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. لمســتقّلين ا
ومتعــّددة  متقاطعــة  فريــدة،  مســاحًة  الحــدث  هــذا  ــر  وفَّ
فــي  الفاعلــة  الجهــات  بيــن  نقــاش  إلقامــة  التخصصــات 
حــول  للتفكيــر  عمــل  "ورشــة  كونــه  المدنــي،  المجتمــع 
الحالَييــن فــي تونــس". ي  واالقتصــاد السياســي  الوضَعيــن 

 
ٍ
نظــر ووجهــات   

ٍ
أشــخاص جمــع  فــي  الحــدث  هــذا  نجــح 

أّن حوالــى 72٪ مــن  ومــع  البــاد.  مــن مناطــق مختلفــة مــن 
أنهــم ســاهموا  أتــوا مــن العاصمــة تونــس، غيــر  الحاضريــن 
ا للتغطيــة/ الحــوار نظــًر الوطنــي علــى  الطابــع  فــي إضفــاء 

إليهــا. ينتمــون  التــي  للمنظمــات  الواســعة  األجنــدة 

كمــا قــام المتكّلمــون خــال الحــدث بتقييم موضــوع النقاش 
ومجــاالت خبــرة مختلفــة2. عــاوًة علــى  وجهــات نظــر  مــن 4 

الخلفّية

تمــوز/ فــي  حصلــت  التــي  السياســية  التطــّورات  علــى  ا  ردًّ
الرئيــس  اتخذهــا  التــي  والخطــوات  تونــس  فــي   2021 يوليــو 
التونســية  الجمعيــة  شــاركت  نفســه،  الشــهر  مــن   25 فــي 
 

ٍ
ــل ــق عم ــيس فري ــي تأس ــات )AFTD( ف الديمقراطي ــاء  للنس
النســوية")DF(. ضــمّ هــذا  ُيســمّى "الديناميكيــة  ديناميكــي 
الفريــق مجموعــة كبيــرة مــن الجمعيــات1 المعنّيــة بحقــوق 
أنحــاء  االجتماعيــة مــن كافــة  والعدالــة  والمســاواة  المــرأة 
ــتجابة  ــى رسالة/اس ــل عل ــا للعم ــت مًع ــي اجتمع ــاد، والت الب
ي  موّحــدة علــى الصعيــد االجتماعــي والسياســي واالقتصــاد
اللقــاءات  مــن   

ٍ
سلســلة عقــد  بعــد  التونســي.  الواقــع  فــي 

 
ٍ
ــر ــي مؤتم ــت ف َض

ِ
ــرة ُعر ــى مذكّ ــل إل التوّص ــم  ــل، ت وورش العم

ــى  ــة عل الوثيق ــذه  ي ه ــو ــطس. تحت ــوم 30 آب/أغس ي ــي  صحف
 لمجموعــة مــن القضايــا السياســية واالقتصاديــة 

ٍ
اســتجابة

التطــورات  التــي تتطّلــب معالجــة فــي  واالجتماعيــة الهامــة 
السياســية المقبلــةa فــي تونــس، علــى إثــر "حالــة االســتثناء" 
المذكّــرة،  تقديــم  بعــد  الجمهوريــة.  رئيــس  فرضهــا  التــي 
الديمقراطيــات ُتشــارك  التونســية للنســاء  أخــذت الجمعيــة 
التحالــف  أفــراد  بيــن  االجتماعــات  فــي تنظيــم سلســلة مــن 
الجديــد  الزخــم  البنــاء علــى  بهــدف  ي تــم تشــكيله حديًثــا  الــذ
الهواجــس  حــول  وطنــي  حــوار  إقامــة  خــال  مــن  ــق  المُحقَّ

النســوية". "الديناميكيــة  لمجموعــة  الرئيســية 

 4 فــي  النســوية"  "الديناميكيــة  أقامــت  الصــدد،  هــذا  فــي 
ــم  ــر" )باس ــل للتفكي ــة عم ــر 2021 "ورش الثاني/نوفمب ــرين  تش
المشــتل فــي تونــس، حضرهــا  الوطنــي( فــي فنــدق  الحــوار 
بمــا فــي ذلــك  أكثــر مــن 70 شــخًصا مــن خلفيــات متعــّددة، 
والطــاب  والدوليــة  الوطنيــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
والناشــطين  والقضــاة  اإلعــام  ووســائل  واألكاديمييــن 
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نظرة عامّة على السياق الوطني 
في تونس

كمــا  الديمقراطيــات  للنســاء  التونســية  الجمعيــة  تعمــل 
جميــع األعضــاء اآلخريــن فــي "الديناميكيــة النســوية"، ضمــن 
ــمة فــي بعــض األحيــان. 

