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قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 

 القسم األول: 
مقاربة النوع االجتامعي وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل

1. مفهوم النوع االجتامعي
ظهـر مفهـوم النـوع االجتامعـي )أو الجنـدر

العرشيـن،  القـرن  مثانينـات  يف   )  Gender

قامـوس  يف  وتـداول  اسـتُخِدم  كمصطلـٍح 

أمـركا  يف  ظهـرت  التـي  النسـوية  الحـركات 

الشـاملية ومـن ثـم أوروبـا الغربيـة يف أواخـر 

الثامنينيـات.

املصطلــح  لهــذا  دويل  ظهــور  أول  وكان 

ــذي  ــة ال ــكان والتنمي ــر الس ــدر« يف مؤمت »جن

عقــد يف القاهــرة عــام 1994، وكان وقتهــا 

ومل  متــداوال  وال  معهــود  غــر  املصطلــح 

يحــدد لــه مفهــوم دقيــق.

الــدويل  املؤمتــُر  القاهــرة  مؤمتــَر  وتــيل 

الرابــع حــول املــرأة الــذي عقــد يف بكــني 

عــام 1995 وواصــل اســتخدام هــذا اللفــظ ال 

ــة  ــة الخاص ــات الدولي ــود االتفاقي ــيام يف بن س

باملــرأة أو الشــباب.

وكلمـة الِجِنـدر )gender( كلمـة إنجليزيـة من 

أصـل التينـي تعني لغـًة )الجنـس( أي من حيث 

البيولوجـي،  التقسـيم  أي  واألنوثـة  الذكـورة 

أمـا يف االصطـالح الحديـث، فيُقصـد بالنـوع 

الذكـر  بـني  االجتامعـي  التقسـيم  االجتامعـي 

واألنثـى وتوزيـع األدوار بينهـام يف املجتمـع.

املتحـدة  األمـم  صنـدوق  يعـرّف  لذلـك 

باعتبـاره  االجتامعـي  النـوع  للمـرأة  اإلمنـايئ 

الذكـر  مـن  لـكل  اجتامعيـاً  املحـددة  »األدوار 

واألنثـى، وهـذه األدوار التي تكتسـب بالتعليم 

شاسـعاً  تباينـاً  وتتبايـن  الزمـن  مبـرور  تتغـر 

داخـل الثقافـة الواحدة ومن ثقافـة إىل أخرى«.

عـىل  العامليـة)1(  الصحـة  منظمـة  وتعرفـه 

يف  اسـتعامله  يفيـد  الـذي  »املصطلـح  أنـه 

الرجـل  يحملهـا  التـي  الخصائـص  وصـف 

واملـرأة كصفـات مركبـة اجتامعيًّـا ال عالقـة لها 

العضويـة«. باالختالفـات 

2. تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل
يتعلـق تكافـؤ الفرص بـني املـرأة والرجل من 

حيـث املبدأ باملسـاواة بـني الجنسـني واملراد 

املـوارد  إىل  والوصـول  الحصـول  سـهولة  بـه 

بغـّض النظـر عـن الجنـس ذكـرا كان ام أنثـى. 

ین الجنسین )2000( یة: حقوق النساء العامالت واملساواة ب ())  منظمة العمل الدول

صورة من الدورة التدريبية للميرسين
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ويتضمـن هـذا باألسـاس املشـاركة االقتصادية 

والسياسـية وصناعـة القـرار.

إىل  الدوليـة  العمـل  منظمـة  أشـارت  وقـد 

املسـاواة  هـي  الجنسـني  بـني  »املسـاواة  أن 

أننـا  مفهـوم  وتضمـن  واملـرأة  الرجـل  بـني 

أحـرار  هـم  والنسـاء  فالرجـال  بـرش،  جميًعـا 

وليصنعـوا  الشـخصية  قدراتهـم  تطويـر  يف 

القـرارات بـدون الحـدود املرسـومة بواسـطة 

الجنسـني  بـني  املسـاواة  النمطيـة.  األفـكار 

والتطلعـات  املختلفـة  السـلوكيات  أن  تعنـي 

تؤخـذ  أن  يجـب  والرجـل  املـرأة  واحتياجـات 

يف االعتبـار ويتـم تقييمهـا وتفضيلهـا مبنتهـى 

واملـرأة  الرجـل  أن  يعنـي  ال  هـذا  املسـاواة. 

