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مقدمة  
o  تكريس املساواة بني املواطنني واملواطنات يف دستور 27 جانيف 2014.

o االلزتامات الدولية لتونس بشأن املساواة بني الرجال والنساء.

الباب األول – عدم املساواة والمتيزي يف المتتع باحلقوق السياسية ويف ممارسهتا الفعلية
1.1  -  املساواة يف احلقوق: حّق التصويت وتعزيز حقوق الرتحش

2.1 -  إماكنية الوصول إىل أعىل منصب: رائسة امجلهورية.
3.1 -  التناصف يف املجالس املنتخبة . نقص متثيل النساء يف هيائت صنع القرار باملداولة.

4.1 -  حضور هاميش يف تشكيالت احلكومات.
5.1 -  حضور هاميش يف قيادة األحزاب السياسية 

التوصيات

الباب الثاين – عدم املساواة والمتيزي يف المتتع باحلقوق املدنية واألرسية ويف 
ممارسهتا الفعلية .

1.1  -  الدستور التونيس واالتفاقيات الدولية املصادق علهيا املتعلقة مبسائل اجلنسية .
2.1 -  عدم املساواة يف جملة اجلنسية 

o عدم املساواة بني الرجال والنساء يف احلصول عىل اجلنسية التونسية واالحتفاظ هبا

o عدم املساواة يف احلصول عىل اجلنسية التونسية واإلقامة يف تونس بني أزواج التونسيات األجانب وزوجات 
التونسيني األجنبيات.

التوصيات

3.2 -  عدم املساواة والمتيزي يف الزواج واألرسة. جملة األحوال الخشصية والقوانني امللحقة هبا 

الزواج واألرسة يف الدستور واالتفاقيات الدولية املصادق علهيا  o

عدم املساواة يف الزواج  o
- سن الزواج وزواج األطفال القرص

- االبقاء عىل املهر

- الزوج هو وحده رئيس العائلة، 

- وصاية األب عىل األطفال القرص .

- واجب اإلنفاق ]عىل الزوجة و األبناء[ وعدم املساواة يف اإلرث:

- األمهات العازبات

التوصيات    

الفهرس :
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الباب الثالث – عدم املساواة والمتيزي يف المتتع باحلّق يف السالمة ويف ممارسته 
الفعلية: العنف املسلط عىل النساء والفتيات

1.3 - اّتاذ اإلجراءات الرضورية لوضع حد للعنف

الوقاية، دمع الضحايا ومعاقبة اجلناة ) مرتكيب أمعال العنف(، والتحقيق   o

2.3 -  وضع حد لإلفالت من العقاب : أحاكم غري اكفية يف املجلة اجلزائية ) قانون العقوبات(

أنواع العنف اجلنيس  o
- المتيزي يف ما يّتصل بسن الرضا املمكن مبامرسة جنسية وبسن الرشد اجلنيس .

- انعدام مفاهمي العنف اجلسدي والرضا الواجب

- التحرش اجلنيس، وإماكنية رفع دعوى ضد الضحية بسبب االدعاء بالباطل يف حالة احلمك بعدم مساع الدعوى أو التربئة 

العنف بني الزوجني  o

العنف األرسي: زنا احملارم  o

3.3 -   انعدام تدابري إجيابية محلاية الضحايا

4.3 -   من أجل الذهاب أبعد من القمع وامحلاية

o الوقاية 

o التحقيقات الوطنية املنتمظة 

التوصيات

الباب الرابع – عدم املساواة والمتيزي يف المتتع باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية 
ويف ممارسهتا الفعلية. 

1.4  - احلّق يف العمل واحلّق يف الضامن االجمتايع

حقوق مضهنا الدستور واالتفاقيات الدولية املصادق هيلع

o الترشيعات احمللية ال تؤّمن وقاية اكفية
- احلوافز القانونية اليت تجشع النساء عىل التخيل عن معلهن. 

- انعدام التغطية االجمتاعية للعاطلني عن العمل وللعامل الوقتيني وغري الرمسيني

متثيل ضعيف للنساء يف هيائت صنع القرار والنقابات  o

النساء األكرث هشاشة   o
- النساء اللوايت يعشن يف الوسط الرييف حضايا متيزي مزدوج

- املعينات املزنليات

التوصيات

2.4 -  عدم املساواة والمتيزي يف احلّق يف الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية 

الدستور واملعاهدات املصادق هيلع  o

مدة إجازة األمومة التتوافق مع املعايري الدولية  o

o سن الزواج وزواج األطفال القرص

الصحة اجلنسية واإلجنابية الزتام أخذته الدولة التونسية عىل عاتقها  o

التوصيات    
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 /2015-http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report 2015 1  تقرير حول الفجوة العاملية بني اجلنسني
2  فتح األبواب،املساواة بني اجلنسني والتمنية يف الرشق األوسط ومشال أفريقيا، البنك الدويل، 2011، 2012 و 2013

3  هذه القرارات قابلة للتطبيق يف تونس من حيث أهنا تندرج يف إطار سياسة اجلوار األوروبية اليت اخنرطت فهيا تونس.

4  األرقام مأخوذة من تقرير بعنوان"محمل النوع االجمتايع يف تونس سنة 2014"، الصادر يف جوان 2014، االحتاد األورويب من أجل برناجم تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة يف تونس". بثينة قريبع وجورجيا دي باويل.

5  ماكسب التونسيات،الكريديف )مركزالبحوث و الدراسات و التوثيق و اإلعالم حول املرأة(، 2015

مقدمة  :
ــني  ــس املســاواة ب ــرمغ مــن رياديهتــا يف تكري بال
الرجــل واملــرأة إبــان االســتقالل يف عــام 1956، 
تهشــد تونــس اليــوم تأّخــرا متعــّدد األوجــه. فوفقــا 
 1)2015( اجلنســني  بــني  الفجــوة  حــول  لتقريــر 
صنفــت تونــس يف املرتبــة 127 مــن مجلــة 145دولــة 
مــن حيــث املســاواة بــني اجلنســني. واحتلــت املرتبــة 
133يف املشــاركة االقتصاديــة وتاكفــؤ فرص العمل 
واملرتبــة 107يف التعلــمي، و 111يف الصحــة و69 

يف املشــاركة السياســية للنســاء.
التتجــاوز مشــاركة النســاء يف احليــاة االقتصاديــة 
عتبــة %25 تقريبــا، وهــّن يعانــني أكــرث مــن غريهــن 
مــن تفــيش األميــة، يف حــني تبلــغ نســبة البطالة يف 
صفــوف حامــيل الهشائد العليا من النســاء ضعيف 
نســبة الرجال. تشــتغل النســاء يف كثري من األحيان 
يف وظائف أو أنشــطة غري دامئة ومعرضة أكرث من 
غريهــا لملخاطــر املناخيــة واالقتصاديــة )الصناعــة 
املعمليــة والزراعــة(. مكا أهنن يعانــني من الفقر أكرث 
من الرجال. وحبرمان البالد من جزء كبري من قواها 
ــة 2   ، يكــون النعــدام املســاواة بــني اجلنســني  احلّي
تأثــري ســليب عىل التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعية 

فهيا.
العنــف  عــىل  تأثــري  ايضــا  للمتيــزي  ان  حيــث 
ــف يف  ــذا العن ــون ه املســلط عــىل النســاء اذ يك
نفــس الوقــت نتيجــة و ســببا للمتيــزي يف الواقــع 
والقانــون ذلــك أن العنــف املــامرس ضــد النســاء ال 
يشــل انهتااك حلقهن يف األمن فقط، بل هو انهتاك 
ألمــن اكفــة املجمتع. تهشد عــىل ذلك قرارات جملس 
ــن"  ــرأة والســالم واألم ــوان "امل ــدويل بعن ــن ال األم

ــه(. ــا يلي ــرار 1325 وم )الق
وقــد متــت الربهنــة عــىل مســامهة النســاء يف معلية 
مــن  العديــد  يف  الســي  الســيايس  االنتقــال 
الصكــوك الدوليــة واإلقلمييــة، مثــل قــرارات الربملان 
قــرارات  يف  أو   ،  3 أوروبــا  جملــس  أو  األورويب 
جملس األمن الدويل حتت عنوان "النســاء والســالم 
واألمــن". ولكــن يف تونــس، الزال مســتوى مشــاركة 
النســاء يف احليــاة العامــة والسياســية منخفضــا. 
ــرار الــيت  مفــن بــني 1500 تعيــني يف مناصــب الق

حصلــت بعــد الثــورة، بلــغ نصيــب النســاء مهنــا %7 
فقــط 4  ، حيــث مل يــّم تعيــني أي امــرأة يف منصــب 
الــوايل )حــامك الواليــة (، بيمنــا تشــل النســاء 
ــرية.  ــة صغ ــة أقلي ــوايت يشــغلن مناصــب وزاري الل
الدســتور  يف  التناصــف  إدراج  مــن  وبالــرمغ 
والقوانــني االنتخابيــة، مل حتصــل النســاء إال %34 
فقــط مــن عــدد املقاعــد يف الربملــان، يف حــني ظلــت 
مواقــع املســؤولية يف النقابــات حكــرا عــىل الذكور.

وهكــذا، عــىل الــرمغ مــن املاكســب 5  الــيت ال ميكــن 
ــع  ــت النســاء حمرومــات مــن المتت ــا، مازال إناكره
ــون ويف  ــال يف القان ــع الرج ــة م ــاواة الاكمل باملس
الواقــع، يف حــني أن حتقيق الســالم واألمن والتمنية 
االقتصاديــة واالجمتاعيــة، وتعزيــز الدميقراطيــة 
يتوقفــان عــىل هــذه املســاواة الــيت تعهــدت الدولــة 
بضامهنــا ســواء عــىل املســتوى الداخــيل، مــن 
خالل الدســتور، أو عىل املســتوى الدويل، من خالل 

املعاهــدات الــيت صادقــت علهيــا تونــس بانتظــام.
نظــرا إىل وجــوده يف أعــىل التسلســل اهلــريم 
للقواعد القانونية، ميثل الدســتور املعيار األســايس 
الــذي جيــب أن تتوافــق معــه القوانــني الــيت تــأيت 
بدورهــا يف درجــة أدىن من املعاهــدات الدولية اليت 

صادقــت علهيــا امجلهوريــة التونســية.
إّن تكريــس املســاواة بــني النســاء والرجــال يف 
عــىل  القضــاء  يســتوجب  الواقــع  ويف  القانــون 
المتيــزي الــذي يؤخــذ عىل أنه "أي تفرقة أو اســتبعاد 
أو تقييــد يــّم عىل أســاس اجلنس، ويكــون من آثاره 
وأغراضــه النيــل مــن االعرتاف لملرأة، عىل أســاس 
تســاوي الرجل و املرأة، حبقوق اإلنســان واحلريات 
األساســية يف املياديــن السياســية واالقتصاديــة 
ــدان  ــة أو يف أي مي ــة واملدني ــة والثقافي واالجمتاعي
آخــر، أو إبطــال االعــرتاف لملــرأة هبــذه احلقــوق أو 

متتعهــا هبــا وممارســهتا هلــا".
مبــا أن حقــوق اإلنســان األساســية مرتابطــة وغــري 
قابلــة للتجزئــة، فــإن أي متيــزي يف المتتــع بــأي حــّق 
و/ أو ممارســته ســيكون لــه تأثــري يف بقيــة احلقــوق 
األخــرى. لذلــك، يعتــرب القضــاء عــىل مجيــع أشــاكل 
المتيــزي ضــد املــرأة، وبالتــايل، القضــاء عــىل عــدم 
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6  قانون املصادقةعدد 30 لسنة 1968مؤرخ يف 29-11-1968، الرائد الرمسي عدد )51( من تارخي 29-11 إىل 3-12، 1968،ص 1260.
. امر النرشعدد 1098  لسنة 1983 مؤرخ يف 21-11-1983، الرائد الرمسي عدد 79 بتارخي12 /6/ 1983 ص 3143.  

7  قانون املصادقة عدد 30 لسنة 1968مؤرخ يف 29-11-1968، الرائد الرمسي عدد )51( من تارخي 29-11 إىل 3-12، 1968،ص 1260.

8  قانون املصادقة عدد 64 لسنة  مؤرخ يف8/ 6/ 1982، الرائد الرمسي بتارخي 13-10أوتسنة 1982،ص1689.

ــار  ــس باعتب ــوم يف تون املســاواة أكــرث رضورة الي
أهنــا بلد لديه دســتور جديد ينص عىل املســاواة بني 
الرجــال والنســاء وَرَفع التحفظات الــيت اكن أبداها 
ــع  ــة القضــاء عــىل مجي ــر عــىل اتفاقي يف أول األم
 "CEDEF أشــاكل المتيــزي ضــد املــرأة )"ســيداف
ــامس "ســيداو"  ــة ب ــة اختصــارا باإلجنلزيي ،املعروف

.)CEDAW

وســيقف اســتعراض النصــوص القانونيــة الــيت 
محتــل متيــزيا، دون أن يــّديَع المشوليــة، عــىل 
الزتامــات الدولــة بشــأن املســاواة يف احلقــوق بــني 
الرجال والنســاء وفقا للنصوص اليت يه يف أعىل 
هــرم القواعــد القانونيــة، أي الدســتور واملعاهــدات 

الدوليــة املصــادق علهيــا. 
مث تــأيت الدراســة عــىل عــدم املســاواة والمتيــزي يف 
المتتع مبختلف احلقوق و/أو ممارسهتا، وستتضمن 
ــات  ــق الاكمــل للترشيع ــات تســهتدف التطاب توصي
الداخليــة والسياســات العامــة مــع االلزتامــات اليت 
قبلــت هبا الدولة التونســية من خالل مصادقهتا عىل 

املعاهــدات الدوليــة وتبنهيا للدســتور اجلديد.
•  تكريــس املســاواة بــن املواطنــن واملواطنــات 

ــي 2014 ــتور 27 جان يف دس

بــدور  التوطئــة  يف  التونــيس  الدســتور  يعــرتف 
التونسيات يف بناء الوطن بإعالنه أّن نواب الشعب، 
أعضــاء املجلــس الوطــين التأســييس  أوفيــاء " 
... لتضحيــات التونســيني والتونســيات عــىل مــّر 
األجيــال". مكــا أنــه جّســل أيضــا مبــدأ "املســاواة 

يف احلقــوق والواجبــات بــني مجيــع املواطنــني "

ويف مــن الدســتور، ينــّص الفصــل 21يف بــاب 
احلقــوق واحلريــات عــىل مــا يــيل:

" املواطنــون واملواطنــات متســاوون يف احلقــوق 
والواجبات، ومه ســواء أمــام القانون من غري متيزي. 
احلقــوق  واملواطنــات  لملواطنــني  الدولــة  تضمــن 
ــئ هلــم أســباب  ــة. وهتي ــة والعام ــات الفردي واحلري

العيــش الكــرمي "

وهبذا يضمن الدســتور املســاواة يف مجيع احلقوق 
واحلريــات الــيت كفلهــا، ويه احلقــوق السياســية 

واملدنيــة والعائليــة واالقتصاديــة واالجمتاعيــة.

• الزتامــات تونــس الدولية يف مســألة املســاواة 
بــن الرجال والنســاء

يؤكــد اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان 1948 عىل 
مبــدأ عــدم المتيــزي، ويعلــن أن مجيع البــرش يولدون 
أحــرارا ومتســاوين يف الكرامة واحلقــوق، وأّن لل 
إنســان حّق المتتع باكفة احلقوق واحلريات الواردة 
يف هــذا اإلعــالن، دون أي متيــزي، اكلمتيــزي بســبب 

اجلنس .

حبقــوق  اخلاصــان  الدوليــان  العهــدان  ويؤكــد 
اإلنســان، العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة 
والسياســية 6  ، والعهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق 
اللذْيــن   ،   7 والثقافيــة  واالجمتاعيــة  االقتصاديــة 
أّنــه   ،1968 عــام  يف  تونــس  علهيــام  صادقــت 
ــاواة يف  ــب مضــان املس ــدول واج ــىل ال ــب ع يرتت
احلقــوق بــني الرجــال والنســاء يف ممارســة مجيــع 
احلقــوق االقتصادية واالجمتاعيــة والثقافية واملدنية 

ــية.  والسياس
وأكــد امليثــاق األفريــي عىل املبــادئ نفهسا حلقوق 
اإلنســان والشــعوب لعــام 1981، املصــادق هيلع يف 

عام 1982 8  .

ورمغ وجــود هذه الصكوك الدوليــة املتنوعة، مازالت 
املــرأة حمــّل متيــزي واســع النطــاق يف القانــون أو 
يف الواقــع، عــىل الســواء، مّمــا جعلها أكــرث عرضة 
للفقــر ولملــرض، مــن حيــث أّن املــرأة أقّل قــدرة عىل 
الوصــول إىل الغذاء واخلدمات الطبية، ويه مهددة 
أكــرث باألميــة بســبب نقــص فــرص احلصــول عــىل 
التعلــمي والتدريب، وبالتايل، البطالة بســبب تضاؤل 

العمل. فرص 
ــع أشــاكل  ــة القضــاء عــىل مجي ورمغ تبــين اتفاقي
المتيــزي ضــد املرأة)ســيداو( يف عــام 1979، فــإّن 
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ــد  ــام 1985، بع ــس مل تصــادق علهيــا إال يف ع تون
ــا  ــق أساس ــات تتعل ــن التحفظ ــددا م ــت ع أن جسل
باحلقوق املدنية واألرسية، مث حسبهتا ســنة 92011 .

الزتمــت الدولــة التونســية، تبعــا إلدراجهــا مبــدأ 
املســاواة وعدم المتيزي يف الدستور واملصادقة عىل 
اتفاقيــة "ســيداو" عــىل وجــه اخلصــوص10 ، بتضمني 
مبدإ املســاواة بــني الرجل واملرأة يف القانــون وتعديل 
أو إلغــاء أي قانــون )مبــا يف ذلــك القانــون اجلنايئ( 
وعرف وممارســة تشــل متيزيا ضد املرأة. وتعهدت 
ــة  ــة أيضــا بالتنفيــذ الفعــيل للقوانــني ومبعاقب الدول
أي متيــزي ضــد املــرأة أيــا اكن مرتكبــه )الســلطات 
العامــة واملؤسســات العامــة واألفــراد أو املنمظــات 
والــرشاكت اخلاصــة ( وبــأن تضمن للنســاء إماكنية 

اللجــوء إىل العدالة .
ويرتتــب عــىل هذا وجــوب اتاذ تدابري قصــد إعادة 
ــال  ــني الرج ــون، ب ــع ويف القان املســاواة، يف الواق
و النســاء يف احلقــوق السياســية )I(، واحلقــوق 
الســالمة  يف  واحلــّق   ،)II( واألرسيــة  املدنيــة 
وماكحفــة لك أشــاكل العنــف املســلطة عــىل النســاء 
واالجمتاعيــة  االقتصاديــة  احلقــوق  ويف   ،)III(

)IV( والثقافيــة

9  قانون املصادقة عدد 68 لسنة  1985 مؤرخ يف 12/07/ 1985، املنشور يف الرائد الرمسي عدد 54 الصادر يف 16 جويلية 1985، ص929. 

أمر النرش عدد 1664 مؤرخ يف 1991/04/11، املنشور يف الرائد الرمسي عدد 81 الصادر يف 29-11-1991، ص 1876. 

أمر النرش عدد 1821 لسنة  مؤرخ يف 25-11-1991، الرائد الرمسي عدد 85 الصادر بتارخي 13-12-1991، ص1668. 

التحفظات املرفوعة مبرسوم عدد 103 لسنة 2011 املنشور بتارخي 17 أفريل 2014.   

10 االتفاقيات الدولية اخلاصة األخرى اليت صادقت علهيا تونس، ستم مناقشهتا خالل دراسة لك حّق من احلقوق املكفولة.
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11  قانون املصادقة: عدد 41 لسنة 1967مؤرخ يف 21-11-1967، املنشوربالرائد الرمسي عدد 49 بتارخي 21-24 نومفرب، 1967، ص. 1441. أمر النرش: عدد 114 لسنة 1968مؤرخ يف 4 ماي1968، الرائد الرمسي عدد 19 الصادر بتارخي 7-10 ماي 1968، ص 476.

لــن حققــت تونــس تقّدمــا يف الضــامن الفعــيل 
لملشــاركة السياســية لملــرأة، إذ مضــن الدســتور 
هــذه احلقــوق، بــل عّززهــا، فــإّن متثيــل النســاء يف 
هيــائت صنــع القــرار واألحــزاب السياســية مــازال 

ــا. ضعيف

يف  احلــّق  احلقــوق:  يف  املســاواة   .1.1
الــرحش  يف  احلــّق  وتعزيــز  التصويــت 

ت. بــا لالنتخا

لــن حجنــت التونســيات يف الوصــول لملــرة األوىل 
إىل عضويــة املجلــس التأســييس، الــذي صــاغ 
دســتور 27 جانــيف 2014، فإهنــن يمتتعــن باحلــّق 
يف التصويــت والــرتحش لالنتخابــات منــذ أكــرث مــن 

نصــف قــرن )منــذ ســنة 1957(.
ويكــّرس دســتور 2014 اجلديــد هــذا احلــّق يف 

.54 و   53 و   34 الفصــول 
االنتخــاب  يف  "احلــّق  يضمــن   34 فالفصــل 

والــرتحّش". واالقــرتاع 
ــة  ــرتحش لعضوي ــىل أن "ال ــّص ع والفصــل 53  ين
ــيس  ــب تون ــل ناخ ــّق ل ــعب ح ــواب الش ــس ن جمل
ــن  ــغ م ــّل، بل ــىل األق ــذ 10 ســنوات ع اجلنســية من
العمــر ثالثــا وعرشيــن ســنة اكملــة عــىل األقــّل 
يــوم تقــدمي ترحشــه، رشط أن ال يكــون ممشــوال 
ــا  ــيت يضبطه ــأي صــورة مــن صــور احلرمــان ال ب
لّك  ناخبــا  "يعــّد   :54 الفصــل  وينــّص  القانــون". 
مواطــن تونــيس اجلنســية، بلــغ مــن العمــر مثــاين 
ــة، وفــق الــرشوط الــيت حيددهــا  عــرشة ســنة اكمل

القانــون االنتخــايب".

الصكــوك  يف  أيضــا  مضمونــة  احلقــوق  وهــذه 
تونــس. علهيــا  صادقــت  الــيت  الدوليــة 

تنــّص االتفاقيــة الدوليــة بشــأن احلقــوق السياســية 
ــام 111953 ، يف فصوهلــا 1 و 2 و 3 عــىل  لملــرأة لع
التــوايل عــىل أّن:  "للنســاء حــّق التصويــت يف 
ــني  ــات، بــرشوط تســاوي بيهنــن وب ــع االنتخاب مجي
ــة يف أن  ــاء األهلي ــزي"،" للنس ــال، دون أي متي الرج
ينتخــن مجليــع اهليــائت املنتخبــة باالقــرتاع العــام، 
بــرشوط  الوطــين،  الترشيــع  مبقتــى  املنشــأة 

تســاوي بيهنــن وبــني الرجــال دون أي متيــزي."و" 
للنســاء أهليــة تقلــد املناصــب العامــة وممارســة 
مجيــع الوظائــف العامــة املنشــأة مبقتــى الترشيع 
ــال،  ــني الرج ــن وب ــاوي بيهن ــرشوط تس ــين، ب الوط

دون أي متيــزي."
الــرتحش  وأهليــة  التصويــت  يف  احلــّق  هــذا 
منصــوص علهيــام أيضــا يف اتفاقيــة القضــاء عــىل 
ــرأة )ســيداو( يف  ــزي ضــّد امل ــع أشــاكل المتي مجي

املادتــني 7 و 8:

ــري  ــع التداب ــدول األطــراف مجي ــادة 7: تتخــذ ال امل
املناســبة للقضــاء عــىل المتيــزي ضــد املــرأة يف 
ــاص  ــه خ ــد، وبوج ــة للبل ــية والعام ــاة السياس احلي
تكفــل لملــرأة، عــىل قــدم املســاواة مــع الرجــل، 

احلــّق يف:
أ( التصويــت يف مجيــع االنتخابــات واالســتفتاءات 
ــة لالنتخــاب مجليــع اهليــائت الــيت  العامــة، واألهلي

ينتخــب أعضاؤهــا باالقــرتاع العــام،
ب( املشــاركة يف صياغــة سياســة احلكومــة وىف 
تنفيــذ هــذه السياســة، وىف شــغل الوظائــف العامــة، 
وتأديــة مجيــع املهــام العامــة عــىل مجيــع املســتويات 

احلكوميــة ،
ج( املشــاركة يف أيــة منمظــات ومجعيــات غــري 
ــد" ــة والسياســية للبل ــاة العام ــة هتــم باحلي حكومي

ــري  ــع التداب ــدول األطــراف مجي ــادة 8: تتخــذ ال امل
ــع  ــدم املســاواة م ــىل ق ــرأة، ع ــل لمل املناســبة لتكف
ــل حكومهتــا  ــزي، فرصــة متثي الرجــل، ودون أي متي
أمعــال  واالشــرتاك يف  الــدويل  املســتوى  عــىل 

املنمظــات الدوليــة"

2.1. إماكنية الوصول إىل أعىل منصب:
رائسة امجلهورية 

ــة النســاء للــرتحش يف دســتور 27  تعــّزز حــّق أهلي
أعــىل  إىل  وصوهلــن  بإماكنيــة   ،2014 جانــيف 
ــة، وهــو  ــك رائســة امجلهوري املناصــب، مبــا يف ذل
مــا مل يكــن يــح بــه الدســتور القــدمي لســنة 
1959. إذ ينــّص الفصــل 74 مــن الدســتور اجلديــد 
عــىل أن "الــرتحش ملنصــب رئيــس امجلهوريــة حــّق 
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لــّل ناخبــة وناخــب تونــيس اجلنســية منــذ الــوالدة 
ــه اإلســالم" دين

وقــد ترحشــت امــرأة تــدىع لكثــوم كنــو، ألول مــرة 
إىل هــذا املنصــب خــالل االنتخابــات الرائســية ســنة 
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مكــا عــّزز الدســتور املشــاركة السياســية لملــرأة 
املجالــس  التناصــف يف  مبــدأ  أيضــا  بتكريســه 

املنتخبــة .

3.1. مبــدأ التناصــف يف املجالــس املنتخبــة. 
نقــص متثيــل النســاء يف هيــات املداولــة 

امجلاعيــة .

أدى تــديّن املشــاركة السياســية لملــرأة إىل ترســيخ 
مبــدأ التناصــف. إال أن الدســتور ال ينــّص عــىل 

ــة. التناصــف إال يف مــا خيــّص اهليــائت املنتخب
ينــّص الفصــل 34 عــىل أن "تعمــل الدولــة عــىل 
املنتخبــة"،  املجالــس  املــرأة يف  مضــان متثيليــة 
تاكفــؤ  الدولــة  تضمــن  أن"  عــىل   46 والفصــل 
الفــرص بــني الرجــل واملــرأة يف محتــل خمتلــف 
املســؤوليات ويف مجيــع املجــاالت" )الفقــرة 2 (

و"تســى الّدولــة إىل حتقيــق الّتناصــف بــني املــرأة 
و الّرجــل يف املجالــس املنتخبــة ")الفقــرة 3(.

ــا اتفاقيــة القضــاء عــىل مجيــع أشــاكل المتيــزي  أّم
تذكــر  أن  دون  فتنــّص،  )ســيداو(  املــرأة  ضــّد 
برصاحــة مبــدأ التناصــف، عــىل أّنــه: "ال يعتــرب 
مؤقتــة  تدابــري خاصــة  األطــراف  الــدول  اتــاذ 
ــة بــني الرجــل  ــل باملســاواة الفعلي تســهتدف التعجي

واملــرأة متيــزيا ")املــادة 4 الفقــرة 1(. 
إّن التناصــف هــو األداة الــيت متّكــن مــن التعجيــل 
بتحقيــق املســاواة الفعليــة يف املشــاركة السياســية.