ِ
 مسّيســة إلــى حــدٍّ كبيــر ومنقس

ٍ
بيئــة

عــاوًة علــى ذلــك، فــإنَّ االفتقــار إلــى قيــادة تقدمّيــة قــادرة علــى 
المــرأة  تنفيــذ األجنــدة المتعّلقــة بحقــوق اإلنســان وحقــوق 
ــي  ــا ف ــى تجميده ــس عل الرئي م 

ِ
ــد ُيق ــل أن  ــان )قب البرلم ــل  داخ

أّن الجمعيــات والناشــطين كانــوا  تموز/يوليــو 2021(، يعنــي 
موجــة  بّلــة،  الطيــن  يزيــد  ومــا  متزايــدة.   

ٍ
لضغــوط عرضــًة 

الفاعلــة السياســية  النــواب والجهــات  االنكفــاء فــي صفــوف 
والصحفييــن، إلــى جانــب الهجمــات واالعتــداءات المســتمّرة 
النســوية والسياســّيات؛ هــذا  الناشــطات والجمعيــات  علــى 
يعنــي أّنــه علــى الناشــطات والجمعيــات توّخي الحذر الشــديد 

. ــنَّ ــي وتحالفاته ــنَّ السياس ــالتهنَّ وموقفه ــة رس ــن ناحي م
بيئــة  المدنــي ضمــن  المجتمــع  يعمــل  باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ومتقّلبــة إلــى حــدٍّ كبيــر، حيــث ســاد جــوٌّ مــن عــدم  مسّيســة 
اليقيــن علــى األيــام التي أعقبــت "اإلجــراءات االســتثنائية" التي 
ــد  ــة، كان أح البيئ ــذه  ــي ه ــعيد. فف ــس س ــس قي الرئي ــا  فرضه
النســوية"  "الديناميكيــة  تواجــه  التــي  األساســية  التحديــات 
هــو جمــع كتلــة وازنــة حــول قضيــة مشــتركة ووضــع رســالة 
مــن  واســعة  مجموعــة  ُتغّطــي  أن  شــأنها  مــن  موّحــدة 
بــدوره قــد يســمح للحركــة  ي  الــذ المخــاوف والقضايــا. األمــر 
بالبــدء فــي الحشــد بهــدف وضــع حقــوق اإلنســان  النســوية 
ال  السياســية.  األعمــال  جــدول  رأس  علــى  المــرأة  وحقــوق 
يــزال التغييــر المســتمر فــي الظــروف، كإعان/مرســوم جديد 
اإلقليميــة )االحتجاجــات  التطــّورات  أو  الرئيــس  صــادر عــن 
ــب عمليتــّي التخطيــط والتنســيق.  واالعتقــاالت وإلــخ(، ُيصعِّ
 ناتــج 

ٍ
ر اســتقرا السياســي مــع عــدم  االســتقرار  ترافــق عــدم 

ــم  ــة تنظي ــن صعوب زاد م ــا  ــد-19، مم ــة كوفي ــار جائح انتش ــن  ع
االجتماعــات والفعاليــات فــي مــا بعــد.