ولكـن حقوقهـم  متشـابهني  يكونـوا  ان  يجـب 

عـىل  تعتمـد  ال  وفرصهـم  ومسـؤولياتهم 

نـوع جنسـهم. املسـاواة بـني الجنسـني تعنـي 

واملـرأة  الرجـل  بـني  املعاملـة  يف  اإلنصـاف 

طبًقـا الحتياجاتهـم الخاصـة. هـذا مـن املمكن 

أن يتضمـن املسـاواة يف املعاملـة او املعاملة 

يف  باملسـاواة  االهتـامم  ولكـن  املختلفـة 

والفـرص«. والواجبـات  واملنافـع  الحقـوق 

بينـام  الهـدف  الجنسـني هـي  بـني  املسـاواة 

هـي  الجنـيس  واإلنصـاف  الجنـيس  الحيـاد 

الهـدف.  تحقيـق  يف  تسـاعد  التـي  الطـرق 

لقيـاس  الجنسـني  بـني  التكافـؤ  يُسـتخدم 

التـوازن بـني الجنسـني يف اي موقـف، حيـث 

تحقيـق  يف  تسـاعد  ان  املمكـن  مـن  انهـا 

املسـاواة بـني الجنسـني ولكنها ليسـت الهدف 

نفسـه. املسـاواة بني الجنسـني أكرب مـن متثيل 

العـدل، أنهـا مربوطـة بقـوة بحقـوق النسـاء، 

سـيايس. تغيـر  تتطلـب  وعـادة 

نفـس  يف  اليونيسـيف)2(  منظمـة  تقـول  كـام 

أن  تعنـي  الجنسـني  بـني  أن املسـاواة  اإلطـار 

يتمتعـون  والبنـات  األوالد  والنسـاء  »الرجـال 

بنفـس الحقـوق واملـوارد والفـرص والحاميـة 

الرجـال والنسـاء واألوالد  يكـون  أن  وال تعنـي 

معاملتهـم  يتـم  أن  أو  متشـابهني  والبنـات 

باملثـل«.

للتكافـؤ  تهـدف  الجنسـني  بـني  فاملسـاواة 

الفـرص بـني الجنسـني ويكـون ذلـك بتمتعهم 

بكافـة الحقـوق واالمتيـازات يف جميع مجاالت 

لألمـم  األلفيـة  أهـداف  أحـد  وهـو  الحيـاة، 

املتحـدة، من أجـل املشـاركة يف التنمية وبناء 

املجتمـع والحـد مـن التمييـز ضـد املـرأة.

(2)   UNICEF: Promoting gender equality: An equity-focused approach 
to programming (2005)
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3. هل تعني مقاربة النوع االجتامعي تكافؤ الفرص بني الجنسني؟
ــة ال ميكــن إعطــاء جــواب نهــايئ  يف الحقيق

ــالت  ــك أن تأوي ــاّت يف هــذا الخصــوص، ذل ب

مصطلــح »النــوع االجتامعــي« تتعــدد بتعــدد 

يفرسهــا  مــن  بــني  ومعتمديهــا،  مفرسيهــا 

ــني  ــرص ب ــؤ الف ــها تكاف ــي نفس ــا ه ــىل أنه ع

ــر  ــا أك ــع مفهومه ــن يوّس ــني م ــني، وب الجنس

ــرار  ــىل غ ــرى ع ــة أخ ــات اجتامعي ــمل فئ لتش

اإلعاقــة  أصحــاب  واألشــخاص  املســنني 

ملجــرد  يضيّقهــا  مــن  وبــني  وغرهــم... 

الجنســني. بــني  البيولوجيــة  االختالفــات 

الســؤال  هــذا  عــن  اإلجابــة  أجــل  ومــن 

ــية  ــة التونس ــوص القانوني ــىل النص ــتندنا ع اس

التــي تثــر مســألة النــوع االجتامعــي أو تكافــؤ 

الفــرص بــني الجنســني.

4. النــوع االجتامعــي وتكافــؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يف النصــوص 
القانونيــة التونســية

1.4. الدستور التونيس

نــص  يف  يــرد  مل 

الجمهوريــة  دســتور 

مصطلــح  التونســية 

االجتامعــي«  »النــوع 

تــم  بينــام  رصاحــًة، 

عبــارة  اســتعامل 

بــني  الفــرص  »تكافــؤ 

الفصــل املــرأة والرجــل«  ورد يف  حيــث 

46 مــن الدســتور: »تضمــن الدولــة تكافــؤ 

تحمــل  يف  واملــرأة  الرجــل  بــني  الفــرص 

مختلــف املســؤوليات ويف جميــع املجــاالت«.

وعــىل مســتوى النصــوص القانونيــة فــإن 

عديــد مشــاريع القوانــني تضمنــت اعتــامد 

غــرار  عــىل  االجتامعــي  النــوع  مصطلــح 

مــرشوع قانــون العنــف ضــد املــرأة والقانــون 

األســايس املتعلــق مبجلــة الجامعــات املحليــة 

والقانــون األســايس مليزانيــة الدولــة:

2.4. القانون األسايس املتعلق بالقضاء 

عىل العنف ضد املرأة

 60 ورد مبــرشوع القانــون األســايس عــدد 

ــف  ــىل العن ــاء ع ــق بالقض ــنة 2016 املتعل لس

ــيل: ــا ي ــرأة م ــد امل ض

القانون  هذا  يهدف  األول:  الفصل 

عىل  بالقضاء  الكفيلة  التدابر  وضع  إىل 

النوع  عىل  القائم  العنف  أشكال  كل 

االجتامعي...«

كل  القانون  هذا  »يشمل  الثاين:  الفصل 

أساسه  املرأة  عىل  املسلط  العنف  أشكال 

النوع االجتامعي...«

قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 
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وذلـك من دون تقديم تعريـف دقيق ملفهوم 

