني وتكافئ الفرص، وهدفه ارساء املساواة بني اجلنسني يف تونس. 

وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن )MFFES(، املؤسسة املركزية املسؤولة عن شؤون املرأة  أ( 
يف تونس. هناك عدد من املؤسسات الفرعية التابعة هلا واليت ميكن أن تفرق وفقًا للتغطية اجلغرافية 
اقتصاديا  ومتكينها  اجملتمع  يف  املرأة  حقوق  تعزيز  يف  املؤسسات  هذه  تساعد  واملستفيدين.  واملهّمة 

وسياسيا. ومن بني هذه املؤسسات:

• وهو 	  .1990 عام  أنشئ   :)CREDIF( املرأة  حول  واإلعالم  والتوثيق  والبحوث  الدراسات  مركز 
املتعلقة  املواضيع  مجيع  حول  والبيانات  والتقارير  والبحوث  الدراسات  ونشر  إنتاج  يف  متخصص 
بالنوع االجتماعي وقضايا املرأة وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة ودعم املرأة يف خمتلف املناطق 

وجماالت النشاط.
• مرصد املساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص، الذي أصبح أكثر نشاطا منذ الثورة وتتمثل مهمته 	

يف مجع وحتليل البيانات املتعلقة بالنساء، حتى تتمكن من الكشف عن أي متييز ضدهن يف اجملاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتعزيز اإلجراءات امللموسة من أجل تكافؤ الفرص. 

اللجنة الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف إدارة الشؤون احمللية.
• اإلداري 	 الطابع  ذات  العامة  املؤسسات  متثل  وهي  والطفولة:  واألسرة  للمرأة  اجلهوية  املندوبيات 

واألسرة  املرأة  جماالت  يف  سياساتها  تنفيذ  على  وتسهر  اجلهوي  املستوى  على  الوزارة  لتمثيل 
واألطفال واملسنني، من خالل العمل التعاوني مع السلطات اجلهوية واحمللية.
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ب( جملس النظراء للمساواة بني اجلنسني وتكافئ الفرص: هو هيئة استشارية أنشئت مبوجب املرسوم 
سياسات  يف  االجتماعي  النوع  مقاربة  إدماج  يف  الرئيسية  مهمته  وتتمثل   .626-2016 رقم  احلكومي 
مجيع  على  للقضاء  ويهدف  وامليزانية(،  والتقييم  والربجمة  )التخطيط  تونس  يف  التنمية  وخطط 

أشكال التمييز بني اجلنسني ويعمل على حتقيق املساواة يف احلقوق والواجبات.

• احملكمة الدستورية: هي خطوة أساسية بالنسبة للحقوق واحلريات وميكن اعتبارها آلية إلدماج 	
النوع االجتماعي وحتقيق املساواة يف تونس. ختتّص هذه اهليئة يف التثبت من دستورية مشاريع 
القوانني واملعاهدات، ومتثل هيكل رقابة متارس بناء على طلب من السلطات العامة )احلكومة 

والرئيس( أو من قبل طرفني مدنيني يف احملاكمة.
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تقييــم وتدقيــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي اجلـزء الثــانـي :	
فــــي قطــــاع التجــــارة 	 	 	

مستويني:  على  االجتماعي  النوع  أساس  على  والتحليل  والتدقيق  التقييم  إجراء  على  اجلزء  هذا  حيتوي 
تقييم سريع منوذجي يستهدف اجلهات املتدخلة املعنية تطبيق عدد من أدوات التدقيق والتحليل للسياسات 

االقتصادية واالتفاقيات التجارية.

1. مؤشـــرات النــوع االجتمـاعي فــي القطـاعـات االقتصـاديـة والتجـاريـة

 بيــانـات موزعـــة حسـب اجلنـس االقتصـــاد والتجـــارة

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر
املشـــــاركــــــــــة االقتصــــــــــاديـــــة )26(

0.40 2905,5 1171,6 املشاركـــة فـــي القـــوة النشطـــة )االالف( 2017 )27(
0.35 2546,2 905,3 نسبـــة املشتغليـــن )28(  )االالف( الثالثـــي األول 2017
4.1 5.4 1.3 العمـــل يف القطاعات غري املنظمة )باآلالف 2012( 
37.6 69 26 نسبـــة النشـــاط 2006 - 2015 )%(

سنة و37 يوم للمرأة مقابل سنة للرجل فجـــــــوة األجــــــــــور )29(
0.52 19.6 10.3 يعمـــل حلســـابـــه 2017 )30( )%(
0.60 34.1 20.5 ميتلك حســـاب يف مؤسســـة مـــاليـــة )31( )%( 2017
1.25 300.4 376 القـــروض املمنوحـــة )32(  )مليـــون دينـــار( 

التجارة )33(- مصادر/قطاعات أخرى ذات عالقة )إن وجدت(
شخص  604 و293  مؤسسة   216  212 السجل التجاري )34( / املؤسسات الفردية

0.31 466.182 147.115 عدد املؤسسات اخلاصة املسجلة يف السجل الوطين للمؤسسات )35(  
0.37
)119(

197.460
)42(

73.875
)50(

بعث املؤسسات يف التجارة الداخلية )%( 2017

800 الغرفة الوطنية للنساء األعراف 2018

0.141 28 119 2727 النشطون املستقلون ولديهم أجراء منخرطني يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي )36(

. 26 http://eeas.europa.eu/archives/delegations/tunisia/documents/page_content/profil_genretunisie_2014_courte_fr.pdf 

. 27 1ER trimestre de 2017, enquête nationale de l’emploi, T1 2017, INS.

. 28 IDEM

. 29 Equal PayDay )IACE, 2017(

. 30 The Global Gender Gap Report)GGGP(, 2017 World Economic Forum

. 31 IDEM

. 32 ENDA Tamweel, Rapport Annuel 2017

. 33 INS

. 34 INORPI 2018
السجل الوطين للمؤسسات، املعهد الوطين لإلحصاء 2018    . 35
التعداد العام للسكان 2014ن املعهد الوطين لإلحصاء. 36
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التعليم  النساء ميثلن أكثر من ثلثي خرجيي  النساء االقتصادية منخفضة رغم أن  ال تزال مشاركة 
العالي. تبلغ النسبة بني النساء والرجال يف النشاط االقتصادي 0.4، أما الفجوة بني اجلنسني فتبلغ نسبة 
وتتواجد هذه  للرجال.   % 12.3 بنسبة  22.7 % مقارنة  النشطات  النساء  البطالة عند  ويبلغ معدل   .% 60
الشرحية العاملة أكثر يف قطاع اخلدمات )51.9 %(، يليها قطاع الصناعات املعملية )18,3 %(، ثم قطاع 

الفالحة والصيد البحري )15 %(، فالصناعات غري املعملية )14.8 %(.

حتتل تونس املرتبة 135)37( يف مؤشر الفرص واملشاركة االقتصادية. وتراجعت مكانة تونس مقارنة بعام 
2006، فقد كانت يف املرتبة 97 مبؤشر 0.480، وأصبحت يف املرتبة 135 سنة 2018 مبعّدل 0.439 

2. تقييـــم وتدقيـــق وحتليـــل النـــوع االجتمـــاعي على املستـــوى التنظيـــمي

• أهــــداف التقييــم السريــع النمــوذجي والعّينــــة	

على  القائم  والتحليل  والتدقيق  التقييم  نطاق  يف  يتم  منوذجي  مترين  هو  السريع  التجرييب  التقييم 
النوع االجتماعي يف سياق مشروع »متكني املرأة من أجل املساواة على أساس النوع االجتماعي يف منطقة 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا من خالل إدماج النوع االجتماعي يف السياسات االقتصادية واالتفاقيات 
التجارية«. بتمثل اهلدف األول من هذه املرحلة التجريبية من املشروع يف انتاج معطيات ومعلومات تسمح 
الفوارق  ووجود هذه  وعالقاتهما  والرجل  املرأة  ألدوار  االجتماعي  البناء  بني  العالقة  امتداد  مدى  بإبراز 

بينهما على أساس النوع االجتماعي. 

سيتم استغالل هذه املعطيات يف مرحلة متقدمة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال التمكني 
االقتصادي مع الرتكيز على قطاع التجارة. وقد مت استخدام التقييم التجرييب السريع كأداة إضافية 
اليت مت  واملعلومات  للمؤشرات  والتحليل  والتثبت  الفحص  اليت حتددت خالل عملية  الفراغات  لسّد 
مجعها. وقد ُأجري هذا التقييم التجرييب السريع عرب استقصاء ميداني استهدف األطراف األهم اليت 
تعمل يف جماالت املساواة بني اجلنسني واملرأة وكذلك اجملاالت االقتصادية واجملاالت املرتبطة بها يف 

الدول الست املشمولة بالدراسة )مصر ولبنان واألردن واجلزائر واملغرب وتونس(.