ليــس تجسيــل النقــص يف املشــاركة السياســية 
ــذ  ــدم احملــرز من ــد، رمغ التق للنســاء باألمــر اجلدي
عــام 1959. ولــن حــازت النســاء، يف ذلــك التــارخي، 
عــىل  1.1 % مــن مقاعــد جملــس النــواب. فإهّنــّن يف 
ــس،  ــد املجل ــن مقاع ــغلن 27,4 % م ــام 2009 ش ع
و  15,18 % مــن املقاعــد يف جملــس املستشــارين12  ، 
و 25 % مــن أعضــاء املجلــس الدســتوري. وقــد 
ــة الـــ 30  ــدم خاصــة بفضــل حّص ــق هــذا التق حتق

http://www.tn.undp.org/content/dam/tunisia/docs/Publications/Rapport٪ 20GB 20 _ ٪٪٪ 20web 20partie٪ 201.pdf 2013 12 أنظر سرب أراء بشأن تصور التونسيني ملشاركة املرأة يف احلياة السياسية يف تونس وبرناجم األمم املتحدة اإلمنايئ،ديمسرب

13 مالحم النوع االجمتايع يف تونس،2014. 

14 مرسوم عدد 7 لسنة 2011مؤرخ يف 18/2/2011،املنشور يف الرائد الرمسي عدد 13 الصادر يف 1/3/2011،ص201.

15  مرسوم عدد  8 لسنة 2011 مؤرخ يف 18/2/2011، املنشور يف الرائد الرمسي عدد 13 الصادر يف 1/3/2011،ص 203.  

16 مرسوم عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ يف 18/2/2011، املنشور يف الرائد الرمسي عدد 13 الصادر بتارخي 1 مارس 2011. 

17 مرسوم عدد 27لسنة 2011 مؤرخ يف 18/4/2011

18 مرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ يف10 ماي 2011 املتعلق بانتخاب املجلس الوطين التأسييس، املنشور يف الرائد الرمسي عدد 33 ص 647. الفصل 16 من املرسوم عدد35 لسنة 2011 املتعلق بتنظمي انتخابات املجلس الوطين التأسييس " :تقّدم الرتحّشات عىل 
أساس مبدأ التناصف بني النساء والرجال. ويّم ترتيب املرتحشني صلب القامئات عىل أساس التناوب بني النساء والرجال. وال تقبل القامئة اليت ال حترتم هذا املبدأ إال يف حدود ما حيمّته العدد الفردي لملقاعد املخّصصة لبعض الدوائر.  ".

% الــيت اعمتــدت يف عــام 2009 مــن قبــل احلــزب 
احلــامك )التجمــع الدســتوري الدميقــرايط(13. 

هيــائت  أربــع  أنشــئت   ،2011 ثــورة  أعقــاب  يف 
مســتقلة لضــامن االنتقــال الســيايس. إذ أحــدث 
ــق حــول  ــق، واحــدة لتقــي احلقائ ــان للتحقي جلنت
قضايــا الرشــوة والفســاد14  واألخــرى الســتقصاء 
ــة خــالل  ــق يف االنهتــااكت اخلطــرية املرتكب احلقائ
الثــورة 15 ، باإلضافــة إىل أنشــاء اهليئــة العليــا 
الســيايس  واإلصــالح  الثــورة  أهــداف  لتحقيــق 
الربملــان  مــن  )نــوع  الدميقــرايط16   واالنتقــال 
ــات17،  ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــة العلي ــر( و اهليئ املصغ

ــات. ــمي االنتخاب ــن تنظ ــؤولة ع املس
ــائت  ــع اهلي ــرأة يف مجي ــة امل ــف متثلي ــظ ضع يالح
األربــع، باســتثناء جلنــة اســتقصاء احلقائــق حــول 
التجــاوزات املرتكبــة خــالل الثــورة. وتــرأس لّك هــذه 
ــت النســاء نســبة 18 %  اهليــائت رجــال، بيمنــا مّثل
مــن مجمــوع أعضــاء جلنــة تقــي احلقائــق حــول 
قضايــا الرشــوة والفســاد )برائســة عبــد الفتــاح 
مــن أعضــاء جلنــة اســتقصاء   % 60 و   معــر(، 
ــورة  ــة خــالل الث ــق حــول التجــاوزات املرتكب احلقائ
ــة(. ومضــت اهليئــة العليــا  )برائســة توفيــق بودربال
املســتقلة لالنتخابــات يف اللجنــة املركزيــة امرأتــني 
ــات  ــدويب خــالل انتخاب ــط )برائســة مكــال اجلن فق
ــار  ــفيق رصص ــييس، وش ــين التأس ــس الوط املجل
خــالل انتخابــات جملــس نــواب الشــعب واالنتخابــات 
الرائســية . وبلغــت نســبة متثليــة النســاء يف الربملــان 
بــن  عيــاض  برائســة  العليــا  اهليئــة   ) املصغــر 
عاشــوراليت تأسســت يف 2011، املؤلــف مــن جلنــة 
خــرباء وجملــس، 33 % مــن اخلــرباء و 23%مــن 

املستشــارين.
لملــرأة  السياســية  املشــاركة  لضعــف  واعتبــارا 
،وبضغــط مــن املجمتــع املــدين، وخاصــة امجلعيــات 
لتحقيــق  العليــا  اهليئــة  يف  املمثلــة  النســائية 
أهــداف الثــورة واإلصــالح الســيايس واالنتقــال 
ــودي  ــدأ التناصــف العم ــين مب ــرايط، مّت تب الدميق
املجلــس  انتخابــات  يف  التنــاوب  قاعــدة  عــىل 
الوطــين التأســييس18 ، حيــث فــازت النســاء بـــ67 
مقعــدا مــن مجمــوع 217 مقعــدا، وبالتــايل حــوايل 

30 % مــن املقاعــد.



11املساواة وعدم المتيزي يف المتتع باحلقوق السياسية ويف ممارسهتا الفعلية.

التناصــف  عــن  مــاذا  لكــن  العمــودي،  التناصــف 
األفّي )تساوي الرجال والنساء يف رائسة القوامئ(؟ 
أثــريت مســألة التناصــف األفــي باخلصــوص خــالل 
صياغــة القانــون االنتخــايب ملجلــس نــواب الشــعب19. 
ونظــرا لعــدم قبول التناصــف األفي20 ، مت اللجــوء 21إىل 
ــة  ــة ملراقب ــة الوقتي ــام اهليئ الطعــن يف الفصــل24 أم
ــار  ــيت رفضــت اعتب ــني ال دســتورية مشــاريع القوان
تكريس التناصف العمودي فقط غري دستوري22. حيث 
قــدرت اهليئــة أن واجــب الدولــة هــو االلــزتام بتوفــري 
الوســائل ولكهّنــا ليســت مطالبــة بالــرضورة بإحــداث 
جمالــس متناصفــة مــع عــدد متســاو مــن الرجــال 
والنســاء، واســتندت يف قرارهــا بشــل خــاص عــىل 
فعــل "تســى إىل حتقيــق" املســتخدم عــىل التــوايل 
يف الفصلــني 34و46 مــن الدســتور. ميكــن نقــد هــذا 
القــرار خصوصــا وأن التناصف املكــرس يف القانون 
االنتخــايب اخلــاص باملجلــس الوطــين التأســييس، 
ويف الدســتور نفســه، أصبــح حّقــا مكتســبا ليس عىل 
الدولــة أن محتيــه فقــط، بل علهيا أيضــا أن تدمعه وأن 
ــات الفقــرة األوىل مــن الفصــل  ــا ملقتضي تطــوره وفق
46 الــيت تنــّص عــىل أن: " تلــزتم الدولــة حباميــة 
احلقــوق املكتســبة لملــرأة و تــدمع ماكســها و تعمــل 

عــىل تطويرها".
ومــع ذلــك، مل يــّم جتســمي هــذا التطــور مبــا أن مبــدأ 
ال  أّنــه  إىل  إضافــة  يعمتــد.  مل  األفــي  التناصــف 
ميكــن أن تعتــرب األحــاكم الدســتورية جمــرد توصيات 
اكنــت  مهــام  وذلــك  العنايــة،  ببــذل  والزتامــات 
املصطلحــات املســتخدمة. فالدســتور ملــزم للســلطات 
العامــة ولملواطنــني، وهــو ليــس جمــرد مجموعــة مــن 

ــات. التوصي
ينــّص مــرشوع القانــون األســايس احلــايل املتعلــق 
بتعديــل القانــون األســايس عــدد 16 لســنة 2014 
باالنتخابــات  املتعلــق   2014 مــاي   26 يف  املــؤرخ 
واالســتفتاء يف الفصــل 49/10 املتعلــق باالنتخابــات 
البلديــة واجلهويــة عــىل التناصــف العمــودي عــىل 
قاعــدة التنــاوب وعــىل التناصــف األفــي يف القــوامئ 
االنتخابيــة. ولكــن أصــوات قــد ارتفعــت بْعــد ويف 
جملــس نــواب الشــعب ملعارضــة هــذا التعديل مشــرية 
ــه، يف بعــض املناطــق، قــد يرفــض الناخبــون  إىل أن
أن تــرأس النســاء قــوامئ وإىل أن األحــزاب ســتواجه 
ــس  ــررة نف ــىل مرحشــات، مك ــور ع مشــلكة يف العث

   http: //www.chawki.gaddes.org/resources/code_electoral_bilingue.pdf     19  القانون األسايس عدد 16 لسنة 26 ماي 2014 املتعلقباالنتخابات و االستفتاء

20  ينص الفصل 24 من القانون األسايس عدد 16 لسنة 26 ماي 2014 عىل ما ييل: "تقّدم الرتحّشات عىل أساس مبدأ التناصف بني النساء والرجال. ويّم ترتيب املرتحشني صلب القامئات عىل أساس التناوب بني النساء والرجال. وال تقبل القامئة اليت ال حترتم هذا املبدأ إال يف 
حدود ما حيمّته العدد الفردي لملقاعد املخّصصة لبعض الدوائر"

ttp://www.chawki.gaddes.org/resources/recours+IPCCL.pdf  :21  انظر نص الطعن يف الفصل 24 من قبل نواب املعارضة يف

http://www.chawki.gaddes.org/resources/DEC_IPCCL.pdf :22  القرارعدد  02 لسنة 2014، املنشور يف الرائد الرمسي عدد 41 الصادر يف 23 ماي 2014، متاح أيضاعىل الرابط التايل

23 أنظر جريدة الصباح بتارخي 4/2/ 2016

/http//majless.marsad.tn/2014/fr 24

احلجــج فميــا يتعلــق بالتناصــف  ورضورة الــزتام 
الدولــة ببــذل العنايــة وتوفــري الوســائل23 .

بلغــت نســبة املقاعــد الــيت حتصلــت علهيا النســاء يف 
جملــس نــواب الشــعب  34 %، أي 73 نائبــة مــن أصل 
217 نائبــا، ويه نســبة أكــرب بقليــل من تلــك املتحصل 

علهيــا يف املجلس الوطين التأســييس24.

الّدولــة  تضمــن  أن  عــىل   46 الفصــل  نــّص  ولــن 
تاكفــؤ الفــرص بــني الّرجــل واملــرأة يف محّتــل خمتلف 
املســؤولّيات، فقــد ظــل وجــود املــرأة هامشــيا يف 

السياســية. واألحــزاب  احلكومــة 

4.1. حضور هاميش يف احلكومات
ــنة 1983 ،  ــة إال يف س ــرأة إىل احلكوم مل تنضــّم امل
ــيادية  ــوزارات الس ــب ال ــدا حقائ ــد أب ــا مل تتقلّ ولكهن
ــة (.  ــؤون اخلارجي ــاع والش ــة والدف ــدل والداخلي )الع
ــان منصــيب وزيريــن يف  ــورة، شــغلت امرأت بعــد الث
دمحم  برائســة  األوىل  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــيت 
الغنــويش، )وزارة الصحــة العموميــة ووزارة شــؤون 
املــرأة والطفولــة واألرسة( واكتبــة دولــة )لــدى وزيــر 
التعلــمي العــايل(. أمــا يف عهــد خليفتــه البــايج قايــد 
الســبيس، فــم يكــن األمــر أفضــل حــاال حيــث اكتيف 

بتعيــني وزيــرة واكتبــة دولة. 
بعــد انتخابــات املجلــس الوطــين التأســييس، شــغلت 
ــرة  ــب وزي ــاك األوىل منص ــة الرتوي ــرأة يف حكوم امل
شؤون املرأة والطفولة واألرسة، ووزيرة للبيئة، واكتبة 
ــّل  ــايل( ويف ظ ــة اجلب ــة بالســكن )حكوم ــة ملكف دول
حكومــة العريــض تولــت امــرأة منصــب وزيــرة شــؤون 
املــرأة، وعّينــت امرأتــان اكتبيت دولــة )إحداهن ملكفة 
بالســكن واألخــرى ملكفــة مبهمــة لــدى وزيــر الشــؤون 

اخلارجيــة(.
ــاك  ــت الرتوي ــيت خلف ــراط ال ــة التكنوق مضــت حكوم
برائســة مهــدي مجعــة وزيرتــني )وزيــرة الســياحة 
والتجــارة والصناعــات التقليديــة( واكتبــة دولــة ملكفة 

بشــؤون املــرأة والطفولــة واألرسة .
ومضــت حكومــة الصيــد األوىل الــيت تشــلكت عقــب 
االنتخابــات الــيت جــرت يف عــام 2014، ثــالث نســاء 
ــة،  عــىل رأس وزارت الســياحة والصناعــات التقليدي
ــرأة  ــرتاث، وشــؤون امل ــة واحملافظــة عــىل ال والثقاف
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➢ التوصيات
• تعممي التناصف عىل :

o  مجيع هيائت صنع القرار، وخاصة يف احلكومة 
ومجيع املؤسسات العامة 

اهليائت الدستورية اليت يه بصدد اإلنشاء:  o
• املجلس األعىل للقضاء 

• احملمكة الدستورية 

• هيئة حقوق اإلنسان

• هيئة االتصال المسيع والبرصي

• هيئة التمنية املستدامة ومحاية حقوق األجيال 
القادمة 

• تبــين مــرشوع إصــالح القانــون األســايس عدد 16 
املتعلــق   2014 مــاي   26 يف  املــؤرخ   2014 لســنة 
باالنتخابــات واالســتفتاء يف الفصــل 49 منــه املتعلــق 
باالنتخابــات البلدية واجلهويــة الذي يكرس التناصف 
العمــودي عىل قاعدة التناوب والتناصف األفي )يف 

رائســة القامئــات(

• اتــاذ تدابــري لتجشيــع األحــزاب عــىل اســتقطاب 
النســاء وتعييهنــن يف هيائهتــا القياديــة.

 
• اتــاذ تدابــري موجهــة خاصــة لتكويــن ولتوعيــة 
وســائل اإلعــالم بــرضورة وضــع حــد للصــور المنطية 
حول النســاء ومنحهن مشــاركة أوســع يف النقاشــات 
السياســية مــن خــالل تكريــس هــذه التدابــري يف 
صلــب معــل هيئة االتصال المســيع والبرصي املزمع 
إنشــاؤها الــيت تضطلــع مبهامهــا حاليا اهليئــة العليا 
املســتقلة لالتصــال المســيع والبــرصي )اهلايــاك(.

ــني  ــاواة ب ــان وخاصــة احلــّق يف املس ــوق اإلنس حق
الرجال والنساء، غري قابلة للتجزئة، واملساواة الفعلية 
يف احلقــوق السياســية الميكــن أن تــرخس حقا إال إذا 
ــع أشــاكل المتيــزي يف املجــاالت  ــا حــدا مجلي وضعن
األخــرى. لكــّن المتيــزي يف احلقــوق املدنيــة والعائليــة 

مازال مســمترا.

ــدى لك  ــة ل ــات دول ــة واألرسة، ومخــس اكتب والطفول
مــن )وزيــر املالية، وزيــر التمنية واالســتمثار والتعاون 
ــة مبلــف  ــة ملكف ــة دول ــر الفالحــة، واكتب ــدويل، وزي ال
الهشداء(. ويف حكومة الصيد الثانية )تشــلكت يف 6 
جانــيف 2016(، مّت حــذف خطــة اكتــب دولــة، وأبــي 

عــىل ثــالث وزيرات.

برهــن مبــدأ التناصــف الــذي أثــار نقاشــات وجــداال، 
ســواء أثنــاء إعــداد الدســتور أو عنــد التصويــت عــىل 
القوانــني االنتخابية،عــىل أنه العمــل اإلجيايب الوحيد 
الــذي مســح مبشــاركة نســبية لملــرأة يف احليــاة 
السياســية، ويف عضوية املجلس الوطين التأســييس 
ــواب الشــعب. ويف جمــاالت أخــرى، اكن  وجملــس ن
متثيــل املــرأة أفضــل بقليــل يف احلكومــة ويف مجيــع 
املؤسســات العامــة، مبــا يف ذلــك التعلــمي جبميــع 

مراحله.

5.1. حضــور هامــيش يف قيــادة األحــزاب 
السياســية 

مازالــت األحــزاب "نــوادي للرجــال"، باعتبــار وجــود 
أقليــة صغــرية من النســاء يف هيائهتــا القيادية، حىت 
بعــد اخنــراط النســاء يف العمــل الســيايس بعــد ثورة 
2011. ومــن بــني األحــزاب القامئــة قبــل عــام 2011، 
احلــزب امجلهــوري )احلــزب الدميقــرايط التقــديم 
ســابقا( هــو احلــزب الوحيد الذي ترأســه امــرأة )مايا 
ــني  ــة امرأت ــط برائس ــان فق ــد حزب ــيب(. ويوج اجلري
مــن بــني العــدد الكبــري من األحــزاب اليت أنشــئت بعد 
عــام 2011. وقــد لوحــظ أن "إكــراه التناصــف يف 
القــوامئ االنتخابيــة " هــو الــذي "فــرض انتــداب عــدد 
متســاو مــن املرحشــني الرجــال والنســاء". ولكــّن هــذا 
ميثــل "تأنيثــا شــلكيا"، إذ "مل تنشــط األحــزاب كثــريا 

لتجشيــع النســاء عىل االخنــراط فهيا."25
ــز مشــاركة النســاء يف احليــاة العامــة  يعتــرب تعزي
السياســية القامئــة عىل التناصف أمــرا مهاّم، لكنه ال 
ينبــي أن يقتــرص عــىل ذلك. إذ جيب تبين سياســات 
عامــة حقيقيــة تتعلــق باجلنســني العمتادهــا يف مجيع 
املجاالت، السميا يف وسائل اإلعالم، من أجل التأثري 
يف األســباب اجلذريــة الــيت ُتبــي السياســة حكــرا 

عــىل الذكور.

  25 التونسيات و العمل السيايس يف سياق ما بعد الثورة، الكريديف وزارة شؤون املرأة واألرسة والطفولة، 2015.
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26   القانون عدد 41 لسنة 1967 مؤرخ يف 1967/11/21 يتعلق باملصادقة عىل اتفاقية بشأن جنسية املرأة املزتوجة، الرائد الرمسي عدد 49 بتارخي 21-24 نومفرب 1967، ص1441، مرسوم النرشعدد 114 لسنة 1968مؤرخ يف 4 ماي 1968، الرئد الرمسي عدد 19 بتارخي 
7-10ماي.

27  عربت تونس عن حتفظها التايل عىل املادة 9، وعىل وجه التحديد حول الفقرة 2: "إن احلكومةالتونسية تبدي حتفظها التايل حول : أحاكم الفقرة 2 من املادة 9  اليت الينبي أن تتعارض مع أحاكم الباب 6 من قانون اجلنسية التونسية".  مت رفع هذا التحفظ مع بقية 
التحفظات مبوجب املرسوم عدد 103 لسنة2011.

تتضمــن جملـّـة اجلنســية وجملّة األحــوال الخشصية 
العديــد مــن األحــاكم المتيزييــة ضــد املــرأة اليــوم، 
عــىل الــرمغ مــن تكريــس املســاواة يف المتتــع هبــذه 
احلقوق يف الدســتور واملعاهدات الدولية املصادق علهيا.

1.2. الدســتور التونــي واالتفاقيــات الدولية 
املصــادق علهيــا املتعلقة مبســائل اجلنســية 

خصــص الدســتور فصــال واحــدا للجنســية ، حيــث 
نــّص الفصــل 25 عــىل مــا يــيل:

" حيّجــر حســب اجلنســية التونســية مــن أي مواطــن 
أو تغريبه أو تســلميه أو منعه من العودة إىل الوطن."
لكــن تونــس، باإلضافــة إىل اتفاقية القضــاء عىل مجيع 
ــرأة "ســيداو"، صدقــت عــىل  أشــاكل المتيــزي ضــد امل
االتفاقيــة بشــأن جنســية املــرأة املزتوجــة لعــام 261957 :

املــادة 1: "توافــق لك مــن الــدول املتعاقــدة عــيل أنــه 
ال جيــوز النعقــاد الــزواج أو احناللــه بــني أحــد 
مواطنهيــا وبــني أجنــيب، وال لتغيــري الزوج جلنســيته 
ــة ذا  ــة، أن يكــون بصــورة آلي ــاة الزوجي ــاء احلي أثن

ــر عــىل جنســية الزوجــة". أث
املــادة 2: " توافــق لك مــن الــدول املتعاقــدة عــيل 
ــاره  ــه ال جيــوز الكتســاب أحــد مواطنهيــا باختي أن
ــا  ــد مواطنهي ــرى، وال لتخــيل أح ــة أخ ــية دول جنس
ــن  ــن م ــذا املواط ــة ه ــع زوج ــن جنســيته، أن مين ع

جبنســيهتا". االحتفــاظ 
ــدول املتعاقــدة عــيل  املــادة 3: "-1 توافــق لك مــن ال
أنــه لألجنبيــة املزتوجــة مــن أحــد مواطنهيــا، إذا 
مــن  زوجهــا،  تكتســب جنســية  أن  ذلــك،  طلبــت 
ــازي خــاص. وجيــوز إخضــاع  ــس امتي خــالل جتن
منــح هــذه اجلنســية للقيــود الــيت تفرضهــا مصلحــة 

األمــن القــويم أو النظــام العــام.
2. توافــق لك مــن الــدول املتعاقــدة عــيل أنــه ال جيــوز 
تأويــل هــذه االتفاقيــة عــيل حنــو جيعلهــا متــس بــأي 
ــيت  ــة ال ــح لألجنبي ــد قضــايئ ي ــع أو تقلي ترشي
تزوجــت أحــد رعاياهــا بــأن تكتســب مبــلء احلــق، 

ــا." ــك، جنســية زوجه ــت ذل إذا طلب

وصادقــت تونــس أيضــا عــىل اتفاقيــة القضــاء عــىل 
مجيــع أشــاكل المتيــزي ضــد املــرأة "ســيداو" يف عــام 
1989، ورفعــت التحفظــات الــيت أبدهتا حــول الفصل 
9 الفقــرة 2 بشــأن املســاوة يف احلــّق بــني املــرأة 
والرجــل فميــا يتعلــق جبنســيهتام وجنســية أبناهئــام:

ــدول األطــراف املــرأة حقوقــا  املــادة 9: "1. متنــح ال
ــوق الرجــل يف اكتســاب جنســيهتا أو  مســاوية حلق
ــه خــاص  ــن بوج ــاظ هبــا. وتضم ــا أو االحتف تغيريه
أال يرتتــب عــىل الــزواج مــن أجنــيب، أو عــىل تغيــري 
الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيا جنسية 
الزوجة، أو أن تصبح بال جنســية، أو أن تفرض علهيا 

جنســية الزوج.
 2. متنــح الــدول األطــراف املــرأة حقــا مســاويا حلــّق 

الرجــل فميــا يتعلــق جبنســية أطفاهلــام"27  .

2.2. أوجه عدم املساواة يف جملة اجلنسية 
يف جملة اجلنســية التونســية عدة أوجه لعدم املساواة 
بــني الرجــال والنســاء يف احلصــول عــىل اجلنســية 
واالحتفاظ هبا وبني األجانب املزتوجني من تونســيات 
وبــني األجنبيــات املزتوجــات بتونســيني فميــا يتعلــق 
باحلصــول عــىل اجلنســية التونســية واإلقامــة يف 

تونس.
• أوجــه عــدم املســاواة بــني الرجــال والنســاء يف 
احلصــول عــىل اجلنســية التونســية واالحتفــاظ هبــا.
يف ســنة 2010، قبــل رفع لك التحفظــات عىل اتفاقية 
ــرأة  ــد امل ــزي ض ــاكل المتي ــع أش ــىل مجي ــاء ع القض
"ســيداو"، ُنّقــح الفصــل 6 مــن جملــة اجلنســية الــذي 
اكن ينــّص عــىل أّنــه يعــّد "تونســيا الطفــل الــذي ولــد 
ألب تونــيس"، وأصبــح  ينــّص عــىل مــا يــيل: "يكــون 
تونســيا الطفل الذي ولد ألب تونيس أو ألم تونســية"، 

اكن القانــون، قبــل تنقحيــه، ميــزي بــني األب واألم. 
فالطفــل الــذي يولــد ألم تونســية ال يكــون تونســيا إال 
إذا توفــر فيــه رشطــان منصــوص علهيــام يف الفصل 
)6(: إمــا أن يكــون األب جمهــوال أو عدمي اجلنســية أو 
جنســيته غــري معروفــة. وإّمــا أن الطفل ولــد يف تونس 
ألب أجنيب. ويف لكتا احلالتني، مل تكن الصلة الدموية 

بــاألم، وحدهــا، اكفيــة ملنح اجلنســية التونســية. 
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اكن جيــب أن يتــدمع اكتســاب الطفــل اجلنســية حبــّق 
مســقط الــرأس، أي بالــوالدة يف تونــس،  أو، يف 
احلالــة األوىل، إذا اكن الطفــل تونســيا وال يتوّفــر فيــه 
هــذا الرابــط بــاألرض حــىت ال يصريعــدمي اجلنســية.
لكــن هــذا التنقيــح الــذي ألــى الالمســاواة بــني األب 
واألم يف منح اجلنســية مبوجب النســب مل يضع حدا 
لــل أشــاكل المتيزي، اليت مــازال البعــض مهنا قامئا 
كتلك املتعلقة باحلصول عىل اجلنسية مبوجب الوالدة 
بتونــس، إذ ينــّص الفصــل 7 مــن جملــة اجلنســية عىل 

أنه:
"يكــون تونســيا مــن ولــد يف تونــس، واكن أبــوه وجده 

لألب مولوديــن هبا أيضا."
وهبــذا ال يؤخــذ نســب األم يف االعتبــار يف منــح 
اجلنســية مبوجــب الــوالدة بتونــس، وهــو مــا يشــل 

ــاء. ــد النس ــزيا ض متي
جبنســية  مرتبطــة  املــرأة  جنســية  مازالــت  كذلــك، 
الزوج. من ذلك أن فقدان الزوج اجلنسية التونسية أو 
إســقاطها عنــه ميكــن أن ينحسب مفعولــه عىل الزوجة 
واألبناء القرص غري املزتوجني، معال بأحاكم الفصلني 

31 و 35 مــن جملــة اجلنســية التونســية .

فقــدان   " اجلنســية  جملــة  مــن   31 الفصــل 
ــدم  ــية معــال بأحــاكم الفصــل املتق ــية التونس اجلنس
ميكــن أن ينحســب مفعولــه عــىل األبنــاء احملجوريــن 
للصغــر غــري املزتوجني وعىل الزوجة بــرشط أن تكون 
هلــم جنســية أخــرى إال أنــه الميكــن أن يمشــل األوالد 

احملجوريــن للصغــر إذا مل يمشــل الزوجــة " 28 .

ــر  ــة اجلنســية "ميكــن بأم الفصــل 35 مــن جمل
أن يمشــل اإلســقاط األوالد احملجوريــن للصغــر غــري 
املزتوجــني والزوجــة بــرشط أن يكونــوا قــد احتفظــوا 
جبنســيهتم األجنبيــة إال أنــه الميكــن أن يمشل األوالد 

احملجوريــن للصغــر إذا مل يمشــل الزوجــة .