أكثــر مــن  التالــي، مــع  البيانــي  الرســم  ــن فــي  ذلــك، وكمــا هــو مُبيَّ
78٪ مــن النســاء فــي الحضــور باإلضافة إلى التمثيــل الوطني، 
النســوية" مــن إنشــاء مســاحة تَلقــى  تمّكنــت "الديناميكيــة 
آرائهــنَّ  ُيمكــن إدراج  بحيــث  ى،  النســاء صــد أصــوات  فيهــا 
بيــن  مــن  كان  المســتقبلية.  والسياســات  اإلجــراءات  فــي 
هــؤالء النســاء ســبعة أعضــاء مــن جمعيــة "األرض للجميــع" 
البــاد ُفقـِـد أوالدهــنَّ جــّراء  أرجــاء  التــي تضــمّ نســاء مــن كافــة 
 

ٍ
النســاء عــن هواجــس ــرت هــؤالء 

ّ
النظاميــة. وعب الهجــرة غيــر 

ــة  ــية جمّ ــة وسياس ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــق بصعوب تتعّل
وواســعة النطــاق. لقد أشــرَن، على ســبيل المثــال ال الحصر، 
ــر  أث ــع 

ّ
ــي تتب ــة ف ــات العام ــات والمؤسس ــل السياس ــى فش إل

ى التــي تــم التطــّرق إليهــا  . أمــا النقــاط الرئيســية األخــر ذويهــنَّ
النقــاش فتضمّنــت: خــال 

بتقييــم 	  تونــس  فــي  ي  النســو التحالــف  قيــام  ضــرورة 
 عــن أولئــك المعارضيــن 

ٍ
الوضــع وتقديــم بدائــل بمعــزل

المشــتركة؛ لمبادئــه 
 واضــح ووضــع 	 

ٍ
الحالــي بشــكل الحاجــة إلــى فهــم الوضــع 

التــي  المتناميــة  الشــعبوية  لمواجهــة  مشــتركة  ى  رؤ
بيــن  مــا   

ٍ
شــرخ وخلــق  المجتمــع  تشــتيت  إلــى  تســعى 

مــة داخــل جمعيــات ونقابــات  النــاس كهيئــة مدنيــة منظَّ
اب؛ أحــز و

ســيما 	  ال  الواســعة،  المشــاركة  ضــرورة  علــى  التأكيــد 
فــي  المهمّشــة  والمجتمعــات  واألقلّيــات  للنســاء 
ديمقراطيــة  نحــو  وسياســية  اجتماعيــة  رؤيــة  تكويــن 

؛ حقيقيــة
الموّحــد حيــال جوانــب 	  والموقــف  الوضــوح  الحاجــة إلــى 

ي إلى االلتــزام بها  الدســتور التــي يســعى التحالــف النســو
والنضــال مــن أجلهــا فــي التطــورات السياســية المقبلــة 
فــي تونــس، ال ســيما فــي النقــاش الوطنــي المقبــل حــول 

إصاح/اســتبدال الدســتور الصــادر عــام 2014؛
حقــوق 	  عــن  للدفــاع  المناصــرة  أدوات  إعــداد  ضــرورة 

رئاســة  إلــى  ورفعهــا  السياســاتية(  )كالورقــة  المــرأة 
؛ يــة ر لجمهو ا

أجــل 	  مــن  للحشــد  واالســتعداد  التيّقــظ  إلــى  الدعــوة 
ي لمخالفــات الســلطة السياســية والدفــاع عــن  التصــّد

التــي تــم تحقيقهــا للمــرأة فــي تونــس. المكاســب 
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الجّيــدة. ينبغــي  تقديــم الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة 
ــراءات  ــة اإلج ــاذ كاف اّتخ ــدة  ــة الجدي ــاء الحكوم ــى أعض عل
الديــون  والحــّد مــن  االقتصاديــة  األزمــة  الازمــة لتجــاوز 

اإلفــاس. براثــن  البــاد مــن  وانتشــال 
التقريــر الصــادر عــن ديــوان المحاســبة وتطبيــق 	  تنفيــذ 

اســتبعاد  بهــدف  االنتخــاب  قانــون  مــن   163 المــادة 
إرهــاب  أو  فســاد  بقضايــا  المتهميــن  و/أو  الفاســدين 

السياســي. المجــال  مــن 
الحــق 	  األساســية، ال ســيما  والحريــات  الحقــوق  إعمــال 

التــي  النقابــي. كذلــك الحفــاظ علــى اإلنجــازات  فــي العمــل 
حّققهــا المرســوم االشــتراعي رقــم 88 الصــادر عــام 2011.