االجتماعي  النوع  بتدقيق  املعنية  املنظمات  كل  وحتديد  السريع  التجرييب  التقييم  تنفيذ  أن  ومبا 
املسجلة بطريقة عشوائية ومسبقة من دون  املنظمات  والتجارة مل ينتهيا بعد، مت اختيار عينة من 
األساس وعالوة  التجريبية. وعلى هذا  املرحلة  الشرحية يف هذه  أية متثيلية إحصائية هلذه  ادعاء 
عن جتريب وسيلة البحث )االستبيان(، فإن نتائج هذا التقييم التجرييب السريع سُتعترب كمعطيات/

النوع  مفهومي  مع  التعامل  وكيفية  ملدى  أفضل  فهم  على  تساعدنا  أن  ميكن  كمّية  معلومات 

   التقرير العاملي للفجوة بني اجلنسني 2018، املنتدى االقتصادي العاملي 2018، ص 275. . 37
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فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

االجتماعي وحقوق االنسان واعتمادهما يف ختطيط املشاريع وبرجمتها وتنفيذها، وأيضا للممارسات 
تعكس  ال  السريع  التجرييب  التقييم  نتائج  فإن  ولذا  املستجوبة.  املنظمات  ُصلب  والفردية  املؤسسية 

متثيلية للمنظمات و/أو لوضع البلد.

الرســــــم البيــــانــــي 1.2

توزيـــع املستجوبيــن حســب الســن واجلنــس

 17 تونس  يف  السريع  التجرييب  التقييم  غطى 
قطاعات  يف  منها   % 45 تنشط  حكومية،  منظمة 
التجارة واالستثمار والفالحة، بينما تتدخل 20 % 
يف جمال الشؤون االجتماعية وحقوق املرأة، وتعمل 

15  % يف قطاع التشغيل وريادة األعمال.

املنظمات،  من  إجابة  عشرين  حوالي  جتميع  مت 
من   % 85 بينهن  من  وكان  النساء  من  منها   % 75
املوظفات  الساميات يف اإلدارة و15 % من  املوظفات 
توزيع   1.1 البياني  الرسم  ويعرض  املساعدات. 

املستجوبني/ات حسب السن واجلنس.

 
1. أهـــم نتــائج التقييـــم التجريـــيب السريـــع فـــي تونـــــس

 
من أجل فهم أفضل ملدى وعي موظفي/ات املنظمات املستهدفة باملفاهيم املرتبطة بالنوع االجتماعي ومدى 
إدماج منظور النوع االجتماعي يف عملية ختطيط/تنفيذ الربامج داخل هذه املنظمات، تناول االستبيان 
املسائل على مستويني خمتلفني: املستوى الرباجمي واملستوى  النموذجي هذه  السريع  اخلاص بالتقييم 

التنظيمي.

املســاواة القـائمـة علـى النــوع االجتمــاعي فـــي مستــوى الربامـــج أ .	

اهتم هذا اجلزء أساسا مبختلف اإلجراءات واألساليب املستخدمة يف تصميم املشاريع وتطويرها. وأظهرت 
نتائج التقييم التجرييب السريع أن 60 % من املنظمات املستجوبة يؤكدون أن إدماج املساواة بني اجلنسني 
بني  املساواة  وأهداف  غايات  إدماج  خالل  من  ذلك  جتلى  وقد  واجب.  أمٌر  ومشاريعها  املنظمة  برامج  يف 
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غري معلن
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

اجلنسني يف عملية تصميم الربامج وإدراج أنشطة يف اخلطة التنفيذية هلذه الربامج تعّزز املهارات وتوفر 
للرجال والنساء على حّد سواء إمكانية الوصول إىل اخلدمات والتدريب، إاّل أّن 40 % فقط، من بينهم 20 % 
النوع االجتماعي لدى  النساء، أكدوا أن منظماتهم تقوم بتحليل لألدوار واملسؤوليات القائمة على  من 

اجلماعات املستهدفة خالل مرحلة حتديد االحتياجات.

من  فقط   % 35 ألن  املنظمات  هذه  لدى  االجتماعي  بالنوع  اخلربة  بنقص  مرتبطا  هذا  يكون  وقد 
بإدماج  مكلفني  موظفني  عّينت  قد  منظماتهم  بأن  النساء، شهدوا  من   % 25 بينهم  من  املستجوبني، 

النوع االجتماعي يف خمتلف مستويات املنظمة.

 الرســــــم البيــــانــــي 2.2 مستــوى التدريـب حـول التحليــل القــائم علــى النــوع االجتمـــاعـي

املستجوبني/ات  هؤالء  أن  ورغم 
املكلفني/ املوظفني/ات  أن  أكدوا 

ات لديهم املعرفة والكفاءة الالزمة 
بإدماج  املتعلقة  مهامهم  لتأدية 
الرسم  فإن  االجتماعي،  النوع 
البياني 2.2 يربز أن 35 % فقط من 
من   % 30 بينهم  ومن  املستجوبني، 
النساء، صّرحوا أن منظماتهم تقدم 
التحليل  حول  تدريبيا  برناجما 
املوظفني  لفائدة  والتخطيط 

املكلفني.

وقد أثر هذا النقص يف اخلربة على قدرة هذه املنظمات على القيام باملتابعة والتقييم ألثر النوع االجتماعي 
أن تقوم  النساء، وافقوا على  10 % من  املستجوبني، ومنهم  15 % فقط من  أن  إذ  يف مشاريعها وبراجمها 
املنظمات  هذه  تواجهها  اليت  العراقيل  جململ  وصفا   3.2 البياني  الرسم  ويقدم  العملّية.  بهذه  منظماتهم 
النوع  أساس  على  التحليل  ووسائل  التدريب  يف  النقص  حيتل  حيث  االجتماعي،  النوع  إدماج  مسار  يف 
االجتماعي املقام األول. ويفسر غياب هذين املعيارين نقص اخلربة لدى هذه املنظمات يف موضوع النوع 

االجتماعي، وهو ما يؤثر يف قدرتها على إدماجه.
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

الرســــــم البيــــانــــي 3.2

عوائـــــق إدمــــاج النــــوع االجتمــــاعي

املســاواة القـائمـة علـى النــوع االجتمــاعي فـــي املستوى التنظيمي ب .	

التنظيمي، وذلك من خالل الرتكيز  املستوى  النموذجي إىل  السريع  التقييم  الثاني من  القسم  يتطرق 
على العوامل املرتبطة حبسن سري العمل يف املنظمة املستهدفة مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية وكذلك 

الثقافة السائدة فيها كما يراها املستجوبون/ات.

يف هذا املستوى أكد 40 % من املستجوبني، ومنهم 25 % من النساء، أن منظماتهم تتبنى سياسة مكتوبة 
ومن  املستجوبني،  من   % 25 سوى  يشهد  مل  ولكن  باإلنصاف.  التزامها  لتأكيد  االجتماعي  النوع  تعتمد 
بينهم 20 % من النساء، بأن بعد النوع االجتماعي يؤخذ بعني االعتبار يف عملية التخطيط االسرتاتيجي 

ألنشطة منظماتهم.

وقد أثر  عدم االعتبار لقدرات النساء على بلوغهن الوظائف السامية يف هذه املنظمات إذ أن 30 % فقط من 
املستجوبني، ومنهم 10 % من النساء، أكدوا أن منظماتهم تبنت اسرتاتيجيات استباقية النتداب وترقية 
النساء إىل مواقع رئيسية و/أو مواقع اختاذ قرار. وتبعا لذلك، مل يؤكد إال القليل من املستجوبني/ات، 
الذين مل تتجاوز نسبتهم 20 % ومنهم 10 % من النساء، حصول زيادة يف السنوات القليلة املاضية يف عدد 

النساء الالتي بلغن الوظائف العليا يف مستوى اإلدارة.
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

التقييم  التنظيمي واملؤسساتية األخرى خالل هذا  املستوى  النقائص على  يف واقع احلال، ظهرت عديد 
مبا يعكس املستوى املتدني إلدماج النوع االجتماعي على مستوى املنظمات. فعلى سبيل املثال، يربز الرسم 
تبنت إجراءات  أن منظماتهم  النساء،  20 % من  املستجوبني، ومنهم  25 % فقط من  4.2 تأكيد   البياني  
للوقاية من التحرش اجلنسي أو للتعامل معه. وقد أثر ذلك على سلوك العاملني يف هذه املنظمات إذ يرى 

30 % من املستجوبني، ومنهم 15 % من النساء، أنه يتأثر بالنوع االجتماعي.

