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ُتعد موؤ�رشات تون�س اخلا�سة مب�ساركة الن�ساء يف 

�لقوى �لعاملة وحت�سيل �لتعليم و�لن�ساط �ملهني 

و�مل�ساركة �ل�سيا�سية جيدة للغاية قيا�ًسا �إىل دول 

�ل�رشق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا �الأخرى )�جلدول 

1(. كانت �لن�ساء عام 2015 ميثلن 40% من 

�مللتحقني بالتعليم �لعايل، وميثلن 42% من �أ�ساتذة 

�جلامعات، مع �سغل 31% من مقاعد �لربملان. كما 

جتدر �الإ�سارة هنا �إىل موؤ�رش�ت كااللتحاق باملد�ر�س 

ومعدالت �الإجناب ودور �ملر�أة يف �لق�ساء كونها 

ثالثة تطور�ت �جتماعية-�سيا�سية. �أواًل، تتمتع 

تون�س منذ عام 1956 بقانون لالأ�رشة متحرر ن�سبًيا، 

يحظر تعدد �لزوجات ومينح �لن�ساء حق �لطالق، 

ما ُيدعى باآثار »ن�سوية �لدولة«. ثانًيا، فاإن �حلركة 

الن�سائية – كما تطورت بتاأثري من وبح�سب روؤية 

منظمات حقوق �ملر�أة �ملوؤثرة على �لتغري�ت �لقانونية 

و�ل�سيا�سية �حلادثة – قوية للغاية يف تون�س )يجدر 

بالذكر �أن �ملجتمع �ملدين عموًما مزدهر كثرًي� يف 

تون�س(. ثالًثا، بد�أت تون�س يف 2011 عملية �نتقال 

دميقر�طي )و�إن تخللتها �لعو�ئق( نالت �إ�ساد�ت 

دولية. 

�إِالَّ �أَنَّ �ملوؤ�رش�ت �جلندرية �الإيجابية للغاية �ملذكورة 

يف �جلدول 1 ال تقدم �إال �سورة جزئية. �إذ تعاين 

�لتون�سيات من حالة �قت�سادية مقلقة ومن �سعف 

�لطلب على �لن�ساء يف �لعمل، مع تدين �مل�ساركة يف 

ميد�ن �لعمل، و�رتفاع معدالت �لبطالة بدرجة 

كبرية للغاية. هذ� ف�ساًل عن �ملعاناة من �لالم�ساو�ة 

�الجتماعية و�جلهوية، وعدم كفاية نظم �لتكافل 

و�لدعم لالأم �لعاملة، و��ستمر�ر �لعنف �الأ�رشي 

وتف�سي �ل�سلوكيات و�لقيم و�لتقاليد �ملحافظة �إز�ء 

حقوق �ملر�أة. دون حدوث تغري�ت يف هذه 

�ملجاالت، وبغ�س �لنظر عن �لبيئة �لقانونية �ملو�تية، 

�ستبقى �لتون�سيات مفتقر�ت لالإدماج �الجتماعي 

وللتمكني �القت�سادي �لكاملني. هذه م�سائل �أ�سا�سية 

تتطلب �هتمام �لباحثني و�سناع �ل�سيا�سات و�ملد�فعات 

و�ملد�فعني عن حقوق �ملر�أة.

موجز �ل�سيا�سات هذ� يطرح �سورة �أكرث �سمواًل 

و�كتمااًل الأمناط وم�ساكل ت�سغيل �لن�ساء �لتون�سيات، 

ف�ساًل عن طرح بع�س �لتو�سيات �ل�سيا�سية. �إن 

لالإق�ساء �القت�سادي للن�ساء تد�عيات على �لتنمية 

�لوطنية وعلى �لقاعدة �ل�رشيبية وعلى تخفيف 

�لفقر ورفاه �الأ�رشة و�الإدماج �ملدين �لكامل 

 Chamlou and Karshenas 2017;( للمر�أة

 .)Moghadam 2018; World Bank 2011
يف حني تعرف منظمات حقوق �ملر�أة و�لهيئات 

�ملعنية بال�سيا�سات يف تون�س مب�سكالت �لفقر و�لبطالة 

و�لعنف،1 فثمة حاجة �إىل توجيه مزيد من �الهتمام 

– ال �سيما �هتمام �لباحثني و�سناع �ل�سيا�سات – �إىل 
�أ�سباب تدين معدالت �مل�ساركة �لن�سائية يف �لقوى 

�لعاملة، مع �حلاجة �إىل تطوير ��سرت�تيجيات لتح�سني 

ت�سغيل �لن�ساء كًما وكيًفا.

�سمات القوى العاملة الن�سائية 

 ،)ILO( طبًقا لبيانات منظمة �لعمل �لدولية

فاأغلب �لقوى �لعاملة �لن�سائية �لتون�سية تعمل 

مبجال �ل�سناعات )43%(، تليها قطاعات 
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�الأ�سغال �ملهنية و�لعلمية و�لتقنية/�الإد�رة �لعامة، 

و�لتكافل �الجتماعي، و�ل�سحة و�لعمل �الجتماعي 

)19.4%(، ثم �لزر�عة و��ستغالل �لغابات و�مل�سايد 

�ل�سمكية )12.3%(. ن�سبة 7.7% فقط من �لن�ساء 

يعملن بتجارة �جلملة و�لتجزئة. ومن حيث �لتوزيع 

�ملهني، فاإن 24% من �لقوى �لعاملة �لن�سائية يعملن 

مبجاالت مهنية، وت�سغل ن�سبة 20% منا�سب 

�إد�رية وخدمية و�أعمال مت�سلة باملبيعات، و%51 

 Ben( يعملن باأن�سطة مهنية يدوية. طبًقا لـ بن �سامل

Salem, 2010, 501( ت�سّكل �لن�ساء 39% من 
قوة عمل �لقطاع �حلكومي. ويف �لقطاع �ل�سحي، 

ت�سكل �لن�ساء ما يناهز 42% من �الأطباء، و%72 

من �ل�سيادلة، و57% من جر�حي �لفم و�الأ�سنان. 