المــرأة مــن الوصــول 	  الازمــة لتمكيــن  اتخــاذ اإلجــراءات 
الوطنيــة  المؤسســات  فــي  القــرار  صنــع  مواقــع  إلــى 
المــادة  والمجتمعيــة والدوليــة بمــا يتماشــى مــع أحــكام 
إعــادة  المهــمّ  مــن  الغايــة،  ولهــذه  الدســتور.  مــن   46
التكافــؤ مــن  بالقانــون االنتخابــي مــن أجــل ضمــان  النظــر 
والمحليــة  التشــريعية  االنتخابــات  فــي  النواحــي  كافــة 

اإلقليميــة. و

على المستويين االجتماعي 
ي: واالقتصاد

بالنسبة إلى مكافحة الفقر والتوزيع غير 
المتكافئ للثروات:

ال 	  المالــي،  والقانــون  الدولــة  ميزانيــة  فــي  النظــر  إعــادة 
بالتعليــم والصحــة، لضمــان جــودة  ســّيما فــي مــا يتعّلــق 
الخدمــات ضمــن إطــار مقاربــة إنمائيــة شــاملة تهــدف 
والفــرص  االجتماعيــة  والعدالــة  المســاواة  تعزيــز  إلــى 
العادلــة للمــرأة والمناطــق، واحتــرام الســيادة الوطنيــة 
الثــروات والرفاهيــة للفئــات الضعيفــة؛ ولهــذه  وضمــان 
اســتراتيجية لمكافحــة ظاهــرة  وضــع  الغايــة ندعــو إلــى 

الفقــر. تأنيــث 
فــي 	  المــرأة  حــق  لضمــان  الازمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 

ومتســاوية كمــا   الئقــة 
ٍ

بكرامــة ضمــن ظــروف العمــل 
الصــدد، ندعــو  الدســتور. فــي هــذا  المــادة 40 مــن  تنــّص 
والمــرأة فــي عمليــات  الرجــل  بيــن  التكافــؤ  إلــى تطبيــق 
التمييــز فــي الحصــول  التوظيــف مــن أجــل القضــاء علــى 
البطالــة للخّريجــات   ضعــف  علــى العمــل، إذ يبلــغ معــّدل 

.)٪12 مقابــل   ٪25( الرجــال  ى  لــد البطالــة  معــّدل 
إدخــال أحــكام إضافيــة على قانــون العمل، تقضــي بإلغاء 	 

الدعوات الرئيسية والتحديات 
التي تمّ تحديدها3

تونــس  تقِــف  حيــث  التاريخــي  للمنعطــف  تقييــمٍ  فــي 
"الديناميكيــة  أعضــاء  عمِــل  المــرأة،  حقــوق  منظــور  مــن 
الكرامــة  لضمــان  مطالبهــنَّ  صياغــة  علــى  النســوية" 
التامــة لجميــع  والمســاواة  الفّعالــة  والمواطنــة  الحقيقيــة 
ــي  ــرّددت ف ــي ت الت ــوات  الدع ــز  ــا ترتك ــن. كم ــاء والمواطني النس
االعتــراف  الوطنــي علــى  الحــوار  والنقاشــات خــال  المذكّــرة 
بحقــوق جميــع المواطنيــن وحرياتهــم واحترامهــا وحمايتهــا 
ي  أ االعتــراف مــن دون  يكــون هــذا  أن  يجــب  بهــا.  والتمّتــع 
النــوع االجتماعــي والعــرق  أو اســتبعاد علــى أســاس  تمييــز 
والجنســية واللــون واآلراء والمعتقــدات والثقافــة واللغــة 
والخيــارات  واإلعاقــة  االجتماعيــة  والطبقــة  واألصــل 
الفقــر  أو حالــة  الفرديــة والميــول الجنســية والحالــة الصحيــة 

ي. االقتصــاد والضعــف 
قّدمتهــا  التــي  التوصيــات  مــن  مجموعــة  يلــي  مــا  فــي 
 

ٍ
النســوية" فــي المذكّــرة، مــع اإلشــارة بشــكل "الديناميكيــة 
االجتماعــي  المســتويين  علــى  تركّــز  التــي  تلــك  إلــى  خــاص 