الرســــــم البيــــانــــي 4.2

إجراءات الوقـــايـــة من التحـــرش اجلنــــسي

 % 65 املستجوبني ومنهم  90 % من  أن  ومع 
من النساء، قد أكدوا أن منظماتهم تشجع 
إشراك  أجل  من  جمموعات  يف  العمل 
 4.2 البياني  الرسم  فإن  واملرأة،  الرجل 
ومنهم  املستجوبني،  من   )38(% 55 أن  يربز 
50 %)39(  من النساء، يعتربون أن للرجال يف 
منظماتهم احلظ األوفر لتطوير أنشطتهم 

وشبكاتهم املهنية.

الرســــــم البيــــانــــي  5.2

قدرة الرجال على تطوير شبكاتهم املهنية
اليت  للميزانية  املتدني  املستوى  وبتحليل 
أنشطتها  لدعم  املنظمات  هذه  ختصصها 
سوى  جند  مل  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة 
من   % 10 ومنهم  املستجوبني،  من   % 15
مناسبة  ميزانية  وجود  يؤكدن  النساء، 
على  القائمة  السياسة  لتفعيل  ُرصدت 
وعليه  منظماتهم.  يف  االجتماعي  النوع 
املنظمات  هذه  تكون  أن  املنطقي  فمن 
اليت  واإلدارية  التقنية  للكفاءات  مفتقرة 
تسمح هلا بتطوير أنشطتها يف جمال النوع 
االجتماعي، وهو ما يؤثر على عملية إدماج 

النوع االجتماعي يف هذه املنظمات. 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

3. تقييــــم وتدقيــــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي على املستــوى الرباجمــــي

واإلقليمية  الثنائية  االتفاقيات  من  عدد  يف  االجتماعي  النوع  وحتليل  وتدقيق  لتقييم  اجلزء  هذا  خيّصص 
والدولية وكذلك اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات والربامج ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة بالتجارة 
والوصول إىل األسواق على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدولي. ويهدف منهاج تقييم وتدقيق وحتليل النوع 
بعني  اإلنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  مبادئ  أخذ  مدى  معرفَة  أدواته  خمتلُف  تطبيق  بفضل  االجتماعي 
االعتبار وادماجهما يف هذه النصوص: ) 1( أداة التحليل الكمي من خالل الكلمات الرئيسية، )2( أداة التحليل 

النوعي قائمة الفحص، )3( مسار النوع االجتماعي املتواصل و)4( قائمة فحص مبادئ التجارة العادلة. 

تساعد هذه األدوات األربعة على توفري أدلة ملموسة حول كيفية إدماج – أو عدم إدماج – النوع االجتماعي 
وحقوق اإلنسان يف االتفاقيات والتشريعات والقواعد واألنظمة والربامج/املشاريع االقتصادية والتجارية، 
وتسمح نتائج التحليل والتشخيص بتحديد أفضل السبل ملعاجلة الفجوات للوصول إىل حتقيق املساواة 

بني اجلنسني يف التمتع باحلقوق القانونية واإلنسانية، ومنافع التنمية االقتصادية والتجارية. 

1.3 املنهجيــــــة واألدوات )40(

يقوم التحليل يف هذا القسم على استعمال أربع أدوات وقد مت تصميمها لكي ُتستعمل يف إطار التقييم 
والتدقيق والتحليل القائم على النوع االجتماعي جملموعة من الوثائق )اتفاقيات، سياسات وبرامج(.

الصلة  ذات  املفاتيح  والكلمات  املفاهيم  تواتر عدد معني من  تقدير   : للمحتــــوى  الكمــي  – التحليــــل   1 األداة 

التحليل يف هذه  الكمي(. ويكتسي  )اجلانب  والتجارة«  االجتماعي  والنوع  للمرأة،  االقتصادي  بــ«التمكني 
املرحلة طابعا كميا صرفا ولكنه يأخذ بعني االعتبار السياق الذي ُتستعمل فيه الكلمات املفاتيح.

األداة 2 – الئحـــــة التثبـــــت  )checklist( حسب النوع االجتماعي وحقوق االنسان والتجارة )41( /التحليل 

شكل  يف  مصّممة  والتجارة  االنسان  وحقوق  االجتماعي  النوع  حسب  التثبت  الئحة  للمحتوى:  النوعي 
بالتخطيط  الصلة  ذات  واملقاربات  والوسائل  املفاهيم  أصناف وفروع، مع عينة خمتارة من سلسلة من 

والنوع االجتماعي وحقوق االنسان والتجارة.

اعتماد  تأكيد/نفي  أجل  لوثائق من  والربجمة  التحليل  أطر  إخضاع  االجتمــاعي:  النــوع  سلسلــة   –  3 األداة 

– أو من  النوع االجتماعي وإدماجه حسب مبادئ حقوق االنسان وكذلك التثبت من التفعيل احلقيقي 
عدمه – يف التخطيط والربجمة اللذان يغرّيان حياة األشخاص باجتاه مزيد من املساواة واإلنصاف. وهو 

راجع األدوات يف امللحق. 40
. 41 Genre, Droits humains & Commerce/GDHC appliqué à » l’autonomisation économique des femmes et genre & commerce املرجع كامال  ذكر 
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ُمهيكل على مستويني: )1( مستوى حتليلي لتقدير ما إذا كان اإلطار »أعمى عن النوع االجتماعي«، »سليب 
جتاه النوع االجتماعي«، »حمايد جتاه النوع االجتماعي«، »مستنري بالنوع االجتماعي«، »متكّيف مع النوع 
االجتماعي، و)2( مستوى براجمي، بدرجات خمتلفة: من » املستنري بالنوع االجتماعي » إىل »املتفاعل مع 

النوع االجتماعي« إىل »التغيريي بالنوع االجتماعي«.

ُمعتِمدة  للبحــث  اخلــاضعة  الوثــائق  كانت  إذا  مما  التثبت  العــادلــــة:  التجــــارة  مــن  التثبــــت   –  4 األداة 

للعناصر العشر للتجارة املنصفة.

املساواة  وعلى  التمييز  عدم  على  وحتث  االجتماعي  بالنوع  ضمنيا   / ظاهريا  العشر  العناصر  هذه  تتأّثر 
بني الرجل واملرأة. كما تستجيب ملتطلبات العدالة االجتماعية واإلنصاف وتضمن التمكني االقتصادي 

للمرأة.

ويف عملية التدقيق، يكون تصنيف األجوبة املتعلقة مبحتوى/مادة كل وثيقة كما يلي:

• نعم / دائما: ُتستعمل الكلمة/العبارة دائما للتعبري عن املعنى امُلسند هلا يف الدراسة / أو أّن السياق 	

املوصوف يف السؤال ينطبق دائما
• ال / أبدا: ال ُتستعمل الكلمة أبدا / أو أن السياق املوصوف يف السؤال ال ينطبق أبدا	

• أحيانا / جزئيا: مت استعمال الكلمة أحيانا للتعبري عن املعنى املسند هلا يف الدراسة / أو أن السياق 	

املوصوف يف السؤال ينطبق جزئيا أو أحيانا
• عموما / عادة:  مت استعمال الكلمة كثريا للتعبري عن املعنى املسند هلا يف الدراسة / أو أن السياق 	

املوصوف يف السؤال ينطبق عموما
• ال ينطبق: ال ينطبق على السياق / حمتوى الوثيقة	

• َّدد: مت استعمال الكلمة ولكن دون التعبري عن املعنى املسند هلا / أو أن سياق السؤال غري 	 غري محُ

حمدد يف الوثيقة.