تعك�س هذه �الإح�ساء�ت مدى �عتماد �خلدمات �لعامة 

و�خلا�سة على �لن�ساء.

ورغم �رتفاع معدالت تو�جد �لن�ساء يف �لقطاعني 

�ملهني و�لت�سنيعي، فاإن م�ساركة �لقوى �لعاملة 

�لن�سائية �لتون�سية تعد متدنية للغاية قيا�ًسا �إىل 

�ملعايري �لدولية. �إذ تعترب ن�سبة 27.2% �ملحققة 

يف عام 2012، و�لتي ت�ساوي ن�سف �ملعدل 

�خلا�س بالدول �أع�ساء منظمة �لتعاون و�لتنمية 

 OECD( )République( يف �مليد�ن �القت�سادي

Tunisienne 2012(. وعلى �لرغم من كون عدد 
�لن�ساء �لعامالت يف تون�س مرتفًعا مقارنة بعددهن 

يف �لعديد من �لدول �لعربية �الأخرى؛ فاإن �رتباط 

�لن�ساء �ملتزوجات بالقوى �لعاملة �سعيف، با�ستثناء 

�رشيحة �سغرية من �ملهنيات �لالئي يبنني م�سار�ت 

مهنية متتد �إىل ع�رش�ت �الأعو�م. وتفارق �لكثري�ت 

�لقوى �لعاملة لدى �لزو�ج �أو �الإجناب.

ويف �لوقت نف�سه، فاإن معدل بطالة �لن�ساء �لتون�سيات 

)24% عام 2012( مرتفع للغاية مقارنة بالدول 

�الأخرى حول �لعامل. فرغم حت�سيل �لن�ساء ملعدالت 

عالية من �لتعليم، فالبطالة يف �أو�ساط �لن�ساء 

تكاد تبلغ �سعفها يف �أو�ساط �لرجال، ما يعك�س 

اجلدول 1. املوؤ�رشات االجتماعية للن�ساء يف مطلع الربيع العربي )2010 – 2011(، تون�س واملغرب العربي

)World Economic Forum, Global Gender Gap Report; Sonneveld & Lindbekk 2017(  :امل�سدر

.)Sonneveld & Lindbekk, 2017( 2010 ن�سبة �لقا�سيات �جلز�ئريات ز�دت باأكرث من �لثلث بعد تعيني حكومة بوتفليقة 121 قا�سية يف �سيف *

* * يف 2010 كانت 42 فقط من 9000 قا�ٍس يف م�رش من �لن�ساء. عينت م�رش قا�سيتها �الأوىل، تهاين �جلبايل، يف 2003. مت ف�سل �جلبايل من �لعمل �أثناء خالف بني حكومة 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=125501126 .2013 مر�سي و�لق�ساء يف مطلع

تون�سم�رشاملغرباجلزائر
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فرغم حت�سيل الن�ساء 

ملعدالت عالية من التعليم، 

فالبطالة يف اأو�ساط 

الن�ساء تكاد تبلغ �سعفها 

يف اأو�ساط الرجال، ما 

يعك�س ال�سعوبات اجلّمة 

التي تواجهها الن�ساء يف 

حماولة تر�سيخ اأقدامهن 

يف االقت�ساد. 

�ل�سعوبات �جلّمة �لتي تو�جهها �لن�ساء يف حماولة 

تر�سيخ �أقد�مهن يف �القت�ساد. و�لن�ساء �ملوؤهالت 

�حلا�سالت على �لتعليم �جلامعي هن �ل�رشيحة 

�ل�سكانية �لتي تعاين من �أعلى ن�سبة بطالة، وتبلغ 

47.4%، مقارنة بـ 20.6% بالن�سبة �إىل �ل�رشيحة 

�ملماثلة لهن من �لرجال �ملوؤهلني للعمل، بح�سب 

 République Tunisienne( 2012 بيانات

2012 جدول 37، �س.35(. ي�سكل �ل�سباب يف 

عمر 15-29 عاًما 72% من �إجمايل عدد �لعاطلني 

عن �لعمل.2 ولقد تعر�ست خريجات �جلامعات 

�إىل �نح�سار كبري يف �حتمالية �حل�سول على وظيفة 

حكومية يف �ل�سنو�ت �الأخرية؛ �إذ تر�جع �حتمال 

حت�سيلهن للوظيفة �حلكومية بو�قع �لن�سف تقريًبا 

بني عامي 2005 و2013، بالن�سبة �إىل �ملتزوجات 

 .Assaad et al( وغري �ملتزوجات على �ل�سو�ء

2016, 12(. وهناك عدد كبري من �ل�سابات �لالتي 

يرغنب يف دخول �سوق �لعمل بد�فع من �الحتياج 

�القت�سادي، ال �سيما �لفتيات �ملنحدر�ت من �لطبقة 

�لعاملة ممن ال يزيد تعليمهن عن مرحلة �ملدر�سة 

�لثانوية، �أو �سعًيا ور�ء م�سار مهني، لكن غياب 

�لطلب يعيق دخولهن �لقوى �لعاملة.

ولقد و�جهت معدالت ت�سغيل �لن�ساء و�القت�ساد ككل 

يف تون�س �سدمتني كبريتني يف �ل�سنو�ت �ملا�سية. 

