
المرأة و األسرة و الّطفولة وكبار السنوزارة

اإلجتماعيمن منظور النوع 19كوفيدنحو تقديم وثيقة تونس لمجابهة جائحة 

"على المرأة والفتاة19-الوزاري المتخصص للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيداالجتماع"



الّطفولة وكبار السنالمرأة، األسرة، وزارة

:العاماالطار❑
لخدماتاوللمرافقنفاذهنونمائهنوتعطلالفتياتوالنساءحقوقعلىاالزماتتؤثرماكثيرا

جائحةهي19كوفيدجائحةمعلومهوكمالكنالتميزولالعتداءعرضةيكنماكثيراواألساسية

بالمساواةكالرجالالنساءتطال

لنجدتمييزيةومتكافئةغيرتكونماغالباالتيهيالسياسيةواالجتماعيةواالقتصاديةالبنىلكن

خصاصةوهشاشةحاالتفيالفتياتوالنساءعنارغما

إلجراءاتاكلوتنفيذدعمفيالسنّ وكباروالطفولةواالسرةالمرأةوزارةتنخرطالحتميةهذهتجاه

وكوروناروسفيلمواجهةوالوقائيةاالحترازيةالتدابيركاف ةبات خاذالمتعل قةالحكوميةوالقرارات

أثارهةلمجابسياسياتبرسمتلتزمكما،الفرصتكافئوالمساواةلمبادئاحترامهامدىمراقبة

.الفتياتوالنساءعلىالكوروناجائحةأزمةوتبيعات
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:الصحيالحجرمراحل
األساسيةالحاجياتبضبطيتعلق2020مارس22فيمؤرخ2020لسنة156عددالحكومياألمر-

,الشاملالصحيالحجرإجراءاتإطارفيالحيويةالمرافقسيراستمراريةضمانومقتضيات

الصحيالحجرإجراءاتبضبطيتعلق2020ماي02فيمؤرخ2020لسنة208عددالحكومياألمر-

.الموجه

,داخليةحالةصفرمالحظةمنيوم40بعدتكونالتامالحجرلرفعالثالثةالمرحلة-

شة،هش ةالالفئاتخاللهمنوتحميالوطنيالجهدفيهاتعاضدسبلإيجادإلىالوقتنفسفيالدولةتسعى والمهم 

ةالمعنيالوطنيةاآللياترؤساءوالوزراءوالسادةالسيداتمعاالستثنائياجتماعناالمساعيهذهومن

يعدلوبوصلتنايصوبانشانهمنالذيهذاوالعربيةالجامعةفياألعضاءالدولفيالمرأةبشؤون

المساواةلنحق قروسالفيهذاعلىحربنافيالفرصتكافؤوتعزيزوالفتياتالنساءحقوقتفعيلمزيدنحواوتارنا

.والفع الالجادالتفاعلوالدينامكية

ماتمباشرةوغيرمباشرةبصفةتطالالتيآثارهاوحد ةاألزمةجديةعليكمتغيبال الص حيمنكاألالحياةمقو 

ةالنفسيواألمناالجتماعيواألمن علىرةالقدجميعالديناتكونأنيجبأنهحيثاالقتصادي،األمنوخاص 

الفئاتيةحماعلىالقدرةلديناتكونوأن،التداعياتوطأةمنللتخفيفواالستعدادالنتائجاستباق

رة .المتضر 



التحّديات

النفاذّالتداعياتّاالقتصادي ةّوّاالجتماعيةّللجائحةّو
للتكنولوجيا

انّغلقّالمؤس ساتّالتربوي ةّومؤس ساتّإحتض
األطفال

ية،ّوخاص ةّاالساسي ةّو خدماتّالنفاذّللخدماتّالصح 
القرب،ّوالنفاذّللمواردّفيّالحجرّالصح ي

حضورّالمرأةّفيّمواقعّالقرارّوالمسؤولي ةّوّ
اإلعالمّومناصرةّمبدأّالمساواة

يالعنفّالمبنيّعلىّالنوعّاالجتماعيّوالحجرّالص ح 

الّطفولة وكبار السنالمرأة، األسرة، وزارة

الت اآلنيّ 
ّ

ةالتدخ

منذ بداية الجائحة

ط عمل 
ّ
مخط

الوزارة بالشراكة 
ي مع الفريق الحكو 

نّية واملؤّسسات املع
والشركاء من 

املجتمع املدني

املرحلة القادمة
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،ّمنهاّجوان11مّيومكالمةّإلىّحد10232ّ❑
مكالمة خاصة بالعنف ضد المرأة2835