ينبي أن يؤدي الدستور احلايل، الذي حيظر إسقاط 
اجلنسية التونسية عن مكتسها إىل إلغاء أحاكم جملة 
اجلنســية بشــأن إسقاط اجلنســية. وباملثل، وبناء عىل 
مبــدإ عــدم المتيــزي بــني املواطنــني، ينبــي أن يصبــح 
اكتســاب املــرأة للجنســية مســتقال بذاتــه وأن ال تظــل 
مرتبطــة جبنســية الــزوج. وبالتــايل، جيــب أال ينحسب 
مفعــول فقدان الزوج جلنســيته التونســية عىل زوجته.

وعىل عكس هذا، سيكون من الصعب إصالح الفصل 
7 مــن جملــة اجلنســية، الذي ينّص عىل عدم املســاواة 
بني اجلنسني يف منح اجلنسية مبوجب الوالدة بتونس. 
ميــّس هــذا المتيزي يف الواقع باملســاواة بــني األجانب 
واألجنبيــات يف احلصــول عــىل اجلنســية التونســية، 
الدســتور  يف  علهيــا  املنصــوص  املســاواة  أن  إذ 
ــك، مــن  تمشــل املواطنــني واملواطنــات فقــط. ومــع ذل
شــأن االحتفــاظ هبــذا الفصــل أن يدمي الطابــع األبوي 
للجنســية التونســية )نســب األب هو مصــدر احلّق يف 
اجلنســية( وهــذا يتناقــض مــع مقتضيــات املعاهــدات 
الدوليــة الــيت صادقــت علهيــا تونــس، وخاصــة املــادة 
9 مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل مجيــع أشــاكل المتيــزي 
ضــد املــرأة. وفضــال عن هــذا، هــو ال يتوافق مــع واقع 
اهلجــرات الدوليــة الــيت تمتــزي بطابعهــا النســوي. إذ 
أصبحــت النســاء هتاجــرن مــن بشــل مســتقل، وهذا 
الواقــع هــو الــذي جيــب عــىل القانــون أن يأخــذه بعني 

االعتبار.
ــة  ــات يف تصــّور اهلجــرة جهــرة ذكوري وبســبب الثب
حيــث تتبــع الزوجــة زوجها، تبىق جملة اجلنســية عىل 
المتيــزي يف احلقــوق املمنوحــة لألجانــب واألجنبيــات 
املزتوجــني مــن تونســيني وتونســيات، وهــو متيــزي جند 
ــون 1968 حــول وضــع األجانــب  ــه يف قان ــدادا ل امت

يف تونــس.

• عدم املســاواة يف احلصول عىل اجلنســية التونسية 
واإلقامــة يف تونــس بــني أزواج التونســيات األجانــب 

وزوجــات التونســيني األجنبيات.

ميكــن لزوجــة التونــيس األجنبيــة احلصــول عــىل 
اجلنســية التونســية بفضــل القانــون )مبوجب ترصحي 
بســيط(، وفقا ألحاكم الفصل 13 من جملة اجلنســية، 
يف حــني أن األجنــيب املــزتوج مــن تونســية الميكنــه 
احلصــول عــىل اجلنســية إال مــن خــالل التجنــس 

)الفصــل 21(.

الفصــل 13 مــن جملــة اجلنســية : " ميكــن لملرأة 
األجنبيــة املزتوجــة بتونــيس والــيت مبوجــب قانوهنــا 
ــا  ــة رمغ تزوجه ــيهتا األصلي ــظ جبنس الوطــين حتتف
بأجنــيب أن تطلــب اجلنســية التونســية بتــرصحي يقــع

طبق الرشوط املنصوص علهيا بالفصل 39 من هذه

28  ينص الفصل 30  عىل ما ييل " الميكن للتونيس أن يفقد اجلنسية التونسية إال بأمر.

ويف حالة اكتساب جنسية أجنبية من طرف تونيس مبحض اختياره ميكن حسب اجلنسية التونسية منه بأمر. وحيررمن تبعيته لتونس من تارخي األمراملذكور.
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املجلــة وذلــك إذا اكن الزوجــان مقميــني بتونــس منــذ 
عامــني عــىل األقــل."

الفصــل 21 مــن جملــة اجلنســية: "ميكــن أن 
ــة  ــدون رشط اإلقام ــس باجلنســية التونســية ب يتجن
ــيّب  ــّدم... 2 / األجن ــا بالفصــل املتق املنصــوص علهي
املــزتوج مــن تونســية ، إذا اكن الزوجــان مقميــني يف 

تونــس حــني تقــدمي الطلــب ..." 29

لكــّن إجــراءات التجنــس أكــرث تعقيــدا للــزوج األجنيب 
مــن تلــك املنصــوص علهيــا لفائــدة الزوجــة األجنبيــة. 
وبالتــايل، هنــاك عدم مســاواة بــني أزواج التونســيات 
األجانــب وزوجــات التونســيني األجنبيــات، مبنيــة، 
مــرة أخــرى، عــىل الــرأي الســائد أن النســاء يتبعــن 
ــس  ــس لي ــية، والعك ــك اجلنس ــا يف ذل ــن، مب أزواجه
ــرأة  ــا، حتصــل امل حصيحــا. وحبــمك تبعيهتــا لزوجه
األجنبيــة املزتوجــة مــن تونــيس، وبصفــة آليــة، عــىل 
حــّق اإلقامــة يف تونــس بإســنادها بطاقــة إقامــة 
عاديــة، وليــس احلــال كذلك بالنســبة لألجنــيب املزتوج 
مــن تونســية الــذي ال يســتطيع احلصول علهيــا إال إذا 
اكن أبــا لطفــل تونــيس، معــال بأحاكم الفصــل 13 من 
قانــون 1968 املتعلــق بوضعيــة األجانــب يف تونــس:

الفصل 13: ميكن منح تأشرية وبطاقة اإلقامة العادية :
1. لألجانــب املولوديــن بتونــس والذيــن أقاموا هبا دون 

انقطاع.
ــذ  ــة من ــس بصــورة قانوني ــب املقميــني بتون 2. لألجان

مخــس ســنوات بــدون انقطــاع.
3. لألجنبيات املزتوجات من تونسيني
4. لألجانب الذين هلم أبناء تونسيون

5. لألجانــب الذيــن قدمــوا للبــالد التونســية خدمــات 
. جليلة

وباملثل، لعائلة الزوجة األجنبية متزّي من جهة أّن واجب 
التونســيني الذيــن يــأوون أجنبيــا بإعــالم الســلطات ال 
ينحســب علهيــا، حســب الفصل 21 من قانــون 1968 .

 الفصــل 21: " جيــب عــىل لك خشــص يــأوي أجنبيــا 
بأيــة صفــة اكنــت ولــو بــدون اجــر أن يعــم بذلــك مركز 
الرشطــة أو احلــرس الوطــين التابــع لــه حمــل إقامتــه 
يف اجــل ال يتجاوز المثانية واألربعني ســاعة بالنســبة 
للعمــوم ويف األجــل املنصــوص هيلع بالفصــل 7 مــن 
األمــر املــؤرخ يف 12 نومفــرب 1919 املتعلــق بتعــايط 

ــوت  ــزنل والبي ــة اإلســاكن بالنســبة ألحصــاب ال مهن
املؤثثــة. وال ينطبــق هــذا الواجب حســب رصحي الفقرة 
ــن  ــة مــن نفــس الفصــل عــىل "التونســيني الذي الثاني
يــأوون مؤقتــا أصول زوجاهتم أو فصوهلن أو إخوهتن 
أو أخواهتــن مــن ذوي جنســية أجنبيــة وغــري قاطنــني 

بالبالد التونســية ." 

ــاء عــىل مــا تقــدم، مــن الصعــب عــىل التونســية  وبن
ــا  ــس. حفقوقه ــيب أن تســتقر يف تون ــة بأجن املزتوج
الدســتورية، مثــل حــّق العودة إىل البــالد وحّق اإلقامة 
فهيــا مهــددة. مكــا أن هــذه األحــاكم تتنــاىف مــع واقع 
ــة ، الــيت تمتــزي بطابعهــا النســوي.  اهلجــرات الدولي
فالرجــال والنســاء هياجــرون، عىل الســواء، للدراســة 
أو العمــل. جيــب أن يكون حقهــم يف العودة إىل البالد 
مضمونــا عــىل حــّد الســواء. ولكــن قانــون اجلنســية 
واهلجــرة ظــل جامــدا عند واقع جهرة الســتينات اليت 
متــزيت بغلبــة عــدد الذكــور  . ولذلــك ينبــي إصالحــه.

➢ التوصيات
• تنقيح جملة اجلنسية قصد:

االعرتاف بنسب األم يف منح اجلنسية مبوجب   o
امليالد بتونس عىل قدم املساواة وبنفس الرشوط اليت 

تنطبق عىل نسب الرجل.

االعرتاف حبّق التونسية يف منح جنسيهتا لزوجها   o
األجنيب عىل قدم املساواة وبنفس الرشوط اليت 

تنطبق عىل األجنبيات املزتوجات من تونسيني.

إلغاء إماكنية فقدان املرأة للجنسية تبعا لفقدان   o
زوجها جلنسيته التونسية.

• تنقيح قانون حالة األجانب لغرض:

االعرتاف حبّق اإلقامة لألجانب املزتوجني من   o
تونسيات عىل قدم املساواة وبنفس الرشوط املنطبقة 

عىل األجنبيات املزتوجات من تونسيني.

مــا زالــت األرسة التونســية أرسة أبويــة، مكــا الوطن، 
عــىل الــرمغ مــن اإلصالحــات الــيت جــاءت هبــا جملــة 

األحــوال الخشصية .

 29  رشط اإلقامة 5 سنوات سابقة عن تقدمي طلبه )الفصل 20  من جملة اجلنسية(

Migration et genre, de, vers et à travers la Tunisie( " www.carim.org  "30  منية بنجميع، "اهلجرة والنوع االجمتايع، من تونس وإلهيا وعربها
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يف  والمتيــزي  املســاواة  عــدم  أوجــه   .2.3
الــزواج واألرسة. جملــة األحــوال الخشصيــة 

والقوانــن امللحقــة هبــا.

ــام  ــة يف ع ــوال الخشصي ــة األح وضــع صــدور جمل
الصارخــة  املســاواة  عــدم  ملظاهــر  حــّدا   ،1956
مــن خــالل إلغــاء تعــدد الزوجــات والتطليــق العــريف، 
وحّققــت اإلصالحــات الــيت تلهتــا تقدمــا عديــدا. لكــن 
قطــار اإلصالحــات تباطــأ  وأصبحــت جملــة األحــوال 
الخشصيــة اليــوم متّثــل ترشيعــا ينطــوي عــىل عديــد 
األحــاكم الــيت متّثــل متــزيا ضد املــرأة، فهــي  بالتايل 
يف تناقض مع الدســتور واملعاهدات الدولية املصادق 

. علهيا

واالتفاقيــات  الدســتور  يف  واألرسة  الــزواج   •
ــة املصــادق علهيــا. الدولي

يســهتدف الدســتور التونــيس األرسة عــىل وجــه 
الفصــل7. يف  التحديــد 

الفصــل 7: "األرسة يه اخلليــة األساســية لملجمتع، 
وعىل الدولة محايهتا "

تنبــع املســاواة يف الــزواج واألرسة مــن املســاواة 
بــني املواطنــني و املواطنــات املكفولــة يف التوطئة ويف 

الفصــل 21. ولكهنــا تنبــع أيضــا مــن الفصــل 46.

احلقــوق املكتســبة لملــرأة موضــوع الفقــرة األوىل من 
الفصــل 46، الــيت تنّص عىل:

الفصل 1.46: "تلزتم الدولة حبامية احلقوق املكتســبة 
لملــرأة ، وتعمل عىل دمعها وتطويرها"

تقــود معوميــة املصطلحات املســتخدمة إىل اعتبار أّن 
احلقــوق املكتســبة يف مســائل األحــوال الخشصيــة ال 
ينبي تعزيزها حفسب، بل ينبي حتسيهنا أيضا من 

خالل القضاء عىل أوجه عدم املســاواة والمتيزي.
 الطفــل أيضــا محمــّي باعتبــار مجيــع اإلجــراءات 
املتخــذة لفائدتــه بالنظــر إىل مصاحلــه الــيت وصفــت 

بالفضــىل.

 الفصل 47: "حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة

مضــان الكرامة والصحــة والرعاية والرتبيــة والتعلمي. 
عــىل الدولــة توفري مجيع أنــواع امحلاية لــل األطفال 

دون متيــزي و وفــق املصــاحل الفضــىل للطفــل."
• االتفاقيات الدولية املصادق علهيا.

صادقــت تونــس يف ســنة 1967،عــىل االتفاقيــة 
الدوليــة بشــأن الرضــا بالــزواج واحلــد األدىن لســّن 

ــزواج لعــام 311962 . ــل عقــود ال ــزواج وتجسي ال
تذّكــر االتفاقيــة يف توطئهتــا باملــادة 16 مــن اإلعالن 

العاملــي حلقــوق اإلنســان الــيت تنــّص عىل أّن:
) 1 ( " للرجــل واملــرأة مــىت بلغــا ســن الــزواج 
ــد بســبب  ــزتوج وتأســيس أرسة دون أي قي حــّق ال
اجلنــس أو الديــن، وهلــام حقــوق متســاوية عنــد 

الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد احناللــه " .
ــني  ــرىض الطرف ــزواج إال ب ــد ال ــربم عق ) 2 ( "ال ي
الراغبــني يف الــزواج رىض اكمــاًل ال إكــراه فيــه".

وتؤكــد جمــّددا أيضــا أّن:  "عــىل اكفــة الــدول ....  
مبــا فهيــا تلــك الــيت تقــع علهيــا أو تتــوىل مســؤولية 
الــذايت  باحلــمك  املمتتعــة  غــري  األقالــمي  إدارة 
أو املمشولــة بالوصايــة حــىت نيلهــا االســتقالل، 
ــك  ــل تل ــاء مث ــري املناســبة إللغ ــع التداب اتــاذ مجي
األعــراف، والقوانــني والعــادات القدميــة، وذلــك، 
بصــورة خاصــة، بتأمــني احلريــة التامــة يف اختيــار 
ــة  ــال وخلطب ــام لزجيــات األطف ــاء الت ــزوج وباإللغ ال
ــات  ــر العقوب ــوغ، وبتقري ــل ســن البل ــريات قب الصغ
املالمئــة عنــد اللــزوم، وإنشــاء جســل مــدين أو غــري 

ــزواج،" ــود ال ــع عق ــه مجي ــدين تجســل في م

املــادة 1: "-1ال ينعقــد الــزواج قانونــا إال برضــا 
ــه، وبإعراهبــام  الطرفــني رضــاء اكمــال ال إكــراه في
عنــه بخشصهيــام بعــد تأمــني العالنيــة الالزمــة 
الــزواج،  بعقــد  املختصــة  الســلطة  وحبضــور 

وحبضــور هشــود وفقــا ألحــاكم القانــون."
2. - "اســتثناء مــن أحــاكم الفقــرة 1 أعــاله، ال 
يكــون حضــور أحــد الطرفــني رضوريــا إذا اقتنعــت 
وبــأن  الظــروف  باســتثنائية  املختصــة  الســلطة 
ــام ســلطة  ــن رضــاه أم ــرب ع ــد أع ــذا الطــرف ق ه
ــون، ومل  ــا القان ــيت يفرضه ــة ال ــة وبالصيغ خمتص

ــا. ــك الرض ــب ذل يحس

31  القانون عدد 41 لسنة  مؤرخ يف 1967/11/21، الرائد الرمسي عدد 49 بتارخي 21-24 نومفرب 1967، ص. .1444 

مرسوم النرش عدد 114 لسنة 1968 الصادر يف 1968/5/4، ص 476.
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املــادة 2: تقــوم الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة 
باتــاذ التدابــري الترشيعيــة الالزمــة لتعيــني حــد 
ــا، زواج مــن  ــزواج. وال ينعقــد، قانون أدين لســن ال
مه دون هــذه الســن، مــا مل تقــرر الســلطة املختصــة 
اإلعفــاء مــن رشط الســن ألســباب جديــة، ملصلحــة 

الطرفــني املزمــع زواجهــام.

املــادة 3: تقــوم الســلطة املختصــة بتجسيــل مجيــع 
عقــود الــزواج يف جســل رمســي مناســب.

وتتضمــن اتفاقيــة القضــاء عــىل مجيــع أشــاكل 
المتيــزي ضــد املــرأة "ســيداو" مــن ناحيهتــا مادتــني، 
مهــا املادتــان 15 و 16 املتعلقتــان بالــزواج واألرسة 
ــس عــن حتفظــات بشــأهنام مّث  ــت تون ــن أعرب والذْي
ــرة 4  ــر بالفق ــق األم ــام 2011. يتعل حسبهتــا يف ع

مــن املــادة 15.

املــادة -15 الفقــرة 4 : "1. تعــرتف الــدول األطــراف 
لملــرأة باملســاواة مــع الرجــل أمــام القانــون."

4: "متنــح الــدول األطــراف الرجــل واملــرأة نفــس 
احلقــوق فميــا يتعلــق بالترشيــع املتصــل حبركــة 
ســكنامه  حمــل  اختيــار  وحريــة  األخشــاص 

". وإقامهتــم32 

املادة -16 
1." تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــري املناســبة 
للقضــاء عــىل المتيــزي ضــد املــرأة يف اكفــة األمــور 
املتعلقــة بالــزواج والعالقــات العائليــة، وبوجــه خاص 
تضمــن، عــىل أســاس املســاواة بــني الرجــل واملــرأة :

)أ( نفس احلّق يف عقد الزواج،
)ب( نفــس احلــّق يف حريــة اختيــار الــزوج، وىف 

ــل، ــا احلــر الاكم ــزواج إال برضاه ــد ال ــدم عق ع
الــزواج  أثنــاء  واملســؤوليات  نفــس احلقــوق  )ج( 

وعنــد فخســه،
)ح( نفــس احلقــوق واملســؤوليات بوصفهــام أبويــن، 
ــور  ــة، يف األم ــن حالهتــام الزوجي ــر ع ــض النظ بغ
املتعلقــة بأطفاهلــام وىف مجيــع األحــوال، يكــون 

ــار األول، ــال االعتب ــة األطف ملصلح
)هـــ( نفــس احلقــوق يف أن تقــرر، حبريــة وبــإدراك 
للنتــاجئ، عــدد أطفاهلــا والفاصــل بــني الطفــل والــذي 
يليــه، وىف احلصــول عــىل املعلومــات والتثقيــف 
والوســائل الكفيلــة بمتكيهنا مــن ممارســة هــذه احلقوق،

32  واكنت تونس قد أعربت عن حتفظها ومفاده "الجيب تفسريهذا احلمك بطريقة من شأهنا أن تتعارض مع أحاكم الفصلني 23 و 21 من جملة األحوال الخشصية"

33 أبدت تونس حتفظات بشأن الفقرات ج، ح، د، ز، خ، من املادة 16 نصها "إن احلكومة التونسية التعترب نفهسا ملزمة مبوجب الفقراجت، ح، د، من املادة 16 من االتفاقية، مكا تعلن أن الفقرتني ز، خ، من هذه املادة الينبي أن تتناقض مع أحاكم جملة األحوال الخشصية 
بشأن منح اللقب العائيل لألطفال واكتساب امللكية عن طريق الوراثة "

34 القانون عدد 92 لسنة 1991  مؤرخ يف  1991/11/29، الرائد الرمسي عدد 84 صادر يف 1991/10/12. مرسوم النرشعدد  1865لسنة 1991 مؤرخ يف 1991/10/12.

35 البيانات: 1. إّن حكومة امجلهورية التونسية تعلن أهنا لن تتخذ، طبقا ملقتضيات هذه االتفاقية، أي قرار إداري أو ترشييع من شأنه أن خيالف أحاكم الفصل األول من الدستور التونيس.
 2. تعلن حكومة امجلهورية التونسية أن تعهدها بتنفيذ أحاكم هذه االتفاقية جيب أن يكون يف حدود اإلماكنات املتاحة.

 3. تعلن حكومة امجلهورية التونسية أّن ديباجة وأحاكم االتفاقية، مبا يف ذلك املادة 6 الجيوزتأويلهاعىل حنو حيول دون تطبيق الترشيع التونيس املتعلق باإلهناء الطويع للحمل . 

التحفظات:

 1. إن حكومة امجلهورية التونسية تبدي حتفظهاعىل أحاكم املادة 2 من االتفاقية اليت ال ميكن أن تكون عقبة أمام تطبيق ترشيعه االوطين املتعلق باألحوال  الخشصية، خاصة يف ما يتعلق بالزواج واحلّق يف املرياث. 

2. تعترب حكومة امجلهورية التونسية أحاكم املادة 40 يف الفقرات 2-ب-5،بأهنا تضع مبدأ عاما قد يضع هيلع ترشيعها القانون الوطين استثناءات مكا هو احلال بالنسبة لألحاكم الهناية اليت تصدرها حمامك النوايح والدوائراجلنائية دون املساس حبّق الطعن فهيا أمام 
حممكة التعقيب املسؤولة عن مضان تطبيق القانون. 

3. تعترباحلكومة التونسية أن املادة 7 من االتفاقية الميكن أن تفرس عىل أهنا حتظرتطبيق ترشيعاهتا الوطنية بشأن  اجلنسية وعىل وجه اخلصوص يف حالة فقدان اجلنسية التونسية.
حسب اإلعالن األول والتحفظ األول والثالث بالقانون الصادر يف 11 مارس 2008 )باخلط العريض يف النص(

)د( نفــس احلقــوق واملســؤوليات فميا يتعلــق بالوالية 
والقوامــة والوصايــة عــىل األطفــال وتبنهيــم، أو مــا 
شــابه ذلــك مــن األعــراف، حــني توجــد هــذه املفاهمي 
يف الترشيــع الوطــين، وىف مجيــع األحــوال يكــون 

ملصلحــة األطفــال االعتبــار األول،
)ز( نفــس احلقــوق الخشصيــة للــزوج والزوجــة، مبــا 
يف ذلــك احلــّق يف اختيــار أمس األرسة واملهنــة 

ونــوع العمــل،
)ح( نفــس احلقــوق لــكال الزوجــني فميــا يتعلــق 
علهيــا  واإلرشاف  املمتلــاكت  وحيــازة  مبلكيــة 
وإدارهتــا والمتتــع هبــا والتــرصف فهيــا، ســواء بــال 

مقابــل أو مقابــل عــوض.
2." ال يكــون خلطوبــة الطفــل أو زواجــه أي اثــر 
الرضوريــة،  اإلجــراءات  وتتخــذ مجيــع  قانــوين، 
مبــا يف ذلــك الترشيــيع مهنــا، لتحديــد ســن أدىن 
للــزواج وجلعــل تجسيــل الــزواج يف جســل رمســي 

ــا33." ــرا إلزامي أم

ــاده أن  ــذي مف ــام ال ــان الع ــس عــىل البي ــت تون أبق
ــا  ــن تتخــذ، طبق ــن أهنــا ل ــة التونســية تعل "احلكوم
أو  إداري  قــرار  أي  االتفاقيــة،  هــذه  ملقتضيــات 
ترشيــيع مــن شــأنه أن خيالــف أحــاكم الفصــل 

األول مــن الدســتور التونــيس".

الفصل -1 تونس دولة حّرة، مســتقلّة، ذات ســيادة، 
وامجلهوريــة  لغهتــا،  والعربيــة  ديهنــا،  اإلســالم 

ــا." نظامه
ــة األمم املتحــدة  وجتــب اإلشــارة أيضــا إىل اتفاقي
الــيت   ،1989 لســنة  )ســيد(  الطفــل  حلقــوق 
صادقــت علهيــا تونــس يف ســنة 1991 34 ، وأبــدت 
بشــأهنا حتفظــات وأصــدرت بيانــات، مّت حســب 
معمظهــا بقانــون 11 مــارس 352008  . وأدجمــت 
ــذي  ــل، ال ــون حقــوق الطف ــة يف قان أحــاكم االتفاقي
ــه  ــل بأن ــذي يعــرف الطف صــدر يف ســنة1995، وال
ــا. ــة عــرش عام ــن مثاني ــل م لك خشــص معــره أق
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وبالتــايل، يقتــي تكريــس املســاواة يف الدســتور، 
ــة  ــة "ســيداو" واتفاقي ــات عــىل اتفاقي ــع التحفظ ورف
حقــوق الطفــل تنقيــح مجيــع القوانــني المتيزييــة ضــد 
النســاء والفتيــات لتتوافــق مــع الدســتور واالتفاقيــات 

املصــادق علهيا.
• أوجه عدم املساواة يف الزواج

يف  أو  القانــون  يف  المتيــزي  بعــض  هنــاك  مــازال 
املامرســة.

• حظــر  الــزواج عــىل التونســية املســمة مــن غــر 
املســم

حيجــر منشــور صادر عن وزيــر العدل عام 1973 عىل 
ضبــاط احلالــة املدنيــة إبــرام عقــد الزواج بني تونســية 
مســملة ورجــل غــري مســم، ويطالــب القضــاة بإلغــاء 
الزجيات املربمة دون االمتثال لرشط اإلســالم. ويطّبق 
املنشــور من قبل القضاة وضبــاط احلالة املدنية الذين 
ال يربمــون مثــل هذه الزجيــات إال بعــد اإلدالء بهشادة 
ــزوج. وال يوجــود أي  يف اعتنــاق اإلســالم يوفرهــا ال
مانــع ديــين حيــول دون عقد زواج الرجال التونســيني. 

ميثــل هذا متيــزيا بني املواطنــني واملواطنات.
ويســتند هــذا املنشــور عــىل الفصــل 5 مــن جملــة 
األحــوال الخشصيــة، الــذي ينــّص يف الفقــرة األوىل 

عىل مــا ييل: 
"جيــب أن يكــون لّك مــن الزوجــني خلــوا مــن املوانــع 

الرشعيــة ".
يســتخدم النــّص العــريب الــذي يعــد املرجــع القانوين 
مصطلــح العوائــق "الرشعية"، اليت يفرسها املنشــور 
والقضــاء عــىل أهنا تدّل عــىل املوانع الدينية. ويســتند 

هــذا التفســري أيضــا إىل الفصــل 1 من الدســتور.

يتعــارض مثــل هذا التفســري مــع حرية اختيــار الزوج، 
ولكــن أيضا مع مبــدإ حرية الضمري ومع واجب الدولة 
حباميــة الديــن املكفــول بالفصــل 6 من الدســتور الذي 

ينــّص عــىل أّن :

»الّدولــة راعيــة للّديــن، اكفلــة حلرّيــة املعتقــد والّضمري 
وممارســة الّشــعائر الّدينّيــة، ضامنــة حليــاد املســاجد 
ــة  ــادة عــن الّتوظيــف احلــزيب. تلــزتم الّدول ودور العب
بنــرش قــمي االعتــدال والّتســاحم وحباميــة املقّدســات

ومنــع الّنيــل مهنــا، مكــا تلــزتم مبنــع دعــوات الّتكفــري 
والّتحريــض عــىل الكراهيــة والعنف وبالّتصــّدي هلا."
يعترب مانع الزواج مبوجب الدين مانعا مؤقتا، إذ يكيف 
الــزوج غــري املســم أن يعتنــق اإلســالم حــىت يمتكــن 
مــن الــزواج مــن تونســية مســملة. يف الواقــع، أصبــح 
اعتنــاق اإلســالم إجــراء شــلكيا مــن بــني الشــلكيات 
األخــرى للــزواج، وهــو، بالتــايل، يتعــارض مــع واجب 
محاية الدين، املكفول يف املادة 6 من الدســتور والذي 
ال ميكــن أن يعــّد بــأي حال من األحوال إجراء شــلكيا.

املرجعية الدينية ماثلة أيضا يف توطئة  الدســتور، يف 
الفقــرة 2: 

"وتعبريا عن متســك شعبنا بتعالمي اإلسالم ومقاصده 
املّتمسة بالتفّتح واالعتدال، وبالقمي اإلنسانية ومبادئ 
ــة الســامية، واســتلهاما مــن  ــوق اإلنســان الكوني حق
رصيدنــا احلضــاري عــىل تعاقــب أحقــاب تارخينــا، 
ــة املســتنرية املســتندة إىل  ــا اإلصالحي ومــن حراكتن
مقّومــات هويتنــا العربيــة اإلســالمية وإىل الكســب 
احلضــاري اإلنســاين، ومتّســاك مبا حّققه شــعبنا من 

املاكســب الوطنيــة ."