�الأوىل هي �لركود �لكبري يف عام 2008 �لذي دفع 

بالكثري من �مل�سانع �لتابعة لقطاع �ملالب�س �جلاهزة 

�إىل �إقفال �أبو�بها. فنظًر� الأن عدًد� كبريً� من �لن�ساء 

يعملن بقطاع �لت�سنيع، ُيرجح �أن �ل�سدمة �ملزدوجة 

ب�سبب �لك�ساد و�إغالق �مل�سانع قد �أدت �إىل �أثر بالغ 

على م�ساركة �لن�ساء يف �لقوى �لعاملة، و�أ�سهمت يف 

 discouraged – لبطالة ويف �أثر »�لعامل �مُلحَبط�

worker«، و�إن كانت ال تتوفر بيانات تف�سيلية 
حول هذه �لق�سية. )»�لعمال �ملحبطون« هم من 

يخرجون من �لقوى �لعاملة �إثر فرت�ت من �لبطالة 

وعدم �لقدرة على حت�سيل وظائف منا�سبة(. كما 

ميكن ��ستنتاج �أن ما تلى ذلك من �نح�سار كبري يف 

�ل�سادر�ت و�ال�ستثمار قد �أدى �إىل خ�سارة ن�ساء 

�لطبقة �لعاملة �لكثري من �لوظائف.3 �ل�سدمة �لكبرية 

�لثانية هي �أنه يف �أعقاب ثورة 2011 وما تالها 

من هجمات �إرهابية، �نح�رشت �ال�ستثمار�ت كثرًي� 

يف جميع �لقطاعات تقريًبا، �إذ تر�جع �ال�ستثمار 

�الأجنبي �ملبا�رش )FDI( بو�قع 29% يف 2011, 

وقامت 182 موؤ�س�سة �أجنبية – منها �رشكات مقر�تها 

يف �إيطاليا وفرن�سا و�أملانيا – باإغالق �أبو�بها، ما 

 Ayadi and( أدى �إىل خ�سارة 10,930 وظيفة�

Mattoussi 2014, 6(. كما تكبد قطاع �ل�سياحة 
خ�سائر كبرية من �نح�سار �ال�ستثمار �الأجنبي 

�ملبا�رش. تعتمد تون�س بقوة على �ل�سفر و�ل�سياحة، 

وهو �لقطاع �لذي تنه�س عليه ن�سبة 11.5% من 

فر�س �لعمل و12.6 من �إجمايل �لناجت �ملحلي 

)ح�سب بيانات عام 2015( رغم �النكما�س �لكلي 

 World Travel and( 2011 لالقت�ساد منذ عام

.)Tourism Council

اأوجه الالم�ساواة االجتماعية 
واجلهوية

ُتظهر �لبيانات �حلكومية �أن �أعلى معدالت 

�لن�ساط �القت�سادي يف تون�س – �أي �لتي تفوق 

30% - ترتكز باملناطق �ل�ساحلية و�لرثية ن�سبًيا، 

مثل تون�س �لعا�سمة و�أريانة وبن عرو�س ومنوبة 

ونابل وزغو�ن و�سو�سة و�ملن�ستري. وترتكز �أعلى 

معدالت �لبطالة �لن�سائية باملناطق �لد�خلية بالدولة، 

�إذ ترت�وح بني 40% و46% يف كل من قبلي وقف�سة 

 ,2014 République Tunisienne( وتطاوين

16(. تناهز هذه �ملعدالت يف �أغلب �حلاالت �سعف 

�أو ثالثة �أمثال معدالت �لبطالة يف �سفوف �لرجال. 

وتفتقر جهات تون�س �لد�خلية �إىل �لبنية �لتحتية 

و�ملو��سالت و�سبكات �ملعلومات �لتي ينعم بها 

�ل�سمال �ل�رشقي و�جلهات �ل�ساحلية. كما يوجد نق�س 

يف �لرعاية �ل�سحية باجلهات منخف�سة �لدخل، مثل 

جندوبة و�لكيف و�لق�رشين وقف�سة. بهذه �ملناطق، 

وبح�سب �أحد �لتقدير�ت )Elrahi, 2015( فاإن نحو 

60% من �لن�ساء يعانني من م�سكالت �سحية، وُمتاح 

لـ 10% فقط قدرة �لو�سول �إىل �لرعاية �ل�سحية. 

كما تعد معدالت �الأمية و�لت�رشب من �لتعليم عالية 

هناك؛ �إذ تبلغ ن�سبة �الأمية �لّن�ساء %40.

وكما هو �حلال يف دول �ل�رشق �الأو�سط و�سمال 

لن �لتعليم  �أفريقيا �الأخرى فالتون�سيات �لالئي ح�سّ

�جلامعي تزيد �حتماالت دخولهن �لقوى �لعاملة – 

مع ��ستمر�رهن يف �لعمل على �الأجل �لبعيد – عن 

�لن�ساء �حلا�سالت على �لتعليم �لثانوي �أو �أقل. وقد 

يكون �ل�سبب يف هذ� �لقيم �الجتماعية �الأكرث حمافظة 

يف �أو�ساط �ل�رش�ئح �ل�سكانية �الأقل ن�سيًبا من 

�لتعليم، ف�ساًل عن غياب مهار�ت �لعمل و�لتدريب 

على �لوظيفة، �أو غياب وظائف جيدة – باأجور 

و�متياز�ت جيدة وحماية من �لتحر�س �جلن�سي – يف 
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حالة �لن�ساء من �الأ�رش �الأدنى دخاًل.

�إن �لالم�ساو�ة على �أ�سا�س جندري يف �سوق �لعمل 

)ال �سيما بالقطاع �خلا�س( و�رتفاع معدالت بطالة 

�لن�ساء و�سّدة �النق�سام بح�سب �ل�رشيحة �الجتماعية 

يف �أو�ساط �لن�ساء – هي عو�مل ت�سهم يف �لالم�ساو�ة 

�الجتماعية �لعامة ويف �الإق�ساء ويف م�سكالت 

ومعوقات �أخرى.

