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 قَدِّمةم
 في ووظظائفف على االحصوولل في االجنسيینن بيینن االتووااززنن ااختاللل نتائج بعضض على االضووء تسليیطط إإلى االتقرريیرر هھھھذذاا فف يیهھدد
 جهھدد في أأجرريي االذذيي » شيیميیرراا « االبحثث بمشررووعع االددررااسة هھھھذذهه تقوومم .توونسس في وواالمهھني ااألكادديیمي االمجاليینن كال

 « مشررووعع منن االعامم االهھددفف .ااألخررىى ووااألووررووبيیة االعرربيیة وواالمؤؤسساتت قررططاجج   بجامعة االعلوومم كليیة بيینن مشترركك
 بنووعع االمتعلقة االبحووثث مجالل في االمتووسطط  االبحرر حووضض ددوولل وو ااألووررووبي ااالتحادد بيینن االتعاوونن تعززيیزز هھھھوو  » شيیميیرراا
 االنساء ضدد وواالعززلل االجنسيینن بيینن االمساووااةة عددمم لجذذوورر فهھمم أأفضلل إإلى يیهھددفف االبحووثث مجالل في االتعاوونن .وواالعلمم االجنسس

 كيیفف ووتحليیلل وواالتقاليیدد االثقافيیة االتنووعاتت مررااعاةة مع وولكنن االمتووسطط٬، ااألبيیضض االبحرر منططقة في خصووصا االعلمم في
 .االكبيیررةة ألهھھھميیتهھا نظظرراا االتحدديیدد ووجهھ على االمسالة هھھھذذهه معالجة االمتووسطط االبحرر لددوولل يیمكنن

 ٬، لبنانن ٬،ااألررددنن ٬، مصرر ٬،االجززاائرر) االمتووسططيیة االعرربيیة االددوولل في ووططنيیة بيیاناتت إإنتاجج إإلى االبحثث مشررووعع يیهھددفف
 معايیيیرر ووضع بهھددفف االررااهھھھنة٬، االحالة بشأنن مقاررنن لتحليیلل أأساسا تشكلل أأنن يیمكنن (ووتوونسس سوورريیا ٬، فلسططيینن ٬، االمغرربب
 إإلى ووااالستررااتيیجيیيینن االسيیاساتت مقرررريي االباحثيینن٬، يیووجهھ أأنن يیمكنن أأساسس خطط على االمجالل هھھھذذاا في االمستقبليیة االتنميیة
 .معالجتهھا يیجبب االتي االقضايیا

 
 :االوططني االصعيید على بلد كل في االعلم في للمرأأةة االحالي االوضع لدعم ررئيیسيیة موااضيیع ثالثة على االبحث يیركز

 وواالمهھنيیة٬، االعلميیة االمجاالتت في وواالرجل االمرأأةة تشمل االتي االجنس نوعع حسب االمصنفة ااإلحصاءااتت جمع •
 ;وواالنفوذذ ااألقدميیة

 االعزلل االتركيیزعلى مع االعلميیة االمهھنيیة االحيیاةة في االجنسيین بيین االمساووااةة عدمم حولل االعلميیة االمؤلفاتت جمع •
 االجانبيین؛ هھھھذيین ووآآثارر ووأأسبابب وواالعمودديي ااألفقي

 ووااإلجرااءااتت االوططنيیة ااالسترااتيیجيیاتت االتشريیعاتت٬، االجنسيین٬، بيین االمساووااةة في االمتاحة االسيیاساتت ااستعرااضض •
 .االفرصص تكافؤ تشريیعاتت فيیهھ بما االمرأأةة لصالح ااإليیجابيیة

 مسألة هھھھوو االمهھنيیة وو االعلميیة االمجاالتت في وواالررجلل االمررأأةة تأثيیرر وو ااألقددميیة ٬،االجنسيینن بيینن االعدددد في االخلل أأنن االحقيیقة
 عددمم أأنن علما .مؤؤسسة ووكلل مهھنة ووكلل مجتمع كلل عمقق في تقع االجنسيینن بيینن االمساووااةة عددمم االووااقع٬،إإنن في .عالميیة
 تكنن لمم ما االمجالل هھھھذذاا في هھھھامة تغيیيیررااتت تحددثث أأنن يیمكنن ذذااتي٬،ال تصحيیح ذذااتت بظظاهھھھررةة ليیسس االجنسيینن بيینن االتووااززنن
 .ااتخاذذهھھھا تعيینن قدد مظظاهھھھررهه منن محددددةة جوواانبب تستهھددفف ملمووسة تدداابيیرر هھھھناكك

 وواالنفووذذ؛كما ااألقددميیة وو االعلميیة االمجاالتت في وواالررجلل االمررأأةة بيینن بالتووززيیع االمتعلقة ااإلحصاءااتت االتاليیة ااألقسامم تشررحح
 .بتووصيیاتت االتقرريیرر وويیختتمم .االجنسيینن بيینن االمساووااةة سيیاساتت لبعضض ااستعررااضا نقددمم
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 االعلم في االمرأأةة إإحصاءااتت
 وواالبيیاناتت االمنهھجيیة االقضايیا

 : االررئيیسيیة االبيیاناتت مصاددرر

  - INSلإلحصاء االووططني االمعهھدد •

  - ONEQوواالتشغيیلل االمهھني االتكوويینن ووززااررةة •

  - MESRSاالعلمي وواالبحثث االعالي االتعليیمم ووززااررةة •

  - BEPPوواالبررمجة االتخططيیطط وو االددررااساتت مكتبب •

  - ANETIاالمستقلل وواالعملل للتشغيیلل االووططنيیة االووكالة •

  - ONSTوواالتكنوولووجيیا للعلوومم االووططني االمررصدد •

 منن تنبع بالباحثيینن االخاصة االبيیاناتت اافتقارر إإنن .االباحثيینن فئة تخصص توونسس عنن االبيیاناتت جمع في االررئيیسيیة االمشكلة كانتت
 االباحثيین٬،االفنيیيین بيین وواالتميیيیز .مفصل تحليیل إإلى تفتقر االباحثيین فئة فإنن لذلك٬، .تونس في R&D مسح ووجوودد عددمم