ال جيــوز أن حتّيــد املرجعيــة الدينيــة )التوطئة والفصل 
األول( املســاواة بــني املواطنــني واملواطنــات، الســميا 
والفصــل 146 مــن الدســتور يفــرض قــراءة متنامغــة 
ــّص عــىل أن: "تفــرس أحــاكم الدســتور  ــواده إذ ين مل

ويــؤول بعضهــا البعــض كوحــدة منجسمــة "

وبالتــايل تصبــح املالءمــة بــني خمتلــف األحــاكم، بــني 
املرجعيــة الدينيــة وغريهــا مــن األحــاكم الــيت تكفــل 
املســاواة بــني املواطنــني و املواطنــات أمــرا رضوريــا 

)التوطئــة والفصــالن 21 و 46(.
• سّن الزواج والزواج املبكر

والنســاء حمــدد   للرجــال  بالنســبة  الــزواج  ســّن 
مــن جملــة   5 )الفصــل  عامــا اكملــة   18 ببلــوغ 
األحــوال الخشصيــة ونّقــح بالقانــون عــدد 32 لســنة 
2007 املــؤرخ يف 14 مــاي 2007(. وصــار ســّن 
الــزواج يوافــق ســّن الرشــد مبوجــب قانــون 26 

2010 جويليــة 
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ومــع ذلــك، فــإن الفقــرة 2 مــن الفصــل 5 مــن جملــة 
األحــوال الخشصيــة تنــّص عــىل أن: 

" إبــرام عقــد الــزواج دون الســّن املقــّرر يتوقــف 
ــى اإلذن  ــامك.  وال يع ــن احل ــاص م ــىل إذن خ ع
املذكــور إال ألســباب خطــرية ولملصلحــة الواحضــة 

ــني." للّزوج
القانــوين، معومــا،  بالــزواج دون الســن  ُيــح 
ــا  ــل، وتطبيق ــارصات احلوام ــات الق ــال الفتي يف ح
للفصــل 227 مكــرر مــن املجلــة اجلزائيــة الــذي 
قــارصة  عــىل  اجلنــيس  الفعــل  ملرتكــب  يــح 
ــة، ويذهــب أبعــد  ــزواج مــن الضحي بــدون عنــف بال
مــن ذلــك إىل أن الــزواج باملجــين علهيــا يوقــف آليــا 

التتبعــات العدليــة أو اإلدانــة .

اجلزائيــة:  املجلــة  مــن  مكــرر   227 الفصــل 
ــع  "يعاقــب بالجســن مــدة ســتة أعــوام لك مــن واق
أنــى بــدون عنــف ســهنا دون مخســة عــرش عامــا 
اكملــة. وإذا اكن ســّن املجــين علهيــا فــوق امخلســة 
ــاب  ــة فالعق ــن ســنة اكمل ــا ودون العرشي عــرش عام
يكــون بالجســن مــدة مخــس أعــوام. واحملاولــة 
موجبــة للعقــاب. وزواج الفاعــل باملجــين علهيــا يف 
الصورتــني املذكورتــني يوقــف التتبعــات أو آثــار 
احملامكــة . وتســتأنف التتبعــات أو آثــار احملامكــة 
إذا انفصــم الــزواج بطــالق حمكــوم بــه إنشــاء 
ــن الفصــل 31  ــة م ــرة الثالث ــا للفق ــزوج طبق ــن ال م
ــة األحــوال الخشصيــة وذلــك قبــل مــي  مــن جمل

ــول باملجــين علهيــا". ــارخي الدخ ــن ت ــني ع عام

ــرة األخــرية يف الفصــل  ــّص الفق ــل ســّن 13، تن قب
227 مــن املجلــة اجلزائيــة، عــىل مــا يــيل: "ويعتــرب 
ــا دون  ــودا إذا اكن ســن املجــين علهي الرضــا مفق
ــادة 227  ــة"(. وتمشــل امل ــا اكمل ــة عــرش عام الثالث
تــرتاوح  اللــوايت  والشــابات  الفتيــات  مكــررا 

أمعارهــن بــني 13 و 20 عامــا.

هلــذا، ال يطبــق القانــون التونــيس مبــدأ عــدم الرضا 
مــن أي طفــل إاّل عــىل األطفــال دون ســن 13 ســنة 
)بــدال مــن ســن 18 ســنة املعــرتف بــه دوليــا(. ويعــّد 
هــذا انهتــااك خطــريا بشــل خــاص للقانــون الدويل 
حلقــوق اإلنســان بشــل عــام وحقــوق الطفــل بشــل 

خــاص: تعتــرب جلنــة اتفاقيــة حقــوق الطفــل زواَج 

األطفــال دون ســن 18 ســنة أو الــزواج املبكــر، زواجا 
ــة، عــىل حنــو  ــا، ألن الطفــل اليســتطيع املوافق قرسي
ــة إىل  ــذا إضاف ــيس، ه ــل اجلن ــىل الفع ــح، ع حصي
آثــار مثــل هذه الزجيــات اخلطرية يف الصحــة البدنية 

والعقليــة لألطفــال ورفاهيهتم.
• االبقاء عىل املهر

رمغ أن املهــر أصبــح رمزيــا، يف معظــم احلــاالت، 
فــإّن االحتفــاظ بــه ميّثــل إشــاكلية عــىل معــى أحــاكم 
الفصــل 13، الــذي ينــّص عــىل أنــه: "ليــس للــزوج أن 
جيــرب املــرأة عــىل البنــاء إذا مل يدفــع املهــر". فالعبارة 
ــرّشع  ــف وت املســتعملة  "اجلــرب" حتــرض عــىل العن

اغتصــاب الــزوج زوجَته.
• الزوج هو رئيس العائلة الوحيد

حافظــت األرسة، مثملــا حافــظ الوطــن، عــىل بنيهتــا 
األبويــة واهلرميــة، إذ يضطلع الــزوج بإدارهتا معنويا 

وماديا.

الفصــل 23 مــن جملــة األحــوال الخشصيــة 
الفقــرة األخــرة: "وعــىل الــزوج بصفتــه رئيــس 
العائلــة أن ينفــق عــىل الزوجــة واألبناء عىل قــدر حاله 

ــة ". وحاهلــم يف نطــاق ممشــوالت النفق

وبصفتــه رب األرسة، خيتــار الــزوج حمــّل الزوجيــة. 
وتعتــرب املرأة اليت تغــادر حمل الزوجية دون مصادقة 
زوجهــا يف حالــة "نشــوز" أي عصيان. جيــوز لزوجها 
ــه  ــرضر واحلصــول هيلع، معــال بفق ــب الطــالق لل طل
قضــايئ ثابــت، عــىل الــرمغ مــن إلغــاء واجــب الطاعة 

عــىل الزوجة يف عــام 361993. 
• والية الوالد عىل األبناء القارصين.

أثنــاء الــزواج، األب هــو الــويل الوحيد عــىل الطفل إال 
ــتثنائية. يف ظــروف اس

الفصــل 154 مــن جملة األحــوال الخشصية: "القارص 
ولّيــه أبــوه أو أّمــه إذا تــويف أبوه أو فقــد أهليته..."

ومنــذ تنقيــح قانــون 1975 املتعلّــق جبــوازات الســفر 
يف 2015 ، أصبــح بإمــاكن األم أن توافــق عــىل ســفر 

أبناهئا القرص وأن تســتخرج هلم جوازات ســفر37 . 

36  حممكة التعقيب، الدائرة املدنية، قرار عدد 6155 مؤرخ يف 2006/1/19، النرشية املدنية حملمكة التعقيب، 2006، ص289. قرارعدد 14649 مؤرخ يف 2007/12/13،النرشية املدنية احملمكة التعقيب، I،2007، ص. 263.

inwww.legislation-securite.tn  37  القانون األسايس عدد 241 لسنة 2015 مؤرخ يف 23 نومفرب 2015 املعدل واملمكل للقانون عدد 40 لسنة 1975 مؤرخ يف 14 ماي 1975 بشأن جوازات السفر )مل ينرش بعد يف الرائد الرمسي(، نرشعىل موقع
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وإذا  معــا،  الوالديــن  قبــل  مــن  القــرارات  تتخــذ 
ــوء إىل  ــح اللج ــكك، ي تعرضــت األرسة إىل التف
القــايض حبــل اخلالفــات مــع مراعــاة مصلحــة 

الطفــل.
أخــريا، ميكــن أن تــم عرقلــة ممارســة الزوجــة 

حلريهتــا.  املَُطلََّقــة 
تســند حضانــة األطفــال إىل الزوجــة، غالبــا. وينّص 
ــىل  ــة ع ــوال الخشصي ــة األح ــن جمل الفصــل 61 م
أنــه " إذا ســافرت احلاضنــة ســفر نقلــة مســافة 
يعــرس معهــا عــىل الــويل القيــام بواجباتــه حنــو 

ــا". ــوره ســقطت حضانهت منظ
هــذا  عــن  االســتغناء  شــديدة  ببســاطة  ميكــن 
التنصيــص، ألنــه يتناقــض رصاحــة مــع حــق املــرأة 
يف اختيــار حمــل إقامهتــا حبريــة، إذ ميكــن أن 
يشــل عائقــا أمــام ممارســة األمهــات احلاضنــات 
حقهــن يف العمــل باحلــد مــن تنقلهــن. وبالتــايل 
ــاء. ــار النس ــادة إفق ــل إىل زي ــذا الفص ــيؤدي ه س
•  أمهات ذات وضعيات هشة: األمهات العازبات.

ــاد  ــات يف ازدي ــات العازب يالحــظ أن ظاهــرة األمه
مســمتر يف تونــس. ويوجــد، وفقا للديــوان التونيس 
لــألرسة والعمــران البــرشي، مــا يقــارب 1600 حالــة 
والدة خــارج إطــار الــزواج ســنويا يف تونــس1 . 
توجــد )وتعيــش( هــؤالء األمهــات بشــل خــاص يف 
وضعيــات هشــة نظــرا إىل عــدم اعــرتاف القانــون 

هبــن، ممــا حيــول دون محايهتــن.
مبنــح  املتعلــق   1998 أكتوبــر   28 قانــون  خيــول 
امس عائــيل لألطفــال املهملــني أو جمهــويل النســب 

ــوال ــة األح ــق مبجل امللح

ــوة  ــات األب ــة اتــاذ إجــراء قضــايئ إلثب الخشصي
ــة: الطبيعي

لــألم  أو  لــألب  ميكــن   "  :2 الفقــرة   1 الفصــل 
احملمكــة  إىل  األمــر  رفــع  العموميــة  للنيابــة  أو 
ــل  ــب األب للطف ــح لق ــب من ــة املختصــة لطل االبتدائي

الــذي يثبــت باإلقــرار أو بهشــادة الهشــود
ــذا الخشــص  ــين أن ه ــل اجلي  أو بواســطة التحلي

ــل " ــك الطف هــو أب ذل
إذا ثبــت نســب الطفــل جلهــة األب، يصبــح هــذا 

األخــري ويل أمــره.

1 مالحم النوع االجمتايع يف تونس،2014

ــة. ويف  ــة الوفــاة أو العجــز، تصبــح األّم ولّي ويف حال
حــال الطــالق، تســند لــألم احلاضنة صالحيــات معينة 
مــن الواليــة )الرحــالت، والتجسيــل باملــدارس وإدارة 
احلســابات املالية(. وتســند هبــا لّك صالحيات الوالية 
يف حالة جعز األب عن ممارســهتا أو تعســف فهيا أو 

هتــاون يف القيام هبا. 

الفصل 67 من جملة األحوال الخشصية:
"وتمّتتــع األم يف صــورة إســناد احلضانــة إلهيــا 
ــق بســفر احملضــون  ــة فميــا يتّعل ــات الوالي بصالحي

ودراســته والتــرّصف يف حســاباته املاليــة.
وميكــن للقــايض أن يســند لك ممشــوالت الواليــة 
إىل األّم احلاضنــة إذا  عــذر عــىل الــويل ممارســهتا 
أو تعســف فهيــا أو هتــاون يف القيــام بالواجبــات 
املنجّرة عهنا عىل الوجه االعتيادي، أو تغّيب عن مقّره 
وأصبــح جمهــول املقــر، أو ألي ســبب يــرّض مبصلحــة 

احملضــون."

مكــا أّن الرجــال )الويّص األقــرب( مه الذين يوافقون 
عــىل زواج القارص وليســت أّمه.

 الفصــل 8 مــن جملــة األحــوال الخشصيــة: 
"الــويل هــو العاصــب بالنســب و جيب أن يكــون عاقال 
ذكرا رشــيدا و القارص ذكرا اكن أو أنى وليه وجوبا 

أبــوه أو من ينيبه”

وهبــذا، ورمغ اإلصالحــات الــيت مزيت جملــة األحوال 
ــاء واجــب الزوجــة يف  ــة، وخاصــة مــع إلغ الخشصي
ــة األب عــىل  ــا )1993( واحلــد مــن والي ــة زوجه طاع
أبنائه بالزتام هذا األخري مبامرسهتا وفق مصاحلهم، 
مازال الزوج واألب رئيس العائلة. األم مســؤولة مدنيا 
عن أطفاهلا، وتتســاوى يف ذلك مع األب: " األب واألم 
مســؤوالن بالتضامــن عــن الفعــل الضار الصــادر عن 
الطفــل بــرشط أن يكــون ســاكنا معهــام" )الفصــل 93 
ــك،  ــود(، ومــع ذل ــة االلزتامــات والعق مكــرر مــن جمل

ليــس لألم ســلطة حقيقية عــىل أبناهئا.
إن العقبــات الرئيســية أمــام حتقيــق املســاواة يه 
بالتأكيــد اخلــوف مــن أنــه إذا مّت تقــامس الســلطة بــني 
الرجــل واملــرأة ،قد يــؤدي ذلــك إىل إضعافها وبالتايل 
ــدة،  ــن يف األرس املوح ــتقرارا ألرسة . لك ــد اس هتدي
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الفصــل 1 الفقــرة 3: "ويف هــذه احلالــة، فــإن 
النفقــة  احلــق يف  للطفــل  اللقــب خيــول  إســناد 
والرعايــة مــن واليــة وحضانــة، مــادام مل يبلــغ ســن 

الرشــد أو بعــده يف احلــاالت املخولــة "
يف حــال عــدم اتــاذ أي إجــراء إلثبــات األبــوة، 
ــأي  ــل ب ــظ بالطف ــيت حتتف ــاء ال ــع األم العزب ال تمتت
حقــوق عــىل الطفــل مــن الناحيــة القانونيــة، حيث إن 
الواليــة مــن صالحيــات األب. واحلالتــان الوحيدتــان 
اللتــان ميكــن أن تســند فهيــام الواليــة إىل األم مهــا 
: حالــة وفــاة األب أو جعــزه، وحالــة الطــالق عندمــا 
يكــون األب غــري قــادر، أو غائبــا أو يتعســف يف 

ممارســة واليتــه. 
ــا، معــال  ــن طفله ــؤولة ع ــاء مس ورمغ أّن األم العزب
بأحــاكم الفصــل 1 يف الفقــرة األخــرية "وتبــىق 
مســؤولية هــؤالء اآلبــاء قامئــة حنــو أبناهئــم والغري"، 
فإهنــا ال تمتتــع بــأي ســلطة هيلع، وليســت، رمسيــا، 
وليــه الــرشيع. ولذلــك فهــي مضطــرة إمــا إىل 
ــيل  ــوة، وإمــا إىل التخ ــات األب ــراء إثب ــام بإج القي

عــن طفلهــا.
وميكــن أيضــا أن تضطــر األم العزبــاء إىل التخــيل 
عــن طفلهــا، ذلــك أنــه إذا مل تــرشع يف القيــام 
بإجــراء إثبــات األبــوة وتــرصح بنفهســا عــن احلالــة 
ــا   ــيل إىل طفله ــا، يســند لقهــا العائ ــة لطفله املدني
أن  ونظــرا إىل   .)1998 قانــون  مــن   1 )الفصــل 
األطفــال يلّقبــون يف تونــس باللقــب العائــيل ألبهيــم، 
ــا  ــن طفله ــار التخــيل ع ــد تت ــاء ق ــإّن األم العزب ف

مــن أجــل جتنيبــه ومصــة العــار.
ــة  ــن الناحي ــات، م ــات العازب أخــريا، تضــع األمه

ــة.  ــن الرشط ــة مشــددة م ــة، إىل مراقب العملي
نظــرا إىل أن قانــون 1998 جيــزي للنيابــة العموميــة 
القيــام بإجــراء إثبات األبوة الطبيعيــة، تقوم الرشطة 
العدليــة باســتجواب النســاء العازبــات بعــد الــوالدة 
فــورا، أو بعــد أن يقمــن بالتخــيل عــن أطفاهلــن 
وتــربر   . الطفولــة  لرعايــة  الوطــين  املعهــد  إىل 
ــال  ــب األطف ــة هتري ــة رضورة ماكحف ــذه املامرس ه
واغتصــاب القــارصات، ممــا يــؤدى، بطريقــة أو 
بأخــرى، إىل "جتــرمي" األمهــات العازبــات ودفعهــن، 
ــود، ويف أحســن  يف أســوأ احلــاالت إىل وأد املول

أطفاهلــن يف  وتــرك  الــوالدة رسا  إىل  األحــوال 
ــن  ــتجواب م ــن لالس ــن تعرضه ــا م ــوارع خوف الش

ــل الرشطــة. قب
• واجــب النفقــة يقــع أساســا عــىل عاتــق الــزوج 

ــايل عــدم املســاواة يف املــرياث. ــربر بالت وي
فميــا يتعلــق مبســألة اإلنفــاق، تمتتــع األرسة األبويــة 
مــن جملــة   43 للفصــل  وفقــا  وذلــك  بامتيــازات 

ــّص عــىل مــا يــيل: ــذي ين ــة ال األحــوال الخشصي
 "يستحق النفقة بالقرابة :

- األبــوان، واألصــول مــن جهــة األب وإن علــوا، 
ومــن جهــة األم يف حــدود الطبقــة األوىل.... ".

ــه، ممــا يعــي  ــزم باإلنفــاق عــىل زوجت ــزوج مل فال
"الــزواج،  وحيــّول  العالــة  املــرأة  صــورة  عهنــا 

بالنســبة لملــرأة، إىل قوامــة الــزوج علهيــا".

ــه  ــق عــىل زوجت ــزوج أن ينف الفصــل 38: "عــىل ال
ــه مــّدة عّدهتــا". املدخــول هبــا وعــىل مفارقت

ولــن اكنــت جملــة األحــوال الخشصيــة، تعتــرب 
أن "عــىل الزوجــة أن تســامه يف اإلنفــاق عــىل 
األرسة، إن اكن هلــا مــال" )الفصــل 23(، فــإن فقــه 
القضــاء، مــن جانبــه، يعتــرب ذلــك مســامهة طوعيــة 2.
ولكــن احلقيقــة خمتلفــة، إذ تســامه النســاء يف 
عــىل  ذلــك  اقتــرص  لــو  حــىّت  العائلــة،  نفقــات 
ــذ  ــل ال يؤخ ــذا العم ــزنل. فه ــن يف شــؤون امل معله
يف احلســبان، رمغ أنــه ينبــي حســب الصكــوك 
الدوليــة، أن يؤخــذ هــذا العــبء الــذي يثقــل أساســا 

كواهلهــن يف االعتبــار.
لذلــك هنــاك مــا يشــبه الرغبــة يف التعميــة عــىل 
مشــاركة املــرأة يف نفقــات العائلــة، مّمــا يــح 
ــألن  ــرياث. ف ــدم املســاواة يف امل ــىل ع ــاظ ع باحلف
ــزم بالنفقــة، هــو يــرث أكــرث مــن املــرأة. الرجــل مل

ــا  ــف يف م ــزي مضاع ــزي يف اإلرث متي ــذا المتي وه
ــاب: يّتصــل باألعق

ينــص الفصــل 103، الفقــرة 3، مــن جملــة األحــوال 
بتعصيــب  واإلرث   " يــيل  مــا  عــىل  الخشصيــة 

ــني. " ــظ األنثي ــل ح ــر مث ــن للذك ــن، هل أخهي
ويمشــل المتيــزي أيضــا األرملــة واألرمــل: تــرث 
األرملــة الثلــث إذا مل يكــن هلــا أطفــال )الفصــل 107 
( يف حــني أن األرمــل يــرث النصــف، يف الوضعيــة 

2 حممكة التعقيب، الغرفة املدنية، القرار رمق 521، الصادر يف 2005/9/29، النرشة املدنية، ج2، ص.425.
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• معاجلــة االنتســاب مــن جهــة األب ومــن جهــة األم 
ــا  ــروف نفهس ــس الظ ــاواة ويف نف ــدم املس ــىل ق ع
ــاق األرسي )الفصــل  ــب اإلنف ــا اّتصــل بواج يف م

ــة( ــة األحــوال الخشصي ــن جمل 23 م
• إلغــاء الفصــل 13 مــن جملــة األحــوال الخشصيــة 

الــذي ميّثــل ترشيعــا لالغتصــاب الــزويج
األرملــة  بــني  املــرياث  يف  املســاواة  مضــان   •
واألرمــل )الفصــالن 101 و107 مــن جملــة األحــوال 
الخشصيــة(، وبــني الفــروع إناثــا وذكــورا )الفصــل 

107 مــن جملــة األحــوال الخشصيــة(.

من الرضوري إذا إصالح جملة األحوال الخشصية،
 إذا أريــد أن يتطابــق الترشيــع التونيس مع الزتامات 
تونــس يف مســائل املســاواة وعــدم المتيــزي بــني املرأة 
والرجل. وقد يعود عدم حتســن وضع املرأة التونســية 
ــذ  بشــل حقيــي إىل تباطــؤ قطــار اإلصالحــات من
الســبعينيات، وإىل أّن تونــس الــيت اكنــت دولــة رائدة 
االســتقالل،  مطلــع  اجلنســني،  بــني  املســاواة  يف 
أصبحــت دولــة يف املراتــب املتأّخــرة يف هــذا املجــال. 
وتعتــرب أمعــال العنــف املســلطة عــىل املــرأة، وخاصــة 
بني األزواج ويف األرسة، وفق الدراســة الوطنية اليت 
أجريــت عــام 2010، مرتفعــة النســبة بشــل خــاص، 
إذ بلغــت أكــرث مــن ٪47. ويشــري تقرير هذه الدراســة، 
ــا، إىل أن "القضــاء عــىل العنــف املســلط عــىل  حمّق
املــرأة ال مهــرب فيــه مــن معاجلة أســبابه اجلذرية. ولن 
ــوق  ــع احلق ــر يف توزي ــادة النظ ــك دون إع ــرّس ذل يتي
والنســاء،  الرجــال  بــني  والصالحيــات  والواجبــات 
بإحــداث تغيــري يف مصمي تصورمه لّك من اجلنســني 
هلويتــه، ودون مقاومــة التصــورات المنطيــة اليت تؤثر 
يف املجمتــع. وهلــذا الســبب يعتــرب اإلصــالح رهانــا 

جممتعيــا "6 .

نفهســا، )الفصــل 101(. وتــرث األرملــة الســدس 
يف حــال وجــود األطفــال )الفصــل107(، يف حــني 
يــرث األرمــل الربــع يف الوضعيــة نفهســا )الفصــل 

.)101
 تســامه عــدم املســاواة يف املــرياث هبــذا يف إفقــار 

املــرأة 3 ؛ وهــذا مّمــا يتطلـّـب إصالحا .. 
مكــا أنــه يشــل أحــد األســباب يف ضعــف املبــادرة 
ــدى النســاء، حبــمك فقداهنــن للرأمســال املســبق4   ل
أحــد أســباب  أيضــا  املســاواة يه  عــدم  ولكــن 
ــاء عــىل الســكن.  ــول النس ــاض فــرص حص اخنف
وهبــذا املعــى، مل يــؤّد إدخــال نظــام اختيــاري 
لالشــرتاك يف امللكيــة بــني الزوجــني يف عام 1998 5  
إىل تصحيــح هــذا المتيــزي. إذ ملـّـا اكن هــذا النظــام 
اختياريــا، فــإّن األزواج ال يفّكــرون يف اعمتــاده، 
ــة  مّمــا يــؤدي إىل تجسيــل مجيــع املمتلــاكت املنقول
املكتســبة أثنــاء الــزواج، "والــيت تصلــح الســتخدام 
األرسة،" مبــا يف ذلــك مــزنل األرسة، بــامس الــزوج 
بــدون  الزوجــة  جعــل  وإىل  الغالــب،  يف  وحــده 
ــزوج بســبب  ــاة ال ــالق أو وف ــة الط مســكن يف حال

ــا. ــرياث زوجه ــرية يف م حصهتــا الصغ

➢ توصيات
ــزوج )الفصــل 23  ــة لل ــس العائل ــة رئي ــاء صف • إلغ

ــة( ــة األحــوال الخشصي ــن جمل م
• إقامــة ســلطة أبويــة عــىل األطفــال بــدال مــن واليــة 
األب )الفصــل 154 مــن جملـّـة األحــوال الخشصيــة(
ــة  • إرســاء احلــق يف اكتســاب نســب األم يف حال
إســناد الواليــة عــىل األطفــال لــألم، يف مجيــع 
احلــاالت الــيت يولــد فهيــا الطفــل خــارج إطــار 
إثــارة دعــوى إلثبــات  الــزواج، ويف حالــة عــدم 
ــب  ــناد لق ــق بإس ــون 1998 املتعلّ ــا لقان ــوة وفق األب

عائــيل لألطفــال جمهــويل النســب أو املهملــني.
• إبــراز مشــاركة املــرأة يف اإلنفــاق عــىل األرسة، 
ــار  ــه وباعتب ــزنيل وتمثين ــل امل ــر العم ــة بتقدي خاّص
ــا  ــة بعمله ــت والعائل ــات البي ــرأة تســامه يف نفق امل
مبــا يف ذلــك العمــل املــزنيل )الفصــل 23 مــن 

ــة ( ــوال الخشصي ــة األح جمل

5  القانون عدد 98-94 الصادر يف 1998/11/9 املتعلّق  بنظام االشرتاك يف األمالك بني الزوجني، الرائد الرمسي التونيس عدد 91 بتارخي 1998/11/13، وأضيف إىل جملّة األحوال الخشصية.

6   املسح الوطين حول العنف ضّد املرأة يف تونس، تقرير الديوان الوطين لألرسة والعمران البرشي / الواكلة االسبانية للتعاون الدويل من أجل التمنية تونس، ديمسرب 2010، ص.62.
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عدم املساواٍة والمتيزُي يف المتتع باحلق 

يف السالمة وممارسته: رضوب العنف 
املسلط عىل النساء والفتيات.
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ال شــك أن الدســتور التونيس يكفل احلق يف السالمة 
الخشصيــة للنســاء الــاليت يمتتعــن باحلــق يف احلياة 
يف  واحلــق  امحلايــة  يف  واحلــق   ،)22 )الفصــل 
الســالمة اجلســدية واملعنويــة مــن خــالل منــع مجيــع 
أشاكل التعذيب املعنوي واملادي )الفصل 23، واحلق، 
يف مثــل هــذه احلــاالت، يف رفع الدعــاوي خاّصة عند 
التعــدي عــىل احلــق يف الســالمة )الفصــل 105(. 
ويــدمع الفصــل 46 مــن الدســتور احلــق يف الســالمة 
ويعــززه باإلقــرار بعدم املســاواة يف املامرســة الفعلية 
هلــذا احلــق. وإذ ينــّص املــرّشع عــىل أن "عــىل الّدولــة 
أن تّتخــذ الّتدابــري الرضورية للقضاء عىل العنف ضّد 
املــرأة."، فهــو يقــّر بــأن النســاء تتعرضــن للعنــف أكرث 
مــن الرجــال، وهــو مــا ال تكذبــه لك األحبــاث العامليــة 
ــة 7 . فاملســح الوطــين  ــة ذات الصل والصكــوك الدولي
الــذي أجــري يف عــام 2010 والــذي كشــف أن 47,6٪ 
مــن النســاء اللــوايت تــرتاوح أمعارهــن بــني 18 و64 
ســنة قــد تعرضن مــرة واحــدة عىل األقــل يف حياهتن 
لشــل مــن أشــاكل العنــف، مل يقــارن، يف الواقع، بني 

العنــف الــذي يتعــرض لــه الرجال والنســاء.