النـوع االجتامعـي رغـم تخصيص هـذا القانون 

لكامـل الفصـل الثالـث لتوضيـح املصطلحـات 

قـّدم  أنـه  ذلـك  مـن  القانـون،  بنـص  الـواردة 

و»الطفـل«  »املـرأة«  ملصطلحـات  تعريفـات 

املـادي«  و»العنـف  املـرأة«  ضـد  و»العنـف 

الجنـيس«  و«العنـف  املعنـوي«  و«العنـف 

و«التمييـز ضـد املـرأة«...

غر أنه مبناسبة مناقشته أمام لجنة الحقوق 

نواب  مبجلس  الخارجية  والعالقات  والحريات 

الشعب تبني وجود آراء مختلفة حول استعامل 

هذه العبارة »النوع االجتامعي« بني من يرفض 

استعامل هذا املصطلح، وبني من يتبناه، وبني 

من يؤكد عىل أهمية تحديد مفهوم دقيق للنوع 

االجتامعي يك ال يضطر القايض إىل تأويله مبا 

يتناىف مع املُراد منه)3(.

اعتامد  عن  بالتخيل  النواب  مجلس  وانتهى 

مصطلح النوع االجتامعي، حيث صدر القانون 

 11 يف  املؤرخ   2017 لسنة   58 عدد  األسايس 

العنف ضد  بالقضاء عىل  املتعلق   2017 أوت 

املرأة ونص عىل ما ييل:

الفصـل األول - يهدف هـذا القانون إىل 

وضـع التدابـر الكفيلـة بالقضـاء عىل كل 

أشـكال العنـف ضـد املـرأة القائـم عـىل 

أسـاس التمييـز بني الجنسـني...

)3(   تقریر لجنة الحقوق والحریات والعالقات الخارجیة حول مرشوع 
القضاء عىل العنف ضد املرأة 2016/60 القانون األسايس املتعلق ب

3.4. القانون األسايس املتعلق مبجلة 

الجامعات املحلية

وقع التنصيص ضمن مرشوع القانون األسايس 

املتعلق مبجلة الجامعات املحلية عىل ما ييل:

الفصـل 123 - تلتـزم الجامعـات املحلية 

باعتامد الشفافية والتشـاركية ومراعاة النوع 

االجتامعـي يف إعداد ميزانياتها السـنوية.

وعنـــد مناقشـــته صلـــب لجنـــة تنظيـــم اإلدارة 

ـــس  ـــالح مبجل ـــة للس ـــوات الحامل ـــؤون الق وش

بحـــذف  اللجنـــة  قامـــت  الشـــعب  نـــواب 

مصطلـــح »النـــوع االجتامعـــي« مـــع اإلشـــارة 

إىل عـــدم وجـــوده يف النظـــام القانـــوين 

التونـــيس. ليصـــدر يف مـــا بعـــد القانـــون 

األســـايس عـــدد 29 لســـنة 2018 املـــؤرخ يف 

ــات  ــة الجامعـ ــق مبجلـ ــاي 2018 املتعلّـ 9 مـ

املحليـــة ناّصـــا يف الفصـــل 130 منـــه عـــىل 

أن »تلتـــزم الجامعـــات املحليـــة باعتـــامد 

الشـــفافية والتشـــاركية يف إعـــداد ميزانياتهـــا 

ــح  ــك عـــىل مصطلـ ــا بذلـ ــنوية...« متخليـ السـ

ــل. ــذا الفصـ ــي يف هـ ــوع االجتامعـ النـ

ويف املقابـــل اعتمـــد هـــذا القانـــون يف 

ـــني  ـــرص ب ـــؤ الف ـــح تكاف ـــع مصطل ـــدة مواض ع

ــث نـــص يف: ــني حيـ الجنسـ
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قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 