 .ووااضحا ليیس أأخرىى وومناصب

ذلك٬،فيیغيیابدررااسةااستقصائيیةعناألجورر٬،ليیسهھناكأيیضاأأيیةبيیاناتأووليیةلتقديیراالفجوةةفيیاألجورربيینالجنسيینفيیاألووساططاألكا عالووةةعل
 .دديیميیة

 ووليیس االحكوميیة وواالقطاعاتت االعالي للتعليیمR & D االنفقاتت على جزئيیة معلوماتتONSTووMESRSمن االبيیاناتت توفر
 .االتجارريیة ااألعمالل لقطاعع

 .أأكبر بسهھولة تتوفر ااألكادديیمي وواالبحث االعلم عن االبيیاناتت

 :االموظظفيین لتعليیم ددررجاتت 9 تونس تطبق

 أأستاذذ:أأ االدررجة •

 محاضر أأستاذذ :بب االدررجة •

 مساعد أأستاذذ:تت االدررجة •

 مساعد :ثث االدررجة •

 االجامعيیة االمستشفيیاتت في ررئيیسي موظظف :جج االدررجة •

 تكنولوجي أأستاذذ :حح االدررجة •

 تكنولوجي :خخ  االدررجة •

 تكنولوجي مساعد :ثث االدررجة •

 أأخرىى ددررجاتت •



٤ 
 

 على االمطبق االدررجاتت نظامم مع للمقاررنة قابلة تكونن أأنن يیمكن ألنهھا فقط أأ٬،بب٬،تت٬،ثث ددررجاتت في االدررااسة هھھھذهه في بحثنا
 حسب أأ ددررجة أأفراادد تقسيیم نن يیمك أأنهھ من االرغم على .ااألخرىى االشريیكة االمتوسطيیة االبلداانن في ااألكادديیميیيین االموظظفيین

 .أأ ددررجة موظظفيین سن عن متاحة معلوماتت توجد اا االعلومم مجالل

 في االمؤسساتت ررئيیساتت االنساء عددد :مؤشريین يیتوفر االعلمي٬، ألعمالل جدووال تحددد أأنن للمرأأةة يیمكن مدىى أأيي إإلى لتقيیيیم
 ااألخرىى االمؤسساتت أأوو االجامعاتت ررئيیساتت االنساء على يیركز االذيي ووهھھھو تقيیيیداا أأكثر وومؤشراا  االعالي االتعليیم قطاعع

 االنسا وونسبة االمجالس في االنساء نسبة عن بيیاناتت هھھھناكك ذذلك٬،ليیس مع .االعالي االتعليیم في االدكتوررااهه شهھاددااتت لتقديیم االمعتمدةة
 .االبحوثث تمويیل من وواالمستفيیديین االمتقدميین بيین ء

 :مقدمة
 في ٪62 االذكورر تشغيیل معدلل بلغ 2010،٬ سنة :تونس في جداا كبيیرةة االتوظظيیف معدالتت في االجنس نوعع بيین االفجوةة إإنن

 في تونس نن عع عنهھا االمبلغ االتوظظيیف معدالتت من جداا قريیبة ااألررقامم  هھھھذهه .فقط ٪20 ااإلناثث في االنسبة هھھھذهه بلغت حيین
 .االدوولي االبنك عن االصاددررةة االعالم في االتنميیة مؤشرااتت سلسلة

   االمنارر٬،جامعة تونس جامعة :هھھھي االمسجليین االطالبب عددد حيیث من جامعاتت أأكبر ثالثث  .جامعة 13 تونس في يیوجد
 شهھاددااتت لتقديیم معتمدةة   41منهھا ووكليیاتت معاهھھھد بيین 193   تجمع 13 االجامعاتت هھھھذهه .صفاقس  ووجامعة  قرططاجج

 .االدكتوررااهه

 االعلم في االمرأأةة ووجودد
 االوقت في .2010 عامم في ٪56 إإلى 2004 عامم في ٪48 من االدكتوررااهه خريیجي بيین االنساء نسبة ززااددتت تونس٬،   في

 .االتعليیم من االمستوىى بهھذاا االدكتوررااهه ططلبة بيین االرجالل من أأكثر إإناثث هھھھناكك االحاضر٬،

 ااألفقي االعزلل أأوو االعلميیة  االمجاالتت
 هھھھوو للتأكيیدد ااألوولى  االمالحظظة  .١۱ االبيیاني االررسمم منن يیتضح كما االعلوومم مجاالتت مختلفف عبرر االددكتووررااهه ططلبة ااإلناثث هھھھؤؤالء تتووززعع وو
 االططبيیعيیة االعلوومم في االمساووااةة ووتتحققق االعلوومم منن مجاالتت ٤ في االددكتووررااهه ططلبة بيینن االررجالل عدددد االنساء عدددد يیفووقق توونسس٬، في أأنهھ
 ما .االعلوومم مجاالتت جميیع في بكثيیرر ذذلكك منن أأقلل تكوونن أأنن إإلى تميیلل االنساء حصة ااألخررىى االشرريیكة االمتووسططيیة االبلدداانن في .وواالهھنددسة
 وواالعلوومم وواالررعايیة االصحة في االددكتووررااهه خرريیجي منن االمططلقة ااألغلبيیة يیشكلنن االنساء أأنن معررفة هھھھوو ااإلططالقق على االددهھھھشة يیثيیرر ال
 كانن (٣۳٨۸) وواالررعايیة االصحة في االددكتووررااهه خرريیجي عدددد إإجمالي أأنن االمالحظظة يیجددرر . االقانوونن وو االتجارريیة ووااألعمالل ااالجتماعيیة
 وواالعلوومم االترربيیة في االددكتووررااهه حملة بيینن أأقليیة تشكلل توونسس في االنساء أأنن االملحووظظ ذذلكك٬،فمنن منن عكسس على .٢۲٠۰١۱٠۰ في جدداا منخفضا
 ددكتووررااهه خرريیجي ٤٦ سووىى هھھھناكك يیكنن لمم االتعليیمم مجالل في أأنهھ الحظظ .مؤؤنثة تكوونن أأنن إإلى تميیلل االميیادديینن هھھھذذهه أأنن وواالفنوونن٬،مع ااإلنسانيیة
 حقلل هھھھوو االنساء٬،وو منن هھھھمم وواالحاسباتت وواالرريیاضيیاتت االعلوومم في االددكتووررااهه حملة منن ٪٦١۱ أأنن أأيیضا بالذذكرر االجدديیرر وومنن .٢۲٠۰١۱٠۰ في
 وواالتصنيیع االهھنددسة في االددكتووررااهه ططلبة بيینن االنساء منن منن ٪٤٥ هھھھناكك أأنن أأيیضا نالحظظ وو.االنساء جذذبب في صعووباتت عاددةة لدديیهھ آآخرر
 .االتوونسي ااألكادديیمي االمجالل تنسخ ال االعلوومم مجاالتت في االجنسيینن بيینن للفصلل االتقليیدديیة االنماذذجج أأنن إإلى يیشيیرر  وواالذذيي وواالبناء٬،
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االدكاترةة  نسبة  CITE 6   ٢۲٠۰١۱٠۰  االدررااسة٬،  فرعع  حسب:١۱شكلل  