التوفيق بني العمل ورعاية االأ�رشة 

ودعم االأم العاملة

 )501 ,2010 ,Ben Salem( ي�سري بن �سامل

�إىل در��سات ُتظهر �أن �لعديد من �لن�ساء �لعامالت 

ي�سادفن �سعوبة يف �إيجاد تو�زن بني �لعمل 

و�الأ�رشة. فمجلة �ل�سغل )قانون �لعمل( �لتون�سية 

تن�س على قو�عد للم�ستغالت بالقطاع �خلا�س تختلف 

عن تلك �خلا�سة بامل�ستغالت بالقطاع �لعام. ففي 

�لقطاع �لعام يتم توفري �لتاأمني �الجتماعي، وت�ستحق 

�لن�ساء �إجازة �أمومة مدفوعة �الأجر ملدة �سهرين 

)Ben Salem 2010, 502(، ف�ساًل عن ن�س 

�لقانون على �رشورة توفري من�ساآت لرعاية �الأطفال 

باأماكن �لعمل �لتي بها �أكرث من 50 موظفة. كما 

ين�س �لقانون على تد�بري خا�سة الأمهات �الأطفال 

�لر�سع و�أمهات �الأطفال �مل�سابني باإعاقات. على 

�لنقي�س، لي�س مطلوًبا من �أ�سحاب �لعمل بالقطاع 

�خلا�س توفري �إجازة �أمومة مدفوعة �الأجر، و�إن 

ن�ّس �لقانون على �إمكانية منح �الأمهات حديثات 

�لوالدة �إجازة غري مدفوعة �الأجر 30 يوًما، ف�ساًل 

عن فرت�ت ر�حة يومية لالإر�ساع خالل �ساعات 

�لعمل طيلة �لعام �الأول بعد �لو�سع. من حيث 

�ملبد�أ، مطلوب من �أ�سحاب �لعمل بالقطاع �خلا�س 

توفري من�ساآت لرعاية �الأطفال �إذ� كان لديهم 50 

 ;502 ,2010 Ben Salem( موظفة �أو �أكرث

Bernard-Maugiron 2015, 7(. و�ملن�ساآت 
�ل�سغرية معفاة من هذه �ملتطلبات. كما �أن �الإلز�م 

بهذ� �ل�ساأن يف �لقانون ينطبق فقط على �مل�ستغالت 

 Bernard-Maugiron( باجلهاز �حلكومي

2015, 8(، ما قد يف�رش �أن 86% من �لقوى �لعاملة 

مبجايل �ل�سحة و�الإد�رة �حلكومية م�سمولة بهذه 

�المتياز�ت؛ �إذ �أنها وظائف حكومية تتيح �متياز�ت 

�لتاأمني �الجتماعي كاملة. ومن �مُل�سّجع �أنه ويف 

عام 2014 كانت غالبية �لن�ساء �لتون�سيات بقطاعات 

�ل�سناعة م�سموالت مبظلة �لتاأمني �الجتماعي 

)République Tunisienne 2014: 26(. لكن 

وكما �سبق �لذكر، فالعديد من موؤ�س�سات �لقطاع 

�خلا�س ال تتيح �إجازة �أمومة مدفوعة �الأجر.

مبوجب �ملعايري �لدولية تعد �إجازة �الأمومة 

مدفوعة �الأجر يف تون�س من بني �لنظم �الأكرث 

�سًحا، ويقع عبء متويلها على �ساحب �لعمل. ُتعد 

هذه »�ل�رشيبة« �الإ�سافية على �لقطاع �خلا�س 

عامل �إحباط الأ�سحاب �لعمل وقد متثل عائًقا 

موؤ�س�سًيا يحول دون دخول �لن�ساء �لقوى �لعاملة 

و��ستمر�رهن فيها. وهناك عائق �آخر يو�جه 

�الأمهات �لعامالت، ال �سيما �لن�ساء من �لطبقة 

�لعاملة �أو من �أ�رش منخف�سة �لدخل، وهو غياب 

�سبكة وطنية ملوؤ�س�سات رعاية �الأطفال �جليدة معقولة 

�لثمن. عادة ما يبد�أ �الأطفال �لتعليم �ملدر�سي يف 

�سن �ل�ساد�سة. ودون توفر �لقدرة �ملادية على 

��ستخد�م مربية، �أو يف غياب قريبة قادرة على 

رعاية �الأطفال �لر�سع و�ل�سغار، تخرج �الأمهات 

حديثات �لوالدة من �لقوى �لعاملة �أو يرف�سن 

دخولها من �الأ�سا�س.

الثغرات بقانون االأ�رشة والتقاليد 

االجتماعية والتوجهات القيمية

لقد مت �عتبار جملة �الأحو�ل �ل�سخ�سية )�أو قانون 

�الأ�رشة( �لتون�سية قانوًنا متحرًر� للغاية منذ تد�سينه 

يف عام 1956. على �أن �لرجال هم �لقّيمون على 

�الأ�رشة يف تون�س، وبح�سب �لقانون فاإن على 

»�لزوج ب�سفته رئي�س �لعائلة �أن ينفق على �لزوجة 

و�الأبناء علي قدر حاله وحالهم يف نطاق م�سموالت 

�لنفقة وعلى �لزوجة �أن ت�ساهم يف �الإنفاق على 

�الأ�رشة �إن كان لها مال«. كما ي�ستمر توزيع �ملري�ث 

حمكوًما بال�رشيعة؛ �إذ ترث �الأخت ن�سف ن�سيب 

�الأخ من �لرتكة. ومن �لتبعات �لعديدة لعدم �مل�ساو�ة 

يف توزيع �الإرث تد�عيات على قدرة �لن�ساء على 

.)2006 Moghadam( تاأ�سي�س �أعمال جتارية

وكانت �لتغري�ت يف �لروؤى �الجتماعية-�لثقافية 

حول �الأدو�ر �جلندرية �أقل مما توحي به �لطبيعة 

�لعلمانية للدولة. فبح�سب �ملوجة �ل�ساد�سة )2010-

14( من ��ستق�ساء �لقيم �لعاملي )WVS( فاإن %71 

من �ملبحوثني و�فقو� على �أنه »لدى ندرة �لوظائف 

يجب �أن يكون حق �لرجال يف �لوظيفة �أعلى من 

�لن�ساء« )�نظر �جلدول 2(. يظهر من تق�سيم �لبيانات 

بح�سب �جلن�س )�جلندر( �أن رجااًل )82%( �أكرث 

وهناك عائق اآخر يواجه 

االأمهات العامالت، ال 

�سيما الن�ساء من الطبقة 

العاملة اأو من اأ�رش 

منخف�سة الدخل، وهو 

غياب �سبكة وطنية 

ملوؤ�س�سات رعاية االأطفال 

اجليدة معقولة الثمن. 
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اجلدول 2. ا�ستق�ساء القيم العاملي، تون�س )املوجة ال�ساد�سة(

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp ،امل�سدر:  ��ستق�ساء �لقيم �لعاملي

ال�سوؤال
الن�سبة من اإجمايل العينة التي اأيدت املقولة )ن�سبة 

الن�ساء املوؤيدات ل�سحة املقولة(

»�إذ� كانت �ملر�أة تربح �أكرث من زوجها فاملوؤكد �أن هذ� �سي�سبب م�سكالت«. 