بالنسبة إىل األداة 3 )»سلسلة النوع االجتماعي« يف امللحق 1( ، مت االقتصار على اعتماد أصناف اإلجابة 
الثالثة التالية )نعم/دائما، أحيانا/جزئيا، وال ينطبق( لوصف خمتلف املفاهيم املتصلة بالنوع االجتماعي 
املعتمدة )مستنري بالنوع االجتماعي / متفاعل معه / تغيريي به، أو أعمى عن النوع االجتماعي / سليب 
 )1( لغرضني:  وذلك   4 األداة  مع  األصناف  نفس  استعمال  ومت  معه(.  متكّيف   / جتاهه  حمايد   / جتاهه 
تقييم مدى تناسق حمتوى الوثيقة مع املبادئ العشر للتجارة  العادلة، وبعد ذلك )2( حتديد الفجوات 
مقارنة بالتفعيل الناجع هلذه املبادئ وإدماج النوع االجتماعي وحقوق االنسان يف السياسات االقتصادية 

ويف االتفاقيات التجارية.
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 6 اجلملة:  يف  وثائق   9 على  االجتماعي  النوع  على  القائم  والتحليل  والتدقيق  التقييم  عملية  وركزت 
اتفاقيات ومعاهدات جتارية و3 وثائق سياسات عمومية وبرامج. واعتمد هذا العمل التقييمي والتدقيقي 
مصفوفة أجوبة x 6 17 )بشأن االتفاقيات واملعاهدات( وx 9  17 بشأن عملية »النوع االجتماعي وحقوق 
االنسان والتجارة«، ومشل قراءة 571 صفحة )معاهدات واتفاقيات( و966 صفحة من الوثائق يف اجململ 

)اتفاقيات وخطط وبرامج(.

االتفاقيـات الثنـائية واالقليمية والدوليـة ذات الصلة املبـاشرة أو غري املبـاشرة بالتجــارة  	2.3
والنفـــاذ إلــى الســـوق على املستـــوى الوطنــي واإلقليمــي أو الدولـــي 	

 
على املستوى الوطين، يشمل التشخيص يف مرحلة أوىل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف املتعلقة 

بالتجارة واالستثمار وهي التالية:

• اتفاقية الشراكة بني تونس واالحتاد األوروبي)42(/ اتفاقية تونس-االحتاد األوروبي – قانون 	
املصادقة عدد 49 لسنة 1996  بتاريخ 20 جوان 1996، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 

51 بتاريخ 25 جوان 1996، اليت دخلت حيز التنفيذ يف 01 مارس 1998.
• اتفاقية التبادل احلّر بني تونس وتركيا)43(/ اتفاقية تونس-تركيا، املربمة يف 25 نوفمرب 2004 	

واليت دخلت حيز التنفيذ يف 01 جويلية 2005.
• اتفاقية تونس – اجلمعية األوروبية للتبادل احلر/ اتفاقية تونس - )AELE )44: اتفاقية التبادل 	

املصادقة  اليت متت  التونسية،  للتبادل احلر واجلمهورية   األوروبية  دول اجلمعية  احلّر بني 
عليها يف 17 ماي 2005.

• معاهدة أغادير)45(: االتفاقية العربية املتوسطية للتبادل احلر املوقعة يف 25 فيفري 2004 واليت 	
دخلت حيز التنفيذ يف 27 مارس 2007.

• 	)2018 معاهدة كوميسا )46(– السوق املشرتكة للشرق واجلنوب االفريقي )انضمت تونس يف 
• ُوقعت 	 اليت  املغرب   – تونس  اتفاقية  واملغرب)47(/  تونس  بني  حر  تبادل  منطقة  إنشاء  اتفاقية 

ودخلت حيز التنفيذ يف 16 مارس 1999 

بالنوع  اخلاص  للمحتوى  والكمي  الكيفي  التحليل  ألدوات  واملعاهدات  االتفاقيات  نصوص  إخضاع  مت  لقد 
والكلمات  املفاهيم  عدد  لتحديد  احملتوى  حتليل  أداة  تطبيق  ومت  التجارة.  يف  االنسان  وحقوق  االجتماعي 
املفاتيح اليت اسُتعملت يف عالقة مبفاهيم النوع االجتماعي وحقوق االنسان )املذكورة آنفا(. وكما كان 

. 42 http://www.commerce.gov.tn/Fr/image.php?id=338.

. 43   http://www.exportateur.tn/wp-content/uploads/2013/10/accord_tunisie-turquie.pdf.

. 44   http://www.exportateur.tn/wp-content/uploads/2013/10/texte-accord-tun-aele1.pdf.

. 45   http://www.exportateur.tn/wp-content/uploads/2013/10/MicrosoftWordAgadir.pdf.

. 46   http://www.comesa.int/wp-content/uploads/2016/06/Traite-du-COMESA.pdf.

. 47   http://www.exportateur.tn/wp-content/uploads/2013/10/AccordLibreEchangeTunisieMaroc.pdf.
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متوقعا، فقد أبرز التحليل الكمي والكيفي أن معظم االتفاقيات التجارية متيزت بشبه غياب للوعي بالبعد 
سة  اجلامع بني النوع االجتماعي والتجارة وبالغياب التام ألي إشارة للقضايا املتعلقة حبقوق االنسان املؤسِّ

وباخلصوص ملعاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضّد املرأة )السيداو(.

وقد كان واضحا غياب مفهوم النوع االجتماعي، أو على األقل االستعمال القليل للكلمات املفاتيح اخلاصة 
هذا  ويف  صفحة:   571 يف  مرات   103 اجلملة  يف  اسُتعملت   )17( عشر  السبعة  املختارة  الكلمات  فكل  به،  
األوروبي،  وتونس-االحتاد  الكوميسا  اتفاقيات  يف  خاصة  مرة   27 التمييز«  »عدم  مصطلح  ورد  اجملموع، 
االتفاقيات  يف   )% 25,24 )بنسبة  مرة   26 النصوص  يف  »امرأة/نساء«  كلمة  ووردت   ،% 26,21 بنسبة  أي 
املذكورة آنفا ال غري، وكلمة »النوع االجتماعي« 16 مرة )15,53 %(. كما غابت عن نصوص االتفاقيات 
التجارية العبارات املخصوصة: »العنف ضد املرأة« و«التحرش اجلنسي« و«الفوارق )مبعنى عدم املساواة(« 
تونس- التالية:  االتفاقيات  يف  االنسانية«  »احلقوق  املركب  املصطلح  ورد  املقابل،  ويف  واملرأة«.  و«الرجل 

اتفاقيات  يف  النظر  يقع  ومل   .)AELE( احلر  للتبادل  األوروبية  –اجلمعية  وتونس  األوربي  االحتاد 
تونس-املغرب وتونس-تركيا ومعاهدة أغادير.

النوع االجتماعي. ففي وثائق االتفاقيات  ومل تشر معظم العبارات املستعملة يف نصوص االتفاقيات إىل 
الستة، بلغت اإلجابة بـ »ال/أبدا« خبصوص استعمال عبارات »الرجال« و«النوع االجتماعي« و«التناصف« 
الواحدة و83,3 %  الوثيقة  66,6 % من جمموع األجوبة على  و«الفجوات/الفوارق« و«حقوق العمل« نسبة 

خبصوص العبارات »عدم التمييز« و«التمكني« و«التناصف« و«التحرش اجلنسي«.

وبناء على التصنيف املعتمد لألجوبة، نعرض نتائج عملية التقييم والتدقيق والتحليل على أساس النوع 
االجتماعي باستخدام األداة 1 يف الرسم البياني  1.3 :

 الرســــــم البيــــانــــي  1.3
نتائج التحليل الكمي لالتفاقيات حسب النوع االجتماعي وحقوق االنسان والتجارة
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العبارات  خبصوص  املتوقعة  األجوبة  إىل  نسبة  تقرير  وكل  وثيقة  )لكل  املقارنة  القراءة  فإن  وهكذا 
املختارة السبعة عشر( ملعظم االتفاقيات واملعاهدات اخلاضعة للتدقيق تربز تواتر اإلجابة من صنف »ال/

أبدا« )الرسم البياني 6.2(، وخاصة: اتفاقية تونس-تركيا وتونس-املغرب، حيث ورد هذا اجلواب »ال/أبدا« 
 % 94,1 76,4 %( و16 مرة بنسبة  بالنسبة إىل االتفاقية األوىل )أي بنسبة  17 إجابة متوقعة  13 مرة يف 
يف  األهمية  بنفس  حمدد«  »غري  بصنف  اإلجابة  وكانت  الثانية.  االتفاقية  إىل  بالنسبة  األجوبة  من 
النتيجة النهائية اليت تعين أن الكلمات املفاتيح ُتستعمل ولكن بشكل مستقل عن مفهوم النوع االجتماعي 
وخصوصيته. فعلى سبيل املثال، وبالرغم من ورود »التمييز« يف عديد االتفاقيات، فإن هذا املصطلح يشري 

إىل التمييز بني الدول و/أو السلع وليس إىل التمييز املبين على اجلنس.