 

Source: National expert 

 في وواالذكورر ااإلناثث االدكتوررااهه خريیجي توززيیع يیقاررنن االذيي (2) االبيیاني االرسم على االنتائج (بديیهھي غيیر) نفس ووضع يیتم
 في وواالحوسبة وواالريیاضيیاتت االعلومم في بدكتوررااهه للقيیامم االرجالل من عرضة أأكثر هھھھن االنساء .االدررااسة من ووااسعة مجاالتت

 .وواالفنونن ااإلنسانيیة االعلومم في بذلك للقيیامم عرضة أأكثر هھھھم االرجالل أأنن حيین

 ٢۲٠۰١۱٠۰  االجنس٬،  حسب  للدررااسة  االرئيیسيیة  االحقولل  عبر  االدكتوررااهه  خريیجي  توززيیع:  ٢۲شكل
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Source: National expert 

  االرقم هھھھذاا .وواالهھندسة االطبيیعيیة االعلومم في االدكتوررااهه خريیجي من ٪50 االنساء مثلت  2010،٬ عامم في االمجموعع٬، في
 االنساء أأنن من االرغم على .وواالهھندسة االعلومم من االمختلفة االفرعيیة االحقولل بيین االتفاووتت من عالل مستوىى يیغطي ااإلجمالي
 االهھندسة في فقط ٪42ـ41 تمثلن أأنهھن إإال االحيیاةة علومم من االفرعي االحقل في االدكتوررااهه خريیجي مجموعع من ٪76 يیشكلن
 .(3 االبيیاني االرسم) ووااإلحصاء االريیاضيیاتت وو االصفقاتت ووهھھھندسة

 ٢۲٠۰١۱٠۰  االدررااسة٬،  فرعع  حسب  وواالهھندسة  االطبيیعيیة  االعلومم  من    االدكتوررااهه    على  االمتحصليین  نسبة:  ٣۳شكل

 

Source: National expert 

 االعمودديي االتميیيیز أأوو ااألقدميیة
 عمل مرااحاللل جميیع في االرجالل حصة فاقت االنساء حصة 2010عامم في أأنهھ يیوضح 4 االبيیاني االرسم في االمقصي االرسم

 ووهھھھكذاا .االرجالل من فقط ٪35 وو االنساء من ٪65 هھھھناكك (ISCED 5A) االماجستيیر ططالبب بيین .ثث االدررجة حتى ااألكادديیمي
 االشيء وو .٪58 إإلى ترتد االنساء حصة االمستوىى٬،فأنن هھھھذاا على  االخريیجيین بيین . عاليیا تأنيیثا يیشهھد االطلبة مجموعع فإنن
 خريیجي من ٪56 وو االدكتوررااهه ططلبة من ٪61 االنساء ووتمثل  .االدكتوررااهه من االتالي االمستوىى في مالحظتهھ يیمكن نفسهھ

 تمثل أأنهھا االعددد٬،إإال في االرجالل تفوقق االنساء تزاالل ثث٬،ال االدررجة ااألكادديیميیيین٬،في االموظظفيین من ددررجة أأددنى في .االدكتوررااهه
 مصراا على يینفتح ووأأنهھ تونس في يینفتح االمرحلة هھھھذهه في االمقص إإنن .ثث االدررجة في ااألكادديیميیيین االموظظفيین جميیع من 57٪
 ااألكادديیميیيین من أأ االدررجة بيین من االقمة٬، ووفي ٪23 إإلى بب االدررجة ٪٬،في36 إإلى ترتد االنساء ثث٬،حصة االدررجة في  .عيیهھ
 من جداا صغيیرةة حصة سوىى أأ االدررجة تمثل ااألكادديیميیيین٬،ال االموظظفيین بمجموعع مقاررنة .االنساء من فقط  ٪ 13 لنا بقى

 ااألكادديیميیيین جميیع من ٪12 أأ االدررجة من وواالذكورر ااإلناثث ااألكادديیميیيین جميیع من ٪2  أأ االدررجة من ااإلناثث االموظظفيین٬،تمثل
 .االذكورر

 

 من االسفلي االنصف في االنساء فضل االذيي االجنسيین بيین االتوااززنن ااختاللل أأنن االوقت٬،يیبدوو  مروورر ذذلك٬،مع على ووعالووةة
 ااألكادديیمي االسلم أأعلى نتسلق نحن االبيیاني٬،وو االرسم من االعلويي االنصف في أأقوىى يیصبح أأنهھ يیظهھر بيینما ااألكادديیمي االعمل
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  علوومم  االحيیاةة     االعماررةة  وواالبناء االتصنيیع  
      وواالمعالجة

      االعلوومم  االططبيیعيیة       االحووسبة االهھنددسة  ووهھھھنددسة  
      االصفقاتت

االرريیاضيیاتت  
      ووااإلحصاء
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 تسلق نحن وو أأكثر ببطء وولكن االرجالل بركب تلحق االنساء بدأأتت  .االجنسيین بيین االمساووااةة نحو أأقل تقدمم هھھھناكك أأنن يیبدوو
 .االدررجاتت

 

 مرتفع ووهھھھومعدلل االزجاجي مؤشراالسقف قبل من أأيیضا ووضع تونس في ااألكادديیمي االعالم في سميیك ززجاجي سقف ووجودد
 .2010  عامم في 3.4 إإلى 2004 عامم في 3.1 من ااررتفع جداا

  االتدرريیس٬،  هھھھيیئة  ووأأعضاء  االطالبب:مصر  في  ااألكادديیمي  االعمل  مستويیاتت  مختلف  في  وواالنساء  االرجالل  نسب:  ٤شكل  
٢۲٠۰٠۰٤/٢۲٠۰١۱٠۰ 