1.3. الزتامــات الدولــة التونســية فميــا يتعلــق 
بالعنــف املســّلط عــىل املــرأة

• ماكحفة أشاكل العنف يف الدستور

املــادة 46  يف  املعمتــدة  الصياغــة  حتتفــظ  مل  لــن 
مــن الدســتور إال بعبــارة "العنــف" ضــد املــرأة، فــإن 
أشــاكل  "لك  إىل  تشــري  اكنــت  األوىل  الصياغــات 
يف  التغيــري  هلــذا  يكــون  أن  ينبــي  وال  العنــف". 
ــراد  ــيت ي ــف ال ــري يف أشــاكل العن ــة أي تأث الصياغ
القضــاء علهيــا حبرص اجلهود اليت تبذهلــا الدولة يف 
أشــاكل معينــة مــن العنــف واســتبعاد أشــاكل أخــرى. 
وفعــال، كشــف املســح الوطــين أن النســاء يعانــني مــن 
مجيع أشــاكل العنف )اجلســدي واجلنــيس واملعنوي 
واالقتصــادي(، الســميا يف الفضــاء اخلــاص ويف 
األرسة حيــث يّتخــذ هــذا العنــف أوجهــا متعــّددة يف 

الغالــب، أي أنــه يتألــف مــن لك أنــواع العنــف هــذه.
ــع  ــة مجي ــاوم العنــف دون مواجه إذا، ال ميكــن أن يق
أشــاكله. باإلضافــة إىل ذلــك، ال ينبــي أن يــؤدي عدم 
ــواردة يف  ــارة "لك أشــاكل العنــف" ال االحتفــاظ بعب

ــة شــل  ــتور، إىل مواجه ــن الدس النخســة األوىل م
ــرأة  ــف ضــد امل ــريه. فالعن ــف دون غ ــن العن واحــد م
ــواء  ــا س ــف مجيعه ــاكل العن ــرضورة أش ــل بال يمش
أارتكبــت يف األماكــن العامــة أم يف الفضــاء اخلاص 
واألرسة، وسواء أاكنت مادية أو معنوية أو جنسية أو 
اقتصاديــة، وســواء أاكن مرتكهــا فردا مــن العامة أو 

مــن العائلــة.

• االلزتامات الدولية لتونس

إّن اتــاذ اإلجــراءات الالزمــة للقضــاء عــىل العنــف 
ضــد املــرأة، يعــين، حســب مــا تنــّص هيلع الصكــوك 
ــب  ــزتام واج ــاء بال ــو اإليف ــة، ه ــة ذات الصل الدولي
جــرامئ  يف  التحقيــق  يف  يمتثــل  الــذي  العنايــة 
العنــف، والوقايــة مهنــا، ودمع حضاياهــا وجــرب 
رضرهــا، ووضــع حــد إلفــالت اجلنــاة مــن العقــاب.

وقــد صادقــت تونــس عــىل العديــد مــن االتفاقيــات 
الدوليــة يف هــذا املجــال مبــا يف ذلــك اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل )1991 وحسبــت التحفظــات ســنة 
2008( حيــث تنــص املــادة 19 مهنــا عــىل مــا يــيل: 

التدابــري  مجيــع  األطــراف  الــدول  تتخــذ   .1"
والتعلمييــة  واالجمتاعيــة  واإلداريــة  الترشيعيــة 
املالمئــة محلايــة الطفــل مــن اكفــة أشــاكل العنــف أو 
الــرضر أو اإلســاءة البدنيــة أو العقليــة واإلمهــال أو 
املعاملــة املنطويــة عــىل إمهــال، وإســاءة املعاملــة أو 
االســتغالل، مبــا يف ذلــك اإلســاءة اجلنســية، وهــو 
يف رعايــة الوالــد )الوالديــن( أو الــويص القانــوين 
ــني( هيلع، أو أي خشــص آخــر  ــاء القانوني )األوصي

ــه." ــل برعايت ــد الطف يتعه
الوقائيــة،  التدابــري  هــذه  تمشــل  أن  ينبــي   .2"
ــراجم  ــة لوضــع ب حســب االقتضــاء، إجــراءات فعال
اجمتاعيــة لتوفــري الــدمع الــالزم للطفــل وألولئــك 
الذيــن يتعهــدون الطفــل برعايهتــم، وكذلــك لألشــاكل 
األخــرى مــن الوقايــة، ولتحديــد حــاالت إســاءة 
معاملــة الطفــل املذكــورة حــىت اآلن واإلبــالغ عهنــا 
ومعاجلهتــا  فهيــا  والتحقيــق  بشــأهنا  واإلحالــة 
ومتابعهتــا وكذلــك لتدخــل القضاء حســب االقتضاء.

7 انظر دليل الترشيعات املتعلّقة بالعنف ضّد املرأة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجمتاعية شعبة الهنوض باملرأة، األمم املتحدة

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook20%for20%legislation20%on20%VAW20%)Arabic(.pdf

 ،http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook20%for20%legislation20%on20%VAW28%20%French29%.pdf
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ورفاهيتــه واحرتامــه لنفســه وكرامتــه واســتقالله 
ــن  ــل م ــات اخلاصــة ب ــرايع االحتياج ــذايت وت ال

نــوع اجلنــس والســن.
5. تضــع الــدول األطــراف ترشيعــات وسياســات 
ــز  ــات ترك ــا ترشيعــات وسياس ــن مضهن فعالــة، م
عــىل النســاء واألطفــال، لكفالــة التعــرف عىل حاالت 
ــيت يتعــرض هلــا  ــداء ال ــف واالعت االســتغالل والعن
األخشــاص ذوو اإلعاقــة والتحقيــق فهيــا، وعنــد 

ــا. االقتضــاء، املقاضــاة علهي

وأخــريا، صادقــت تونــس أيضــا عــىل بروتوكــول 
منــع ومقــع ومعاقبــة االجتــار باألخشــاص، 
وخباصــة النســاء واألطفــال، املمكــل التفاقيــة 
املنمظــة  اجلرميــة  ملاكحفــة  املتحــدة  األمم 
ــة املعــروف بروتوكــول بالرمــو  عــر الوطني

.   10)2003(

ــال  ــة األطف ــة إىل محاي ــات اهلادف ــذه االتفاقي إن ه
أشــاكل  مجيــع  مــن  اإلعاقــة  ذوي  واألخشــاص 
مــن  خمصوصــة  ألنــواع  املعرضــني  أو  العنــف 
العنــف الــيت ال تثريهــا االتفاقيــة كعنــف بشــل 
عــام، والــيت ال توجــد اتفاقيــات دوليــة بشــأهنا، 
باســتثناء اتفاقيــة اســطنبول ملجلــس أوروبــا بشــأن 
منــع وماكحفــة العنــف ضــد املــرأة والعنــف املــزنيل 
لعــام 2011 )الــيت فتــح بــاب التوقيــع علهيــا لــدول 
العــامل األخــرى، والــيت مل تصــادق علهيــا تونــس(11، 
ــن  ــة النســاء م ــزتم حبامي ــدويل ال ــن املجمتــع ال لك
مجيــع أشــاكل العنــف، الــيت تعتربهــا خاصــة جلنــة 
ــرأة " ســيداو" يف  ــزي ضــد امل ــىل المتي القضــاء ع
ــوق  ــااك حلق ــدد 19 انهت ــري ع ــام الهش ــا الع تعليقه

اإلنســان األساســية 12 .
ويف هــذا الصــدد، أعــاد املؤمتــر العاملي حلقوق 
اإلنســان )فيينــا 1993( التأكيــد عــىل كونيــة 
ــة. وأســفر  ــدم قابليهتــا للتجزئ ــوق اإلنســان وع حق
املؤمتــر عــن تعيــني مقــررة خاصــة ملكفــة مباكحفــة 
العنــف ضــد املــرأة مــن جانــب جلنــة حقوق اإلنســان 
التابعــة لــألمم املتحــدة عــام 1994 وأدى إىل اعمتــاد 
إعــالن القضــاء عــىل العنــف ضــد املــرأة مــن قبــل 
امجلعيــة العامــة. وحــّدد هــذا اإلعــالن سلســلة مــن 
التدابــري الــيت يتعــني عــىل الــدول أن تتخذهــا ملنــع 

والروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق 
املتعلــق ببيــع األطفــال واســتغالل األطفــال 
ومتــت  اإلباحيــة،  املــواد  ويف  البغــاء  يف 
ــة  ــام 82002  ، واالتفاقي ــة هيلع يف ع املصادق
الدوليــة حلقــوق األخشــاص ذوي اإلعاقــة 
)2008(9 ، حيــث تنــص املــادة 16 وعنواهنــا - "عــدم 

التعــرض لالســتغالل والعنــف واالعتــداء" عــىل:
1. تتخــذ الــدول األطــراف مجيع التدابــري الترشيعية 
مــن  والتعلمييــة وغريهــا  واإلداريــة واالجمتاعيــة 
التدابــري املناســبة محلايــة األخشــاص ذوي اإلعاقة، 
داخــل منازهلــم وخارجهــا عــىل الســواء، مــن مجيــع 
أشــاكل االســتغالل والعنــف واالعتــداء، مبــا يف 

ذلــك جوانهــا القامئــة عــىل نــوع اجلنــس.
ــري  ــع التداب ــراف أيضــا مجي ــدول األط ــذ ال 2. تتخ
ــف  ــع أشــاكل االســتغالل والعن ــع مجي املناســبة ملن
أشــاكل  توفــري  مهنــا  أمــور  بكفالــة  واالعتــداء 
مناســبة مــن املســاعدة والــدمع لألخشــاص ذوي 
اإلعاقــة وأرسمه ومقــديم الرعايــة هلــم تــرايع نوع 
ــة وســهنم، مبــا يف  ــس األخشــاص ذوي اإلعاق جن
ذلــك عــن طريــق توفــري املعلومــات والتثقيــف بشــأن 
كيفيــة جتنــب حــاالت االســتغالل والعنــف واالعتــداء 
والتعــرف علهيــا واإلبــالغ عهنــا. وتكفــل الــدول 
ــة  ــات امحلاي ــري خدم ــراىع يف توف ــراف أن ي األط
جنهســم  ونــوع  اإلعاقــة  ذوي  األخشــاص  ســن 

وإعاقهتــم.

ــام ســلطات مســتقلة  ــدول األطــراف قي ــل ال 3. تكف
برصــد مجيــع املرافــق والــرباجم املعــّدة خلدمــة 
األخشــاص ذوي اإلعاقــة رصــدا فعــاال للحيلولــة 
دون حــدوث مجيــع أشــاكل االســتغالل والعنــف 

واالعتــداء.

4. تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــري املناســبة 
اإلعاقــة  ذوي  األخشــاص  اســتعادة  لتجشيــع 
عافيهتــم البدنيــة واإلدراكيــة والنفســية، وإعــادة 
تأهيلهــم، وإعــادة إدماجهــم يف املجمتــع عندمــا 
يتعرضــون ألي شــل مــن أشــاكل االســتغالل أو 
العنــف أو االعتــداء، مبــا يف ذلــك عــن طريــق توفــري 
ــة  ــق اســتعادة العافي ــة هلــم. وتتحق خدمــات امحلاي
الفــرد  تعــزز حصــة  بيئــة  اإلدمــاج يف  وإعــادة 

8  القانون عدد 202-42 بتارخي 2002/05/07. الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 37 بتارخي 7 ماي 2002 ص.1116. 

قرار النرش عدد 2003-1814 بتارخي 25 أوت 2003، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد69 بتارخي 29 أوت 2003، ص. 2651.

https:/ /treaties. un.org       .2008 9   صودق هيلع يف 2 أفريل

/https://treaties.un.org .2003 10  صودق هيلع يف 14 جويلية

/https://rm.coe.int   11

12 التوصية العامة عدد 19 للجنة الفضاء عىل المتيزي ضّد املرأة )سيداو(، أشاكل العنف ضّد املرأة.
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ــب، عــىل  ــرأة والقضــاء هيلع، وطال ــف ضــد امل العن
وجــه اخلصــوص، الــدول بإدانــة العنــف ضــد املــرأة 
وباالمتنــاع عــن التــذرع بــأي عــرف أو تقليــد أو 
اعتبــارات دينيــة عــىل اإلطــالق للهتــرب مــن واجــب 

القضــاء هيلع.
وجعلــت منصــة بيكــني الــيت مت تبنهيــا يف عــام 
1995 مــن ماكحفــة العنــف القــامئ عــىل النــوع 
ــدت  ــا، وأك ــل لدهي ــات العم ــد أولوي االجمتــايع أح
علهيــا يف املؤمتــرات الالحقــة )بكــني + 5؛ + 10؛ + 
15، + 20( ودعــت احلكومــات إىل اتــاذ التدابــري 
املناســبة للقضــاء علهيــا واعتبــار مجيــع أشــاكل 

ــة. ــات جرميــة جنائي ــف ضــد النســاء والفتي العن
وحثــت امجلعيــة العامــة لــألمم املتحــدة يف قرارهــا 
 2008 ديمســرب   18 يف  املــؤرخ   63/155 عــدد 
مجيــع  عــىل  للقضــاء  اجلهــود  تكثيــف  بشــأن 
ــع  ــىل وض ــدول ع ــاء ال ــد النس ــف ض ــاكل العن أش
ــاب  ــن العق ــف م ــيب أمعــال العن ــالت مرتك ــد إلف ح
مــن خــالل مقاربــة ممهنجــة أكــرث وشــاملة ومتعــددة 
القطاعــات ومتواصلــة للقضــاء عــىل مجيــع أشــاكل 

ــف. العن
ويف اآلونــة األخــرية، تبنــت جلنــة وضــع املــرأة 
امخلســني  دورهتــا  يف  املتحــدة  لــألمم  التابعــة 
)نيويــورك، مــارس 2013( إعالنــا بشــأن " منــع 
والفتيــات  النســاء  ضــد  العنــف  أشــاكل  مجيــع 
والقضــاء علهيــا" جبعــل القضــاء عــىل هــذا العنــف 
ــام  ــد ع ــا بع ــة مل ــاجم التمني ــات برن ــد أولوي ــن أوك م
تكثيــف  عــىل  األعضــاء  الــدول  وحثــت   ،2015
وباملثــل،  والعقــاب.  الوقايــة  جهودهــا يف جمــال 
فــإن اإلعــالن الــذي وقعتــه تونــس حيــث الــدول 
ــد  ــرف أو تقلي ــأي ع ــذرع ب ــن الت ــاع ع ــىل االمتن ع
ــن الزتاماهتــا عــىل  ــة للتنصــل م ــارات ديني أو اعتب
النحــو احملــدد يف إعــالن القضــاء عــىل العنــف 
ضــد املــرأة، الــذي اعمتــد يف عــام  131993  .

لــّل هــذا، عــىل املــرشع التونيس أن يتخــذ التدابري 
الالزمــة ملاكحفــة هــذا العنــف، بإهنــاء اإلفــالت مــن 
ــف  ــاالت العن ــع ح ــا، ومبن ــدمع الضحاي ــاب وب العق

والتحقيــق فهيــا.

2.3. وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب: أحــاكم 
)قانــون  اجلزائيــة  املجلــة  يف  اكفيــة  غــر 

العقوبــات(.
ال تــح املجلــة اجلزائيــة مباكحفــة فعالــة لظاهــرة 
ــف  ــق بأمعــال العن ــاب فميــا يتعل اإلفــالت مــن العق
العامــة،  األماكــن  يف  النســاء  ضــد  املــامرس 
وخاصــة العنــف اجلنــيس، ويف الفضــاء اخلــاص 
واألرسي، رمغ أن نســبة هــذه األمعــال عاليــة وفقــا 

ــة. ــة والعاملي ــات الوطني للبيان
• العنف اجلني

ميــزي القانــون اجلنــايئ بــني االغتصــاب واالعتــداء 
مبــا ينــايف احليــاء الــذي يصنفــه يف بــاب بعنــوان 

" يف االعتــداء بالفواحــش"
االغتصــاب جمــّرم يف الفصــل 227 مــن املجلــة 

اجلزائيــة )القانــون اجلنــايئ(:
الفصل 227: "يعاقب باإلعدام:

1( لك مــن واقــع أنــى غصبــا باســتعامل العنــف أو 
الســالح أو الهتديــد بــه،

2( لك مــن واقــع أنــى ســهنا دون العــرشة أعــوام 
اكملــة ولــو بــدون اســتعامل الوســائل املذكــورة.

ويعاقــب بالجســن بقيــة العمــر لك مــن واقــع أنــى 
بــدون رضاهــا يف غــري الصــور املتقّدمــة.

ويعتــرب الرضــا مفقــودا إذا اكن ســن املجــين علهيــا 
دون الثالثــة عــرش عامــا اكملــة.

جتــرمي االعتــداء مبــا ينــايف احليــاء يف الفصــل 
املجلــة اجلزائيــة. مــن   228

ينــّص الفصــل 228 مــن املجلــة اجلزائيــة )القانــون 
اجلنــايئ( عــىل مــا ييل: 

"يعاقــب بالجســن مــدة ســتة أعــوام لك مــن اعتــدى 
بفعــل الفاحشــة عــىل خشــص ذكــرا اكن أو أنــى 

بــدون رضــاه.
 ويرفــع العقــاب إىل اثــين عــرش عامــا إذا اكن 

املجــين هيلع دون المثانيــة عــرش عامــا اكملــة.
ويكــون العقــاب بالجســن املؤبد إذا ســبق أو صاحب 
االعتــداء بفعــل الفاحشــة يف الصــورة الســابقة 
اســتعامل الســالح أو الهتديــد أو االحتجــاز أو نتــج 
عنــه جــرح أو بــرت عضــو أو تشــويه أو أي معــل 

ــاة املعتــدى هيلع يف خطــر." آخــر جيعــل حي

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm   13  
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ــه معظــم  ــت عن ــذي تل ــزي ال ــذا المتي ــارض ه ويتع
الــدول الغربيــة وتركيــا مــع النظــام األســايس لروما 
ــىل  ــص ع ــث ين ــس 14  حي ــت هيلع تون ــذي صادق ال
ــف اجلــرامئ  ــيت حتــدد خمتل ــة ال أن أراكن اجلرمي
تعــرف االغتصــاب بأنــه فعــل إيــالج عضــو جنــيس 

بــدون رضــا الضحيــة.
ــام  ــرامئ يف نظ ــاب يف أراكن اجل ــف االغتص تعري

ــة:  ــة الدولي ــا15  األســايس لملحمكــة اجلنائي روم
"أْن يعتــدي مرتكــب اجلرميــة عــىل جســد خشــص 
بــأن يــأيت ســلواك ينشــأ عنــه إيــالج عضــو جنــيس 
يف أي جــزء مــن جســد الضحيــة أو جســد مرتكــب 
اجلرميــة أو ينشــأ عنــه إيــالج أي جســم أو أي 
عضــو آخــر مــن اجلســد يف رشج الضحيــة أو يف 
ــك اإليــالج  فتحــة جهازهــا التناســيل مهــام اكن ذل

طفيفــا."
ــزتم  فمبصادقهتــا عــىل نظــام رومــا األســايس، تل
تونــس مبواءمــة ترشيعاهتــا الوطنيــة مــع تعريفــه 
جلرميــة االغتصــاب، وهــو مــا يتطلــب التخــيل عــن 
بالفاحشــة.  واالعتــداء  االغتصــاب  بــني  المتيــزي 
تفيــف  إىل  التنــامغ  هــذا  يــؤدي  أن  وينبــي 
وإىل  االغتصــاب  جلرميــة  املســتجوبة  العقوبــات 
مــن  اإلفــالت  ضــد  أفضــل  مباكحفــة  المســاح 
ــا  ــة، مب ــددة للعقوب ــروف املش ــإدراج الظ ــاب ب العق

ذلــك االغتصــاب امجلــايع. يف 

• المتيــزي عــىل أســاس ســن الرضــا املرتبطــة 
بإماكنيــة النشــاط اجلنــي والنضــج اجلنــي

ميكــن لملــرأة أن توافــق عــىل نشــاط جنــيس مــن 
قبيــل اإليــالج يف املهبــل عنــد بلــوغ ســن 13 عامــا 
وعــىل األفعــال اجلنســية األخــرى انطالقــا مــن معــر 
18 عامــا. إال أّنــه ال ميكــن للصــيب أن يوافــق عــىل 
ــا. فســّن الرشــد اجلنــيس  ــك دون ســن 18 عام ذل
الــيت تــح للفتيــات مبامرســة األفعــال اجلنســية 
مــن نــوع اإليــالج يف املهبــل يه 20 ســنة ،أمــا 
بالنســبة للفتيــان فهــي 18 عامــا. ويتضــح هــذا 
ــة  ــني 227 مكــرر و228 مكــرر مــن املجل مــن الفصل

ــة. اجلزائي

الفصــل 227 مكــرر:" يعاقــب بالجســن مــدة ســتة 

وفقــا للنــص العــريب وهــو الوحيــد الــذي لــه جحيــة، 
االغتصــاب هــو فعــل جنــيس يفــرض عــىل خشــص 
مــن جنــس اإلنــاث. وال يعتــرب اغتصابــا إال ذلــك 
الفعــل الــذي يعــرف بأنــه إيــالج قضيــب الرجــل يف 
ــذ قــرار الغــرف  ــدون موافقهتــا. من ــل األنــى ب مهب
ــوان 1969،  ــب يف 16 ج ــة حملمكــة التعقي املجمتع
فعــل  "أي  بأهنــا  بالفواحــش  االعتــداءات  يعــرف 
ينــايف احليــاء يرتكــب معــدا وبشــل مبــارش عــىل 
جســد الضحيــة، ذكــرا اكن أو أنــى" ويمشــل هــذا 
ــق  ــري املواف ــيس غ ــواع الملــس اجلن ــرار لك أن الق
ــن  ــس ع ــواع امجلــاع )اجلن ــن أن ــا م علهيــا وغريه
موافقــة  دون  الــرشيج(  اجلنــس  الفــم،  طريــق 

ــى. ــرا أو أن ــة ذك الضحي

بالفواحــش،  االعتــداء  بشــأن  العقوبــات  تتلــف 
ــن  ــدها. ولك ــاب أش ــة االغتص ــة جرمي ــل عقوب ومتث
هــذا االختــالف ليــس لــه عواقــب مملوســة عــىل 
ــة  ــات املزنل ــع. ونظــرا إىل شــدة العقوب أرض الواق
ــة اإلعــدام  حبــق مرتكــب جرميــة االغتصــاب )عقوب
ــاة(، يصــدر القضــاة دامئــا  أو الجســن مــدى احلي
تقريبــا حمكــا مــع مراعــاة الظــروف املخففــة الــيت 
ــات  ــة دون الدرج ــتوى العقوب ــزنول مبس ــح بال ت
املنصــوص علهيــا وذلــك حىت يف حــاالت االغتصاب 
امجلــايع للضحيــة ومــن قبــل أعــوان معوميــني. 
وتهشــد عــىل ذلــك قضيــة "مــرمي" الــيت حظيــت 
بتغطيــة إعالميــة بعــد تعرضهــا لالغتصــاب مــن قبــل 
أعــوان الرشطــة )ســنة 2012(. فبعــد أن مت احلــمك 
علهيــم ابتدائيــا بالجســن 7 ســنوات، عوقبــوا يف 
االســتئناف مبضاعفــة احلــمك االبتــدايئ إىل 14 

ــا )ســنة 2014(. عام

ــداء بالفواحــش  ــني االغتصــاب واالعت ــزي ب إن المتي
ــن جتــرمي االغتصــاب  ــل م ــىل تصــور جيع ــاء ع بن
غــري  املواليــد  ضــد  األرس  محلايــة  أساســا 
الرشعيــني ليــس لــه مــا يــربره. إن مفاحشــة صــيب 
أو فتــاة هــو اعتــداء خطــري ويســبب للضحيــة نفــس 
األرضار الــيت يســبها االغتصــاب. ميكننــا أيضــا 
انتقــاد تصنيــف االعتــداء بالفواحــش بإنــزال نفــس 
ــل  ــة، مث ــة خمتلف ــات عــىل أمعــال ذات طبيع العقوب

ــيس. ــس اجلن ــي والمل ــرشيج وال ــالج ال اإلي

14 أودعت امجلهورية التونسية  صّك انضاممها إىل نظام روما يف 24 جوان 2011.
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أعــوام لك مــن واقــع أنــى بــدون عنــف ســهنا دون 
مخســة عــرش عامــا اكملــة.

وإذا اكن ســن املجــين علهيــا فــوق امخلســة عــرش 
ــة فالعقــاب يكــون  ــن ســنة اكمل عامــا ودون العرشي

بالجســن مــدة مخــس أعــوام.
ــة للعقــاب.وزواج الفاعــل باملجــين  ــة موجب واحملاول
ــات  ــف التتّبع ــني يوق ــني املذكورت علهيــا يف الصورت

ــار احملامكــة. أو آث
وتســتأنف التتّبعــات أو آثــار احملامكــة إذا انفصــم 
الــزواج بطــالق حمكــوم بــه إنشــاء مــن الــزوج طبقــا 
للفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 31 مــن جملــة األحــوال 
ــارخي  ــن ت ــني ع ــل مــي عام ــك قب ــة وذل الخشصي

الدخــول باملجــين علهيــا".
ومكــا ُذكــر بالتدقيــق آنفــا، ينطبــق هــذا النــص عــىل 
الفتيــات الــيت تــرتاوح أمعارهــن بــني 13 و20 عاما.