: ي د قتصــا ال ا و

على الصعيد السياسي:

القانــون 	  وســيادة  المدنيــة  الدولــة  علــى  الحفــاظ 
الشــعب  إرادة  أســاس  علــى  القائمــة  والمؤسســات 
الديــن  بيــن  والفصــل  القانــون  وســيادة  والتعدديــة 
وتطبيــق  للســلطة  الســلمي  واالنتقــال  والسياســة 
الجمهوريــة  عليهــا  وّقعــت  التــي  الدوليــة  االتفاقيــات 

. نســية لتو ا
وعــدم 	  العالمــي  بطابعهــا  اإلنســان  حقــوق  احتــرام 

ــة،  ــة والعام الفردي ــات  الحري ــان  ــة، وضم ــا للتجزئ قابلّيته
 ،2014 العــام  فــي  الصــادر  الدســتور  إنجــازات  وترســيخ 
المواطنيــن  بيــن  بالمســاواة  يتعّلــق  مــا  فــي  وتحديــدًا 
والصحافــة. والنقابــات  والمعتقــد  والتعبيــر  الفكــر  وحريــة 

اعتمــاد اإلجــراءات الازمــة لضمــان اســتقالية القضــاء 	 
ي  أ ومنــع  القضائــي  النظــام  داخــل  الفســاد  ومحاربــة 

العســكرية. المحاكــم  أمــام  محاكمــة للمدنييــن 
اعتمــاد التكافــؤ بيــن المــرأة والرجــل فــي تركيبــة الحكومــة 	 

النــاس  لمطالبــة  االســتجابة  عــن  مســؤولة  هــي  التــي 
مــع  التعامــل  وكذلــك  الكريمــة  الحيــاة  فــي  بحّقهــم 
األزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 مــن خــال 
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جميــع  لصالــح  ئ،  الطــوار خدمــات  فــي  النســاء  مــن 
الطواقــم الطبيــة والمســاعدين الطبّييــن والمعالجيــن 

النفســيين.
ــي 	  ــف "مقدم ــال توظي ــن خ ــنين م ــة المس ــم دور رعاي دع

النســاء  توظيــف  قابليــة  لتعزيــز  متخصصيــن"،  رعايــة 
الطبييــن. المســاعدين  عــن  الضغــط  وتخفيــف 

بالنسبة إلى مكافحة التمييز والعنف ضد 
المرأة:

األحــوال 	  قانــون  فــي  التمييزيــة  األحــكام  كافــة  تعديــل 
الشــخصية، كتلــك المتعلقــة بنظــام رب األســرة والمهر 

وغيرهــا. والنســب  والعــّدة  والميــراث  والوصايــة 
العــادل 	  التوزيــع  لضمــان  العمــل  قوانيــن  تعديــل 

ورعايــة  التعليــم  ناحيــة  مــن  األســرية  للمســؤوليات 
. ل طفــا أل ا

ــتثني 	  ــي تس الت ــة  التمييزي ــريعية  التش ــوص  ــل النص تعدي
ــي  بالتال ــّد  ــا يح ــة، مم ــف الائق ــروة والوظائ الث ــن  ــرأة م الم
نذكــر  والتمويــل.  االســتثمار  فــرص  إلــى  وصولهــا  مــن 
ــون  ــي وقان المال ــون  القان ــر،  ــال ال الحص المث ــبيل  ــى س عل
والقــروض  الميــراث  وقانــون  الشــخصية  األحــوال 
والتضامنــي  االجتماعــي  االقتصــاد  وقانــون  الصغيــرة 

القوانيــن. مــن  وغيرهــا 
لمحاربــة 	   2017 عــام  الصــادر   58 رقــم  القانــون  تطبيــق 

العقوبــات  تفعيــل  خــال  مــن  المــرأة  ضــد  العنــف 
بمــا فــي ذلــك  ينــّص عليهــا،  التــي  الوقائيــة  واإلجــراءات 
العالقــة  القضايــا  النظــر فــي  وتســريع  المرتكــب،  عــزل 
النــواب المتورطيــن  ى ضــد  فــي المحاكــم وإقامــة دعــاو

ي. معنــو أو  مالــي   
ٍ
فســاد قضايــا  فــي 

والقضــاة 	  العاميــن  للمّدعيــن  تدريبيــة  دورات  تنظيــم 
المــرأة،  ضــد  بالعنــف  مرتبطــة  قضايــا  يتوّلــون  الذيــن 
 متخصصــة معنّيــة بهــذا الشــأن. 