ويف جممل االتفاقيات )اتفاقية الشراكة مع االحتاد االوروبي ومفاوضات »أليكا« )اتفاقية التبادل احلر 
الشامل واملعمق( والكوميسا وأغادير واالتفاقيات الثنائية مع تركيا واملغرب( وردت عبارة »عدم التمييز/

للتجارة  الدولي  النظام  مُيليها  كقاعدة  ولكن  واملرأة  الرجل  بني  التمييز  إىل  لإلشارة  ليس  متييز«  أي 
»غري  بصنف  األجوبة  يف  النظر  ومت  االتفاقية.  على  املمرضني  الشركاء  بني  التمييز  لعدم  كإشارة 
حمدد« خبصوص مصطلح »املساواة« ألن استعمال هذا املصطلح ال يعين غالبا املساواة القائمة على النوع 
االجتماعي: فقد ورد يف االتفاقيات للتعبري عن املساواة يف املعاملة بني مواطين الطرفني وخاصة لتعيني 

بضاعة ما )»من نوع ...«( يف اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوروبي.

ومن ناحية أخرى، جتدر اإلشارة إىل أن االتفاقيات الثنائية بني تونس وشركائها يف جنوب املتوسط )املغرب 
وتركيا( واملتعددة األطراف )أغادير واجلمعية األوروبية للتبادل احلر( تعاجل التدابري اجلمركية وغري 
اجلمركية بني الدول األعضاء وال تشمل جماالت أخرى مثل »التنمية املستدامة والشاملة« أو »التعاون 
الدولي يف اجملال االجتماعي« كما هو احلال مثال يف اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األوروبي. وتؤكد 
النتائج أن أصناف االتفاقيات هلا عالقة مباشرة بنتائج عملية التقييم والتدقيق والتحليل القائم على 
النوع االجتماعي، علما بأن االتفاقيات من صنف الشريك املميز، وهي اليت تتعلق بالتدابري اجلمركية 
دون سواها، غري قابلة لعملية التدقيق وخاصة باعتبار قائمة املصطلحات املختارة على أساس حساسيتها 

للنوع االجتماعي وحقوق االنسان. 

مت  إذا  ما  حتديد  بهدف  والكمية  الكيفية  للنتائج  الكيفي  التحليل  أداة  اسُتخدمت  ذلك،  من  وانطالقا 
اعتبار خاصيات اجلنس يف مسائل النوع االجتماعي وحقوق االنسان وإدماجها يف كل مستويات عملية 
أو  الوثيقة حتوي  إذا كانت  النظر فيما  والتقييم، وأيضا  املتابعة  الربامج وكذلك  التخطيط وتطوير 
تستند إىل معطيات/دراسات متصلة بقضايا النوع االجتماعي، و/أو حترتم استعمال خطاب حقوق االنسان 
أو اخلطاب املعترب للجنس، و/أو حتدد معلومات حول حقوق املرأة والبنت واملساواة بني اجلنسني. فمن 
47,7 %( واجلواب  126 مّرة )أي بنسبة  264 جوابا متوّقعا )جمموع االتفاقيات(، ورد اجلواب »ال/أبدا«  بني 
»ال ينطبق« 116 مرة )43,9 %( بينما ورد اجلواب »نعم/دائما« 9 مرات فقط يف جمموعة الوثائق املتصلة 

باالتفاقيات واملعاهدات التجارية )أي 3,4 %(.
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إن اللجوء إىل احلقوق اإلنسانية منصوص عليه بوضوح يف عدد من االتفاقيات، مع التنصيص الصريح على 
مرجعية اإلعالن العاملي حلقوق االنسان. كما أن مبدأ املساواة والفائدة املتبادلة مذكور يف توطئة االتفاقيات 
املمضاة مع دول املنطقة ااألوروبية )االحتاد األوروبي والشراكة األوربية للتبادل احلّر وتركيا(. ويف اتفاقية 
وباخلصوص  املتحدة  األمم  ميثاق  »مبادئ  احرتام  التوطئة  تؤكد  األوروبي  واالحتاد  تونس  بني  الشراكة 
قبل  من   )1 )ص  الشراكة«  هذه  أسس  تشكل  اليت  واالقتصادية  السياسية  واحلريات  االنسان  حقوق  احرتام 
الدول األعضاء. ويف التوطئة جند أيضا إشارة إىل أهمية التنمية االجتماعية: »وتقدم اجملموعة لتونس دعما 

مهما جلهودها يف اإلصالح واهليكلة يف اجملال االقتصادي وكذلك التنمية االجتماعية« )ص 1(.

ولكن ال يرد ذكر املرأة إال يف اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوروبي ويف معاهدة الكوميسا )مرتني يف 
تؤكد  االجتماعي  التعاون  جمال  يف  املربجمة  األعمال  بني  ومن  الثانية(.  يف  مرة  و24  األوىل  الوثيقة 
وجوب  لذلك،  وتبعا  التنمية،  يف  املرأة  دور  تعزيز  على   )71 الفصل  )يف  األوروبي  االحتاد  مع  االتفاقية 
متكينها يف اجملال االقتصادي والتجاري. وميثل تعزيز دور املرأة جزء من األعمال ذات األولوية يف نطاق 
الشراكة اليت اخنرط فيها الطرفان. وفيما يتعلق بالتمكني واملشاركة، وبالرغم من ذكر دعم املرأة 
دون  االجتماعية،  التنمية  يف  أولوية  ذات  كأنشطة  االتفاقية  يف  القانونية  األحكام  يف  الصفة  بهذه 
اإلضرار باألدوار واملسؤوليات والعالقات على أساس النوع االجتماعي، فإن تعزيز الدور االقتصادي للمرأة 

ال حيظى بالتوضيح الالزم يف نص االتفاقية.

االنسان  حبقوق  الوعي  فإن  االجتماعي،  النوع  مبسألة  االهتمام  من  وبالرغم  الكوميسا،  معاهدة  ويف 
وبالعالقات بني الرجل واملرأة ال يعدو أن يكون منقوصا. فالتحليل الكيفي ال يربز مقاربة إحصائية مبنية 
على النوع االجتماعي، بينما تهتم املعاهدة باملنظومات املعلوماتية اليت ينبغي أن تكون متسقة بني األعضاء 
)الباب 20: تطوير املنظومات املعلوماتية(. ويشمل هذا التتبع اإلحصائي أهم جماالت النشاط ولكن دون 
أن يذكر أبدا احلاجة لتقديم بيانات حول التمييز القائم على النوع االجتماعي. وُتعترب املعاهدة يف هذا 
اجلانب »عمياء عن النوع االجتماعي« و«حمايدة جتاهه« جزئيا. ويف املقابل، رغم أن مصطلح »التمكني« مل 
ُيستخدم صلب النص، فإن االتفاقية تورد إشارة واضحة إىل دور املرأة االقتصادي ووضع املؤسسة هلذه 
املسألة يف احلسبان. فاملعاهدة تطنب يف املسألة من خالل ختصيص باب كامل )الباب 24( حول »إدماج 
يف  املرأة  و«دور   )154 )البند  التنمية«  يف  املرأة  »دور  حول  بندين  ذلك  يف  مبا  واألعمال«  التنمية  يف  املرأة 

األعمال« )البند 155(.

وُتعترب اتفاقيتا الكوميسا وتونس-االحتاد األوروبي »عمياء عن النوع االجتماعي« جزئيا، و«حمايدة جتاه النوع 
االجتماعي« يف جزئيهما التحليلي.  فمعاهدة الكوميسا منقوصة من حيث املعلومات يف جزئها الرباجمي. 
وهي يف الواقع تستخدم لغة مرتاوحة من حيث اجلنس )رجل/امرأة( وتعترب أن للمرأة دورا اقتصاديا يتجاوز 
دور األم ليصبح منتجا وباعثا للمشاريع ومشاركا يف عملية اختاذ القرار. أما اتفاقية االحتاد االوروبي-

من  خاصة  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  عملية  يف  املرأة  »دور  دعم  على   71 البند  يف  فتنص  تونس 
التونسية يف هذا اجملال«. لذا ُتعترب هذه االتفاقية  التعليم ووسائل اإلعالم وذلك يف إطار السياسة  خالل 
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باملعلومات  ومدعمة  التحليلي  جزئها  يف  جزئيا  حمايدة  كاتفاقية  االجتماعي  النوع  لسلسة  تواصال 
جزئيا يف جزئها الرباجمي. وهي أيضا »عمياء عن النوع االجتماعي« جزئيا ألن األحكام املتعلقة بالعمال 
)البند 64( تفتقر إىل أي اعتبار خاص للنوع االجتماعي، حيث أن اجلنسية هي وحدها املعتمدة كعنصر 
متييزي خبصوص ظروف العمل واألجر والتسريح: »كل دولة عضوة متنح العمال من حاملي اجلنسية 

التونسية العاملني على أرضها نظاما يتميز بغياب أي متييز حسب اجلنسية« )ص. 15(.