4.4. القانون األسايس املتعلق بالقانون 

األسايس للميزانية

عـــدد  أســـايس  قانـــون  مـــرشوع  يف  ورد 

األســـايس  بالقانـــون  يتعلـــق   71/2015

»يســـهر  منـــه   18 الفصـــل  يف  للميزانيـــة 

مقاربـــة  اعتـــامد  عـــىل  الربنامـــج  رئيـــس 

النـــوع االجتامعـــي يف تحديـــد األهـــداف 

ـــس  ـــح نف ـــذا املصطل ـــى ه ـــؤرشات« ليلق وامل

املصـــر الـــذي لقيـــه يف مشـــاريع القوانـــني 

التـــي ســـبقته. حيـــث صـــدر القانـــون األســـايس 

ـــري  ـــؤرخ يف 13 فيف ـــنة 2019 امل ـــدد 15 لس ع

ـــة  ـــايس للميزاني ـــون األس ـــق بالقان 2019 املتعل

ـــل  ـــيل: »يعم ـــا ي ـــىل م ـــه 18 ع ـــص يف فصل لين

ـــىل  ـــة ع ـــداد امليزاني ـــىل إع ـــج ع ـــس الربنام رئي

ـــاواة  ـــن املس ـــؤرشات تضم ـــداف وم ـــاس أه أس

والرجـــال  النســـاء  بـــني  الفـــرص  وتكافـــؤ 

وبصفـــة عامـــة بـــني كافـــة فئـــات املجتمـــع 

دون متييـــز...«

ــح  ــى أن مصطلـ ــا مـ ــن كل مـ ــص مـ يتلخـ

ـــرف  ـــن ط ـــا م ـــي رفض ـــي« لق ـــوع االجتامع »الن

لعـــدة  تونـــس  يف  الترشيعيـــة  الســـلطة 

وضـــوح  عـــدم  أهمهـــا  لعـــل  اعتبـــارات 

ــة  ــربه غالبيـ ــا اعتـ ــه، ومـ ــوم ومدلوالتـ املفهـ

ـــع  ـــح م ـــذا املصطل ـــف ه ـــا يل ـــواب غموض الن

مـــا ميكـــن أن يتســـبب مـــن مشـــكالت يف 

تأويلـــه. وعليـــه فقـــد تـــراوح التعامـــل معـــه 

بـــني الحـــذف الـــكيل مـــن النـــص القانـــوين 

ـــرص  ـــؤ الف ـــوم تكاف ـــه مبفه ـــتعاضة عن أو االس

ــال. ــاء والرجـ ــني النسـ بـ

عـــىل أن هـــذا املصطلـــح »النـــوع االجتامعـــي« 

ـــي  ـــة الت ـــا يف النصـــوص الرتتيبي ـــه مكان وجـــد ل

ـــني، وال ســـيام يف  ـــن القوان ـــة م هـــي أدىن مرتب

ـــس  ـــداث مجل ـــق بإح ـــي املتعل ـــر الحكوم األم

النظـــراء للمســـاواة وتكافـــؤ الفـــرص بـــني 

ـــل. ـــرأة والرج امل

الفصل 106 عىل اعتامد مخططات التنمية املحلية لجملة من العنارص ذكر منها »املساواة 

وتكافؤ الفرص بني الجنسني«،

السنوية  مبيزانياتها  االعتامدات  رصد  عىل  املحلية  الجامعات  تعمل  أن  عىل   156 الفصل 

النفقات  االعتبار  بعني  وتأخذ  التهيئة.  وأمثلة  التنمية  مخطط  إلنجاز  وبرامج  مهامت  حسب 

الوجوبية وتحقيق العدالة االجتامعية وتكافؤ الفرص بني الجنسني.

الفصل 210 عىل تشكيل املجلس البلدي إثر تنصيبه عددا من اللجان القارة لدرس املسائل 

املعروضة عىل املجلس البلدي عىل أن تشمل 12 مجاال، ذكر منها »املساواة وتكافؤ الفرص 

بني الجنسني«

الفصل 308 عىل أن يشّكل املجلس الجهوي مجموعة من اللّجان القارّة منها لجنة مكلفة 

باملساواة وتكافؤ الفرص بني الجنسني،
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بإحداث  املتعلق  الحكومي  األمر   .5.4

مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص 

بني املرأة والرجل

نـــص األمـــر الحكومـــي عـــدد 626 لســـنة 

2016 املـــؤرخ يف 25 مـــاي 2016 املتعلـــق 

ـــؤ  ـــاواة وتكاف ـــراء للمس ـــس النظ ـــداث مجل بإح

ـــيل: ـــا ي ـــىل م ـــل ع ـــرأة والرج ـــني امل ـــرص ب الف

رئيس  لدى  يحدث   - األول  الفصل 

الحكومة مجلس استشاري يسمى »مجلس 

بني  الفرص  وتكافؤ  للمساواة  النظراء 

املرأة والرجل« يشار إليه فيام ييل بعبارة 

»مجلس النظراء للمساواة«.

النظراء  مجلس  يعمل   -  2 الفصل 

النوع  مقاربة  إدماج  عىل  للمساواة 

والربمجة  التخطيط  يف  االجتامعي 

جميع  عىل  للقضاء  وامليزانية  والتقييم 

أشكال التمييز بني املرأة والرجل وتحقيق 

املساواة بينهام يف الحقوق والواجبات.

عـىل أن هـذا األمـر - كسـابقيه مـن النصـوص 

القانونيـة - مل يقـدم تعريفـا دقيقـا ملفهـوم 

النـوع االجتامعـي.