 

 االمصددرر  :  خبيیرر  ووططني  

 خاللل من مبيین هھھھو كما وواالهھندسة بالعلومم االخاصص االمحددد االميیداانن في جداا مشابهھا االمقص مخطط يیبدوو 2010،٬ عامم في
 في ثم .االدكتوررااهه في االتخرجج في االمساووااةة مع االرجالل من أأعلى االنساء نسبة تزاالل ال ثث٬، االدررجة حتى .5 االبيیاني االرسم
 بب٬، االدررجة مستوىى في ااالتساعع٬، في االفجوةة تستمر ذذلك بعد وو .االنساء من فقط ٪38 وويیبقى اانعكاسس  هھھھناكك تت٬، االدررجة
 هھھھذاا في .وواالهھندسة االعلومم مجالل في ااألكادديیميیيین من أأ االدررجة من فقط ٪15 ووهھھھن ٪21 إإلى االمرأأةة نصيیب اانخفض
 االمجاالتت جميیع في عليیهھ كانن مما بقليیل أأقل هھھھو وواالهھندسة االعلومم في االجنسيین بيین االتوااززنن ااختاللل ااألعلى٬، االمستوىى
 االموظظفيین من أأ االدررجة من ٪12 وو وواالهھندسة االعلومم في االموظظفيین من أأ االدررجة من ٪15 االنساء تمثل :مجتمعة االعلميیة

 .معا االعلميیة االمجاالتت جميیع في

 االدررجة حتى االمستويیاتت جميیع على هھھھائل بشكل ااززددااددتت قد االنساء نسبة أأنن تتبيین 2010 وو 2004 عامي بيین   مقاررنة
 من االرغم ووعلى .وواالخريیجيین االدكتوررااهه وو االماجستيیر ططالبب بيین ااألغلبيیة ووضع إإلى ااألقليیة ووضع من االنساء تحركت.ثث

 .بكثيیر ووضوحا أأقل االزيیاددةة هھھھذهه االدررجاتت٬،كانت مختلف في أأيیضا حصتهھا ززيیاددةة
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  هھھھيیئة  ووأأعضاء  االطالبب:لبنانن  في  وواالهھندسة  االعلومم  في    ااألكادديیمي  االعمل  مستويیاتت  مختلف  في  وواالنساء  االرجالل  نسب:  ٥شكل  
٢۲٠۰٠۰٤/٢۲٠۰١۱٠۰    االتدرريیس٬،        

 

 االمصددرر  :  خبيیرر  ووططني

 ااألكادديیميیيین جميیع من ٪27 حيیث االطبيیة االعلومم في أأفضل ممثلة تونس في ااألكادديیميیيین االموظظفيین من أأ االدررجة من ااإلناثث
 ااإلنسانيیة االعلومم وو ااالجتماعيیة٬، االعلومم في أأ االدررجة من االموظظفيین جميیع من ٪16-15 حواالي .االنساء من أأهھھھم االدررجة من

 فقط حيیث وواالزررااعة وواالتكنولوجيیا االهھندسة مجالل في سع أأوو هھھھي االجنسيین بيین االفجوةة .االنساء من هھھھم االطبيیعيیة وواالعلومم
 .االنساء من هھھھم أأ االدررجة من ااألكادديیميیيین من أأقل أأوو 10٪
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االصنفف  مووظظفي  ااإلناثث  نسبة   A ٢۲٠۰١۱٠۰  للعلوومم٬،  االررئيیسي  االميیدداانن  حسبب:  ٦شكلل

 

 االرسم) االطبيیعيیة االعلومم وو االطب في هھھھو أأ االدررجة من االموظظفيین من ااإلناثث وو االذكورر من ااألكبر االجزء إإنن تونس٬، في
 .(7 االبيیاني

 ٢۲٠۰١۱٠۰  االجنس٬،  حسب  االعلومم  مجاالتت  حسب  A    االدررجة  من  االتدرريیس  هھھھيیئة  أأعضاء  توززيیع:  ٧۷شكل

 

 االمصددرر:  خبيیرر  ووططني
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 االعلومم في االقراارر صنع على االحصولل فرصص
 بيین من . ٪11 نسبة مع يیتواافق ووهھھھذاا ااإلناثث من ررئيیس لهھا 21 فقط تونس في 193 االجامعيیة االكليیاتت وو االمعاهھھھد بيین من
  .االدكتوررااهه ددررجة لتقديیم معتمدةة 41 االجامعيیة٬، وواالكليیاتت االمعاهھھھد هھھھذهه

 تقريیبا االمرأأةة إإنن بالتالي .٪0.2 نسبة مع يیتواافق ووهھھھذاا ررئيیسة لديیهھ 1 فقط االمعاهھھھد من ااألضيیق االفرعيیة االمجموعة هھھھذهه من
 .ااألكادديیمي االقراارر صنع عمليیة من غائبة

 االجنسيین بيین االمساووااةة سيیاساتت

 االسيیاسة سيیاقق

 االتشريیعي ااإلططارر
 صدوورر مع بدأأ لقد .1956 في ااالستقاللل االبالدد مكسب منذ تدرريیجيیا االجنسيین بيین االمساووااةة تشريیع تونس٬،تم في

 االطالقق وو االرسمي االمدني االزووااجج ووأأنشأ االزووجاتت٬، تعددد أألغى االذيي 1956،٬ عامم في االشخصيیة ااألحواالل قانونن
 من 6 االماددةة نصت ووقد .االقانونن أأمامم االزووجيین بيین االمساووااةة أأساسس على ألسرةة جديیدلل هھھھيیكل ووأأنشأ االقانوني
 أأمامم سوااء ووهھھھم وواالوااجباتت االحقوقق في متساوووونن االموااططنيین جميیع" أأنن (1959) االقديیم االتونسي االدستورر
 :مجاالتت االل جميیع في للمرأأةة ااألساسيیة االحقوقق لمنح تدرريیجيیا االالحقة االقواانيین أأمامم االطريیق مهھد ٬،مما".االقانونن

 ااألهھھھليیةوواالحقفيیالتصويیت٬،االحقفيیالعمل٬،االحقفيیالتعليیمالمجاني٬،االحقفيیالحمايیةااالجتماعيیة٬،وواالحقفيیإبراامالعقودد٬،االخ