»�سغل وظيفة هو �أف�سل و�سيلة للمر�أة الأن حتظى با�ستقاللها«

»�إذ� كانت �الأم تعمل مقابل �أجر ف�سوف يعاين �أطفالها«. 

»�إجمااًل، �لرجال �أف�سل من �لن�ساء كقياد�ت �سيا�سية«. 

»�إجمااًل، �لرجال �أف�سل من �لن�ساء كروؤ�ساء ومديرين مبجال �الأعمال �لتجارية«. 

»�أن �أكون ربة بيت فهذ� �أمر ُمر�س متاًما كالعمل مقابل �أجر«. 

»�لتعليم �جلامعي �أكرث �أهمية للفتى منه �إىل �لفتاة

)%35( %43

)%62.7( %50

)%69( %78

)%60( %71

)%46( %61

)%76( %80

)%17( %25

من �لن�ساء )58%( �أيدو� هذه �ملقولة. ويف �سفوف 

�ملبحوثات �أيدت �ملقولة ن�سبة �أقل من ن�سف �حلائز�ت 

على وظائف بدو�م كامل )48.7%(، فيما �ختلفت 

معها �أكرث من 30% منهن. تو�سلت ��ستق�ساء�ت 

�أخرى �إىل �أن �لت�سور�ت �خلا�سة بالن�ساء يف 

�لقوى �لعاملة تعد �أكرث حترًر� يف تون�س عن �أماكن 

�أخرى، ال �سيما مقارنة بالت�سور�ت و�لقيم يف 

م�رش )�نظر Moaddel et al. 2013(. لكن 

�لت�سور�ت �ملحافظة قد تتغري نتيجة لتغري �لظروف 

�ل�سيا�سية و�القت�سادية. وب�سكل عام، ُتظهر ردود 

�جلمهور يف تون�س مدى تدين معدالت �لثقة يف 

�ملوؤ�س�سات، وهي �أقل بكثري عن �لو�سع يف �ملغرب 

 Arab أو تركيا. وبح�سب �لنتائج �الأخرية مل�رشوع�

Barometer، فاإن �ل�سعب �لتون�سي �أ�سبح م�ستاًء 
من �لدميقر�طية ويرى �أن �ل�سعوبات �القت�سادية 

 Robbins( هي �مل�سكلة �الأكرب �لتي تو�جه �لبالد

.)2016

قانون الق�ساء على العنف 
�سد املراأة4

�لعنف �سد �ملر�أة يعيق م�ساركتها �الإقت�سادية وهو 

يف �لوقت نف�سه مظهر و��سح من مظاهر �لالم�ساو�ة 

�جلن�سانية ويعد �لعنف �سد �ملر�أة من �مل�سكالت 

�لتي �سلطت منظمات حقوق �ملر�أة �ل�سوء عليها 

و�أقرت بوجودها، منذ فرتة طويلة. يف عام 1993 

على �سبيل �ملثال �أ�س�ست �جلمعية �لتون�سية للن�ساء 

�لدميقر�طيات )ATFD( خًطا �ساخًنا للن�ساء �سحايا 

�لعنف �الأ�رشي و�لتحر�س �جلن�سي. وبعد ت�سكيل 

جلنة للوقوف على ��سرت�تيجيات ملو�جهة �لعنف، 

�نعقد موؤمتر دويل يف تون�س �لعا�سمة بني 11 و13 

نوفمرب/ت�رشين �لثاين 1993. �أ�سفر هذ� عن تقرير 

 Les Violences à l’égard des femmes
)�لعنف �سد �لن�ساء(. ومبوجب تعديل للف�سل 

218 من �ملجلة �جلز�ئية )قانون �لعقوبات( �أ�سبح 

�لقانون يعاقب مرتكبي �لعنف �الأ�رشي. و�إثر هذ� 

�أ�سبح �لديو�ن �لوطني لالأ�رشة و�لعمر�ن �لب�رشي 

)ONFP( يتيح �لرعاية �لطبية للن�ساء �سحايا �لعنف 

�الأ�رشي، و�إن توقف تنفيذ �ملبادرة ب�سبب تدين ن�سب 

�الإبالغ عن �حلو�دث و�لق�سور يف �لتدريب �ملقدم 

لل�رشطة ونق�س �لوعي �لعام بالقانون وباخلدمات 

�ملتوفرة بناء عليه.

ولقد تو�سل مكتب تنظيم �الأ�رشة �لتون�سي �إىل �أن 

نحو 47% من �لن�ساء بني 18 و64 عاًما تعر�سن 

ل�سكل من �أ�سكال �لعنف، وعادة ما يكون عنًفا 

�أ�رشًيا. يف حني تعد هذه �الأرقام مقلقة للغاية، 

الالم�ساواة اجلندرية واالإدماج االقت�سادي يف تون�س: م�سائل �سيا�ساتّية رئي�سة

لقد تو�سل مكتب تنظيم 

االأ�رشة التون�سي اإىل اأن 

نحو 47% من الن�ساء بني 

18 و64 عاًما تعر�سن ل�سكل 

من اأ�سكال العنف، وعادة 

ما يكون عنًفا اأ�رشًيا. 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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فقد كان �غت�ساب �مر�أة ُتدعى مرمي بن حممد يف 

�سبتمرب/�أيلول 2012 على يد رجلي �رشطة – وقد 

ِعني �أنها كانت تت�رشف ب�سكل  د�فعا عما فعاله ُمدَّ

غري من�سبط مع �سديقها – هو ما �أدى �إىل حتريك 

وح�سد �لكتلة �لن�سوية يف تون�س؛ فقد نظمت �جلمعية 

�لتون�سية للن�ساء �لدميقر�طيات ور�سة عمل وطنية يف 

�سبتمرب/�أيلول 2014 و�أطلقت »خطة عمل 2015-

17 �ملتعلقة بالعنف �سد �لن�ساء«.