املتعلـق  الحكومـي  األمـر   .6.4

الداخـي  النظـام  عـىل  باملصادقـة 

البلديـة للمجالـس  النموذجـي 

ــة  ــة الجامعــات املحلي ــا ألحــكام مجل تطبيق

صــدر األمــر الحكومــي عــدد 744 لســنة 2018 

املــؤرخ يف 23 أوت 2018 املتعلــق باملصادقة 

عــىل النظــام الداخــيل النموذجــي للمجالــس 

البلديــة. ونــص هــذا األمــر يف الفصــل 67 منــه 

عــىل مــا يــيل:

»تتمثــل أهــم مجــاالت اختصاصــات اللجــان 

النظــام  بهــذا  عليهــا  املنصــوص  القــارة 

الداخــيل فيــام يــيل: 

املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــني الجنســني: 

جمــع  اختصاصاتهــا  مجــاالت  أهــم  مــن 

املعطيــات وإعــداد تشــخيص حــول مــدى 

البلديــة  والخدمــات  اإلجــراءات  مالمئــة 

واملنجــزة  املقرتحــة  واملشــاريع  والربامــج 

ملبــدأ تكافــؤ الفــرص بــني الجنســني وتقديــم 

االقتضــاء. عنــد  التعديــل  مقرتحــات 

خاصــة  اللجنــة  تدخــل  مجــاالت  وتشــمل 

التمثيليــة داخــل مختلــف الهيــاكل البلديــة 

وإعــداد  الخدمــات  وإســداء  واالنتدابــات 

واملشــاريع.  الربامــج  وصياغــة  امليزانيــات 

تقاريــر دوريــة  إعــداد  اللجنــة  تتــوىل  كــام 

يف مجــاالت عملهــا والتنســيق مــع الهيــاكل 

العموميــة املعنيــة وكل مــا يتعلــق باملواضيــع 

اختصاصــات  حــدود  ويف  العالقــة  ذات 

البلديــة...«

أن  تقدميــه  تــم  مــا  كل  مــن  فيُســتخلص 

مفهــوم النــوع االجتامعــي مل يتــم تقديــم 

كونــه  رغــم  لــه،  وواضــح  دقيــق  تعريــف 

القانــوين  النظــام  يف  جديــدا  مفهومــا 
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قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 

القسم الثاين: مرشوع الخدمات العامة املستجيبة لتكافؤ الفرص 
بني الجنسني بوالية قابس

صياغــة  ملســار  املتتبــع  لكــن  التونــيس، 

أصحــاب  أن  يســتنتج  القوانــني  مشــاريع 

املشــاريع الذيــن أدرجــوا هــذا املصطلــح 

ضمــن مشــاريعهم كانــوا يســعون مــن خاللــه 

إىل متكــني املــرأة ودعــم دورهــا ومكانتهــا يف 

ــة  ــة واالجتامعي ــاالت االقتصادي ــف املج مختل

والثقافيــة والسياســية، وهــو مــا يعــود بنــا إىل 

مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــني الجنســني.

النـوع  مصطلـح  أن  فهـم  ميكـن  وعليـه 

األسـاس  يف  بـه  أريـد  تونـس  يف  االجتامعـي 

والرجـل. املـرأة  بـني  الفـرص  تكافـؤ 

يف  املرشوع  هذا  تونسيات  جمعية  تنفذ 

املرأة  أنشطتها يف مجال دعم مشاركة  سياق 

عىل  منها  حرصا  والالمركزية  العام  الشأن  يف 

ودورها  التونسية  املرأة  مبكانة  االرتقاء  مزيد 

يف املجتمع.

قابـس  بلديـات  املـرشوع  هـذا  يسـتهدف 

ومـارث وغنـوش من واليـة قابس وميتـد إنجازه 

عـىل 12 شـهرا بدايـة مـن جانفـي 2019 عـىل 

مـع: بالتعـاون  2019، وذلـك  نهايـة ديسـمرب 

جمعية تونسيات قابس	�

بلدية قابس	�

بلدية مارث	�

بلدية غنوش	�

للتنميـة  األمريكيـة  الوكالـة  مـن  وبتمويـل 

املسـاءلة  دعـم  برنامـج  إطـار  يف  الدوليـة 

»تدعيـم«. البلديـات  وفعاليـة  والالمركزيـة 

وتتمثل أهداف هذا املرشوع يف ما ييل:

الخدمات 	� حول  املواطنات  قدرات  بناء 

تستجيب  حتى  تطويرها  أجل  من  العامة 

تكافؤ  ملبدأ  تكريسا  املرأة  لخصوصيات 

الفرص بني املرأة والرجل،

رفع وعي املواطنني بأهمية استجابة الخدمات 	�

العامة لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل،

بعني 	� األخذ  بأهمية  القرار  صناع  تحسيس 

العامة  الخدمات  استجابة  آلليات  االعتبار 

ملتطلبات تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل،
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املـرشوع  هـذا  أهـداف  تحقيـق  أجـل  ومـن 

قامـت الجمعيـة بإعـداد وتنفيذ مجموعـة ثرية 

مـن األنشـطة امليدانيـة تتمثـل أهمهـا يف:

دورات تدريبية	�

ورشات عمل	�

لقاءات مع املواطنني	�

لقاءات مع املسؤولني	�

حمالت تحسيسية وأيام توعوية	�

وتســعى الجمعيــة مــن خــالل هــذا املــرشوع 

التشــاركية  املامرســات  تكريــس  مزيــد  إىل 

العامــة  الحوكمــة املحليــة والسياســات  يف 

واملحليــة كــام تعمــل كذلــك عــىل صياغــة 

ملجلــس  وإيصالهــا  عامــة  سياســات  ورقــة 

تونــس مســاهمًة منهــا  الشــعب يف  نــواب 

بنــاء مجتمــع حديــث ومتــوازن ومــراٍع  يف 

ملتطلبــات تكافــؤ الفــرص بــني الجنســني.

1. األطراف الفاعلة يف املرشوع

1.1. جمعية تونسيات
هي جمعية غر ربحية تأسسـت سـنة 2011)4( 

منـذ  وتسـعى  التونسـيات  مـن  نخبـة  وتضـم 

التونسـية  املـرأة  تأسيسـها إىل تحسـني واقـع 

وتعزيـز مشـاركتها يف الحيـاة العامـة وبلـورة 

)4(  جمعیـة تونسـیات ھـي جمعیـة غیـر ربحیـة تأسسـت يف 10 مـاي 

 2011 سـبتمرب   17 بتاريـخ   112 عـدد  الرّسـمي  بالرّائـد  مضمنـة   2011

50271 الصفحـة 

رؤيـة حقوقيـة خاصـة بقضايـا املرأة والشـباب 

والتنميـة مـن خـالل وضـع برامج وخطـط عمل 

وإطـالق مبـادرات مدنيـة تسـاهم يف تعزيـز 

دور املـرأة التونسـية يف التنميـة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للجمعية يف:

عىل 	� والعمل  املرأة  قدرات  تعزيز 

حديث  مجتمع  بناء  يف  الكامل  انخراطها 

متشبع بهويته،

تشجيع روح املبادرة لدى املرأة عرب تنمية 	�

روح العمل التطوعي والجمعيايت لديها،

الحكومية 	� الجهات  مع  والتعاون  التنسيق 

وغر الحكومية املهتمة بشؤون املرأة.

2.1. برنامـج دعم املسـاءلة والالمركزية 

وفعالية البلديـات »تدعيم«

يتــم  4 ســنوات  برنامــج ميتــد عــىل  هــو 

ــة  ــة للتنمي ــة األمريكي ــل الوكال ــن قب ــذه م تنفي

ــعى إىل  ــت« يس ــب »ديلوي ــرب مكت ــة ع الدولي

ــات  ــني الخدم ــة وتحس ــار الالمركزي ــم مس دع

املؤسســات  قبــل  مــن  املســداة  البلديــة 

التشــاركية. إطــار  العموميــة املحليــة يف 

ويتدخل برنامج »تدعيم« يف املجاالت التالية: 

عمليـة 	� دعـم  خـالل  مـن  التقنـي  الدعـم 

عمـل  وخطـط  مشـاريع  وتنفيـذ  تطويـر 

املسـداة الخدمـات 

برنامج منح من خالل تقديم منح للحلول 	�

املبتكرة لتحسني تقديم الخدمات
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قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 

السـلطات 	� قـدرات  بنـاء  عـرب  التكويـن 

املحليـة والجهويـة واملنظـامت الوطنيـة 

املـدين املجتمـع  ومنظـامت 

بني 	� التنسيق  تحسني  عرب  التنسيق  آليات 

تقديم  يف  املتدخلة  األطراف  مختلف 

الخدمات عىل املستويني الجهوي والوطني.

ويهدف برنامج تدعيم إىل:

تعزيز مشاركة املواطنني يف اتخاذ القرار	�

تحسني إسداء الخدمات البلدية	�

تحسني آليات التنسيق الجهوية والوطنية	�

3.1. جمعية تونسيات قابس

2012 تهدف  5 ماي  هي جمعية تأسست يف 

والية  يف  التونسية  املرأة  وضعية  تطوير  إىل 

واالقتصادي  السيايس  املستوى  عىل  قابس 

واالجتامعي والثقايف وذلك من خالل الرشاكة 

مع بقية مكونات املجتمع املدين التي تسعى 

إىل تحقيق نفس األهداف.

4.1. بلدية قابس

والية  ومركز  تونسية  مدينة  هي  قابس  مدينة 

يحمل  الذي  الخليج  عىل  املدينة  تقع  قابس. 

عىل  كم   405 حوايل  بعد  عىل  االسم  نفس 

العاصمة التونسية تونس.