 تحفظاتت مع 1985 عامم في (سيیدااوو) االمرأأةة ضد االتميیيیز أأشكالل جميیع على االقضاء حولل ااتفاقيیة على تونس صاددقت
 (دد) وو (خخ) ٬، ( حح) ٬، (ثث) ٬، (تت) 16 ٬،وواالماددةة(ااألططفالل بجنسيیة يیتعلق ما في متساوويیة حقوقق) (2) 9 االماددةة أننبش

 ٬،مع(االخالفف حالل في االتحكيیم ااالتفاقيیة٬،أأيي بإددااررةة االمتعلقة) (1) 29 ٬،وو(ااألسريیة االحيیاةة وو االزووااجج في االمساووااةة)
 حيیث ااالتفاقيیة هھھھذهه لمقتضيیاتت ططبقا تشريیعي أأوو تنظيیمي قراارر أأيي تتخذ أأنن يیجب ال" االحكومة بأنن عامم إإعالنن ووجودد
  ." االتونسي االدستورر من ااألوولل االفصل أأحكامم مع يیتعاررضض نن أأ شأنهھ من االقراارر هھھھذاا مثل

 على يیحتويي ال وو وواالرجل االمرأأةة بيین االمساووااةة مبدأأ يیجسد ال االدستورر" أأنن حقيیقة على قلقهھا عن االلجنة أأعربت ووقد
  .االتميیيیزيیة ااألحكامم وو االقواانيین ااستمراارر وو "ااالتفاقيیة من  1 للماددةة ووفقا االمرأأةة ضد االتميیيیز تعريیف

 بمرحلة االعربي االربيیع بداايیة في 2011 يینايیر في علي بن االعابديین ززيین بالرئيیس ااإلططاحة منذ تونس تمر
 ٬،ااعتمد2014 عامم في .االيیقيین بعدمم االجنسيین بيین للمساووااةة االتشريیعي ااإلططارر مجالل في االتطوررااتت تتسم.اانتقاليیة
 ااإلعالنن أأنن من االرغم سيیدااوو٬،على ااتفاقيیة على االتحفظاتت جميیع لسحب مرسومم مشرووعع االتونسي االوززررااء مجلس
 مثيیر االجديید االدستورر في االتميیيیز لعدمم صريیح بند إإددررااجج يیزاالل ال .االمفعولل سارريي سيیبقى (أأعالهه االمذكورر) االعامم
 .االنسائيیة االحركة من قويیة ضغوطط من االرغم على للجدلل

 وواالسيیاساتت االمؤسساتت
 صعوباتت ووااجهھت نيیرووبي٬،لكنهھا مؤتمر تدااعيیاتت أأعقابب في 1980 أأوواائل في ااألسرةة وو للمرأأةة ووززااررةة أأوولل إإنشاء تم

 ددوورر تعزيیز على االحكومة سيیاسة االتطويیر وووواليیتهھ صالحيیاتهھا تعزيیز مع 1996 عامم في عاددتت .اانحاللهھا إإلى أأددتت
 مجالل ووززااررةة 2002،٬ عامم منذ .االمجاالتت هھھھذهه في االمعنيیة االوززااررااتت مختلف أأنشطة تنسيیق وو ااألسرةة وو االمرأأةة



١۱١۱ 
 

 وواالمسنيین وواالطفولة ووااألسرةة االمرأأةة لشؤوونن ووززااررةة أأصبحت االتواالي٬،وو على (2004)االسن كبارر وو (2002) االطفولة
(MAFFEPA). 

 MAFFEPAاالجنسيین بيین االمساووااةة سيیاساتت ووقيیاددةة ووتنفيیذ تصميیم في ررئيیسيیا ددوورراا تلعب. 

 هھھھامة هھھھيیاكل ثالثة خاللل من ررسالتهھا تحقيیق فيMAFFEPA ووتساعد

 عامم في أأنشئ االذيي(االكريیديیف) االمرأأةة حولل ااإلعالمم وو االتوثيیق وو االدررااساتت وو االبحوثث مركز •
 .MAFFEPAاالتقنيیة وو االعلميیة االهھيیئة ٬،ووهھھھو1990

 ووااألددااةة ااستشارريیة هھھھيیئة ٬،ووهھھھو1992 عامم في أأنشئ االذيي(CNFF) ووااألسرةة للمرأأةة االوططني االمجلس •
االرئيیسيیةللتنسيیقبيینالجهھاتالفاعلةاالحكوميیةووغيیراالحكوميیةفيیاالعتباررااتالمتعلقةبسيیاسةتعزيیزووضعالمرأأةةووااأل

 االحيیاةة في االمرأأةة مشارركة لتعزيیز لجنة :لجانن ثالثث خاللل من حاليیاCNFFأأنشطة تطويیر يیتم .سرةة
 االمسنيین؛ لتشجيیع ؛لجنة  االمهھنيیة وو ااألسريیة االحيیاةة بيین للتوفيیق لجنة االعامة؛

 .االوططني االتخطيیط إإططارر في ووتقيیيیم ااستشارريي تنظيیم هھھھيیكل هھھھي وو االتنميیة٬، وو للمرأأةة لوططنيیة اا االلجنة •

 في ااالستقاللل  منذ ااإلصالحاتت من موجاتت عدةة بهھا  االمتصلة وواالسيیاساتت االجنسيین بيین االتشريیعاتت شهھدتت
 ااألحواالل مجلة بإصداارر تميیزتت (1987-1957) بوررقيیبة االرئيیس عهھد في ااالستقاللل بعد ما مرحلة في .1956
 االمجاالتت في للمرأأةة أأساسيیة حقوقا تمنح أأخرىى قواانيین ٬،تلتهھا1959 عامم ددستورر وو 1956 عامم في االشخصيیة
 تطويیر تم ٠۰ وواالفتيیاتت للفتيیانن إإلزااميیا االتعليیم أأصبح وو ااألجورر في االمساووااةة إإددخالل ٬،تم1960 خاللل .ااألخرىى
 .وواالنساء للرجالل بالنسبة االتنميیة في وواالمشارركة االتعليیم أأمامم االطريیق فتح مما ااألميیة محو براامج

 االنوعع تبني وو االمرأأةة حقوقق تعزيیز  عمليیة باستمراارر (2011-1987) بوررقيیبة بعد ما مرحلة تميیزتت
 خصوصا ضغطت  قويیة نسائيیة حركة1980 في ووضعت.االفعليیة االمساووااةة إلنشاء كسيیاسة ااالجتماعي

 للتنميیة االتخطيیط عمليیة في ااالجتماعي االنوعع ددمج تم دق وو .ااالتجاهه هھھھذاا في االسلطة أأصحابب على 1990في
 االخطة إإعداادد مع ٬،أأيي1991 عامم منذ   االخماسيیة   االتنميیة خطط أأعمالل جدوولل على (ااالجتماعي االنوعع إإددماجج)

8 (1992-1996). 