الفصــل 228 مكــرر: " لك اعتــداء بفعــل الفاحشــة 
ــة  ــغ مــن العمــر مثاني ــل مل يبل ــوة عــىل طف ــدون ق ب
ــدة مخســة  ــب بالجســن م ــة يعاق ــا اكمل ــرش عام ع

أعــوام."
ال ميكــن للفتيــان والفتيــات املوافقــة عــىل الفعــل 
اجلنــيس مــن الرجــل مــن قبيــل اجلنــس عــن طريــق 
ــس الــرشيج( أو الملــس  ــم أو الفاحشــة )اجلن الف

ــا. ــيس دون ســن 18 عام اجلن
إن مثــل هــذا المتيــزي إىل جانــب عــدم اتســاقه، 
نظــرا إىل اختــالف ســن الرضــا بإماكنيــة ممارســة 
النشــاط اجلنــيس باختــالف طبيعــة الفعل اجلنيس، 
ــة الــيت تفــرتض  ــة االجمتاعي ــب المنطي يــدمي القوال
أن النســاء عــىل اســتعداد للرضــا ويكــرس اإلفــالت 
ــات  ــرتض أن الفتي ــب تف ــذه القوال ــاب. فه ــن العق م
ــا مــن ســن 13 ســنة عــىل الدفــاع  قــادرات انطالق
عــن أنفهســن، وإذا مل يفعلــن ذلــك، فهــذا يعــين 

ــات. أهنــن راضي

• انعدام العنف اجلسدي ومفهوم الرضا

ــدم الرضــا  ــوم ع ــة يف مفه ــاب الدق ــظ إذا غي يالح
ويف ممارســة الصــور المنطيــة الــيت ال يشــّل 
االغتصــاب واالعتــداء بالفاحشــة، حســها، اعتــداء 
إال إذا مّتــا باســتخدام العنــف. فوفقــا للفصلــني، 

الفصــل 227 مكــرر والفصــل 228 مكــرر، يعتــرب 
القيــام بالفعــل اجلنــيس مــن دون عنــف دليــال عــىل 

ــل. الرضــا هبــذا الفع
القانــون  يف  الرضــا  عــدم  تعريــف  ويتعــارض 
ــا  ــوص علهي ــرامئ املنص ــع أراكن اجل ــيس، م التون
)يف نظــام رومــا األســايس( والــيت تعرفه مكا ييل:

" أن يرتكــب االعتــداء باســتعامل القــوة أو بالهتديــد 
ــا يــم عــن  ــل م باســتعامهلا أو بالقــرس، مــن قبي
اخلــوف مــن تعــرض ذلــك الخشــص أو الغــري للعنف 
أو اإلكــراه أو االحتجــاز أو االضطهــاد النفــيس 
ــة  ــتغالل بيئ ــلطة، أو باس ــتعامل الس ــاءة اس أو إس
ــداء عــىل خشــص يعجــز  ــة، أو يرتكــب االعت قرسي

عــن التعبــري عــن حقيقــة رضــاه." 
"مــن  أن  عــىل  أيضــا  "أراكن اجلــرامئ"  وتنــص 
املفهــوم أن الخشــص قــد ال يكــون قــادرا عــىل 
اإلعــراب حقيقــة عــن رضــاه إلصابتــه بعجــز طبييع 

أو حمــدث أو بســبب كــرب الســن. "
وأخــريا، جتــدر اإلشــارة إىل أن االغتصــاب أو 
ــل  ــزوج ال ميث ــه ال ــذي يرتكب ــداء بالفاحشــة ال االعت
ــه ينبــي أن يشــار إىل أن القضــاة  جرميــة. إال أّن
يعاقبــون مدنيــا فعــل االعتــداء بالفاحشــة الــذي 
ــزوج عــىل زوجتــه مــن خــالل الرتخيــص  يرتكبــه ال
ــالق واحلصــول هيلع بســبب  ــب الط ــاء يف طل للنس
االغتصــاب  إىل  بالنســبة  أمــا  الســلوك.  ســوء 
الــزويج، فقــد مت القبــول بفــرض عقوبــات جزائيــة 
بشــأنه )الفصــل 227 ال مينعــه( مبوجــب قــرار غــري 
مســبوق صــادر عــن حممكــة التعقيــب التونســية 
بتــارخي 05/12/1996 )عــدد 79402، غــري منشــور( 
ــزواج  ــد ال ــا أن نعتــرب أن عق ــه "ال ميكنن بدعــوى أن
يعــي للــزوج الســلطة املاديــة واملعنويــة عــىل جســد 
ــه دون رضــا  ــأن يســمتتع ب ــه ب ــه ويرخــص ل زوجت

ــذه األخــرية". ه
مثــل هــذه األحــاكم تــدمي اإلفالت مــن العقــاب وترخس 
القوالــب المنطيــة االجمتاعيــة الــيت تــرى االغتصــاب 
دون ارتــاكب العنــف اجلســدي فعــال موجبــا للرضــا، 
يف حــني أّن ٪80 مــن حــاالت االغتصــاب واالعتداءات 
بالفاحشــة حتــدث دون عنــف، وفقا للبيانــات احلالية.
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تتبــع الشــايك مــن أجــل االدعــاء بالباطــل."
العقــاب،  مــن  اإلفــالت  يــدمي  النــّص  هــذا  مثــل 
ــة  ــن املالحق ــا م ــوى خوف ــع دع ــة ال ترف ألّن الضحي

بالباطــل. القانونيــة بهتمــة االدعــاء 

• العنف بن الزوجن

الظــروف  باعتبــار  الزوجــني  بــني  العنــف  جيــرم 
املشــددة عندمــا يتعّمــد الــزوج إحــداث إصابــات 

وجــروح.

الفصــل 218 مــن املجلــة اجلزائيــة: " مــن يتعمــد 
ــواع  ــن أن ــك م إحــداث جــروح أو رضب أو غــري ذل
ــرر بالفصــل  ــو مق ــة فميــا ه ــن داخل ــف ومل تك العن
ــا  ــة قدره ــام وخبطي ــدة ع ــب بالجســن م 319، يعاق

ألــف دينــار.
وإذا اكن املعتــدي خلفــا لملعتــدى هيلع أو زوجــا 
ــة  ــدة عامــني وخبطي ــاب بالجســن م ــه، يكــون العق ل

ــار. ــا ألفادين قدره
ويكــون العقــاب بالجســن مــدة ثالثــة أعــوام وخبطيــة 
قدرهــا ثالثــة آالف دينــار يف صــورة تقــدم إمضــار 

لفعل. ا
املعتــدى هيلع حقــه  الــزوج  أو  الســلف  وإســقاط 
يوقــف التتبعــات أو احملامكــة أو تنفيــذ العقــاب.

واحملاولة موجبة للعقاب.

املذكــورة  العقوبــات  يســتوجب   "  319 الفصــل 
ــون املعــراكت أو الــرضب  ــن يرتكب األخشــاص الذي
أو العنــف وال ينجــر منــه لصحــة الغــري أدىن تأثــري 
ــلطة  ــه س ــب الصــيب ممــن ل ــرب أو دامي. وتأدي معت

هيلع ال يســتوجب العقــاب.
 وإذا اكن املعتــدى هيلع ســلفا لملعتــدي أو زوجــا 
لــه، فإســقاط حقــه يوقــف التتبعــات أو احملامكــة أو 

التنفيــذ " 
العقوبــات املشــار إلهيــا يف الفصــل 319 منصــوص 
ــة، يه  ــة اجلزائي علهيــا يف الفصــل 315 مــن املجل
احلــمك بالجســن 15 يومــا وخبطيــة قميهتــا امجلليــة 

4 دينــار 800 ملــمي.
ال تعــّد جرميــة إال االعتــداءات بالعنــف اجلســدي 
)اإلصابــات واجلــروح( وتشــل ظروفــا مشــددة إذا 
ارتكبــت مــن قبــل الــزوج. أّمــا العقوبــات املســتوجبة 

لرفــع  الفرصــة  التحــرش اجلنــي، وإتاحــة   •
دعــوى ضــد الضحيــة مبوجــب هتمــة االدعــاء 
بالباطــل يف حالــة احلــم بعــدم مســاع الدعــوى 

أو الترئــة

ــت املجلــة اجلزائيــة يف تونــس عــىل جتــرمي  نصَّ
التحــرش اجلنــيس مبوجــب الفــرع الثــاين مــن 
القســم الثالــث يف املجلــة املعنــون "يف االعتــداء مبــا 
ينــايف احليــاء"، وذلــك منــذ عــام 2004. وباإلضافــة 
إىل كــون التحــرش اجلنــيس ال حيــدث عــادة أمــام 
امجليــع،  مــن  وممســع  مــرأى  وعــىل  امجلهــور 
ــه يقتــي  ــه غــري مكمتــل نظــرا إىل أن ــإن تعريف ف
تكــرار األفعــال أو الضغــوط املعنويــة، يف حــني أّن 
التحــرش قــد حيصــل مــرة واحــدة فقــط باســتعامل 

ــة. ــة عــىل الضحي ضغــط يشــل خطــورة معين

 ينص الفصل 226 مكرر ثالثا عىل ما ييل: 
"يعــّد حتّرشــا جنســيا لك إمعــان يف مضايقــة الغري 
بتكــرار أفعــال أو أقــوال أو إشــارات مــن شــأهنا أن 
ــة  ــك بغاي ــاءه وذل ــه أو تــدش حي ــن كرامت ــال م تن
محلــه عــىل االســتجابة لرغباتــه أو رغبــات غــريه 
اجلنســية أو مبامرســة ضغــوط هيلع مــن شــأهنا 

ــات. ــك الرغب ــه عــىل التصــّدي لتل إضعــاف إرادت
ويضاعــف العقــاب إذا ارتكبــت اجلرميــة ضــد طفــل 
أو غــريه مــن األخشــاص املســهتدفني بصفــة خاصة 
بســبب قصــور ذهــين أو بــدين يعــوق تصّدهيــم 

للجــاين".

يصعــب، بوجــه عــام، إثبــات التحــرش اجلنــيس 
ألنــه ال خيلـّـف إال آثــارا نفســية ويرتكــب بعيــدا عــن 
ع وكأّنــه يثــين الضحايــا مــن  األنظــار.إال أّن املــرشّ
النســاء عــن تقــدمي الشــاكوى، يقــمي علهيــن الهتديــد 
بهتمــة االدعــاء بالباطــل يف حالــة احلــمك بعــدم 
مســاع الدعــوى أو بالــرباءة، لعــدم كفايــة األدلــة 

خاصــة.

ينص الفصل 226 مكرر رابعا عىل ما ييل: 
" ويف صــورة صــدور قــرار بــأن ال وجــه للتتبــع أو 
إذا صــدر احلــمك بعــدم مســاع الدعــوى العموميــة 
جــاز لملشــتىك بــه أن يطلــب التعويــض عــن الــرضر 
احلاصــل لــه دون أن مينــع ذلــك عنــد االقتضــاء مــن 
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ألمعــال العنــف األكــرث فداحــة، مثــل تلــك املنصــوص 
ــّر عهنــا " ...  ــيت ينج علهيــا يف الفصــل 219، وال
تشــويه بالوجــه أو ســقوط أو جعــز مســمتر ومل 
تتجــاوز درجــة الســقوط أو العجــز العرشيــن يف 
ــروف املشــددة  ــرب مســتوجبة للظ ــال تعت ــة ." ف املائ
عندمــا ترتكــب مــن قبــل الــزوج. وكــذا األمــر نفســه 

عنــد ارتــاكب الــزوج جرميــة القتــل.

وال يعاقــب عــىل أنــواع العنــف املعنــوي أو اجلنــيس 
و/أو ال تشــل ظروفــا مشــددة عندمــا ترتكــب مــن 

قبــل الــزوج.
ــزوج فقــط، ويســتثى  ــك، جيــرم ال وعــالوة عــىل ذل
الــرشاكء امحلمييــون اآلخــرون )اخلطيــب، القريــن( 
والــزوج الســابق أو اخلطيــب الســابق أو القريــن 

الســابق.

وأخــريا، تعــّد هــذه األنــواع مــن العنــف جــرامئ أو 
خمالفــات خاصــة نظــرا إىل أن إســقاط املعتــدى 
ــة، واحملامكــة  ــات القضائي ــف التتبع ــه يوق هيلع حقَّ
أو تنفيــذ العقوبــة. ويــم عــن ذلــك، الــي بالالمئة 
الرابطــة  انفصــام  وزر  النســاء ومحتيلهــن  عــىل 
األرسيــة يف حالــة رفــع الدعــوى، واإلمعــان يف 
حــىت  علهيــن  االجمتاعيــة  الضغــوط  ممارســة 

يضطــررن إىل حســب شــاكوهين.

مــن  اإلفــالت  ظاهــرة  تــدمي  األحــاكم  هــذه  لك 
العقــاب. مفــن خــالل جتــرمي أنــواع العنــف البــدين 
البســيط فقــط، وفقــا لملســح الوطــين املجــرى عــام 
2010، يشــمتل العنــف بــني الزوجــني أنواعــا أخــرى 
مــن العنــف، مثــل العنــف اجلنــيس واملعنــوي. ويبــني 
ــيس  ــف النف ــدل انتشــار العن املســح أيضــا أن مع
بــني  العنــف اجلنــيس حيــدث  وأن  األعــىل  هــو 
الزوجــني، ويــأيت يف املرتبــة الثالثــة بعــد اإلصابــات 
واجلــروح وقبــل العنــف االقتصــادي. ولــن مل ينظــر 
املســح الوطــين يف جرميــة القتــل الــيت قــد يرتكهــا 
األزواج، فــإن املســوح العامليــة تظهر أن قتل النســاء 
هــو، أساســا، مــن فعــل الرشيــك امحلــمي. وعندمــا 
ال جتــرم أحــاكم املجلــة اجلزائيــة إال الــزوج بعنــوان 
ــة، فإهنــا تــح باحلــمك  الظــروف املشــددة للعقوب
امحلميــني  والــرشاكء  الســابقني  األزواج  عــىل 

ــات  ــرأة بعقوب ــابقني لمل ــرشاكء الس ــن أو ال اآلخري
خمففــة أكــرث مــن تلــك املســلطة عــىل األزواج. ولكــن 
املســح الوطــين يبــني أن أمعــال العنــف ال يرتكهــا 
األزواج فقــط، وإمنــا يرتكهــا أيضــا األصدقــاء 
ــاء  ــن النس ــات ه ــاء، وأن املطلق ــون والقرن واخلاطب
األكــرث عرضــة للعنــف، وأن مرتكــب العنــف اليعــدو 

ــزوج الســابق. أن يكــون إال ال

• العنف العائيل: زنا احملارم

القانــون  يف  بــاالمس  احملــارم  زنــا  يذكــر  مل 
ــات  ــددا للعقوب ــال مش ــو يشــل عام ــيس. وه التون
ــف  املنصــوص علهيــا واملســتوجبة يف جــرامئ العن

اجلنــيس.

 ينــص الفصــل 229 مــن املجلــة اجلزائيــة 
عــىل مــا يــيل: 

"يكــون العقــاب ضعــف املقــدار املســتوجب إذا اكن 
الفاعلــون للجــرامئ املشــار إلهيــا بالفصــول 227 
مكــرر و228 و228 مكــرر مــن أصــول املجــين هيلع 
مــن أي طبقــة أو اكنــت هلــم الســلطة هيلع أو اكنــوا 
معمليــه أو خدمتــه أو أطبــاءه أو جراحيــه أو أطبــاءه 
لألســنان أو اكن االعتــداء بإعانــة عــدة أخشــاص. "

ــل األصــول  ــن قب ــا ارُتكــب م ــا حمــارم م ــرب زن يعت
الضحيــة.  بأحــد أصــول  قرابــة  أو خشــص ذي 
وأدرج يف صلــب جــرامئ العنــف اجلنــيس األخــرى 
املرتكبــة مــن قبــل املعملــني واملوظفــني واألطبــاء 
اخل. وتتلــف العقوبــات اعمتــادا عــىل تصنيــف 
ــا اكن  ــداء بالفواحــش، وملّ ــا أو اعت اجلــرم اغتصاب
ــا احملــارم )الســفاح( يرتكــب بشــل عــام دون  زن
عنــف، فعقوبتــه أخــف عندمــا يكــون ســن الفتــاة بــني 
13 و20 ســنة )الفصــل 227 مكــرر( وأشــد عندمــا 
يكــون معــر الفتــاة أقــل مــن 13 ســنة )الفصــل 
227(. ويعاقــب هيلع حبــمك أخــف عندمــا يتعلــق 
األمــر بإيــالج يف غــري املوضــع الطبيــيع )املهبــل( 
أو مبجــرد الملــس اجلنــيس )الفصــل 228 مكــرر( 
ــاة أو فــىت( ســهنم أقــل  الواقــع عــىل األطفــال )فت
مــن مثانيــة عــرشة ســنة اكملــة. هــذا تناقــض 
ــر يف  ــادة النظ ــرضوري إع ــن ال ــك م ــي ولذل حقي
ــا باحملــارم )ســفاح  ــزي الزن ــل متي ــن أج ــص م الن
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3 .4 – من أجل جتاوز منع العنف وامحلاية
• الوقاية 

ــف[ تعــين معاجلــة أســبابه. وال  ــن العن ــة ]م الوقاي
تتطلــب الوقايــة وضــع حــّد ألوجــه عــدم املســاواة يف 
الواقــع والقانــون فقــط، بــل تتطلّــب أيضــا التثقيــف 
يف جمــال املســاواة بــني اجلنســني. وال ينبــي أن 
ــة  ــل الناشــئة يف اهلوي ــىل "تأصي ــة ع ــون الرتبي تك
الدســتور(  مــن   39 )الفصــل  العربية-اإلســالمية" 
ــني  ــل ب ــرأة أو التاكم ــة امل ــس دوني ــالل تقدي ــن خ م
الرجــل واملــرأة، ولكــن يف إطــار املســاواة. وال ميكن 
أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل الرتبيــة يف ظــل القــراءة 
احلرفيــة للرشيعــة، ولكــن بواســطة تربيــة تقــوم عــىل 
ــيت  ــدة ال ــة الوحي ــر اإلصــاليح، ويه الطريق الفك
تــح بـــ "نــرش ثقافــة حقــوق اإلنســان" )الفصــل 
39 مــن الدســتور( يف إطــار احــرتام اهلويــة العربية 
ــع أن تضــيف  ــيت ال جيــوز يف الواق اإلســالمية، ال
الرشعيــة عــىل أي شــل مــن أشــاكل العنــف ضــد 

املــرأة.
• مسوح استقصائية وطنية منتمظة 

يف  املنتمظــة  االســتقصائية  الدراســات  تعتــرب 
ظاهــرة العنــف أيضــا جــزءا مــن التدابــري الالزمــة 
ــة  لتقيــمي نســبة انتشــار هــذا العنــف، ومــدى فعالي
مســح  أي  ــَر  جُيْ مل  ملعاجلتــه.  املتخــذة  التدابــري 
وطــين منــذ االنتقــال الســيايس، وبعــض اجلــرامئ 
ــا  ــل زن ــة، مث ــة خاص ــوح وطني ــة إىل مس يف حاج
احملــارم والتحــرش اجلنــيس الــيت ال يوجــد حاليــا 

بشــأهنا أي بيانــات.

ــداءات اجلنســية األخــرى  ــة االعت ــن بقي القــرىب( ع
ــات. ــد العقوب ــال وتوحي ــىل األطف ع

وألن الزنــا باحملــارم )ســفاح القــرىب( يــم دون 
عنــف، فإنــه يصعــب إثباتــه. غــري أن إجــراءات 
التحقيــق يف اجلــرامئ املرتكبــة ضــد األطفال بشــل 
عــام ال تتلــف عــن إجــراءات التحقيــق يف اجلــرامئ 
الــيت ترتكــب عــىل البالغــني: إذ يــم مســاع الطفــل 
ــدي، ممــا يدفعــه  ــه باملعت عــدة مــرات ويــم ماكحفت
إىل الرتاجــع، وتنهتــي معظــم حــاالت زنــا احملــارم 
بالــرباءة لغيــاب األدلــة. وعــالوة عــىل ذلــك، وألن 
حــق الســقوط مبــرور الزمــن بشــأن زنــا باحملــارم 
هــو نفســه بالنســبة لالعتــداءات اجلنســية األخــرى 
وقائــع  حــدوث  عــىل  اكملــة  أعــوام   10 )مــرور 
اجلرميــة( ومبــا أن الضحيــة عــادة مــا تكــون طفــال، 
ــح  ــد أصب ــة، وق ــوى القضائي ــارة الدع ــإذا أراد إث ف
ــارة الدعــوى قــد انقــى. راشــدا، يكــون أجــل إث

ع أن يــويل اهمتامــه جبرميــة  وإذا اكن عــىل املــرشّ
بشــل  جســمية  عواقهــا  فــألن  احملــارم،  زنــا 
خــاص عــىل الضحيــة، ممــا يــؤدي، يف حالــة إفــالت 
ــة،  ــة بالضحي ــاب اإلحاط ــاب وغي ــن العق اجلــاين م
إىل بــروز ظاهــرة التحــّول إىل حضيــة )الوقــوع 
حضيــة(. وبذلــك يصبــح حضايــا زنــا احملــارم 
عرضــة ألي نــوع مــن أنــواع العنــف وال ســميا 

اجلنــيس.

• اختاذ إجراءات إجيابية محلاية الضحايا

ــاد  ــىل احلــمك بإبع ــيس ع ــع التون ــص الترشي ال ين
بــني  اجلنــيس، خاصــة  العنــف  أمعــال  مرتكــب 
ــددات يف  ــة النســاء، امله ــن أجــل محاي الزوجــني م
الغالــب يف حياهتــن. مكــا ال يــح انعــدام التغطية 
املاليــة والتعويــض للضحيــة يف حال إدانــة املعتدي، 
والنقــص يف هيــالك اإلحاطــة بضحايــا العنــف إىل 
ــة  جانــب انعــدام التدريــب ملختلــف اجلهــات املتدخل
ــة املــآوي  )الرشطــة، اإلطــار الطــيب، والقضــاء، وقلّ
ــات( ال  ومراكــز اإلنصــات اخلاصــة بالنســاء املعنف
مبحاربــة هــذه اآلفــة، وال بــدمع الضحايــا الذيــن 
ال يســتفيدون مــن الرعايــة الصحيــة املجانيــة، أو 

ــاج االجمتــايع . ــادة االندم املســاعدة يف إع
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➢  توصيات 
• ماكحفــة اإلفــالت مــن العقــاب مــن خــالل إصالح 

املجلــة اجلزائيــة وقانون اإلجــراءات اجلزائية.

-  إهناء المتيزي بني االغتصاب واالعتداء بالفاحشة.
- إلغاء الفصل 227 مكرر من املجلة اجلزائية.

- مواءمة سن الرشد وسن الرضا املمكنة ملامرسة 
النشاط اجلنيس للفتيات والفتيان وجعلها 18 عاما 

حكد أدىن.
- حتديد مفهوم الرضا مبامرسة النشاط اجلنيس 

وذلك بإدراج مفهوم االنضباط األخاليق.

إدراج التحرش املعنوي إثر حماولة واحدة لضغط جدي.  -

إلغاء الفصل 226 مكرر رابعا يف حمكه الذي   -
خيول اللجوء إىل رفع دعوى حول االدعاء بالباطل يف 
حالة احلمك بعدم مساع الدعوى يف قضايا التحرش 

اجلنيس.

اعتبار ممارسة العنف اجلنيس بني الزوجني   -
من الظروف املشددة يف حالة ارتاكب القتل ومجيع 

أنواع اإلصابات واجلروح وجترمي االعتداءات بالعنف 
املعنوي واجلنيس.

إهناء إماكنية حسب الشكوى من قبل املعتدى هيلع.  -

توسيع مفهوم الزوجني ليمشل لك رشيك محمي،   -
يف احلارض ويف املايض. 

ذكر زنا احملارم باالمس وجعله جرمية منفصلة   -
جترم أي فعل جنيس يرتكب عىل األطفال من قبل 

أحد األقارب أو قريب عن طريق الزواج أو هو يعيش 
عادة معه.

إدراج إجراء خاص باألطفال حضايا االعتداء   -
اجلنيس، باستبعاد أي إماكنية حلدوث ماكحفة 

مبارشة مع اجلاين وتجسيل أقوال الطفل مرة واحدة 
)تجسيل مسيع برصي(

بدأ اعتبار االدعاء مبرور الزمن حول قضايا زنا   -
باحملارم )سفاح القرىب( انطالقا من سن الرشد 

ومتديد األجل يف ذلك.

• اعمتــاد قانون شــامل يأخــذ يف االعتبار، إضافة 
واملتعلقــة  أعــاله  املذكــورة  اإلصالحــات  إىل 
باإلفــالت مــن العقــاب، اجلوانــب الثالثــة ملاكحفــة 
العنــف، ويه: تقــدمي الــدمع للضحايــا والوقايــة 

واملســوح االســتقصائية.

• دمع الضحايا 

اتاذ خطوات إجيابية محلاية الضحايا )توفري   -
مآوي ومراكز إنصات وتوجيه للنساء حضايا العنف، 

وتكوين املتدخلني، وإصدار أوامر مبنع االقرتاب(

تركزي خاليا للطوارئ الطبية والنفسية لعالج   -
الضحايا يف مجيع أحناء أرايض امجلهورية التونسية.

املساعدة يف إعادة إدماج الضحايا عن طريق   -
تعيني متدخلني اجمتاعيني خاصة يف مراكز الرشطة 
واحلرس الوطين تدربوا عىل التدخل االجمتايع يف 
حاالت الطوارئ وتلكيفهم يف إطار مهمهتم باستقبال 

الضحايا واإلنصات إلهيم لتحديد احتياجاهتم.

تأسيس شبكة من الرشاكء )الطب الرشيع،   -
ومراكز إيواء، وهيالك اجمتاعية و/ أو طبية يف 
املنطقة أو غريها( قصد االستجابة لالحتياجات 

العاجلة للضحايا.

• إجــراء مســوح )دراســات اســتقصائية( منتمظة 
ــن العنف  ع

تأسيس مرصد مجلع اكفة البيانات املوجودة حول   -
مجيع أشاكل العنف املامرسة ضد النساء واألطفال.

• الوقاية ]من العنف اجلني[

إطالق محالت توعية منتمظة يف وسائل اإلعالم.  -

تكوين املدرسني يف مجيع املراحل التعلميية حول   -
العنف وإدخال مقررات دراسية بشأن مسألة أشاكل 

العنف.

تربية الناشئة يف إطار املساواة واحرتام اآلخر   -
واحرتام حرمته اجلسدية واملعنوية.



 .IV
عدم املساواة والمتيزي يف المتتع 

باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية 
وممارسهتا الفعلية. 
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عدم املساواة والمتيزي يف المتتع 
باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية 

وممارسهتا الفعلية. 

إن أمعــال العنــف املــامرس ضــد املــرأة ليســت ماديــة 
ومعنوية أو جنســية حفســب، بــل يه أيضا اقتصادية 
واجمتاعيــة. فاحلــّق يف العمــل واحلــّق يف الضــامن 
ــة  االجمتــايع واحلــق يف الصحــة يه حقــوق مكفول
بشــل متســاو بــني الرجــال والنســاء، عــىل حد ســواء 
يف الدســتور ويف االتفاقيــات الدوليــة املصادق علهيا 
أو الترشيعــات احملليــة. إال أن هــذه احلقــوق ليســت 
حقوقــا فعليــة دامئا. فرمغ التقــدم احملرز يف متدرس 
البنات، ال تزال مشــاركة املرأة يف احلياة االقتصادية 
ــات يف  ــدل التحــاق الفتي ــك أن مع ــن ذل منخفضــة. م
التعلمي االبتدايئ مييل إىل التعادل مع نســبة الذكور، 
ولكنــه أعــىل يف التعلمي الثانــوي )٪53 من املجسلني( 
ويف التعلــمي العــايل )أكــرث مــن ٪60(. تــح الفتيات 
يف دراســهتن عــىل حنــو أفضــل مــن األوالد، وهــن 
ــى، ويف  ــت م ــن أي وق ــل م ــتعدادا للعم ــرث اس أك
حــني اخنفــض معــدل اخلصوبــة اللكــي لدهيــن مــن 7، 
لكــن   ،   162012 عــام  يف   2،2 إىل   1966 يف   15
بتفــاوت صــارخ بني المشال والوســط الغــريب خاصة 
حيــث ميكــن أن يصــل معــدل اخلصوبــة إىل أكــرث مــن 
الضعفــني. ولذلــك البد مــن اتاذ تدابــري لتفعيل احلق 
يف العمــل واحلــق يف الضــامن االجمتــايع إذ أنــه، 
رمغ أن الترشيع يضمن حاليا املساواة بني اجلنسني، 

فإّنــه ال حيمــي املرأة بشــل اكف.

الضــان  يف  واحلــق  العمــل  يف  احلــق   1.4-
االجمتــايع

الدســتور  يف  مكفــول  حــق  العمــل  يف  احلــّق   •
واملواثيــق الدوليــة الــي صادقــت علهيــا تونــس.

الفصــل 40 مــن الدســتور: "العمل حق لــل مواطن 
ومواطنــة، وتتخــذ الدولة التدابري الالزمة لضامنه عىل 

أساس اجلدارة واإلنصاف.
لــل مواطــن ومواطنــة احلــق يف العمــل يف ظــروف 

الئقــة وبأجــر عادل "

الدولــة  "تضمــن  الدســتور:  مــن   21 الفصــل 
ــة  ــات الفردي ــوق واحلري ــات احلق لملواطنــني واملواطن

ــرمي". ــش الك ــئ هلــم أســباب العي ــة، وهتي والعاّم
يف مــادة القانــون الدويل، صادقــت تونس عىل العهد 
الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجمتاعيــة 

ــه 7 احلــق يف  ــل فصل ــذي يكف ــة )1966(، ال والثقافي
العمــل وعــدم المتيــزي ضّد النســاء.