طّعلىّتفاقمّالعنفّفيّالوسطّالعائليّالمسل ّ❑

النساء واألطفال
اّنظراإلحاطة النفسيّة ارتفاعّمطالبّ❑

للضغطّمعّالحجرّ

النفاذ للقضاء وحق إشكالي ةّ❑

لعنفااّايفيّموضوعّقض)التقاضي 

(أوّفيّمواضيعّأخرىّمنهاّالنفقة❑

ماعّواالستإشكاليّة غلق مراكز اإليواء ❑

ملّعنّومواصلةّالع( والجمعي تي ةالحكومي ةّ)

بعد

فيماّمعّبعضّالسلطالتنسيقإشكالي ةّ❑

ّالتعه دّ يخص 

يالعنفّالمبنيّعلىّالنوعّاالجتماعيّوالحجرّالص غاللّمناهضةّكلّأشكالّالعنف،ّوالتمييزّواالستح 

معالشراكةتعزيز:1899األخضرالرقم❑

24/247/7الخطتفعيلوالمدنيالمجتمع

1809األخضرالرقم❑

الحجرفترةخالل)المرجعياإليواءمركز❑

..(الصحي

اتالمعنفالنساءإيواءدورتعقيمفيالمساهمة❑

لهاالوقايةوسائلوتوفير

الت اآلنّية
ّ

التدخ



يةّوالنفسي ةّوّالحقّفيّبيئةّس عايةّالصح  ليمةّوالمواردّّالر 

الصحيةالخدماتتراجع❑

بعضوفقدانللنساءالمقدمة

النساءتصيببأمراضالخاصةاألدوية

الجنسيةالصحةخدماتتعطل❑

وماالمراكزمنالعديدفيواإلنجابية

ثحيمنسواءالحقةتعقيداتمنعنهسيترتب

الحملومخاطرجهةمنالوالداتنسبةارتفاع

ثانيةجهةمنالمشوه

بأمراضالخاصةاألدويةبعضفقدان❑

الصحيالحجرفترةفيوالرحمالثديسرطان

ف❑ إلىالذهابمنالمواطناتبعضتخو 

المستشفيات

ي ةإشكالإلىالريفيالوسطفيالنساءتعر ض❑

االولي ةالصحي ةللخدماتالولوج

ية،ّوخاص ةّاالساسي ةّو خدماتّالنفاذّللخدماتّالصح 
القرب،ّوالنفاذّللموارد
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الت اآلنّية
ّ

التدخ

خدماتاللتقديمالصّحةوزارةفرقمعالتنسيق❑

نساءأو/وهشاشةوضعيّاتفيللنساءالصحيّة

العنفضحايا

فولةوالطاألّمهاتيخصّّالتعّهدمنكبيرجانب❑

القربخدماتفتحإعادةباهميّةاإلعالم❑



الحقّفيّالتعل يم،ّالتكوينّوالثقافة

اءّتفاقمّالوقتّالمخص صّمنّالنس❑

يرّلالعتناءّباألطفالّنظراّلتقسيمّغ

عادلّلألدوارّصلبّاألسرة

االنقطاع مخاطرّارتفاعّلمعدالتّ❑

يةّخاللّالسنةّالدراسيةّالحالالمدرسي
.والقادمة

قطاعّالمحاضنّمشغ لّمهمّللنساء❑

تتأثيرّسلبيّعلىّالنساءّالعامال❑

ي ةّتكريسّصورّنمطي ةّحولّمسؤول❑

باألطفاللإلعتناءالنساءّ

ة اآلثار السلبي( فيّمجالّالطفولة)❑

للحجر الصحي على نفسية األطفال

ضانّغلقّالمؤس ساتّالتربوي ةّومؤس ساتّإحت
األطفال
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الت اآلنّية
ّ