 1887 سنة  إىل  قابس  بلدية  إحداث  ويعود 

الكربى  الوزارة  عن  صادر  عيل  أمر  مبقتى 

 24 بتاريخ   207 رقم  تحت  التونسية  للحكومة 

جانفي 1887. وتعد البلدية حاليا 99426 نسمة 

وتنقسم  كم²   30،6 عىل  متتد  مساحة  عىل 

دوائر  وأربعة  مناطق  أربعة  اىل  قابس  بلدية 

بلدية. يضم املجلس البلدي لقابس 30 عضوا.

5.1. بلدية مارث

أحدثت بلدية مارث سنة 1957 وذلك مبقتى 

 20 يف  املؤرخ   1957 لسنة   105 عدد  األمر 

نوفمرب 1957. ومتسح البلدية حوايل 346 كم² 

وتعد 30410 نسمة.

يضم املجلس البلدي ملارث 24 عضوا.

6.1. بلدية غنوش

وذلـك   1985 سـنة  غنـوش  بلديـة  أحدثـت 

مبقتـى األمـر عـدد 573 لسـنة 1985 املؤرخ 

البلديـة  مسـاحة  وتبلـغ   .1985 أفريـل   8 يف 

نسـمة.  28051 وتعـد  كـم²   20 حـوايل 

يضم املجلس البلدي لغنوش 24 عضوا.

2. تنفيذ املرشوع
للخدمـات  املجتمعـي  التقييـم   .1.2

العامـة املسـتجيبة لتكافـؤ الفـرص بني 

لجنسـني ا

بـني  بالتعـاون  تتـم  تشـاركية  عمليـة  هـي 

املواطنـني املسـتفيدين مـن الخدمـات العامة 

ومـن املسـؤولني عـن إسـداء الخدمـات العامة 

العمليـة إىل: املعنيـة. وتهـدف هـذه 

املتعلقـة 	� الصعوبـات  ومناقشـة  معرفـة 

العامـة، الخدمـات  بإسـداء 
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حـول 	� املنتفعـني  رضـا  مسـتوى  تحديـد 

حيـث  مـن  العامـة  الخدمـات  جـودة 

الجنسـني، بـني  الفـرص  لتكافـؤ  اسـتجابتها 

تكويـن فكرة حول رؤيـة مقدمي الخدمات 	�

جـودة  وتحسـني  إسـداء  يف  ودورهـم 

لتكافـؤ  واسـتجابتها  العامـة  الخدمـات 

الجنسـني، بـني  الفـرص 

وضـع خطـة عمل مشـرتكة لتطويـر جودة 	�

لتكافـؤ  واسـتجابتها  العامـة  الخدمـات 

الجنسـني. الفـرص بـني 

1.1.2. مزايـا تطبيـق التقييـم املجتمعـي 

لتكافـؤ  املسـتجيبة  العامـة  للخدمـات 

الجنسـني بـني  الفـرص 

ملنهجيـة  املجتمعـي  التقييـم  اتبـاع  باعتبـار 

مـن  واملسـتفيدين  املنتفعـني  بـني  تشـاركية 

الخدمـات العامـة، يسـاهم هـذا التقييـم يف 

ومقدمـي  املسـتفيدين  بـني  العالقـات  تعزيـز 

حيـث: العامـة  الخدمـات 

إيصال 	� عىل  أكرب  بقدرة  املستفيدون  يتمتع 

من  الخدمة  جودة  عىل  للتأثر  أصواتهم 

حيث استجابتها لتكافؤ الفرص بني الجنسني 

للمسؤولية  تحمال  أكر  بذلك  ويصبحون 

تقديم  لتدبر  الدعم  من  مزيدا  ويقدمون 

الخدمة،

تفاعال 	� أكر  العامة  الخدمات  مقدمو  يصبح 

باستجابة  يتعلق  ما  يف  املواطنني  لتطلعات 

الخدمات العامة لتكافؤ الفرص بني الجنسني،

يتيح الفرصة للفئات الخصوصية املستفيدة 	�

والفتيات  )النساء  العامة  الخدمات  من 

جودة  يف  آرائهن  عن  للتعبر  خاصة( 

الخدمة من حيث استجابتها لتطلعاتهن،

من 	� يزيد  مبا  الخدمة  تطوير  عىل  يؤكد 

استجابتها لتكافؤ الفرص بني الجنسني،

يف 	� الجامعي  التفكر  من  االستفادة  يعزز 

تقديم مقرتحات عملية قابلة للتطبيق عىل 

أرض امليدان تساهم يف استجابة الخدمات 

العامة لتكافؤ الفرص بني الجنسني.

املجتمعـي  التقييـم  أهميـة   .2.1.2

لتكافـؤ  املسـتجيبة  العامـة  للخدمـات 

الجنسـني بـني  الفـرص 

يعتـرب التقييـم املجتمعـي من اآلليـات املهمة 

واسـتجابتها  العامـة  الخدمـات  تحسـني  يف 

وأنـه  الجنسـني ال سـيام  بـني  الفـرص  لتكافـؤ 

يف: يسـاهم 

دعم املسـاءلة من خالل تعزيز املشـاركة 	�

أداء  للمسـتفيدين يف تحسـني  املسـتمرة 

لتكافـؤ  واسـتجابتها  العامـة  الخدمـات 

إىل  باإلضافـة  الجنسـني  بـني  الفـرص 

زيـادة اسـتجابة مقدمـي الخدمـات العامة 

ملتطلبـات املسـتفيدين منهـا، فضـال عـن 

زيـادة فـرص ترشيـك مقدمـي الخدمـات 

العامـة.