و�أثناء �نعقاد �لور�سة �أفادت نا�سطات من فروع يف 

�لعا�سمة وبن عرو�س وبنزرت و�سفاق�س و�سو�سة 

و�لقريو�ن بعدم كفاية عدد �لعاملني و�لعامالت 

ملو�كبة و�لتعامل مع عدد حاالت �لعنف �لزوجي 

�لكثرية يف جهاتهن. ذكرت عامالت من فرع 

بنزرت �أن �ل�سحايا من �لن�ساء ال يتابعن يف كل 

�حلاالت �سكاو�هن �أو طلباتهن باخلدمات �لقانونية: 

»علينا �الت�سال بهن، وهن جميًعا يف حاجة �إىل 

�مل�ساعد�ت �ملالية. ونحاول تقدمي بع�س �مل�ساعد�ت 

�إليهن عن طريق منح �لتمويل متناهي �ل�سغر«. كما 

ظهرت حاالت عنف جن�سي يف �أو�ساط زوجات 

�ل�سلفيني، �إذ قالت ممثلة للجمعية �أن رجاًل قتل 

ا مب�سمى  زوجته لرف�سها �رتد�ء �لنقاب )ُيعرف �أي�سً

»خمار« يف تون�س(. و�أفاد فرع بن عرو�س – وفيها 

عدد من �ملن�ساآت �ل�سناعية – بتقدميه خدمات لـ 74 

�مر�أة بني دي�سمرب/كانون �الأول 2013 ويناير/

كانون �لثاين 2014. وكانت �لن�ساء – و�أغلبهن غري 

متعلمات �أو حا�سالت على �لتعليم �البتد�ئي فقط – 

قد خ�رشن �أعمالهن �إبان �إغالق �مل�سانع.

ب�سكل عام، رمبا كانت �لن�ساء �ملعر�سات للعنف 

�الأ�رشي �أو �ملجتمعي غري م�ستعد�ت �أو قادر�ت 

على مغادرة بيوتهن، �أو رمبا يجري منعهن من 

�الن�سمام �إىل �لقوى �لعاملة �أو �ملكوث فيها �أو �لتقدم 

بامل�سار �لوظيفي.

ردود فعل احلكومة 

واملجتمع املدين

تو�سلت �حلكومة �لتون�سية عام 2016 �إىل �تفاق مع 

�سندوق �لنقد �لدويل )IMF( بقر�س �إنقاذ بو�قع 

2.8 مليار دوالر لدعم �ملرحلة �النتقالية �القت�سادية 

و�ل�سيا�سية يف تون�س وللم�ساعدة يف متويل خطة 

�لتنمية �لتون�سية �جلديدة ملرحلة 2020-2016 

)République Tunisienne 2016(. يف ر�سالتها 

�إىل �ل�سندوق، �قرتحت �حلكومة �لتون�سية �أعمااًل 

�سيا�ساتية مركزة تن�س على �لقطاعات �القت�سادية 

�الأربعة �الأ�سا�سية �لتالية: �قت�ساد �ملعرفة، و�خلدمات 

�ل�سحية و�الجتماعية، و�ل�سياحة، و�لزر�عة 

�حلديثة. وكان من �أهد�ف �خلطة زيادة ن�سيب 

�لن�ساء بقوة من �سوق �لعمل، لي�سل �إىل 35 باملائة. 

وهناك هدف �آخر، متثل يف تو�سيع قاعدة قطاع 

�خلدمات �الجتماعية. وي�ستتبع هذ� زيادة �اللتحاق 

بدور �حل�سانة من 35% يف 2015 �إىل 53% بحلول 

عام 2020، و�ال�ستثمار يف حماية �الأطفال ودور 

�حل�سانة و�لرعاية �ملنزلية. �قرتحت �حلكومة جتميع 

موؤ�س�سات �الئتمان متناهي �ل�سغر �لبالغ عددها 

289 جمعية يف 24 موؤ�س�سة )و�حدة لكل جهة( حتت 

لو�ء ��سرت�تيجية جديدة للتمويل متناهي �ل�سغر 

)IMF 2016, 23(. �إذ� جنحت �خلطة، فمن �ساأنها 

حت�سني �خلدمات �ملقدمة لر�ئد�ت �الأعمال، ال �سيما 

يف �جلهات �لد�خلية يف تون�س، حيث وكما �أ�رشنا 

�أعاله، تعد ن�سبة �مل�ساركة �لن�سائية يف �لقوى �لعاملة 

متدنية للغاية وت�سود معدالت بطالة ن�سائية عالية 

للغاية. �إن بناء �سبكة رعاية �جتماعية وطنية هو 

�أمر من �ساأنه �إتاحة فر�س �لعمل للن�ساء، مع متكني 

�الأمهات من �النخر�ط يف �سفوف �لقوى �لعاملة 

و�ال�ستمر�ر فيها، مع �إمكانية تقلي�س معدل �لبطالة 

�لن�سائية �ملرتفع للغاية يف تون�س.