املــادة 7 مــن العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق 
االقتصاديــة واالجمتاعيــة والثقافيــة :

ــل  ــد مبــا ل ــذا العه ــراف يف ه ــدول األط ــرتف ال تع
ــة  ــرشوط معــل عادل ــع ب ــن حــق يف المتت خشــص م

ومرضيــة تكفــل عــىل اخلصــوص: 
أ( ماكفأة توفر مجليع العامل، حكد أدىن:

"1" أجــر منصفــا، وماكفــأة متســاوية لــدى تســاوى 
قميــة العمــل دون أي متيــزي، عــىل أن يضمــن لملــرأة 
خصوصــا متتعها برشوط معــل ال تكون أدىن من تلك 
الــيت يمتتــع هبا الرجل، وتقاضهيا أجرا يســاوى أجر 

الرجــل لدى تســاوى العمل، 
"2" عيشا كرميا هلم وألرسمه طبقا ألحاكم هذا العهد، 

ب( ظروف معل تكفل السالمة والصحة،
ج( تســاوى امجليــع يف فرص الرتقيــة، داخل معلهم، 
إىل مرتبــة أعــىل مالمئــة، دون إخضــاع ذلــك إال 

العتبــاري األقدميــة والكفــاءة،
ــول  ــد املعق ــراغ، والتحدي ــات الف د( االســرتاحة وأوق
لســاعات العمل، واإلجــازات الدوريــة املدفوعة األجر، 

وكذلــك املاكفــأة عــن أيــام العطــل الرمسيــة. "
تكــرس اتفاقيــة القضــاء عــىل مجيــع أشــاكل المتيــزي 
ضد املرأة "ســيداو" اليت صادقت علهيا تونس أيضا 
حق العمل )املادة 11(، بوصفه حقا ثابتا مجليع البرش:

جيــب أن متنح النســاء "احلــق يف المتتع بنفس فرص 
العاملــة، مبا يف ذلك تطبيق معايري اختيار واحدة يف 
ــن  ــي أن تضم ــايل، ينب ــتخدام". وبالت ــؤون االس ش
الدولــة "احلــق يف حريــة اختيــار املهنــة ونــوع العمــل، 
واحلــق يف الرتقيــة واألمــن عــىل العمــل وىف مجيــع 
ــب  ــىق التدري ــة، واحلــق يف تل ــا ورشوط اخلدم مزاي
التملــذة  ذلــك  يف  مبــا  املهــين،  التدريــب  وإعــادة 
احلرفيــة والتدريــب املهين املتقدم والتدريــب املتكرر".
مكــا جيــب أن تضمــن ]هلــن[ "احلق يف املســاواة يف 
األجر، مبا يف ذلك االستحقاقات، واحلق يف املساواة 
يف املعاملــة فميــا يتعلــق بالعمــل ذي القمية املســاوية، 

وكذلك املســاواة يف املعاملة يف تقيمي نوعية العمل".

16 املرجع املذكور : مالحم النوع االجمتايع يف تونس،2014
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. وقــد أحقمــت أحــاكم هــذه االتفاقيــات املختلفــة يف 
جملة الشــغل، اليت حتظر المتيزي بني الرجل واملرأة 
)الفصــل 5 مكرر(، وجحتر اســتخدام النســاء للعمل 
حتــت األرض ويف املنــامج واملقاطــع )الفصــل 77(، 
وتشــغيل النســاء ليــال إال عنــد االقتضــاء )الفصــل 

68 مــن جملــة الشــغل(.

• الترشيعات احمللية ال محتي بالقدر الاكيف

اتفاقيــة  عــىل  املصادقــة  وبعــد   ،1968 عــام  يف 
ــة رمق 100 بشــأن املســاواة  ــل الدولي ــة العم منمظ
يف األجــر الــيت تنــص عــىل أن "لــل معــل متســاو، 
ــة  ــن جمل ــل الفصــل 135 م أجــر متســاو"، مت تعدي
الشــغل الــيت اكنــت تتضمــن أحاكما ال تســاوي يف 
األجــر الــذي حتصل هيلع املــرأة العاملة يف الزراعة. 
وأضافــت االتفاقيــة اإلطارية املشــرتكة لســنة 1977 
مبــدأ عــدم المتيــزي بــني الرجــل واملــرأة، مث أضــاف 
القانــون املــؤرخ يف جويليــة ســنة 1993 هــذا املبــدأ 
إىل جملــة الشــغل )الفصــل 5 مكــرر( والــذي يغــي 
مجيــع اجلوانــب املتعلقة باحلق يف العمل )املســاواة 
يف احلصــول عــىل العمل والســالمة املهنية وظروف 
العمل، وتوزيع ساعات العمل، واألجر وما إىل ذلك(

ومــع ذلــك، ال يــّم احــرتام منــع المتيــزي بســبب 
وجــود عقوبــة جنائيــة تافهــة )غرامــة تــرتاوح بني 24 
و 60 دينــارا(. ويف دراســة بعنــوان "تنظــمي العمــل 
ــس"21    ــغل يف تون ــوق الش ــرأة يف س ــاركة امل ومش
أشــري إىل أن "ســّم األجــور املنصــوص هيلع يف 
االتفاقــات القطاعيــة املشــرتكة يف القطــاع اخلاص 
ــا  ــا اكفي ــري واحضــة وضوح ــوي عــىل معاي ال حيت
وحمــددة حتديــدا جيــدا يف التصنيــف املوضــويع 
للعاملــني؛ ذلــك أن صاحــب العمــل يمتتــع حبريــة 
تامــة ويف حــل مــن لك"مانــع" للمتيــزي ضــد املــرأة 
فميــا يتعلــق بإدارتــه شــؤون موظفيــه، ال ســميا يف 
االعــرتاف مبؤهــالت العــامل والعامــالت وتصنيفهــم 
يف اهليــل التنظــي لملؤسســة مســتخدما معايري 
حيددهــا بنفســه وبشــل أحــادي". وهــذا مــا يفــرس 
ــاع اخلــاص  ــاء يف القط ــور النس ــدين أج ســبب ت
مقارنــة بأجور الرجال. ورمغ أن الفجوة تتناقص مع 
تقدم العمر وارتفاع مســتوى التعلمي، ما زالت أجور 
ــال  22. ــور الرج ــن أج ــبة ٪15 م ــل بنس ــاء أق النس

وباإلضافــة إىل هــذه النقائــص املتعلقــة بانعــدام 

احلق يف الضامن االجمتايع )املادة 11( "وال
 ســميا يف حاالت التقاعد والبطالة واملرض والعجز 
والشيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمل، 

وكذلــك احلق يف إجــازة مدفوعة األجر."
احلــق يف الوقايــة الصحيــة وســالمة ظــروف العمل، 
مبــا يف ذلــك "محايــة وظيفــة اإلجنــاب، توخيــا ملنــع 
المتيــزي ضــد املــرأة بســبب الــزواج أو األمومــة، 
ــدول  ــذ ال ــل، تتخ ــيل يف العم ــا الفع ــا حلقه مضان
ــر الفصــل مــن  ــبة حلظ األطــراف التدابــري املناس
اخلدمــة بســبب امحلــل أو إجــازة األمومــة والمتيــزي 
يف الفصــل مــن العمل عىل أســاس احلالة الزوجية، 

ــني". ــىل املخالف ــزاءات ع ــرض ج ــع ف م
وعىل الدولة أن تنشئ "نظام إجازة األمومة املدفوعة 
األجر أو املشفوعة مبزايا اجمتاعية مماثلة دون فقدان 

للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجمتاعية."
ــات  ــري اخلدم وعلهيــا أيضــا أن تجشــع عــىل "توف
االجمتاعيــة املســاندة الالزمــة لمتكــني الوالديــن مــن 
امجلــع بــني االلزتامات العائلية وبني مســؤوليات العمل 
واملشــاركة يف احليــاة العامــة، وال ســميا عــن طريــق 
تجشيع إنشاء وتمنية شبكة من مرافق رعاية األطفال".
ووفقــا التفاقيــة القضــاء عــىل مجيع أشــاكل المتيزي 
ضــد املرأة "ســيداو"، جيب أن تضمــن الدولة محاية 
خاصة لملرأة الريفية، وخاصة فميا يّتصل باحلقوق 
االقتصاديــة واالجمتاعيــة، ويه حقهــن يف الصحة 
واحلــق يف احلصــول عــىل االئمتانــات والقــروض 
الزراعية، والمتتع بظروف معيشــية مالمئة، الســميا 
فميــا يتعلــق باإلســاكن واملرافــق الصحيــة واإلمداد 
بالكهربــاء واملاء، والنقــل، واملواصالت. )املادة 14(.

ــات  ــإّن االتفاقي ــل، ف ــق باحلــق يف العم وفميــا يتعل
الدوليــة األخــرى ذات األمهيــة والــيت صادقت علهيا 
تونــس يه تعتــرب اتفاقيــات منمظــة العمــل الدوليــة. 
وتمشــل االتفاقيــات اخلاصــة باملــرأة الــيت صادقت 
ــة رمق  ــة منمظــة العمــل الدولي علهيــا تونــس: اتفاقي
45 بشــأن اســتخدام املــرأة للعمــل حتــت ســطح 
األرض17 ، واتفاقيــة منمظــة العمــل الدوليــة رمق 89 
بشــأن العمــل الليــيل للنســاء )معدلــة( 18 ، واتفاقيــة 
منمظــة العمــل الدوليــة رمق 100 بشــأن مســاواة 
العــامل والعامــالت عــن معــل ذي قميــة متســاوية 19 ، 
والربوتوكــول امللحق باتفاقية العمل اللييل للنســاء20  

17  أمر متعلّق باملصادقة بتارخي 25-4- 1957 ، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 34 بتارخي 26 أفريل 1957 ص.503. 
األمر بالنرش بتارخي 25-4- 1957 ، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 34 بتارخي 26 أفريل 1957 ص.503

18  أمر متعلّق باملصادقة بتارخي 25-4- 1957 ، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 34 بتارخي 26 أفريل 1957 ص.503. 
أمر بالنرش بتارخي 25-4- 1957 ، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 34 بتارخي 26 أفريل 1957 ص.503

19  قانون باملصادقة عدد 68-21 بتارخي 2-7-1968، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية ، 1968، ص. 743.
 أمر بالنرش عدد 68-301  بتارخي 23-9- 1968، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، 1968، عدد 40، ص. 1045.

20  قانون باملصادقة عدد 92-114،21 بتارخي 30-11-1992، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية  عدد 81، بتارخي 4-12-1992، ص.1539.
أمر بالنرش عدد 93-1917، بتارخي 13-09-1993، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 75، بتارخي 5-10-1993، ص. 1690.

 - « Réglementation du travail et participation des femmes au marché du travail en Tunisie «, http://econowin.org/wp-content/uploads/11/2014/Reglementation-du-travail-et-participation-des-femmes-en-Tunisie.pdf                      21
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ــة  ــة عــىل المتيــزي يف األجــور وغيــاب العقوب الرقاب
الرادعــة، أضيفــت أحــاكم إىل جملــة الشــغل يف 
عــام 1996، متزي بني عقود الشــغل ملدة معينة وعقود 
الشــغل ملــدة غــري معينــة )الفصــول 2.6 ومــا يلهيــا 
يف جملــة الشــغل(. تتصف عقود الشــغل ملــدة معينة 
باختــالف نظامهــا وبانعــدام الضامنــات األساســية 
ــامل  ــرسحي الع ــرا إىل أن ت ــل. ونظ ــق يف العم للح
يف عقــود الشــغل غــري احملــددة املــدة أكــرث صعوبة 
وتقييــدا، وإىل عــدم إلزاميــة دفــع خدمــات التأمــني 
االجمتــايع يف عقــود الشــغل احملددة املــدة، ُيلتجأ 
إىل هــذا النــوع مــن العقــود التجــاء واســعا وخاصة 

يف تشــغيل النســاء.
ــة  ــات املتعلق ــن الترشيع ــذا، تتضم ــالوة عــىل ه وع
بالشــغل حوافــز متعــددة حتــث النســاء عــىل تــرك 
معلهــن، ممــا يفــرس الشــل التنــازيل يف املنحــى 
البياين لعمل النســاء، فمبجرد أن يصبحن أمهات23  

، يتخلــني غالبــا عــن معلهــن.
•  احلوافز القانونية الي حتث النســاء عىل ترك 

معلهن 

لذلــك، فــإن قانــون الوظيفــة العموميــة يــح مبنــح 
املــرأة إحالــة عــىل عــدم املبــارشة بطلــب كتــايب ملدة 
ســنتني قابلة للتجديد مرتني، لمتكيهنا من تربية طفل 
أو عــدة أطفــال أمعــارمه تقــل عــن 6 ســنوات أو 

مصابــني بعاهــات تتطلب عناية مســمترة. 
ينــص القانــون عــدد 58 لســنة 2006 مــؤرخ يف 28 
جويليــة 2006 مــن جهتــه، عــىل إحــداث نظــام معــل 
خــاص ميكــن األمهــات مــن العمــل نصــف الوقت مع 
االنتفــاع بثلــي األجر إذا اكن لدهين طفل يقل معره 
عــن 16 ســنة أو طفــل معــاق وذلــك ملــدة 3 ســنوات 

قابلــة للتجديــد مرتني24  .
 أخــريا، وفقــا ملقتضيــات القانــون عــدد 12 لســنة 
1985 املــؤرخ يف 5 مــارس 1985 واملتعلــق بنظــام 
ــني  ــد والباق ــكرية للتقاع ــة والعس ــات املدني اجلراي
عــىل قيــد احليــاة يف القطــاع العمــويم بصيغتــه
الــاليت هلــن  النســاء  املعدلــة واملمكلــة، تمتتــع 
عــىل األقــل 3 أطفــال يف كفالهتــن أمعــارمه دون 
20 عامــا، ومقــن بدفــع مبالــغ مســامهاهتن يف 
صنــدوق الضــامن االجمتــايع ملــدة 15 ســنة عــىل 
ــد  ــاش التقاع ــىل مع ــل25  ، حبــق احلصــول ع األق
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املبكــر عنــد بلــوغ ســن 50 عامــا، أي قبــل 10 
ســنوات مــن متوســط ســن التقاعــد.

المنطيــة  الصــور  تعــزز  القوانــني  مثــل هــذه  إّن 
أجــر  دون  املــزنيل  العمــل  عــن  االجمتاعيــة 
املخصــص للنســاء والعمــل بأجــر اخلــاص بالرجال. 
ويه تجشــع النســاء عــىل التخــيل عــن حقهــن يف 
العمــل لصــاحل العمــل املــزنيل بــدون أجــر، وبالتــايل 
تزيــد مــن حــدة التبعيــة االقتصاديــة، والهتميــش 
االجمتــايع وتــدمع اســتبعادها مــن احليــاة العامــة.

يف واقــع األمــر، هيــدد العمــل املــزنيل غــري املدفــوع 
األجــر وغــري املــريئ النســاء أساســا إن مل يكن ذلك 
حرصيــا،. فوفقــا للدراســات االســتقصائية املتاحــة، 
"تصــص النســاء مــن مجيــع الفــائت، وقتــا أطــول 
بمثــاين مــرات مــن الرجــال ألداء األمعــال املزنليــة 
الذيــن  املعالــني  أو  واملســنني  األطفــال  ورعايــة 
يعيشــون مــع العائلــة، أي مــا مدتــه مخــس ســاعات 
و16 دقيقــة مقابــل 39 دقيقــة )قــدرت عــىل التــوايل 
بـــ ٪21.9 مقابــل ٪2.7 يف اليــوم. وتبلــغ القميــة 
واخلدمــات  والرعايــة  املــزنيل  للعمــل  اإلمجاليــة 
ــاجت احملــيل  ــن الن ــة األجــر ٪47.4 م ــري املدفوع غ

ــام 2006(" 26. ــايل يف ع اإلمج
وإذا اكن نشــاط املــرأة خــارج املزنل قــد هشد ارتفاعا 
طفيفا خالل عرشية التســعينيات، فقد ركد تقريبا منذ 
ذلــك احلــني. فقد ارتفع معــدل معالة اإلنــاث اإلمجايل 
بــني عــايم 2005 و2011، مــن ٪23.6 إىل 24.9٪، 
يف حــني بلغت نســبة معــل الرجال ما يقــرب من 70٪، 

أي ثالثــة أضعاف معــدل اإلناث.
ــيت جنــد هلــا صــدى يف  ــة ال هــذه الصــور المنطي
القانــون تفــرس جزئيــا ارتفــاع معــدل البطالــة بــني 
اإلنــاث. وإذ اكن مكــوث النســاء يف املــزنل غالبــا، 
متتــع الرجــال بأكــرث امتيــازات يف احلصــول عــىل 

معــل. 
• انعــدام التغطيــة االجمتاعيــة للعاطلــن عــن 
العمــل وللقامئــن بعمــل مؤقــت وغــر رمســي

ــاث  ــة يف صفــوف اإلن يالحــظ، إذا، أن معــدل البطال
أعــىل منــه بكثــري لدى الرجــال. فيف عــام 2013 ووفقا 
للبيانــات الصــادرة عــن املعهــد الوطــين لإلحصــاء، 
بلغــت نســبة بطالــة النســاء ٪21.9، وهــو مــا يقــارب 
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تؤّثــر أســباب معليــة يف تجسيــل االخنراطــات 
مثــل احلاجــة إىل مــلء االســمتارات )مــن قبــل 
األميــني، والنســاء هــن األكــرث معانــاة مــن األميــة( 

ــب الضــامن االجمتــايع 31. ــد ماكت أو بع
إن النســاء الــاليت يعانــني أكــرث مــن البطالــة هــن 
الرمســي  غــري  القطــاع  العامــالت يف  النســاء 
ــا32 .  ــاة لّكه ــدن مهنــا املعان ــري املســتقر وياكب وغ
أمــا املــرأة العاملــة يف القطــاع الــزرايع، فليســت 
قــادرة عــىل االســتفادة مــن الضــامن االجمتــايع، 
ألنــه علهيــا أن تعمــل 45 يومــا خــالل 3 أهشــر 
حــىت يؤخــذ تجسيلهــا بعــني االعتبــار، وهــذا أمــر 

نــادرا مــا حيــدث.
ومبــا أن دخــل املــرأة منخفــض جــدا فهــي ال 
تســتطيع دفــع مســامههتا، إذ تمتثــل أولوياهتــا 
يف الغالــب يف تلبيــة احتياجاهتــا األساســية بــدال 

ــد. ــداد للتقاع ــن اإلع م
ــرأة  ــف امل ــف موق ــات وضع ــذه الصعوب ــع ه ترج
يف عــامل العمــل إىل ضعــف متثيليهتــا يف هيــائت 
اتــاذ القــرارات االقتصاديــة واهليــالك النقابيــة.
ــرار  ــع الق ــة منخفضــة يف هيــات صن • متثيلي

ويف النقابــات

املــرأة ممثلــة متثيــال ضعيفــا يف جمالــس إدارة 
الــرشاكت، إذ أن ٪6.5 فقــط مــن مجمــوع أحصــاب 
الــرشاكت مه مــن النســاء ويرتّكــز أكــرب عــدد مهنــن 
يف منطقــة الســاحل وتونــس الكــربى والوطن القبــيل33 . 
ولكــن، أيضــا، مل يــؤد االرتفــاع الكبــري يف مســتوى 
تعلــمي املــرأة )األغلبيــة مــن خرجيي التعلــمي العايل( 
حــىت اآلن إىل متثيــل أكــرب لملــرأة يف هيــائت صنع 
ــرب نســبهتن  ــة، تعت ــة العمومي ــرار. فــيف الوظيف الق
يف مواقــع صنــع القــرار قياســا إىل مجمــوع أعوان 
الوظيفــة العموميــة، مثــرية للضحك )٪0.76(، نســبة 
ــوع االجمتــايع  ــر "مــالحم الن تافهــة حســب التقري

يف تونــس 2014".
يف عــام 2010، بلغــت نســبة النســاء املنخرطات يف 
النقابــات ٪35، ولكــن ال وجــود ألي واحدة مهنن يف 
اهليــائت القياديــة. بعــد عــام 2011، رصن، تقريبــا، 
"أغلبيــة يف القاعــدة النقابيــة، وأقليــة يف القيــادة"34  
ويف مؤمتــر املنمظــة النقابيــة ســنة2011، اكن عــدد 

ضعــف معــدل بطالــة الرجــال )٪12.8 (. تقــارب 
نســبة بطالــة اإلنــاث أو تفــوق ٪50 يف غــرب البــالد 
وجنوهبــا .وبلغــت نســبة بطالــة اإلنــاث مــن 
ــا قياســية.  ــايل أرقام ــم الع خرجيــي التعل
فــإذا اكن املعــدل الوطــين يبلــغ ٪39.1 مقابــل 
٪15.6 مــن الرجــال، فــإّن نســبة البطالــة وصلــت 
الغــريب، و٪61.9 يف  المشــال  إىل ٪50.2 يف 
ــرشيق  ــوب ال ــرب األوســط، و٪62.5 يف اجلن الغ
أّن  أي  الغــريب.  اجلنــوب  منطقــة  يف  و69.5٪ 
النســاء ميثلــن أكــرث مــن ثلــي خرجيــي اجلامعات 
العاطلــني عــن العمــل، وهــن ميضــني وقتــا أطــول 
مــن الرجــال يف البحــث عــن معــل. فنصفهــن 
تقريبــا يقــي أكــرث مــن عــام للعثــور عــىل معــل 

مقابــل ٪32 مــن الرجــال28 .
القطاعــات  يف  طفيــف  تنــوع  أيضــا  يوجــد 
املهنيــة الــيت تشــتغل فهيــا اإلنــاث، إذ تعمــل 
النســاء أساســا يف قطــاع اخلدمــات، والصناعــة 
ــف تتصــف بأهنــا  ــة، ويه وظائ ــة والزراع املعملي
غــري مســتقرة ألهنــا تضــع أكــرث مــن غريهــا 
لملخاطــر املناخيــة واالقتصاديــة. ويف املقابــل، 
ينتــرش توظيــف الرجــال يف مجيــع القطاعــات 29. 
إجــازة  دون  الرمســي  العمــل غــر  وميثــل 
مدفوعــة األجــر أو متتــع بالتغطيــة االجمتاعيــة، 
يف تونــس، مــا بــني ٪43 و٪50 مــن األمعــال 
ــه  ــا لبحــث اســتقصايئ أجرت ــة. وفق غــري الزراعي
منمظــة غــري حكوميــة عــىل عينــة مــن 229 امــرأة، 
بلغــت نســبة القامئــات بأمعــال غــري مســتقرة 
أكــرث مــن ٪84 ســواء مــن األجــريات أو املديــرات 

ملشــاريعهن اخلاصــة 30.
ذلــك أن التغطيــة االجمتاعيــة ال تمشــل العاطلــني 
عــن العمــل، مبــا أنــه ال يوجــد تأمــني ضــد البطالة. 
مكــا ال تمشــل امحلايــة االجمتاعيــة العمــل املؤقــت 
وغــري الرمســي، وال النســاء ربــات البيــوت. ويبــدو 
التغطيــة  ضعــف  يف  يهســم  آخــر  عامــال  أّن 
االجمتاعيــة احلقيقيــة ويمكــن يف تــرّدد أربــاب 
العمــل عــن تجسيــل املوظفــني لــدى الصنــدوق 
ــغ  ــع مبال ــايع ويف دف ــامن االجمت ــين للض الوط
التونــيس  العــام  االحتــاد  يقــدر  مســامهاهتم. 
للشــغل أّن 37 يف املئة من العامل األجراء ليســوا 
مجسلــني يف نظــام الضــامن االجمتــايع. أخــريا، 
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.Tunisiennes et action politique en contexte post révolutionnaire, précité -.34  التونسيات والعمل السيايس يف سياق ما بعد الثورة، مذكور أعاله

,Chekir )H.(, la participation politique des femmes entre le droit et la pratique .2013،املشاركة السياسية لملرأة بني القانون واملامرسة، جويلية ،)35 شقري )ه
http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/La_participation_politique_des_femmes_entre_le_droit_et_la_pratique.pdf 2013 Juillet 

36 مسح حول ظروف معل النساء يف املناطق الريفية، أمساء فاين مرصد تاكفؤ الفرص واملواطنة لملرأة، مجعية التونسية للنساء الدميقراطيات، 2014
  Enquête sur les conditions de travail des femmes en milieu rural, observatoire Asma Fanni pour l’égalité des chances et la citoyenneté des femmes, ATFD. 2014

األدىن مــن معايري النقل الربي. وتشــري الدراســة إىل 
أّنــه " خــالل الفــرتة املمتدة بــني 2014-2013، حصلت 
ــان،  ــة يف بعــض األحي عــدة حــوادث خطــرية، ومميت

أثنــاء نقــل النســاء العامــالت يف الزراعة".
العامــالت  إلحــدى  هشــادة  الدراســة  وتضمنــت 
الزراعيــات جــاء فهيــا "إننــا نعــاين من مشــالك كبرية 
وحنــن ننقــل بوســائل مزدمحــة بالــراكب، أقدامنــا يف 
املاء إلجبارنا عىل البقاء واقفات طوال مسافة الرحلة 
عــىل مــن هذه الوســائل من أجل نقــل أكرب عدد ممكن 
مــن النســاء. وتــؤدي ظــروف النقــل هــذه إىل نــوع من 
التوتــر الشــديد بيننــا وتهنــك قوانا حىت قبــل أن نصل 
إىل مــاكن العمــل ...يقــوم ســواق عربــات النقــل، يف 
بعــض األحيــان، يف فصــل الشــتاء، بصــب املــاء عىل 
أرضيــة الشــاحنة مــن أجل نقــل أكرب عدد مــن الراكب 
ويفرضون علينا البقاء واقفات طوال مسافة الطريق "

دراســة  يف  للهجــرة  الدوليــة  املنمظــة  وجّسلــت 
استكشــافية عــن االجتــار بالبرش يف تونــس املالحظة 
نفهســا: " تــرتاوح أمعارهــن بــني 65-30 ويبــدأ يــوم 
معلهــن عــىل الســاعة السادســة صباحــا، عندمــا 
يــم نقلهــن مــن قبل خشص ما إىل وجهــة غري معروفة 
لدهيــن. يتعلــق األمــر عــادة مبزرعــة تقــع يف حميــط 
قطــره حــوايل 60 مك. ويتبــنّي أن ظــروف النقل تشــل 
خطــرا علهيــن ألن العربــة املســتخدمة خمصصــة يف 
األصــل لنقــل البضائــع. وقــد جد حادثا طريــق قاتلني 
يف غضــون عامــني. عنــد وصوهلــن إىل وجههتــن، 
يبلغهــن صاحــب األرض بطبيعــة املهــام املطلوبــة 
مهنــن )احلــرث، أو الــزرع أو احلصاد(. هــن ال يوقعن 
ــادل 3  ــا يع ــا )م ــري يومي ــني 6 دنان ــد ويتقاض أي عق
يــورو( أي أقــل مــن األجــر األدىن املضمــون قانونــا. 
وحيــدث أحيانــا أن ال يدفــع هلــن املالــك أجورهــن يف 
هنايــة اليــوم، ويطلب مهنــن االســمترار يف العمل ملدة 
ــد  ــع رواتهــن عن ــا، واعــدا إياهــن بدف 10 أو 20 يوم
انهتاء العمل. وغالبا ما تتعرضن إىل العنف فقط عند 
دفــع لك أجــر. ولــن اكنــت املعلومــات املتاحة ال تشــري 
إىل أن هــؤالء النســوة جمــربات عــىل العمــل القرسي 
ــه حتســن اإلشــارة إىل أهنــن  يف هــذه احلقــول، فإّن
يعانــني مــن حالــة فقر مدقع. وأنه ليــس هلن، يف بعض 
األحيــان، حلــول أخــرى غــري القبــول بظــروف العمــل 
األكــرث مهانــة للبقاء عىل قيد احليــاة. ومن املهم أيضا 
ــزرايع  ــة يف القطــاع ال ــرأة العامل أن يالحــظ أن امل

املؤمتــرات 12 امــرأة مــن أصــل 513 مؤمتــرا، ومــع 
ذلــك مل يــم انتخــاب أي مهنــن يف عضويــة املكتــب 
التنفيــذي. أمــا يف االحتادات اجلهويــة وعددها 24، 
فــال يوجــد  إال عضــوان فقط من النســاء يف احتادي 

بــن عروس وأريانة 35 .