التدخ

سنددوناألطفالإيواء❑

إلىتسبقةشكلفي2020لسنةالخاصةالمنحصرف❑

د200منحةوصرف،مايشهرغاية

رأسلفائدةعينيةبمساعداتاإلعاشةخدماتتعويض❑

األطفال



االجتماعيةّللجائحةوالتداعياتّاالقتصادي ةّ
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الت اآلنّية
ّ

التدخ

(خاصالالقطاعفي)قتصادي ةالالاألنشطة❑

عددخصّ ت(األولىالمرحلة)بالتوق فالمعني ة

فيخاص ةالعامالت،النساءمنمهم
الجمليالعددمن%31)المعمليّةالّصناعات

(%5)السياحةوفي(العامالتللنساء

النساءعندالبطالةتفاقمفيمخاطر❑

ساءالنحجممنأهمنسبي ا،بحد ة،العامالت

اربيقمابخسارةتقديرات)النشيطينفي
إلى%35منهمشغلموطن150000

(نساءيخصّ 40%

ةمخاطر❑ يفالعامالتالنساءتخصّ مهم 

مةمنظّ الغيراألنشطةأو/والهش ةالقطاعات

الص غرالمتناهيةالشركاتو

املعينات 
املنزليات 
40.000

النساء في القطاع الفالحي
لألجراءالجمليمن العدد  40%
لإلعانة الجمليمن العدد  60%

األسرّية

لصاحبات مشاريع 22%
من األجراء 40%

الشركات الصغرى 
(عملة 6أقل من )

في الصناعات  80%
التقليدّية من 

الحرفّيات



االبتكارواإلدماجّاالقتصاديّواالجتماعيّوالنفاذّالتكنولوجياّ
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الت اآلنّية
ّ

التدخ

تأكيدالخاللهامنيتمالشغلمواطنلحمايةوالهادفةالمؤسساتلفائدةاتخاذهاتمالتياإلجراءاتضمنأحكاموضع❑

:على

اآلخرحسابعلىالجنسينأحدتمييزعدم❑
للعاملواألسريالعائليالوضعاالعتباربعيناألخذ❑

خطضعو)تحفيزيةشروطوفقصغرىمشاريعلهنالالتيالنساءتمويلإلعادةآلياتوضع❑

(فائدةنسبةدونقروض–للتضامنالتونسيالبنكلفائدةتمويل

مدع مةغرىصقروضمنالمنزلياتالمعيناتتمكينلللتضامنالتونسيالبنكمعجديدةاتفاقيةإبرام❑

اشكالمتفاقلتفاديوذلكمحفزةتمويلخطوطتوفيرخاللمنجديدةومحاضنأطفالرياضإحداثعلىالتشجيع❑

.والالقانونيةالعشوائيةاألطفالرياض

التيللطفولةةالشاملبالمنحةيتعلقفيماوخاصةاالجتماعيللضماناألدنىبالحدالمتعلقالقانونباعتمادالتسريع❑

.أسرهمداخلاألطفالحاجياتلتغطيةاإلمكانياتتوفيرعلىالمساعدةمنستمكن



ة،ّمحلي اّووطني ا،ّوالتمثيلي ةّ تماعي ةاإلجالمشاركةّفيّالحياةّالعام  حضورّالمرأةّفيّمواقعّالقرارّوالمسؤولي ةّوّاإلعالم

الّطفولة وكبار السنالمرأة، األسرة، وزارة

الت اآلنّية
ّ

التدخ

لكّفيّللنساءّحضورّمتميزّوّملفتّلالنتباهّوذ

:عدةّمجاالتّ
بالمئةّمنّقطاع72ّ:المنتمياتّللقطاعّالصحيّ❑

الصيدلةّنساء

بالمئةّمنّتركيبة47ّ:للمجالسّالبلديةّالمتنميات❑

امراةّرئيسةّبلدية69ّالمجالسّالبلديةّ

بالمئة80ّ:المنتمياتّلقطاعّاالعالمّواالتصال❑

نساءّ

المتطوعاتّفيّالمجتمعّالمدنيّ❑

حضورّالنساءّفيّقيادةّالمنظ ماتّالمهني ة❑

:وّهناّنتساءلّعنّ

مدىّتمتعهنّبالوقايةّوبالحمايةّالالزمة

ي في العاملين ف%80أكثر من 
قطاع اإلعالم

في العاملين في %65أكثر من 
قطاع الصّحة

المناصرةمواصلة❑

اتصاليةخطط❑

باسمرسميّةناطقة❑

الحكومة
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مشروع المحاور المقترحة: تطوير إطار التشاور قصد تصويب التدّخالت ومراجعة االولويّات 