ويف عام 2017 �أ�سفرت ��ستجابة �حلكومة جلهود 

منا�رشة �حلركة �لن�سائية عن ثالثة تغيري�ت مف�سلية 

وهامة. �الأول هو �إلغاء �حلكومة الأمر �سادر عام 

1973 يحظر على �لتون�سيات �مل�سلمات �لزو�ج من 

غري �مل�سلمني. و�لتغيري �لثاين هو تد�سني �لربملان 

الأقوى قانون ملكافحة �لعنف �الأ�رشي �إىل �الآن. 

و�لثالث هو رد �لرئي�س ب�سكل �إيجابي على دعو�ت 

�إلغاء قانون �ملو�ريث �لذي يكر�س لالم�ساو�ة. ميكن 

للتقدم على هذه �جلبهات �أن ميّد �لن�ساء �لتون�سيات 

مبزيد من �الإدماج �الجتماعي و�لكر�مة و�الأمان 

�القت�سادي و�لبدين.

 

تو�سيات من اأجل اإ�سالح 
ال�سيا�سات 

��ستفادت �لن�ساء �لتون�سيات من عقود طويلة من 

ن�سوية �لدولة، ومن حركة ن�سوية متتعت بطابع 

موؤ�س�سي، ومن �نتقال دميقر�طي �ساهم يف ظهور 

مبادر�ت �أكرث لالإقر�ر بحقوق �ملر�أة ومتثيلها 

وبالتعاون مع ويف ظل مواكبة 

جهود االحتاد التون�سي لل�سغل 

)العمل( ومنظمات حقوق 

االإن�سان واالحتادات املهنية 

ومر�سد احلقوق االجتماعية 

وال�سيا�سية واالقت�سادية، 

متكنت منظمات حقوق املراأة 

التون�سية من تو�سيل اأ�سواتها 

اإىل ال�ساحة ال�سيا�سية اجلديدة 

االأكرث تعددية التي انفتحت منذ 

بداية الربيع العربي.
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و�سمولها. وبالتعاون مع ويف ظل مو�كبة جهود 

�الحتاد �لتون�سي لل�سغل )�لعمل( ومنظمات حقوق 

�الإن�سان و�الحتاد�ت �ملهنية ومر�سد �حلقوق 

�الجتماعية و�ل�سيا�سية و�القت�سادية، متكنت منظمات 

حقوق �ملر�أة �لتون�سية من تو�سيل �أ�سو�تها �إىل 

�ل�ساحة �ل�سيا�سية �جلديدة �الأكرث تعددية �لتي �نفتحت 

منذ بد�ية �لربيع �لعربي. ويف حني كانت �ملكت�سبات 

كبرية ومثرية لالإعجاب، فما ز�لت توجد ثغر�ت 

ونو�ق�س، ال �سيما فيما يخ�س �لتمكني �القت�سادي 

للن�ساء. فاأغلب �لتون�سيات – با�ستثناء �لن�ساء �ملهنيات 

�الأعلى ن�سيًبا من �لتعليم – خامالت �قت�سادًيا 

�إىل �الآن، مع كون �ل�رشيحة �الأكرث معاناة من 

�لبطالة هي �ل�سابات �ملتعلمات. كما ميكن حت�سني 

ظروف �لعمل يف �لقطاع �خلا�س لتوفر �ملزيد 

من �لرعاية لالأم �لعاملة. ومنذ عام 2014 �أدت 

م�سكالت حزب ند�ء تون�س و�حلكومة �إىل جملة من 

�ال�ستقاالت و�إعادة �لرتتيب للحكومة و�لوز�ر�ت 

و�إىل حلظات من �جلمود و�الأزمات، ما �أ�سفر 

يف نهاية �ملطاف عن ركود �أجندة �ل�سيا�سات. 

 La « :وكما قالت �لنقابية �لن�سوية �سامية لطيف

 transition démocratique a réussi sur le
 plan politique et plus au moins sur le

 plan démocratique mais pas sur le plan
gouvernance et développement » )�ت�سال 
�سخ�سي، 2017(.5 يجب �الآن توجيه �الهتمام �إىل 

�مل�ساركة �القت�سادية للن�ساء ومتكينهن �قت�سادًيا.

�أواًل، من �ساأن �خلطة �حلكومية �ل�ساعية لزيادة 

�مل�ساركة �لن�سائية يف �لقوى �لعاملة كن�سبة من 

�إجمايل تعد�د �لقوى �لعاملة �أن تنجح عرب تاأ�سي�س 

دور ح�سانة و مر�كز رعاية لالأطفال يف �الأحياء 

�ل�سكنية على م�ستوى �لدولة، مع توفري �لتدريب 

�ملهني للن�ساء ل�سغل �لوظائف بهذه �ملن�ساآت. 

فاحتماالت توليد فر�س �لعمل – للن�ساء و�لرجال 

على �ل�سو�ء – تبدو ظاهرة للعيان هنا. ومع �ت�ساع 

�لقاعدة �ل�رشيبية، ميكن للحكومة فر�س �إجاز�ت 

�أمومة مدفوعة �الأجر يف �لقطاع �خلا�س، وميكن 

متويل هذه �الإجاز�ت من �الأرباح �لعامة �أو عرب 

مزيج من م�ساهمات �حلكومة و�أ�سحاب �لعمل 

و�لعاملني. يجب عر�س �إجازة �الأمومة ب�سفتها 

م�سوؤولية �حلكومة و�أ�سحاب �لعمل وب�سفتها حق من 

حقوق �الأم �لعاملة. ومن �ساأن �إن�ساء دور ح�سانة 

لالأطفال �الإ�سهام يف تعزيز �مل�ساركة �لن�سائية يف 

�لقوى �لعاملة، وزيادة �نخر�ط �لن�ساء �ملتزوجات 

فيها. ويف توفري �لتو��سل �الجتماعي عايل �جلودة 

لالأطفال. ميكن �أن يبد�أ توفري من�ساآت رعاية �الأطفال 

باجلهات �الأفقر، يف �سيدي بوزيد و�لقريو�ن 

و�لق�رشين، مبنطقة �لو�سط و�لغرب، وهي �جلهات 

�لتي تعاين من تدٍن كبري يف م�ساركة �لن�ساء يف �لقوى 

�لعاملة ومن معدالت بطالة عالية. ومن �ساأن ر�سد 

و�إنفاذ قانون �لعنف �سد �ملر�أة �جلديد �أن يعزز من 

�لق�ساء على �لعنف �الأ�رشي و�لرتهيب �ملجتمعي 

و�لتحر�س �جلن�سي باأماكن �لعمل يف تلك �جلهات.