ٍ
تمهيــدًا إلنشــاء غــرف

المــرأة علــى مســاعدة  أيًضــا ضمــان حصــول  مــن المهــم 
محــامٍ معتمــد مــن قبــل نقابــة المحاميــن الوطنيــة.

التعليــم 	  نشــر ثقافــة المســاواة مــن خــال إصــاح برامــج 
التربيــة الصحيــة الجنســية واإلنجابيــة  التمييزيــة وتوفيــر 
القانــون، تكــون مجــّردة مــن قيــود المحّرمــات  ينــّص  كمــا 
والتنميــة  والمــرأة  الرجــل  بيــن  المســاواة  علــى  وُتركّــز 
حــد  لوضــع  ملّحــة  حاجــة  ثمّــة  والنفســية.  الجســدية 
النســاء واألطفــال  التــي ترتكــب بحــق  للجرائــم الشــنيعة 

الفــرص  تكافــؤ  يحتــرم  ال  عمــل  عــرض  أو  مســابقة  ي  أ
األحــكام  تشــترط  عمــل.  عــن  الباحثيــن  اإلعاقــة  ي  لــذو
التوظيــف  عمليــات  مــن   ٪2 تخصيــص  التشــريعية 

اإلعاقــة. ي  ذو لألشــخاص 
االجتماعيــة 	  المســاعدة  برامــج  أن تشــمل  إلــى  الحاجــة 

العاديــة واالســتثنائية األســر المؤّلفــة مــن أحــد الوالدين، 
وتحديــدًا األمهــات العازبات والنســاء اللواتــي ال يتمّتعَن 

ّي. بدعــمٍ أســر
باألشــخاص 	  الخاصــة  البيانــات  بقواعــد  النظــر  إعــادة 

منظــور  مــن  االجتماعيــة  المســاعدة  يتلقــون  الذيــن 
جنســاني لضمــان حصــول النســاء علــى هــذه المســاعدة 

.
ٍ
 متســاو

ٍ
علــى نحــو

والشــباب فــي 	  النســاء  تنفيــذ إجــراءات إيجابيــة لصالــح 
والمهمَّشــة. كذلــك، إلغــاء قوانيــن  الفقيــرة  المناطــق 
إلــى  المــرأة  وصــول  مــن  تحــّد  التــي  التمييزيــة  الميــراث 
فــي  فالمســاواة  الثــروة؛  مــن  وتســتثنيها  المُلكيــة 

االقتصاديــة. الحقــوق  عــن  أ  تتجــّز ال  الميــراث 
األساســية 	  الموازنــة  قانــون  مــن   18 المــادة  تطبيــق 

أطيــاف  وكافــة  والنســاء  الرجــال  شــمل  تضمــن  التــي 
.

ٍ
 متســاو

ٍ
العامــة للدولــة علــى نحــو الموازنــة  المجتمــع فــي 

بالنسبة إلى قطاع الصحة:

فــي 	  والبــدء  مطلقــة  أولويــة  التونســيين  صحــة  اعتبــار 
المــوارد  إصــاح نظــام الصحــة العامــة مــن خــال تعبئــة 
المــرأة  وصــول  وضمــان  الازمــة،  والماديــة  البشــرية 
الرعايــة الصحيــة وحمايتــه ، إضافــًة إلــى منــح  إلــى نظــام 
األســرّية(  )وليــس  الفرديــة  للرعايــة  بطاقــات  المــرأة 
 مســتقل، ومــن 

ٍ
الرعايــة بشــكل لضمــان حصولهــا علــى 

التلقيــح ضــد فيــروس كوفيــد-19. خــال متابعــة 
ضحايــا 	  برعايــة  التونســية  الحكومــة  التزامــات  تنفيــذ 