 ززيیاددةة وو االسيیاسي االتحولل عمليیة في للمرأأةة االكاملة االمشارركة في ااألمل 2011 عامم في بدأأتت االتي االثوررةة جلبت
 اانتخاباتت في االجنسيین بيین االتكافؤ شرطط ااعتمد .االعامم االمجالل في بالتحديید وواالحريیاتت٬،وو االمرأأةة حقوقق تحسيین
 إإلى أأددىى االتبني ووهھھھذاا قواائمهھا٬، ررأأسس على االنساء ااألحزاابب بعض ووضعت بيینما .2011 في االتأسيیسي االمجلس
 لتغيیيیر االمدني االمجتمع مباددررااتت ططوررتت .2011 لعامم ااالنتخاباتت في للمرأأةة االسيیاسيیة االمشارركة تحسيین
  االمناخخ فيیظل للجدلل مثيیرةة مسألة يیشكل يیزاالل ال هھھھذاا أأنن ٬،ررغم االتميیيیز بعدمم صريیح شرطط إإددخالل وو االدستورر
 .2014 عامم نهھايیة في االعامة ااالنتخاباتت نتائج على تعتمد أأخرىى تطوررااتت .االحالي االسيیاسي

 االعلومم في االجنسيین بيین االمساووااةة سيیاساتت

 االعلومم مجالل في االجنسيین بيین االمساووااةة هھھھيیاكل
 االنساء لدعم االوززاارريي االمستوىى على ااالجتماعي بالنوعع تعنى ووحدةة أأوو ووططنيیة توجيیهھيیة لجنة تونس في يیوجد ال
 .االعلمي االبحث مجالل في
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 مؤشرااتت وو إإحصاءااتت
 " بشيیراابنمراادد"  يیحتويي .االعلومم وو االمرأأةة حولل االجنس نوعع حسب االمصنفة تت إلحصاء مركزيیة هھھھناكك ليیست
 االحيیاةة في االمشارركة وو االعمل وو وواالصحة االتعليیم مجاالتت في االجنس نوعع حسب مصنفة إإحصائيیة بيیاناتت على
 نوعع ذذااتت أأوو مصقولة ليیست لإلحصاء االوططني االمعهھد قبل من بانتظامم االمنشوررةة ااإلحصاءااتت لكن .االعامة

 .االبالدد في R&Dمسح هھھھناكك ليیس .لكفايیة فيیهھا بما االعلم في االمرأأةة حالة ووررصد لتقيیيیم ااالجتماعي

 االجنسيین بيین االتوااززنن تداابيیر
 صنع موااقع في االمرأأةة ووجودد حيیث من تحقيیقهھ االمراادد االهھدفف االتونسيیة االدوولة حدددتت سيیدااوو٬،فقد لتوصيیاتت ووفقا

 االقراارر صنع قرااررااتت في ااألشخاصص من ٪22.5 سوىى تمثل ال حاليیا االمرأأةة تزاالل ذذلك٬،ال مع وو .(٪30) االقراارر
 .االموظظفيین من ٪40 تمثل أأنهھا حيیث االمدنيیة٬، االخدمة في

 االقواائم ووضع يیجب أأنهھ على االتأسيیسي االمجلس أأعضاء اانتخابب قانونن نص 2011 عامم في االثوررةة بعد
 االمؤسساتت في للنساء أأخرىى حصص قوااعد توجد ال .وواالنساء االرجالل بيین االمساووااةة ااحتراامم مع ااالنتخابيیة

 االمثالل٬،ددعا سبيیل على .االعامة االحيیاةة في االمرأأةة إإددماجج لتعزيیز تطبيیقهھا تم االحصص غيیر تداابيیر لكن وو االعامة
 المر منهھجي لتعيیيین ااألقاليیم حكامم (1998) ووااألسرةة االمرأأةة شؤوونن ووووززااررةة االدااخليیة لوززااررةة االمشتركك االتعميیم
 من ٪32 حاليیا االمرأأةة ٬،تمثل لك لذ نتيیجة وو .إإقليیمي مجلس كل في االمعيینيین ااألعضاء بيین من ااألقل  على أأتيین

 في االدااخليیة االمناططق في تقريیبا االوحيیدةة االمرأأةة هھھھي االمرأأةة هھھھذهه .24 ااإلقليیميیة االمجالس في أأعضاء مجموعع
 .ااإلقليیمي االمستوىى على االقراارر صنع في االمشارركة تونس

 االعلم في االمرأأةة تمثيیل نقص من االرغم على .االعلم في االجنسيین بيین االتوااززنن لتعزيیز ررسمي اانخرااطط يیوجد ال
 ووال حصة ال هھھھناكك ااألخرىى٬،ليیس االبحثيیة وواالهھيیاكل ااألكادديیميیة االمؤسساتت مختلف في علميیة مجالس ووفي

 ااألهھھھداافف

 

 االجنسيین بيین بالمساووااةة االصلة ذذااتت االتداابيیر وو االمساووااةة تحقيیق خطط
 تداابيیر أأوو االجنسيین بيین بالمساووااةة االمتعلقة االخطط ووضع االبحثيیة وواالمؤسساتت االجامعاتت من مطلوبا ليیس

 .االجنسيین مرااصد أأوو ااالجتماعي االنوعع ووحدااتت االجنسيین٬،مثل بيین االمساووااةة

 االمرااقبة
 محدددةة توجيیهھ براامج ووجودد عدمم .االجنسيین كال من االعلماء بصغارر يیتعلق فيیما مؤسسيیة مماررسة ليیس االمرااقبة
 .االوططني االمستوىى على االعلومم مجالل في للنساء