ويعد معدل �لبطالة �ملرتفع يف �سفوف �ملوؤهالت 

حديًثا للعمل – ال �سيما �ل�سابات �ملتعلمات – جمال 

�سيا�سات �آخر يحتاج �إىل عناية ُملحة وعاجلة. مبا �أن 

هناك بع�س �خلالف بني �خلرب�ء فيما يخ�س �حللول 

�لالزمة للتوفيق بني �لتعليم و�سوق �لعمل، فمن �ملفيد 

�إجر�ء ��ستق�ساء�ت مع �لطالبات و�ملعلمات و�ملعلمني 

)ولي�س �أ�سحاب �لعمل فح�سب( لتحديد كيف وملاذ� 

تعاين �خلريجات – ال �سيما �ل�سابات �ملتخرجات يف 

تخ�س�سات �لعلوم و�لتقنية و�لهند�سة و�لريا�سيات 

)تخ�س�سات STEM( – من �سعوبة يف �حل�سول 

على وظائف جيدة. وفيما يخ�س �ل�سيد�ت على 

م�ستوى �لتعليم �لثانوي �أو �أقل، خارج �لقوى 

�لعاملة، فالبد من �لرتكيز على فح�س مقرر�ت 

�ملد�ر�س و�لكتب �ملدر�سية للوقوف على ما �إذ� كانت 

�الأدو�ر �جلندرية �لتقليدية و�لتنميط متثل جزًء� من 

�مل�سكلة.

لقد �أدت ظروف تون�س �القت�سادية �حلرجة 

و�لقانون �ملايل �لذي يقرتح �إ�سافة تد�بري تق�سف، 

�إىل ��سطر�بات و�حتجاجات، يف يناير/كانون 

�لثاين 2018. وبذلك، فالبد من �لعمل �رشيًعا على 

�إظهار �لتز�ٍم بالدمج �الجتماعي �القت�سادي وباإتاحة 

فر�س �لعمل. و�لنقطة �ل�سليمة للبدء بهذ� �مل�سعى هي 

�لرتكيز بقدر �أكرب على �لن�ساء و�الأطفال يف تون�س.
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الهوام�س

1  �ملنظمتان �لنا�سطتان و�لقائمتان منذ فرتة طويلة 

�ملعنيتان بحقوق �ملر�أة هما �جلمعية �لتون�سية للن�ساء 

�لدميقر�طيات )ATFD( وجمعية �لن�ساء �لتون�سيات 

للبحث حول �لتنمية )AFTURD( وتقوم �ملنظمتان 

باإعد�د �لبحوث وجتريان �أن�سطة �ملنا�رشة منذ عام 

1989. تتعاون هيئة �سيا�سات �ملر�أة �ملمولة حكومًيا، 

وهي مركز �لبحوث و�لدر��سات و�لتوثيق و�الإعالم 

حول �ملر�أة )�لكريديف( مع �أع�ساء وع�سو�ت 

AFTURD وATFD، ومع باحثي حقوق �ملر�أة يف 
تون�س ومع هيئات �الأمم �ملتحدة ومع �جلهات �ملانحة 

�لدولية يف �إجر�ء �لبحوث حول خمتلف جو�نب حياة 

�لن�ساء.

 Tunisia: High rate of” :2  �نظر

 unemployment among youth and women,”
.Tunis Times, May 25, 2014

3  كانت قطاعات �لت�سنيع �مليكانيكي و�الإلكرتوين 

و�إنتاج بع�س مكونات �ل�سيار�ت هي �لقطاعات 

�الأعلى ن�ساًطا من حيث �ل�سادر�ت يف تون�س، منذ 

�لت�سعينيات، وفاقت معدالتها قطاع �ملن�سوجات 

و�ملالب�س �لذي كانت له �ليد �لعليا �سابًقا. �نح�رش 

قطاع �ملن�سوجات و�ملالب�س من 42% )ن�سبة �إىل 

جميع �ل�سادر�ت �ل�سلعية( يف 2004، �إىل %27 

يف 2008. على �لنقي�س، ز�دت �سادر�ت 

 Ayadi and( %30 الإلكرتونيات و�لكيماويات �إىل�

 .)Mattoussi, 2014, Appendix Table A3, 15
�قرت�ًنا بقطاع �الإنتاج �لزر�عي �لغذ�ئي، فهذه هي 

�أعمدة �لقدرة �الإنتاجية يف جمال �لت�سنيع. قطاع 

�ملن�سوجات و�ملالب�س قطاع كثري �لعمالة ن�سبًيا وما 

 Jaud and Freund( ز�ل ن�سائًيا بدرجة كبرية

.)2015, Figure B1.1.1, 2

 Arfaoui and :4  هذ� �لق�سم يعتمد على

)2016( Moghadam

5  »جنح �لتحول �لدميقر�طي عموًما، على �ل�سعيد 

�ل�سيا�سي، لكن مل ينجح بعد من حيث �حلوكمة 

و�لتنمية«.

الكاتبة
د. فالنتني مقدم، هي مديرة برنامج �ل�سوؤون �لدولية 

و�أ�ستاذة علم �الجتماع يف جامعة نورث-�إي�سرتن 

وباحثة غري مقيمة يف معهد بيكر حلقوق �ملر�أة �لتابع 

لربنامج �ل�رشق �الأو�سط. كانت فيما �سبق مدير 

برنامج در��سات �ملر�أة و�أ�ستاذة علم �الجتماع يف 

جامعة بوردو. وُتركز بحوثها حالًيا على �لتحول 

�لدميقر�طي بعد �لربيع �لعربي.
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