والرعايــة  األولويــة  مبدئــّي  وفــق  النســاء  مــن  العنــف 
الجنســية  للصحــة  األولويــة  وإعطــاء  المجانيــة، 
يرتفــع  حيــث  األزمــات  فتــرات  فــي  خاصــة  واإلنجابيــة، 

والــوالدة. بالحمــل  المرتبطــة  الوفيــات  معــدل 
ــف 	  ــا العن ــة ضحاي ــص لرعاي ــي متخّص ــج صح ــع برنام وض
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والجــّو  السياســية  األزمــة  بســبب  حالًيــا  تتزايــد  والتــي 
العقــاب. المؤاتــي لإلفــات مــن 

تنفيــذ سياســة معنّيــة بالتعــاون بيــن المجالــس البلديــة 	 
العنــف  رعايــة ضحايــا  المدنــي فــي مجــاالت  والمجتمــع 
ــؤالء  ــة له ــتقبال مخّصص ــز اس ــر مراك ــاء لتوفي النس ــن  م

الفــرص. النســاء وتطبيــق مبــدأ تكافــؤ 
ضحايــا 	  منــه  تســتفيد  للتعويضــات  صنــدوق  إنشــاء 

النســاء. مــن  العنــف 

بالنسبة إلى رعاية الفئات الضعيفة:

أو 	  العازبــات واألرامــل  الخــاص لألمهــات  مراعــاة الوضــع 
المطّلقــات واألســر المؤّلفــة مــن أحد الوالديــن، وتطبيق 

قانــون العمالــة المنزليــة.
توفيــر الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة العاملــة فــي القطــاع 	 

الزراعــي، عبــر ضمــان وصولهــا إلــى وســائل النقــل اآلمنــة، 
ــن  ــة م الدول ــا  ــي تملكه الت ــي  ــتخدام األراض ــجيع اس وتش
خــال االســتثمار مــع احتــرام المســاواة فــي األجــر والحــق 

الائــق. فــي العمــل 

بالنسبة إلى الحق في المياه والبيئة 
الصحية:

مــع 	  تماشــًيا  الميــاه  علــى  الجميــع  حصــول  ضمــان 
الصالحــة  الميــاه  توفيــر  إنَّ  الدســتور.  مــن   44 المــادة 
وكذلــك  أساســًيا،  ا  أمــًر المواطنيــن  لجميــع  للشــرب 
النظــر فــي برامــج اإلمــداد بالميــاه والتحكــم بهــا وترشــيد 
عاتــق  علــى  المُلقــى  للعــبء  حــّد  لوضــع  اســتخدامها 

الريفيــة. المناطــق  فــي  المــرأة 
تعزيــز جهــود معالجــي اإلصابــات التــي تطــرأ أثنــاء العمــل 	 

فــي ســعيهم إلــى تطويــر اســتراتيجية معنّيــة بمكافحــة 
التلــوث. األمــراض فــي المناطــق الصناعيــة الشــديدة 

والممتلــكات 	  باألشــخاص  التــي تلحــق  األضــرار  إصــاح 
الذيــن  وماحقــة  البيئيــة  االنتهــاكات  مــن  المتضــررة 

القضــاء. أمــام  النفايــات  يخّلفــون 
بيئــة صحيــة ومتوازنــة وعــدم تحويــل 	  الحــق فــي  احتــرام 

كمــا  وصحيــة  بيئيــة  كــوارث  إلــى  اإلنمائيــة  المشــاريع 
الداخليــة. المناطــق  مــن  العديــد  فــي  حصــل 



الهوامش

الديمقراطيــات  التونســية للنســاء  التاليــة: الجمعيــة  النســوية" مــن الجمعيــات  التوجيهيــة لـــ "الديناميكيــة  اللجنــة  1  تتأّلــف 
وجمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة )AFTURD( وبيتــي وأصــوات نســاء وكام وجمعيــة النســاء والمواطنــة 

بــن الشــيخ وأمــل. الــكاف وجمعيــة توحيــدة  الــكاف وجمعيــة جســور للمواطنــة فــي  فــي 

2 راجع الملحق رقم 7 لاطاع على ملف المتحّدثين الشخصي.

الواردة في مذكرة "الديناميكية النسوية." 3 إّن الدعوات المذكورة هنا هي تلك 
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