وميكننا أن ُنعترب أّن االتفاقيات بني تونس وتركيا وأغادير هي اتفاقيات »عمياء عن النوع االجتماعي« متاما 
مبا معناه أن الوثائق الفنية ال تولي اهتماما لقضيا املرأة والرجل. وهي »حمايدة« ألنها ليست ذات أثر على 

النوع االجتماعي يف جزئها التحليلي.

من ناحية أخرى، ختتص األداة 4 بالتثبت من الوثائق عرب إخضاعها لعملية التقييم والتحليل والتدقيق 
العادلة فيها وهي يف معظمها  النوع االجتماعي للنظر يف إمكانية حتديد مبادئ التجارة  القائم على 
عناصر تنّم عن النوع االجتماعي ومن بينها: »خلق الفرص للمنتجني احملرومني اقتصاديا« )املبدأ 1(، 
»دفع األسعار املناسبة« )املبدأ 4( و«االلتزام بعدم التمييز واملساواة بني اجلنسني واحلرية اجلمعياتية« 
)املبدأ 6(. وال يكاد حتليل االتفاقيات يؤكد فرضية اعتبار مبادئ التجارة املنصفة، باستثناء البند 6 يف 

معاهدة الكوميسا.

نتــائج التقييم والتدقيق والتحليـــل القائم على النــوع االجتمــاعي للخطــط والسيــاســات  	3.3
واالسرتاتيجيــات والربامــج يف عالقة مبــاشرة أو غري مبــاشرة بالتجــارة والنفــاذ املتســاوي  	

للمــرأة إىل الســوق على املستــوى الوطنــي واإلقليــــمي والدولــــي 	

متتد عملية »التقييم والتدقيق والتحليل القائم على النوع االجتماعي« أيضا إىل السياسات والربامج 
يف عالقة مباشرة بالتجارة وتهّم كل الوثائق التالية: )1( خطط التنمية اخلماسية )2016 – 2020()48(، 

 . )PDE III( )50(مشاريع تنمية الصادرات )2( خطط اإلصالحات الكربى)49(، )3(

الدولة، يف  إذا كانت سياسة  التحقق مما  اىل  العامة  السياسة  الكمي حملتوى وثائق  التحليل  يهدف 
مكونها االجتماعي، ختصص مزايا معينة للطبقات اهلشة اليت ميكن أن تضم النساء )النساء الريفيات، 
وضع  العمومية(،  السياسات  )اختيار  كدولة  بصالحياتها  بالطبع  يتعلق  ما  وهو  املثال(  سبيل  على 

سياسات حتتوي على مكونات تقوم على التمييز اإلجيابي )السياسات املساندة للفقراء مثال(.

. 48 http://www.mdici.gov.tn/wp-content/uploads/2017/06/Volume_Global.pdf.

. 49 http://www.leaders.com.tn/uploads/FCK_files/Programme%20National%20des%20R%C3%A9formes%20Majeures%20Les%20propositions%20du%20
CAE%20%20)version%20provisoire(.pdf

. 50   http://www.commerce.gov.tn/Fr/3eme-projet-de-developpement-des-exportations-pde-iii_11_364.
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مكن هذا التحليل من التوصل إىل جمموعة من النتائج وهي:

امليثاق االجتماعي وتطبيق مبدأ التمييز اإلجيابي: يشري  خمطط التنمية بوضوح إىل . 1 التنمية:  خمطط 

حقوق االنسان واحرتام مبدأ التنمية املتوازنة وإىل العقد االجتماعي )باستخدام األداة 1(. وبناء على 
التنمية  التنمية االقتصادية. وخيصص خمطط  الغالب يف  املرأة وبدورها  الكامل حبقوق  االعرتاف 
التحليل  وبني  واملرأة.  الرجل  بني  املساواة  ملبدأ  وأيضا  االقتصادي  ومتكينها  املرأة  حلقوق  هاما  حّيزا 
الكيفي للمحتوى القائم على النوع االجتماعي وحقوق االنسان يف التجارة أن من بني األجوبة األربعة 
واألربعني املتوقعة أكدت اإلجابة »نعم/دئما« )أي 18 % من األجوبة( اهتماما بالنوع االجتماعي. ويف 
املقابل، أكدت أكثر من 54 % من األجوبة اهتماما أقل بالنوع االجتماعي وكانت اجاباتهم  من صنف 

»عادة/إىل حد ما«.

الشمول، . 2 أجل  من  ضروريا  دورا  للدولة  اإلصالحات  خمطط  يعطي  الكربى:  اإلصالحات  مستوى  يف 

مبعنى ضمان تكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية: »وهكذا تلعب الدولة دورا من خالل السياسة 
والسياسة  والصحة  والتعليم  التحتية  والبنى  الالئق  العيش  ظروف  لتأمني  االجتماعية 
عدم  مقاومة  على  أيضا  املخطط  ويؤكد  االبتكارات«.  ونشر  األساسي  التكوين  يف  الصناعية، 
يف  اجلهوية  الفوارق  مقاومة  مثل  املساواة  عدم  من  أشكاال  يعكس  فالنص  والبطالة.  املساواة 

التنمية وليس الفوارق بني الرجل واملرأة.

يف مستوى برنامج مشاريع تنمية الصادرات )PDE III( )الشراكة بني الدولة التونسية والبنك العاملي(. مل تفرز األداة 1 . 3

نتائج ذات داللة. األداة 2 مسحت بإبراز أن اإلجابة »ال/أبدا« وردت 31 مرة على 44 إجابة متوقعة 
امُلعّدة هلذا املشروع مل يكن السؤال حول املساواة مكشوفا يف  70,4 %(. ورغم أنه يف الوثيقة  )أي 
C -  للنص، فإن وزارة التجارة )من خالل هيكل الدعم التابع هلا وهو مركز تشجيع الصادرات

PEX( كانت تبنت بعض املمارسات الفضلى للتعامل مع هذا السؤال يف إعداد كراس الشروط 
كراس  خّص  الذي  البحث  ويف  الوطين.  املشروع  هذا  نطاق  يف  املختلفة  املهام  إىل  بالرجوع 
الشروط حول حاالت إبداء االهتمام باملشروع )PDE III( برز الوعي مبسائل النوع االجتماعي يف 
مهمة »اختيار وانتداب مستشار خمتص يف الصفقات« مع التنصيص يف الكراس على أن »صيغة 
املذكر مستخدمة بصفة اعتيادية من أجل ختفيف اجلملة وهي تعين النوع االجتماعي أكان 

ذكرا أو أنثى على احلد السواء«.

وقد مسح التحليل الكيفي )الرسم البياني  6.3( بإبراز غالبية اإلجابة »ال/ابدا« خبصوص خمطط 
اإلصالحات الكربى وخاصة برنامج )PDE III(. أما بالنسبة إىل خمطط التنمية فإن اإلجابة »عادة« 

كانت األكثر ورودا.
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 الرســــــم البيــــانــــي 2.3
التحليـــل الكيفــي للمحتــوى علـــى أســـاس النوع االجتمـــاعـــي

وحقوق االنســان والتجــارة / السيــاسات والبــرامـــج

االجتماعي.  النوع  أساس  باملساواة على  اهتمامات مرتبطة  ما  التنمية إىل حّد  لقد مشل خمطط 
وهو ُيعترب »حمايدا جتاه النوع االجتماعي« جزئيا و«متكيفا مع النوع االجتماعي« جزئيا يف جانبه 
جانبه  يف  غالبا  االجتماعي«  النوع  مع  و«متفاعال  جزئيا  االجتماعي«  بالنوع  و«مستنريا  التحليلي، 
الرباجمي. ويف املقابل، كشفت مسألة املساواة يف »خمطط اإلصالحات الكربى« سياسة عمومية 
خاصا  اهتماما  تولي  وال  تونس  يف  اجلهات  بني  املساواة  عدم  مكافحة  حول  باألولوية  تتمحور 
األولوية  الرجل واملرأة. لكن كانت هناك عالقات غري مباشرة بني احملاور ذات  املساواة بني  لعدم 
الدعم املخصص  الفقر ونظام  التمكني االقتصادي للمرأة يف قضايا مقاومة  يف اإلصالحات وبني 
املباشرة  االجتماعية  والتحويالت  اهلشة  للطبقات  الصحّية  الرعاية  وحتسني  املعوزة  للعائالت 
اهلشة  الطبقات  لفائدة  بطبيعتها  ُتتخذ  اليت  اإلجراءات  وهذه  وغريها.  واهلشة  الفقرية  للشرائح 
املرأة اليت جتد نفسها يف مواجهة ظروف اقتصادية صعبة،  واملناطق احملرومة ميكنها أن تساعد 
ولكنها »سلبية جتاه النوع االجتماعي« إذ أنها وإن كانت ستفيد النساء والعائالت، فهي تدخالت قد 
تعزز التوزيع التقليدي ألدوار الرجل واملرأة. ويف مقابل ذلك، ُيعترب برنامج دعم الصادرات »أعمى 

عن النوع االجتماعي« نظرا ألنه ال يأخذ بعني االعتبار ال الرجل وال املرأة.