•  النساء األكرث هشاشة

• النســاء اللــوايت يعشــن يف املناطــق الريفيــة 
حضايــا متيــزي مــزدوج

تعتــرب ظــروف العمــل يف الريــف قاســية عــىل 
الــزرايع  القطــاع  ومــازال  والنســاء.  الرجــال 
قليــل التطــّور ويؤثــر نقــص المنــو هــذا يف ظــروف 
معــل الرجــال والنســاء عــىل الســواء. ومــع ذلــك، 
فــإن النســاء هــن حضايــا المتيــزي بســبب كوهنــن 

ــة. ــق بالبيئ ــزي املتعل ــة إىل المتي نســاء، إضاف
تعــاين النســاء يف القطــاع الــزرايع مــن المتيــزي 
املمهنــج يف األجــور، فقــد أشــارت دراســة حديثــة 
ــىل  ــات ع ــاء الدميقراطي ــة النس ــت هبــا مجعي قام
عينــة مــن 200 امــرأة ريفيــة، إىل أن ٪90 مــن 
ــني  ــرتاوح ب ــويم ي ــن عــىل أجــر ي النســاء حيصل
10 و15 دينــارا، أي عــىل أجــر هشــري ال يتجــاوز 
280 دينــار، يف حــني يتلــىق أكــرث مــن ٪55 مــن 

الرجــال أجــرا يوميــا يفــوق 15 دينــارا 36 .
ويف حــني تنــّص مقتضيــات الفصــل 83 مــن جملــة 
الشــغل أّن مــدة العمــل اليويم ال جيــب أن تتجاوز 
8 ســاعات، باســتثناء مــا تــأذن بــه تفقديــة الشــغل، 
ــة يف  ــويم لملــرأة العامل تتجــاوز مــدة العمــل الي
الزراعــة غالبــا الوقــت املنصــوص هيلع لتصــل إىل 
12 ســاعة. وقليــل مــن العامــالت الفالحيــات حيــّق 
ــا  ــوم راحــة يف لك أســبوع. ووفق ــع بي هلــن المتت
للدراســة املذكــورة آنفــا، تعمــل ٪73.7 من النســاء 

بــدون عقــود، وبالتــايل دون تغطيــة اجمتاعيــة.
ــرا شــاقا. وحســب  ــل احلصــول عــىل معــل أم ميث
الدراســة نفهســا "تقطــع أكــرث مــن امــرأة مــن لك 
ثــالث نســاء )٪37( بــني1 مك و5 لكم لاللتحاق مباكن 
العمــل، وأكــرث من امرأة من لك مخس نســاء )22٪( 
يقطعــن بــني 5 و20 كيلومرتا. وبعض النســاء يقطعن 
أكــرث من 20 كيلومرتا"، فيضطرهن هذا إىل اللجوء 
إىل ناقلــني خواص ال حيرتمون، يف معمظهم، احلد 
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 Budget temps des ménages ruraux et travail invisible des femmes rurales en .2000 ،37 مزيانية الوقت لألرس الريفية والعمل اخليف لملرأة الريفية يف تونس،مركز البحث و الدراسات و التوثيق و اإلعالم حول املرأة  )الكريديف( وزارة شؤون املرأة واألرسة
.2000 ,Tunisie, CREDIF, Ministère des affaires de la femme et de la famille

.Egalité dans l’héritage et autonomie économique des femmes, précité -.38 املساواة يف املرياث والمتكني االقتصادي لملرأة، مذكور أعاله

39 مالحم النوع االجمتايع يف تونس،2014

40 القانون عدد65-25 ، بتارخي 1965/4/1 املتعلّق بوضعية العامالت يف املنازل، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية  عدد 35، بتارخي 1965/7/2، ص. 826 معّدال بالقانون عدد 2005، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، 2005 عدد 27، بتارخي2005/4/5، ص. 877.

2013 ,Etude exploratoire sur la traite, OIM 2013,41  دراسة استكشافية حول االجتار بالبرش,املنمظة الدولية للهجرة

ــم  ــالد، وي ــرب الب ــن مشــال غ ــن م ــدر معمظه ينح
إرســاهلن إىل العمل خكادمات لدى العائالت الغنية 
يف تونس الكربى واملدن الســاحلية الكبرية، أو لدى 
أرس يف واليــة جندوبــة. ويبلــغ ســن البعــض مهنــن 

عندمــا يرتكــن املزنل 6 ســنوات41 .
ــارا كــن أم  ــات، صغ ــات املزنلي ــوم هــؤالء املعين وتق
بوقــت  يمتتعــن  وال  جــّدا  شــاقة  بأمعــال  كبــارا، 
للراحــة أثنــاء اليــوم، وال حيصلــن عــىل عطــالت 
مدفوعة األجر، وال عىل تغطية من صندوق الضامن 
االجمتــايع. مكا أهنن يــرصن يف كثري من األحيان 
حضايــا لالعتــداءات اجلنســية مــن قبــل األفــراد 

تشــغلهن. الــيت  األرس  يف  الذكــور 
ومل ميّكــن انعــدام الرقابــة مــن قبــل الســلطات وعــدم 
تســليط العقوبــات يف حالة عدم االمتثــال لملتطلبات 
القانونيــة املتعلقــة خاّصــة باحلد األدىن لســن العمل 
ــع املســامهات يف الضــامن االجمتــايع  ــدم دف وع

مــن وضــع حــد هلــذا االســتعباد املــزنيل.

➢ التوصيات
• املصادقــة عــىل اتفاقيــة منمظــة العمــل الدولية رمق 
156 بشــأن العــامل ذوي املســؤوليات العائلية لســنة 
1981 الــيت تــويص بــأن تؤخــذ "احتياجــات العــامل 
عنــد  احلســبان  يف  العائليــة  املســؤوليات  ذوي 
التخطيــط مــن اجــل امجلاعة احملليــة أو اإلقلميية"، 
وأن يــّم "تمنيــة او تعزيــز خدمــات املجمتــع احمليل، 
العامــة او اخلاصــة، مثــل رعايــة الطفــل واخلدمــات 

والتهسيــالت اليت توفر لــألرسة. )املادة 5(.
• املصادقــة عــىل االتفاقيــة رمق 189 بشــأن العمــل 

الالئــق للعــامل املزنليــني )بأجر( يف عــام 2011.
• إقــرار إجــازة أبــوة، تــح باختيــار الزوجــني أن 
ــن وضــع  ــن م ــا ميّك ــع هبــا األب أو األم، مّم يمتّت
ــيت  ــة ال ــة االجمتاعي ــب المنطي ــط للقوال حــد ال فق
ــط،  ــات فق ــال مســؤولية األمه ــة األطف ــل تربي جتع
ــك للعائــالت الــيت تشــغل الزوجــة  بــل تــح كذل
فهيــا وظيفــة أفضل من الزوج بــان تتار إجــازة األب.

الوظائــف  يف  االجمتــايع  الضــامن  تعمــمي   •
غــري الرمسيــة وإعــادة النظــر يف نظــام عقــود 
العمــل ملــدة معينــة حــىّت حُتــرتم فهيــا الضامنــات 

متثــل مجتعا كبريا مــن الضحايا احملمتلني لالجتار 
." بالبرش 

إن الوقــت الــذي تقضيــه املــرأة الريفيــة يف العمــل 
املــزنيل هــو أطــول منــه يف املناطــق احلرضيــة. 
فالنســاء والفتيــات هــن امللكفــات بأعبــاء جلــب املــاء 
الشــاقة واألشــغال الزراعيــة، ويه أمعــال أكــرث 
ــوم هبــا الرجــال، ولكهنــا  ــك الــيت يق ــة مــن تل أمهي
أمعــال ال يتلقــني عهنــا أجــرا وتظل غــري مرئية، ألهنا 
جــزء مــن العمل املــزنيل. وامرأة واحــدة فقط من لك 
مخــس ريفيــات حتظى بدخل خــاص مقابل أكرث من 

ثلــي الرجــال37 .
ــة  ــرأة يف املشــاريع الزراعي ــاب مشــاركة امل إّن غي
أو اخنفاضهــا يّتصــل مبــارشة باخنفــاض مســتوى 
ظهــور معلهــا للعيان، ولكــن أيضــا مبحدودية فرص 
احلصــول عــىل األرايض، ذلــك أن ٪85 مــن حــاالت 
ملكية العقارات تعود إىل الرجل. وترجع أسباب ذلك 
خصوصا اىل عدم املساواة يف املرياث وأن النساء 
غالبــا مــا يضطــررن إىل التنــازل عــن نصيهــن مــن 
املــرياث للرجــال38 . مكــا أن النســاء أقــل حظــا مــن 
الرجــال يف احلصــول عــىل قــروض ائمتــان، لعــدم 
امتالكهــن رأس مــال خــاص، يف حــني أهنــن أكــرث 
انتظامــا يف احــرتام مواعيــد ســداد األقســاط عنــد 
جلوهئــن إىل االقــرتاض )٪18.4 مــن النســاء مقابل 
٪9.9 مــن الرجــال(39 . وهلــذه األســباب لّكهــا تطالب 
اتفاقيــة ماكحفــة مجيــع أشــاكل المتيــزي ضــد املرأة 
يف املادة 14 من الدول املوقعة علهيا محاية النســاء 
ــىل  ــري املناســبة للقضــاء ع ــع التداب ــاذ مجي واّت

ــة. المتيــزي ضــد املــرأة يف املناطــق الريفي
• املعينات املزنليات

حــّدد الســن القانــوين األدىن للعمــل يف املنــازل 
بســتة عــرش عامــا40 . أظهــرت دراســة أجرهتــا 
مجعيــة النســاء التونســيات للبحث حــول التمنية يف 
عــام 2008 ومشلــت 130 معينــة مزنليــة أن "معظــم 
العامــالت يف املنــازل هــن مــن الفتيــات الــاليت 
تــرتاوح أمعــار ٪17.5 مهنــن بــني 12 و17 ســنة 
و٪60.8 مهنــّن أمعارهــن بــني 18 و29 ســنة. وبينــت 
الدراســة أيضــا أن أكــرث مــن ٪32 مهنــن مل يذهــن 
أبدا إىل املدرسة وقرابة ٪31 اضطررن إىل مغادرة 

املدرســة".
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ويف  تونــس،  علهيــا  صادقــت  الــيت  الدوليــة 
عــىل  احلصــول  مــازال  الداخليــة،  الترشيعــات 

لملــرأة. بالنســبة  صعبــا  الصحيــة  الرعايــة 
• احلــق يف الصحــة مضمــون يف الدســتور ويف 

املعاهــدات الدوليــة املصــادق علهيــا
ينص الدستور التونيس اجلديد عىل ما ييل:

الفصــل 38: " الصحــة حــّق لــل إنســان. تضمــن 
الدولــة الوقايــة والرعايــة الصحيــة لــل مواطــن 
وتّوفــر اإلماكنيــات الرضوريــة لضــامن الســالمة 

وجــودة اخلدمــات الصحيــة.
ــند،  ــدي الس ــاين لفاق ــالج املج ــة الع ــن الدول تضم
يف  احلــق  وتضمــن  احملــدود،  الدخــل  ولــذوي 
التغطيــة االجمتاعيــة طبــق مــا ينمظــه القانــون".

احلــق يف الصحــة، مبــا يف ذلــك الصّحــة اجلنســية 
مــن  عــدد  يف  أيضــا  مضمــون  واإلجنابيــة، 
االتفاقيــات الدوليــة مبــا يف ذلــك العهــد الــدويل 
والثقافيــة،  واالجمتاعيــة  االقتصاديــة  للحقــوق 
واتفاقيــة القضــاء عــىل مجيــع أشــاكل المتيــزي ضــد 

املــرأة "ســيداو".

الــدويل  العهــد  مــن   2 الفقــرة   10 املــادة 
للحقــوق االقتصاديــة واالجمتاعيــة والثقافية:

"تقر الدول األطراف يف هذا العهد مبا ييل:
ــالل  ــات خ ــة لألمه ــة خاص ــري محاي ــوب توف 2. وج
ــح  ــي من ــده. وينب ــل الوضــع وبع ــة قب ــرتة معقول ف
األمهــات العامــالت، أثنــاء الفــرتة املذكــورة، إجــازة 
مأجــورة أو إجــازة مصحوبــة باســتحقاقات مضــان 

ــة". اجمتــايع اكفي
وتنــّص املــادة )12( مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل 
مجيــع أشــاكل المتيــزي ضــد املــرأة "ســيداو" عــىل أن:
التدابــري  مجيــع  األطــراف  الــدول  تتخــذ   1-"
املناســبة للقضــاء عــىل المتيــزي ضــد املــرأة يف 
ميــدان الرعايــة الصحيــة مــن أجــل أن تضمــن 
ــرأة،  ــني الرجــل وامل هلــا، عــىل أســاس املســاواة ب
احلصــول عــىل خدمــات الرعايــة الصحيــة، مبــا يف 

ذلــك اخلدمــات املتعلقــة بتنظــمي األرسة.
-2 بالــرمغ مــن أحــاكم الفقــرة 1 مــن هــذه املــادة، 
تكفــل الــدول األطــراف لملــرأة خدمــات مناســبة 
فميــا يتعلــق بامحلــل والــوالدة وفــرتة مــا بعد الــوالدة، 

األساســية لقانــون العمــل.
ــدرة  ــن الق ــاء م ــة النس ــامل، وخاص ــني الع • متك
عــىل رفــع دعــوى يف حــال الفصــل التعســيف عــن 

العمــل املرتبــط بمتيــزي.
• معاقبة المتيزي يف العمل برصامة أكرب 

• تعزيز مراقبة السلطات خاصة يف القطاع الزرايع
• اإلرساع يف تبــين مــرشوع قانــون ملاكحفــة 
االجتــار باألخشــاص الــذي ُيناقــش حاليــا يف 
جملــس نــواب الشــعب، حــىت تتســى معاقبــة 
أشــاكل  لك  مــن  وغــريه  املــزنيل  االســتعباد 
االســتغالل االقتصــادي للنســاء والفتيــات عــىل 

اخلصــوص. وجــه 
التناصــف يف هيــائت صنــع  مبــدأ  تكريــس   •

النقابــات. ويف  االقتصــادي  القــرار 

وللذهاب أبعد من هذا، ال بّد مّما ييل:
• توفــري رعايــة حصية جيــدة وجمانية لألطفــال وكبار 
ــن  ــف ع ــة للتخفي ــات اخلاص ــن وذوي االحتياج الس
األخشــاص )النســاء( الذيــن يقومــون عــىل رعايهتــم.

التحتيــة  البنيــة  إىل  الوصــول  حتســني   •
وشــباكت  امليــاه  إىل  )خاصــة  والتكنولوجيــا 
والتكنولوجيــات  والكهربــاء  الــي  الــرصف 

الريفيــة. املناطــق  يف  وخاصــة  املزنليــة(، 
• تقــدمي خدمــات اجمتاعيــة عامــة يف املتنــاول 
)دور احلضانــة وريــاض األطفــال واملــدارس ومــا 
إىل ذلــك( تكــون مالمئــة حلاجيــات األرس )خاصــة 
مــا تعلـّـق بتوقيــت إســداء هــذه اخلدمــات( وبأســعار 

معقولة.

ــل  ــع يف احلــّق يف العم ــزي الواق ــق المتي    يرتاف
إىل  النفــاذ  يف  الواقــع  يف  املســاواة  وعــدم 
ــق باحلقــوق  اخلدمــات الصحيــة، وخاصــة مــا تعلّ

واإلجنابيــة. اجلنســية 
2.4.عــدم املســاواة والمتيــزي يف احلــق يف 
الصحــة ويف احلقــوق اجلنســية واإلجنابية
ــدات  ــول يف الدســتور واملعاه رمغ أن احلــق مكف



44عدم املساواة والمتيزي يف المتتع باحلقوق االقتصادية واالجمتاعية وممارسهتا الفعلية. 

ولطاملــا اطلعــت مراكــز اإلنصــات وتوجيــه النســاء 
حضايــا العنــف التابعــة لملنمظــات غــري احلكوميــة 
)امجلعيــة التونســية للنســاء الدميقراطيــات، عــىل 
وجــه اخلصــوص( عــىل حــاالت رفــض الــزوج منح 
ــام مهنــا.  ــاب االنتق ــن ب ــالج م ــة الع ــه بطاق زوجت
ومتنــح وزارة الشــؤون االجمتاعيــة اآلن نخســة 
ــك،  ــن ذل ــاليت يطل ــالج للنســاء ال ــة الع ــن بطاق م
ــون  ــري القان ــي تغي ــيف، إذ ينب ــذا ال يك ــن ه ولك
حــىّت يتســى لملــرأة احلصــول عــىل بطاقــة عــالج 
خاصــة هبــا حــىت إذا اكنــت عاطلــة عــن العمــل أو 

تتعــاىط معــال غــري مســتقر.
ــة يف البعــد عــن املراكــز  ــة الثاني وتمكــن الصعوب
الصحيــة، خاصــة بالنســبة إىل املــرأة الريفيــة. 
وجــاء يف الدراســة حــول مالحم النــوع االجمتايع 
الــيت تســتهشد ببحــث أجــري يف  يف تونــس 
امــرأة   2016 مــن  عينــة  عــىل   2014 فيفــري 
الريفيــة، أّن احلصــول عــىل الرعايــة الصحيــة 
ميثــل أمــرا صعــب املنــال ألن "هــؤالء النســوة 
يقطعــن مــا متوســطه 4.12 كيلومــرت للوصــول إىل 
ــز حصــي(، ويســتغرقن  ــرب مســتوصف )مرك أق
وقتــا معدلــه ســاعة و12 دقيقــة. ويف مــّرة مــن 
مرتــني تتنّقــل النســاء ســريا عــىل األقــدام أو 

ــيف ". ــل الري ــائل النق ــني وس ميطت
• الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة: الــزتام مــن 

الدولــة التونســية

عــّرف املؤمتــر الــدويل للســاكن والتمنيــة الــذي 
اإلجنابيــة  الصحــة   )1994( القاهــرة  عقــد يف 
عــىل النحــو التــايل: "تعــين الصحــة يف املســألة 
والعقــيل  البــدين  العــام،  الرفــاه  اإلجنابيــة 
واالجمتــايع عــىل الســواء لــل إنســان، فميــا 
ومعلياتــه،  التناســيل  اجلهــاز  بوظائــف  يتعلــق 
وليــس فقــط اخللــو مــن األمــراض أو اإلعاقــة. 
ويفــرتض هــذا أنــه حيــق ألي خشــص أن يعيــش 
يكــون  وأن  أمــان،  مْرضيــة يف  حيــاة جنســية 
قــادرا عــىل اإلجنــاب وحــّرا يف ممارســهتا قليــال 

أو كثــريا حبســب رغبتــه ".
تبعــا اللــزتام تونــس بربنــاجم املؤمتــر الــدويل 
للســاكن والتمنيــة، ُوضــع برنــاجم وطــين للصحــة 
ليحــل   ،1994 عــام  منــذ  واإلجنابيــة  اجلنســية 

موفــرة هلــا خدمــات جمانية، عنــد االقتضــاء، وكذلك 
تغذيــة اكفيــة أثنــاء امحلــل والرضاعــة ".

ــة باحلصــول  ــات املتعلق ــت الترشيع ــىت إذا خل ح
عــىل اخلدمــات الصحيــة مــن أي متيــزي، تظــل 
احلقيقــة قامئــة بــأن النســاء ال يمتتعــن بامحلايــة 
ــرب  ــيت تعت ــة ال ــازة األموم ــث إج ــن حي ــة م الاكفي
مدهتــا قصــرية جــدا، وكذلك بســبب غيــاب امحلاية 
الاكفيــة حلقهــن يف الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، 
ــا  ــراءات حالي ــذ مــن اإلج ــا ُيّتخ ــرمغ مم ــىل ال ع

ملعاجلــة ذلــك.
• إجــازة األمومــة ال تتطابــق مّدهتــا مــع املعاير 

الدولية

حيــدد الفصــل 64 مــن جملــة الشــغل يف القطــاع 
اخلــاص مــدة إجــازة األمومــة بثالثــني يومــا، قابلــة 
للمتديــد مــرة واحــدة ملــدة 15 يومــا بنــاء عــىل 
تقــدمي مــربرات مــن الهشــادات الطبية. أّمــا اتفاقية 
منمظــة العمــل الدوليــة رمق 108 لعــام 2000 بشــأن 
محايــة األمومــة الــيت مل تصــادق علهيــا تونــس 

بعــد، فتحــدد الفــرتة بـــ 14 أســبوعا حكــد أدىن.
أقــر الفصــل 48 مــن النظــام األســايس للوظيفــة 
العموميــة عطلــة الــوالدة ملــدة هشريــن "قصــد 
إثرهــا  وميكــن  أطفاهلــا"  تربيــة  مــن  متكيهنــا 
ــة أمومــة  ــب مهنــا، عطل ــة، بطل ــح املــرأة املوظف من
ــتحقاق نصــف  ــع اس ــا 4 أهشــر، م ــدة أقصاه مل
املرتــب واملنــح. أّمــا "رّب األرسة،" رئيــس العائلــة 
أي األب فيمتتــع، مبوجــب املــادة 40 مــن هــذا 
القانــون، مبناســبة لك والدة بعطلــة مدهتــا يومــان 

ــوالدة[. ــام الــيت تــيل ال ]خــالل العــرشة أي

مــا  غالبــا  الصحيــة  اخلدمــات  إىل  النفــاذ   •
املنــال يكــون صعــب 

احلصول عىل الرعاية الصحية من أكرث األمور صعوبة 
بالنسبة للنساء يف تونس لسببني رئيسيني، مها:

أوال، النســاء العاطــالت عــن العمــل أو اللــوايت مل 
يدفعــن مبالــغ املســامهات يف الضامن االجمتايع 
العمــل  أيــام  مــن  املطلــوب  بالعــدد  اخلاصــة 
ــس  ــزوج أو األب "رئي ــع ال ــن م ــل اخنراطه يجس
ــايل،  ــة العــالج. وبالت ــح بطاق ــذي مين ــة"، ال العائل
ــض النســاء أســريات إرادة أحدمهــا.  ــح بع تصب
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أو واألدويــة( الــيت أجريــت يف املصحــات اخلاصــة 
وبأكــرث مــن ٪55 يف أقســام املستشــفيات. ويعــود 
ســبب ذلــك إىل إغــالق املصحــات التابعــة للديــوان 
ــت  ــيت اكن ــرشي ال ــران الب ــألرسة والعم الوطــين ل
تقــدم مثــل هــذه اخلدمــات يف بعــض املناطــق، 
ولكــن أيضــا إىل رفــض بعــض أطبــاء املستشــى 
املوافقــة عــىل معليــات اإلجهــاض ألســباب دينيــة .

➢ التوصيات
ــة  ــل الدولي ــة منمظــة العم ــىل اتفاقي ــة ع • املصادق
 ،2000 لعــام  األمومــة  محايــة  بشــأن   183 رمق 
ــام  ــة ســواء يف القطــاع الع ــد إجــازة األموم ومتدي
 14 عــن  تقــل  ال  أن  عــىل  اخلــاص  القطــاع  أو 
ــوالدة،  ــل ال ــة قب ــة الصحي ــري الرعاي أســبوعا، وتوف
وأثناءهــا وبعدهــا بتغطيــة اكملــة مــن قبــل صنــدوق 

الضــامن االجمتــايع.
• إصــالح قانــون الضــامن االجمتــايع حــىّت حيــق 
ــة  ــه بطاق ــون ل ــراد األرسة أن تك ــن أف ــرد م ــل ف ل

عــالج.
ولكن أيضا:

• حتســني فــرص احلصــول عــىل الرعايــة الصحيــة 
ــة  ــادات املتنقل ــد العي ــك تعدي عــن قــرب، مبــا يف ذل
البــرشي  والعمــران  لــألرسة  الوطــين  )الديــوان 

ــري اكف(؛ ــا غ ــن عدده ــض مهنــا، ولك ــك البع ميل
• حتســني وصــول املــرأة إىل خدمــات الصحــة 
اجلنســية واإلجنابيــة مــن خــالل زيــادة عددهــا 
ــة؛ ــق احملروم ــا يف املناط ــول إلهي ــل الوص وتهسي

يف  أولويــة  اجلنســية  الرتبيــة  تدريــس  جعــل   •
التعلمييــة؛ املؤسســات 

• وضــع موزعــات للــوايق الذكــري يهســل الوصــول 
إلهيــا، خاصــة بالنســبة للشــباب ويف األماكــن الــيت 
يرتادوهنــا بكــرثة، مــن أجــل ماكحفــة فــريوس نقص 

املناعــة البرشيــة املكتســبة )الســيدا / اإليــدز(؛
• تقــدمي أفضــل املعلومــات عــن اإلجهــاض خاصــة 
عــىل املســتوى الديــين مــن أجــل تقبلــه بشــل 
ــاض يف  ــاالت اإلجه ــدد ح ــض ع ــل، إذ ينخف أفض
البلــدان الــيت تعــرتف بــه وهــو مــا يــح بتخفيــض 

ــريا. ــات كث ــات األمه وفي

ــة. ويعــد  حمــل الربنــاجم الوطــين للصحــة العائلي
البــرشي  والعمــران  لــألرسة  الوطــين  الديــوان 
اهليــل املســؤول عــن تنفيــذ هــذا الربنــاجم، ولكــن 

ــوين ينمظــه 42 . ــص قان ــد ن ال يوج
ــيت متــت  ــات ال ــاط الرئيســية واألولوي ــق النق تتعل
صياغهتــا بتخفيــض نســبة وفيــات األمهــات. بلغــت 
هــذه النســبة، اعمتــادا عــىل دراســة اســتقصائية 
ــين  ــد الوط ــا املعه ــات أجراه ــات األمه ــول وفي ح
للصحــة العامــة يف 2008، 44.8 لــل 100 ألــف 
والدة حيــة، وهــو مــا ميثــل اخنفاضــا بنســبة 35٪ 
املســح  يف  املذكــورة  الوفيــات  بنســبة  مقارنــة 
الوطــين بشــأن وفيــات األمهــات الــذي أجــري 
ــات: 69.8 والدة  ــات األمه ســنة 1994)نســبة وفي
ــدل  ــذا املع ــل ه ــة(. ويظ ــف والدة حي ــن 100 أل م
وبعيــدا  الصحيــة،  التمنيــة  ضــوء  يف  مرتفعــا 
لك البعــد عــن اهلــدف اخلامــس مــن األهــداف 
ــريم إىل  ــذي ي ــة )اهلــدف 5(، ال ــة لأللفي اإلمنائي
تفيــض املعــدل إىل 24.9 لــل 100 ألــف والدة 

حيــة يف أفــق 2015 43 . 
ــدي  ــات أيضــا ماكحفــة رسطــان الث ــن األولوي وم
ــزداد ويتواصــل  ــه ت ــة ب ــت اإلصاب ــا انفك ــذي م ال

ــرة. ــة متأخ ــافه يف مرحل اكتش
املراهقــني  رعايــة  مســتوى  ُيعــّد حتســني  مكــا 
والشــباب يف إطــار خدمــات الصحــة اجلنســية 
األمــراض  مــن  الوقايــة  وخاصــة  واإلجنابيــة، 
ــه مــن  ــة جنســيا وامحلــل غــري املرغــوب في املنقول
أولويــات برنــاجم العمــل هــذا، إىل جانــب حتســني 
حصــول الفــائت اهلشــة مــن الســاكن عــىل خدمات 
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة والتكفــل باملصابــني 
باألمــراض املنقولــة جنســيا ومبــرض نقــص املناعة 
املكتســبة )الســيدا / اإليــدز( وتأنيــث مــرض نقــص 
املناعــة املكتســبة، ومبســائل امحلــل غــري املرغــوب 

ــه وبالقطــع الطــويع للحمــل )اإلجهــاض(44 . في
يف  احلــق  إىل  الوصــول  أصبــح  وأخــريا، 
اإلجهــاض، املكفــول مبوجــب الفصــل 214 مــن 
ــرث  ــا أك ــام 1973، صعب ــذ ع ــة من ــة اجلزائي املجل
فأكــرث عــىل املرأة، وخاصــة يف املناطق احملرومة 
)الوســط الغــريب واجلنــوب(. فــيف 2012، الحــظ 
البــرشي  والعمــران  لــألرسة  الوطــين  الديــوان 
اخنفاضــا بـــ ٪2 يف حــاالت اإلجهاض )باجلراحة 
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