 االتمويیل
 في االمساووااةة لضمانن االجنس بنوعع صلة ذذيي حكم أأيي االجدااررةة٬،ددوونن أأساسس على االبحوثث تمويیل منح وويیتم

 ذذااتت االدووليیة االمباددررااتت ووجودد من للنساء٬،بالرغم جواائز أأوو خاصة صنادديیق توجد ال .تمويیل  على االحصولل
 .لولایر االدررااسيیة االمنح مثل االصلة
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 وواالعائلة االعمل بيین االتوااززنن
 االدوولل بيین إإجاززةة فترةة أأقصر االخاصص٬،ووهھھھي االقطاعع في ااألمومة إإجاززةة في يیوما 30 سوىى تونس توفر ال

 االحق للمرأأةة ليیكونن .أأسبوعا 12 إإلى تصل لمدةة ططبيیة ألسبابب يیوما 15 لمدةة ااإلجاززةة تمديید  وويیمكن .ااألفريیقيیة
 .االماضيیة ااألرربعة ااألررباعع في عليیهھ مؤمن عمل يیومم 80 عن يیقل ال سجل لهھا يیكونن أأنن يیجب أأمومة إإجاززةة في

 ااألددنى االحد ضعف االيیومي ااألجر متوسط يیتجاووزز أأنن يیمكن ال .االيیومي ااألجر متوسط من ٪66.7 فواائدهھھھا
 في مرتيین ساعة نصف لمدةة ااسترااحة أأيیضا لألمهھاتت وويیحق .شهھريیا االفواائد ددفع يیتم .االقانوني االيیومي لألجر
 .االرضيیع إلررضاعع ووااحدةة سنة لمدةة االيیومم

 أأشهھر ألرربعة ااإلجاززةة هھھھذهه تمديید وويیمكن .شهھريین لمدةة بالكامل ااألجر مدفوعة أأمومة إإجاززةة يیقدمم االعامم االقطاعع
 .٪50 بنسبة ااألجر مدفوعة

 .االعامم االقطاعع في وويیوميین االخاصص االقطاعع في ووااحد يیومم  هھھھي ااألبوةة إإجاززةة مدةة

 االعمل معاقق ططفل مع أأوو 16 سن ددوونن أأططفالل مع لألمهھاتت االقانونن يیسمح االعامم٬، االقطاعع في 2006،٬ عامم منذ
 ترحب االنساء من االعديید أأنن من االرغم على كبيیرةة٬، بشعبيیة يیحظى ال ااإلجرااء هھھھذاا ذذلك٬،فإنن وومع . جزئي بدوواامم

 ااألسرةة لمساعدةة كامل بدوواامم ررااتب تطلب االغالبيیة ااألسرةة٬،فإنن ووموااززنة االعمل نظر ووجهھة من أأقصر بساعاتت
 .ماليیا

 االعلومم مجالل في مهھنة فوااصل بعد االعائديین لدعم   محدددةة مواارردد .وواالباحثيین للعلماء خاصص مخطط هھھھناكك ليیس
 .غائبة

 االنوعع وو  ةة االمرأأ   ددررااساتت
 شهھاددةة ال ووااألددبب٬،وولكن ااالجتماعيیة االعلومم في ووخاصة االجنسيین٬، بيین االمتخصصة االدووررااتت بعض هھھھناكك
 .االنوعع ددررااساتت في   مستقلة

 في االماجستيیر ددررجة تونس جامعة في ااالجتماعيیة وواالعلومم ااإلنسانيیة االعلومم كليیة نفذتت 2010،٬/ 2009في
 تفكيیر فيیهھ يیكن لم االبرنامج وومحتوىى االهھدفف النن بسرعة عنهھا االتخلي تم لألسف وواالتي االمرأأةة٬، ددررااساتت
 .ووااضح

 االشبكاتت
 تسهھل االتي ااألنشطة من االعديید تنظم تونس بجامعة االعلومم كليیة في "وواالعلم االمرأأةة" للربح االهھاددفة غيیر منظمة

 :وواالباحثيین االعلماء االتوااصل

 .االمستديیرةة وواالمواائد ااالجتماعاتت وو االمناقشاتت وو االمؤتمرااتت٬، تنظيیم •

 مرئيیة االعلمي االبحث في االمرأأةة مشارركة لجعل االتخصصاتت متعددد سنويي مؤتمر 2005،٬ عامم منذ تنظيیم٬، •
 االمجاالتت في االعرووضض ألفضل االجواائز منح وويیتم .االمجالل هھھھذاا في االمثابرةة على االشبابب االباحثيین ووتشجيیع
 .االمختلفة االعلميیة

 .ووااألعمالل االعلومم على وواالتدرريیب االمعلوماتت توفيیر •

 .وواالبحوثث االعلومم مجالل في االنساء على االدررااساتت من ااإلددررااكك •

 .االعلومم مجالل في االنساء عن بيیاناتت قاعدةة    إإنشاء •
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 ."وواالعلم االمرأأةة" حولل ووخاصة االمرأأةة٬، حولل وواالدووليیة ووااإلقليیميیة االوططنيیة االمؤتمرااتت في   االمشارركة •

 .وواالتكنولوجيیا وواالعلومم االمرأأةة حولل ااإلعالمم ووسائل مع االتوااصل •

 

 االتوصيیاتت
 االمرأأةة أأووضاعع زز لتعزيي جديیدةة عمل خطة تقديیم .1

 أأكبر ااستقالليیة ددوونن تحولل االتي وواالعقباتت االمرأأةة أأووضاعع حولل االبحوثث تشجيیع .2

 ااالجتماعيیة االعرااقيیل لرصد نظامم توفيیر .3

 االدووليیة لألبحاثث االوططني االبحث لمجالل أأفضل لمحاذذااةة .4

 تونس في للعلميیيین االدكتوررااهه بعد ما عمل فرصص خلق .5

 أأووررووبا في االجنسيین بيین بانتظامم االتطوررااتت مناقشة .6

 االمتوسط ااألبيیض االبحر جانبي كال من االباحثيین من شبكاتت إإنشاء .7

 االخاصص االقطاعع في االمرأأةة فرصص من يیزيید االذيي االعالمي ااالبتكارر برنامج يي فف االنظر .8

 االشاملة االمجتمعاتت هھھھويیة :االجنسيین بيین وواالمساووااةة ااالجتماعيیة االتحديیاتت على  H2020مشارريیع في االمشارركة .9
 االثقافي وواالترااثث