مبستويات  مدرجة  العادلة  للتجارة  األساسية  العشرة  املبادئ  أن   4 األداة  تربز  األحوال،  كل  ويف 
ولكنها  العمومية  للسياسة  والشاملة  االسرتاتيجية  بالتوجهات  املتعلقة  الوثائق  خمتلفة يف نص 

.)PEDIII( غري واردة يف برنامج دعم الصادرات

نعم/ دائما0  III 31خمطط التنمية
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النــوع االجتمــــاعي وقطــاع التجــــارة: اجلـزء الثــالـث :	
االستنتــاجــــات والتوصيــــات 	 	 	

يسهر هذا اجلزء على تلخيص ما حتقق من إجنازات يف عالقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة بصفة 
عامة والتمكني االقتصادي بصفة خاصة، مع الرتكيز بشكل خاص على قطاع التجارة  وعلى حتديد 

أهّم العقبات والثغرات  اليت يتعني معاجلتها باألولوية على املدى القصري واملتوسط والطويل.

1. اإلجنـــــــــازات

• احلقــــوق القـــانونيـــة واحلقـــوق اإلنســـانيـــة	

الدستور يقر مبدأ املساواة القائمة على النوع االجتماعي ويضبط مأسسته من خالل آليات النوع . 1
االجتماعي والسياسات املتكيفة به: اعرتف الدستور التونسي حبقوق االنسان وأقّر مبدأ املساواة بني 
التونسيني/ات يف احلقوق والواجبات. ووّفر إطارا يسمح بتحقيق التوازن يف العالقات االجتماعية 

خاصة بني الرجل واملرأة.
املساواة القائمة عل النوع االجتماعي مضمونة يف األدوات الدولّية العامة واخلاصة اليت صادقت . 2

عليها تونس واملكتسبات التشريعية اجلديدة.

إن املساواة على أساس النوع االجتماعي مضمونة يف األدوات الدولّية العاّمة وهي )1( اإلعالن العاملي حلقوق 
االنسان لسنة 1948 )الفصول 1، 2، 6 و16( واليت اكتسب حمتواها قوة العرف الدولي)51(، )2( املواثيق األساسية 
باألداة  أيضا  مضمونة  واملساواة  و18(.   2 )الفصالن  والشعوب  االنسان  حلقوق  االفريقي  امليثاق  و)3(   ،)1966(
اخلاصة، أي اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو( وختتص احلالة التونسية بنسق 
تغيري يف جمال املكافحة اجلادة للتمييز إىل حد ما. فقد عرفت جماالت عديدة يف العدالة بني اجلنسني تقدما 
ملحوظا منه مثال مشاركة املرأة يف الوظيفة العمومية وعدد النائبات يف الربملان. واملؤكد أن القانون اجلديد 

ملقاومة العنف ضد املرأة يعترب حتوال جوهريا يف جمال دعم حقوق النساء يف تونس.

• املستــــــوى الرباجمــــي:	

تقليص نسبة الفقر النسائي :  تراجعت هذه النسبة بـ 62,5 % يف غضون مخس سنوات )2010-2015( . 1
وهذا دليل على أن الفجوة قد تقلصت بدرجة هامة. وهذه املالحظة مهمة بالنسبة للتمكني االقتصادي 

للمرأة ولتمتعها الكامل حبقوقها االنسانية.

   تقرير جلنة احلريات الفردية واملساواة، 2018،) ص 135(. 51
   »تونس اليت نريدها«، 2014(.. 52
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املساواة بني اجلنسني ُتعترب حمورا ذو أولوية يف التقارير التونسية حول أهداف التنمية املستدامة. 2
      سيتم ادراج مبادئ عدم التمييز وعدم العنف القائمان على النوع االجتماعي يف منظومة أولويات تونس 
ما بعد 2015، حيث مت التنصيص على  التزام الدولة بـ »مقاومة كل شكل من أشكال التمييز والعنف ]...[ 
وضمان املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة ومقاومة العنف القائم على النوع االجتماعي« )أجندة ما بعد 

2015 من أجل التنمية لبلوغ أهداف التنمية املستدامة)52(.
عالقة النوع االجتماعي بالتجارة ُتبنى تدرجييا ضمن التزامات تونس يف اإلطار املتعدد األطراف . 3

واإلقليمي
     

ميكن مالحظة هذا التوجه يف املستويات التالية:
• تونس طرف من بني الدول اليت هلا صفة مالحظ يف إعالن بيونس آيرس )2017( واملتعلق بالتمكني 	

االقتصادي للمرأة يف جمال التجارة. وتطمح تونس إىل أن تكون فاعلة، ويف هذا املستوى ُينظر إىل 
متشيها على أنه نية إجيابية إلدراج اإلدماج القائم على النوع االجتماعي يف جمال التجارة.

• تونس بلد كامل العضوية يف الكوميسا)53( إىل جانب مصر، املشمولة بهذا املشروع أيضا. وكعضو يف 	
االحتاد املغاربي، فقد وقعت تونس على مذكرة التفاهم بني االحتاد املغاربي والكوميسا. وهذا االلتزام 

من شأنه أن يعزز التعاون على إدماج النوع االجتماعي يف جمال التجارة يف تونس وأفريقيا.

2. الثغـــرات املتبقيـــة رغم مـــا حتقيـــق العديـــد من اإلجنـــازات:

• احلقــــوق القـــانونيـــة واحلقـــوق اإلنســـانيـــة	

اجملال  يف  وتأثريها  املرأة  ملشاركة  الناجع  الدعم  يف  دائما  الدستورية  واحلقوق  السياسات  تنجح  مل 
السياسي واجملال العام، إذ يتواصل عزل املرأة من املسارات السياسية الرمسية بسبب العادات التمييزية 
املتجذرة وقواعد اللعبة غري املتوازنة. ويعود ضعف ارتباط املرأة مبواقع صنع القرار يف الواقع إىل خلل 
اجتماعي ثقايف منها ما هو مرتبط بالفهم اخلاطئ للدين بعالقة باملرأة وإعالم متأثر بالصور النمطية 

للنساء من ناحية 

إّن الفوارق بني الرجل واملرأة اليت تعكسها املعطيات اإلحصائية العامة واخلاصة حول املبادرة اخلاصة 
والنفاذ إىل  البنكي  النظام  املالي واالخنراط يف  التشغيل واإلشراك  النسائية لألعمال وحول  والريادة 
يف  مدرجة  املعطيات  هذه  كل  وغريها.  االقتصادية،  والفرص  والتمكني  اإلنتاج  عناصر  وإىل  السوق 

وثائق ضافية ومفيدة، خاصة يف التقارير الدولية اليت تصف حال تونس يف جماالت متنوعة.

  الدول األعضاء يف الكوميسا هي بورندي وجزر القمر و الكنغو الدميقراطية وجيبوتي ومصر وإريرتيا وأثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغشقر وجزر املوريس وروندا وسوازيلند وجزر السيشل وأوغندا وزامبيا وزمبابوي . 53
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

• املستــــــوى الرباجمــــي والتنظيمي:	

تقييمها  مت  اليت  واملؤسسات  املنظمات  أن  باكتشاف  السريع  النموذجي  التقييم  نتائج  لنا  مسحت  لقد 
يف تونس تنوي ادماج مقاربة النوع االجتماعي من ضمن مهامها، ولكن يبقى هذا التوجه غري مُمأسس. 
نقص  ذلك  يف  مبا  املؤسسات،  عمل  يف  االجتماعي  النوع  مقاربة  دمج  عملية  النقائص  من  العديد  تعيق 
لزيادة  واملخططني  الفنيني  ملوظفيها  مناسب  تدرييب  برنامج  توفري  من  متكنها  ال  اليت  الالزمة،  املوارد 
وعيهم بأهمية مسائل النوع االجتماعي وتنمية قدراتهم  يف ادماج مقاربة النوع االجتماعي يف التحليل 

والتخطيط.