ط عمل الوزارة بالشراكة مع الفريق الحكومي واملؤّسسات املعنّية والشركاء من املجتمع املد
ّ
نيمخط

تعزيز السيادة الوطنية و تعزيز االمن 

الحفاظ على املؤسسات الصغرى و املتوسطة و الصغيرة و االنعاش القطاعي 

التقليص من اإلجراءات البيروقراطية والعمل على رقمنة عدد كبير منها

عم الفئات املحافظة على مواطن الشغل و تنمية املوارد البشرية و مقاومة  التشغيل الهش و د
الهشة و العمل على تحسين املقدرة الشرائية

تعبئة املوارد بتنويع مصادر التمويل و تامين نجاعة االنفاق العمومي 

املنجمي و التسريع في انجاز املشاريع الكبرى العالقة و اعتماد حل شامل  إلشكاليات الحوض
البترول 

ار و التهريب تجسيد االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد و التشديد على مقاومة االحتك 

قطاع المرأة 

منّالتمكينّاالقتصاديّللنساءّز
االزمةّوّبعدها

قّفيّالنجاةّوإعادةّاالنطالالمساواة
واالندماجّاالجتماعيّواالقتصادي

جندرةّاإلجراءاتّ



ي إلدماج مقاربة النوع االجتماعاستغالل الوضع زمن الجائحة و بعدها على العمل أكثر : الهدف العام

نمية و في التخطيط والبرمجة والموازنة للقضاء على جميع أشكال التمييز و تحقيق  المساوة في الت

الحقوق و الواجبات بين المواطنيين

ي التشريع على كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء فمساءلة تعمل على القضاء منظومة :1عدد ثر األ

و في املمارسات

خبة و الهياكل ومشاركتهن الفعلية في الهيئات و املجالس املنتتمثيلية النساء الرفع من :2األثر عدد 

اقع صنع القرار على املستوى الوطني و الجهوي و املحلي ومو

في العمل الالئق و األجر سياسات تضمن التمكين االقتصادي و املالي للنساء و الحق: 3األثر عدد 

العادل   

سياسات عمومية  و مخططات تنموية  وميزانيات  تعتمد مقاربة النوع االجتماعي:  4األثر عدد 

في مجال مقاربة النوع االجتماعي مخطط اتصالي وطني  :5األثر عدد 
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المجاالت

تكاراالبواالقتصاديّواالجتماعيّوالنفاذّالتكنولوجياّاإلدماج

ة،ّمحلي اّووطني ا،ّوالتمثيلي ّالمشاركة اإلجتماعي ةةّفيّالحياةّالعام 

عاية يةّوالنفسي ةّوّالحقّفيّبيئةّسليمةّوالر  المواردّّالصح 

والثقافةالتكوينالحقّفيّالتعل يم،

واإلستغاللمناهضةّكلّأشكالّالعنف،ّوالتمييزّ
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مشروع إعادة هيكلة أولويّات و اإلطار المنطقي مع التركيز على الحقوق و الفئات

إلبتكارااالقتصاديّواالجتماعيّوالنفاذّالتكنولوجياّوّاإلدماج

ة،ّمحلي اّووطني ا،ّوالتمثيالمشاركة لي ةّفيّالحياةّالعام 
اإلجتماعي ة

عاية يةّوالنفسي ةّوّالحقّفيّبيئةّسليالر  مةّوالمواردّّالصح 

والثقافةالتكوينالحقّفيّالتعل م،

واإلستغاللمناهضةّكلّأشكالّالعنف،ّوالتمييزّ

منظومة 

مساءلة

على تمثيلية النساء
املستوى الوطني و 

الجهوي و املحلي

سياسات عمومية  و 
مخططات تنموية  

وميزانيات  

مخطط 

اتصالي 
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