 االجنسيین بيین االمساووااةة تعزيیز أأجل من االحكوميیة غيیر االمنظماتت في أأهھھھم ددوورر تقديیم .10

 خاللل من) االعلميیة االمعرفة نشر في أأكبر بفعاليیة االمساهھھھمة على االنساء تشجيیع .11
 (.... االدعوااتت٬،االمعلوماتت٬،ااالجتماعاتت٬،وواالجواائز٬،االخ

 وواالخاررجج تونس في االتونسيیة االمرأأةة أأنشطة عن بيیاناتت ووقاعدةة االسجالتت تحديیث .12

 (... ٬SWE،IIWE) مماثلة أأحدااثث في االحكوميیة غيیر االمنظماتت وو االتونسيیة االجمعيیاتت ووجودد تعزيیز .13

 حساسةاال االمناصب في االنساء تشجيیع االسيیاسي٬، االمستوىى .14

 االمتحدةة ااألمم ااتفاقيیاتت تبديیل  .15

 بهھا  االخاصة االرؤؤيیة في االمرأأةة إإشرااكك .16

 وواالتميیيیز االتنميیط أأشكالل جميیع عن تقارريیر اانتظامم.17

 االتعليیمي االنظامم في االجنسيین بيین االمساووااةة تعميیم .18

 ... االدررااسيیة االمنح وو االجواائز توززيیع في االتكافؤ حث .19

 



١۱٥ 
 

 :االتاليیة ااإلجرااءااتت ااالجتماعي٬،تتوخى االنوعع على االقائمة االمسبقة ااألحكامم وو االنمطيیة االصورر لعكس

 وواالنوعع االمنطقة نوعع حسب مفصل االجنس نوعع توليید ااألوولل االمقامم في .1

 االجامعاتت في االفتيیاتت من حيیويیة كتلة ززيیاددةة .2

 ااألمميیة االقيیم حولل شبكاتت في االمرأأةة مساهھھھمة ززيیاددةة .3

 ااآلخريین االباحثيین مع االمعاررفف تباددلل وو أأنموذذجا تكونن أأنن من االمرأأةة تشجيیع .4

 االمدني االمجتمع في االمعرفة نشر تعزيیز .5

 االمجتمعيیة ااالحتيیاجاتت مع تتماشى االتي االبحوثث تشجيیع .6



  االتقريیر  االوططني      -االمستخلص

النوعع   وااززنن  االخاصة  ب يیهھدفف  هھھھذاا  االتقريیر  االي  اابراازز  بعض  االنتائج  االمترتبة  علي  حاالتت  عدمم  االت

ي   ن  مشرووعع  بحث م  االتطورر  م ث  ت ادديیمي٬،  حيی ر  ااالك ادديیمي  ووغيی في  االمهھن  االعلميیة  في  االقطاعيین  ااالك

ة   د  عربيی ع  معاهھھھ اوونن  م ركاء  بالتع ب  االش ن  جان هھ  م تم  ااجراائ تركك  يی ارر  مش ي  ااطط ة  ااخريي  ف ووااووررووبيی

النوعع    ٠۰مشرووعع  شميیراا وويیتمثل  االهھدفف  االعامم  لمشرووعع  شميیراا  في  تعزيیز  االتعاوونن  االبحثي  فيیما  يیتعلق  ب

ط: يیض  االمتوس ر  ااالب ي  االبح ة  عل ة  االمطل دوولل  االعربيی ي  وواال ادد  ااالووررووب يین  ااالتح م  ب ر٬،    وواالعل االجزاائ

ع  اانن  ٠۰مصر٬،  ااالررددنن٬،  االمغربب٬،  لبنانن٬،  فلسطيین٬،  سورريیا  ووتونس ي    من  االمتوق اوونن  االبحث ؤدديي  االتع يی

ك   ة٬،  ووذذل االي  تطورر  فهھم  ااسبابب  حاالتت  االتبايین  وواالتفاووتت  االخاصة  بالنوعع  في  مجالل  االعلومم  في  االمنطق

ة   ة  االمطل دوولل  االعربيی اوولل  اال ف  تتن ل  كيی ي  تحليی افي٬،  باالضافة  اال بمرااعاةة  االتقاليید  ووحاالتت  االتبايین  االثق

ذااتت ذاا  االموضوعع  بال ذاا  االمشر  ٠۰علي  االبحر  االمتوسط  هھھھ د  هھھھدفف  هھھھ اتت  لق ع  االبيیان ي  جم ي  اال ووعع  االبحث

بي   ل  االنس ة  ااالساسس  للتحليی ونن  بمثاب ي  االبحر  االمتوسط  لكي  تك ة  عل ة  االمطل دوولل  االعربيی االخاصة  بال

ذاا   ارر  لتطورر  هھھھ ة  االمعيی االمقاررنن  للوضع  االحالي  االخاصص  بتكافؤ  االنوعع  في  مجالل  االعلم  لكي  يیكونن  بمثاب

احثيین  ووصناعع  االسيیاسة  وو تم  االمجالل  في  االمستقبل٬،  ووكذلك  توجيیهھ  االب ووااضعي  ااالسترااتيیجيیاتت  لكي  يی

د  االوضع    ٠۰تحديید  ووتناوولل  االمشكلة  االرئيیسيیة وويیؤكد  هھھھذاا  االتقريیر  علي  مدخليین  ااساسيیيین  بغرضض  تحديی

  االخاصص  بالمرااةة  في  مجالل  االعلومم  في  كل  االدوولل:  

ي   - ل  ف رااةة    وواالرج ع  االم مل  توززيی ي  تش النوعع  وواالت ة  ب يیليیة  االخاص ائيیاتت  االتفص ع  ااالحص جم

 ستويي  ااالقدميیة  وواالمشارركة  في  صنع  االقراارر  في  مجالل  االعلومماالمجاالتت  وواالمهھن  االعلميیة٬،  م

ووصف  ااالسترااتيیجيیاتت٬،  االتشريیعاتت٬،  ااالجرااءااتت  اااليیجابيیة  وواالسيیاساتت  االخاصة  بتكافؤ  االنوعع٬،  
 ٠۰مصحوبة  بالتاكيید  علي  االمباددررااتت  وواالسيیاساتت  االخاصة  بتكافؤ  االنوعع  في  مجالل  االعلومم