مع العلم أن تونس هي واحدة من أوائل الدول العربية اليت أظهرت تقدمًا ملموسًا يف تنفيذ قوانني املساواة 
بني اجلنسني، كشفت نتائج هذا اجليش امللكي النيبالي أن اجمليبني ال يتمتعون برؤية واضحة حول هذا 

املوضوع. السياق احمللي يف النوع االجتماعي، مبا يف ذلك اإلطار القانوني

• املستــــــوى الرباجمــــي:	
 

على املستوى الرباجمي، تستمر االختالفات وتتشابك يف بعض األحيان وتنبع بشكل أساسي من النقاط 
التالية:
تطبيق مبدأ سيادة املعاهدات على القوانني. 1
بالنوع . 2 واخلارجية(  )الداخلية  التجارة  تربط  اليت  للبيانات  اإلحصائي  اإلنتاج  يف  نقص  

االجتماعي.
ال يوجد تنسيق بني اسرتاتيجيات املساواة بني اجلنسني واالسرتاتيجيات التجارية. 3
 مت حذف بعض احلقوق وعلى وجه اخلصوص، حرية التجارة واملبادرة اخلاصة، يف فرتة ما . 4

بعد الثورة.

3. االستنتـــــاجــــــات العـــامــــــة

كما مت التأكيد عليه يف اإلطار التشريعي والتنظيمي ويف النص الدستوري ويف التزامات تونس الدولية، 
هنالك العديد من احلقوق القانونية واالنسانية واالقتصادية والسياسية للمرأة. ومع ذلك، ال تزال هناك 
عقبات واضحة أمام حصول النساء على املساواة وتتمثل هذه العقبات يف ثقل التقاليد واألحكام املسبقة 
يف  ُمهيمن  وضع  يف  الرجال  تضع  االجتماعية  النمطية  والقوالب  األعراف  إن  والثقافية.  االجتماعية 
اجملاالت االقتصادية والتجارية، مما يشكل حاجزا أمام النساء التونسيات رغم ضمانات حقوقهن املدنية 

والسياسية واالقتصادية. 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

3. التوصيــات حســب اجملــال / املوضــــوع

للقضاء على الفجوات والتمييز بني اجلنسني بشكل عام، يتعني القيام بعديد اإلصالحات، منها ما يلي: 

قـــــاعدة التوصيــــات ذات األولويــــة
اجلمهوريــــة التونسيــــة

املساواة القائمة على النوع االجتماعي، حقوق االنسان والتنمية

األطراف/املؤسسات املتدخلة املواضيــــــع التوصيــــــات
وزارة املرأة واألسرة والطفولة واملسنني، منظمات اجملتمع املدني، 
ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  أجل  من  املتحدة  األمم  منظمات 
للتعاون  األملانية  )الوكالة  الدولي  التعاون  وكاالت  املرأة، 
الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية، الوكالة االسبانية للتعاون 
الدولي والتنمية،  السويدية للتعاون  الوكالة  الدولي والتنمية، 

إخل.( يف املدى 
القريب

على مكونات اجملتمع املدني أن تتنظم مجاعيا بشكل أفضل 
من  االجتماعي  النوع  أساس  على  املساواة  لدعم  تعمل  وأن 

خالل أنشطة لصاحل املرأة يف املناطق املهمشة والفقرية 

مراكز  السن،   وكبار  والطفولة  واألسرة  املرأة  وزارة 
التنسيق للنوع االجتماعي

مع  فاعلية  أكثر  االجتماعي  للنوع  التنسيق  نقاط  جعل 
من  تتمكن  حتى  دورية  بصفة  لالجتماع  الفرصة  إعطائها 
وفعالة  مشرتكة  بأنشطة  للقيام  التنظم  وحسن  االطالع 
لتيسري  املواقع  هلذه  منصة  إنشاء  ويستحسن  مكررة.  وغري 

التواصل بينها
وزارة الرتبية، وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، 
النوع االجتماعي، منظمات   املدني، خرباء  منظمات اجملتمع 
األمم املتحدة من أجل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم الثقافة
يف املدى 
املتوسط

النقاط  بني  ومن  األساسي،  التعليم  برامج  يف  النظر  إعادة 
اليت جيب مراجعتها جذريا هي احلاالت واألمثلة النمطية 
اليت  والولد  البنت  حول  األفكار  ترسيخ  على  تساعد  اليت 

يتوارثها التالميذ كهول الغد
املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن،  وزارة العدل، وزارة 
الدول  جامعة  اإلعالم،  وسائل  املدني،  اجملتمع  منظمات 

العربية

والناشطني  املؤسسات  بني  جتمع  اليت  اآلليات  من  املزيد  انشاء 
اليت تهدف إىل  القوانني  املدني للسعي إىل تطبيق  يف اجملتمع 
حشد  وميكن  االجتماعي.  النوع  على  القائمة  املساواة  تعزيز 
التأييد لذلك عرب وسائل االتصال الرمسية وشبكات التواصل 

االجتماعي 
وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وزارة التكوين 
املهين والتشغيل، الغرفة الوطنية لسيدات األعمال، االحتاد 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اجلهات 

املاحنة يف املدى
البعيد

لبناء  تدريبية  دورات  خالل  من  األعمال  رائدات  النساء  دعم 
قدراتهن يف اجملال املالي واإلداري

وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، جملس نواب 
وشبكات  اإلعالم  وسائل  املدني،  اجملتمع  منظمات  الشعب، 

التواصل االجتماعي

كل  يف  االجتماعي  النوع  على  القائمة  املساواة  مأسسة 
على  احلرص  مع  القرار  اختاذ  مواقع  ويف  الدولة  هياكل 

احرتامها واستدامتها
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

تـــــــــــونــــــــــس

النوع االجتماعي والتجارة
النوع  خرباء  الشعب،  نواب  جملس  احلكومة،  رئاسة 

االجتماعي، وسائل اإلعالم

يف املدى 
القريب

إطالق محالت توعوية على مستوى احلكومة ونواب الشعب 
االتفاقيات  يف  االجتماعي  النوع  اعتبار  مبزايا  إلقناعهم 
لن  التوعوية  اجلهود  هذه  وبفضل  التجارية،  واملعاهدات 
وسيشرتطون  البعد  هذا  جتاوز  من  القرار  أصحاب  يتمكن 
ذكر املساواة القائمة على النوع االجتماعي يف كل اتفاقية 

قبل التوقيع عليها مستقبال
وزارة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن، وزارة التجارة، 
الدول  جامعة  الدولي،  التعاون  ووكاالت  املاحنة  اجلهات 

العربية

االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  والتقارير  الدراسات  كل  نشر 
والتجارة.  وإنشاء بوابة إليواء هذه التقارير والدراسات

املاحنة  اجلهات  التجارة،  وزارة  لإلحصاء،  الوطين  املعهد 
التعاون،  وكاالت  الدولي،  البنك  األوروبية،  )املفوضية 

إخل...( يف املدى 
املتوسط

مجع اإلحصائيات احلساسة للنوع االجتماعي وذات العالقة 
بالتجارة 

للتجارة  التونسي  االحتاد  التجارة،  وزارة  الرتبية،  وزارة 
للتكوين  الوطين  املركز  التقليدية،  والصناعة والصناعات 

املستمر والرتبية

إدراج حماور خاصة بثقافة األعمال يف الربامج املدرسية يف 
املستوى الثانوي واجلامعي

الدول  جامعة  العربي،  املغرب  احتاد  التونسية،  احلكومة 
العربية، منظمة التجارة العاملية

يف املدى
البعيد

 إنشاء شبكة تشاور وتنسيق على املستوى اإلقليمي للضغط 
واملعاهدات  االتفاقيات  عن  املسؤولة  الدولية  املنظمات  على 
الدولية لكي تتعامل جبدية مع مقاربة  املتصلة بالتجارة 

النوع االجتماعي
الدولي،  والتعاون  واالقتصاد  التنمية  وزارة  التجارة،  وزارة 
للصناعة  التونسي  االحتاد  الصادرات،  تشجيع  مركز 
لسيدات  الوطنية  الغرفة  التقليدية،  والصناعات  والتجارة 

األعمال

اليت  القيمة  سلسالت  وحتديد  اإلنتاج  هياكل  تأهيل 
ميكن أن جتعل تونس قادرة على املنافسة، و اليت سرتتبط 

بسلسلة القيمة العاملية