خـالل 	� مـن   )empowerment( التمكـني 

اتاحـة الفرصـة للمـرأة للتعبـر عـن آرائهـا 

الخدمـات  مقدمـي  مسـاءلة  يف  للتأثـر 
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قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 

العامـة وتوفـر بيئة مريحـة لكافة أصناف 

يف  للمسـاهمة  املسـتفيدات  النسـاء 

فاعليـة الخدمـات العامة وذلـك من خالل 

املشـاركة يف مجموعات التفكر والنقاش 

الجامعـي مـع حشـد طاقاتهـن وتوجيههـا 

لتطوير اسـتجابة الخدمـات العامة لتكافؤ 

الفـرص بـني الجنسـني إضافـة إىل زيـادة 

خاصـًة  واملـرأة  عامـًة  املجتمـع  متلّـك 

لتكافـؤ  املسـتجيبة  والربامـج  للخدمـات 

الفـرص بـني الجنسـني. 

تحسـني مخرجـات الخدمـات العامـة مـن 	�

الفـرص  لتكافـؤ  اسـتجابتها  زيـادة  خـالل 

املسـتمرة  املتابعـة  عـرب  الجنسـني  بـني 

لظـروف تقدميهـا والرتفيـع مـن مسـتوى 

إىل  تـؤدي  التـي  املجتمعيـة  املسـؤولية 

املنخرطـني  املواطنـني  عـدد  زيـادة 

العامـة  الخدمـات  تطويـر  مشـاريع  يف 

والجهـد  الوقـت  مـن  واملسـاهمة مبزيـد 

لتحسـني اسـتجابة هذه الخدمـات العامة 

الجنسـني. بـني  الفـرص  لتكافـؤ 

املجتمعـــي  التقييـــم  بطاقـــة   .3.1.2

املســـتجيبة  العامـــة  للخدمـــات 

الجنســـني  بـــني  الفـــرص   لتكافـــؤ 

)GRPS Score Cards(

تعتـرب بطاقـة التقييـم املجتمعـي للخدمـات 

بـني  الفـرص  لتكافـؤ  املسـتجيبة  العامـة 

أهـم  )مـن   GRPS( Score Cards الجنسـني 

املجتمعـي  التقييـم  يف  املسـتعملة  األدوات 

العامـة.  للخدمـات 

إعدادهـا  ويعتمـد 

مسـار  عـىل  وتنفيذهـا 

مرتابـط  منطقـي 

ومتفاعـل بـني مختلف 

يف  للوصـول  مراحلـه 

إعـداد  إىل  النهايـة 

مشـرتكة  عمـل  خطـة 

منهـا. واملسـتفيدين  الخدمـات  مقدمـي  بـني 

املراحل  تطبيق  يتم  األداة  هذه  ولتفعيل 

العملية التالية:

1. األعامل التحضريية :

وهـي عبارة عـن مجموعـة األنشـطة التي يتم 

انجازهـا مسـبقا للقيـام بإنجـاز بطاقـة التقييم 

املسـتجيبة  العامـة  للخدمـات  املجتمعـي 

تحديـد  أساسـا  وتتضمـن  االجتامعـي  للنـوع 

األطـراف املعنية وتحديـد املجتمعات واعداد 

املواطنـني  وتعبئـة  وتدريبهـم  امليرسيـن 

النشـاط يف  املشـاركة  لضـامن 

2. تحديد مدخالت الخدمات:

يتمثل يف تجميع املعلومات الكمية والكيفية 

املدخالت  ومقارنة  العامة  الخدمة  ملدخالت 

لتلبية  توفرها  املطلوب  باملدخالت  املتوفرة 

العملية  هذه  خالل  من  املواطنني.  توقعات 

املدخالت  عنارص  يف  الفجوات  تحديد  يتم 

والوقوف عىل أسبابها مام يساعد عىل املناقشة 

واملستفيدين  الخدمات  مقدمي  بني  املشرتكة 
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منها حول سبل تطوير استجابتها لتكافؤ الفرص 

بني الجنسني. من أجل تحقيق ذلك يتم اعتامد 

بطاقة تتبع املدخالت.

عـــام  )لقـــاء  املنتفعـــني  تقييـــم   .3

: ) طنـــني ملوا با

عام  لقاء  التقييم عىل شكل  إنجاز هذا  يتم 

باملواطنني يتشكلون ضمن فرق عمل من أجل 

تحديد معاير جودة الخدمة العامة من حيث 

ثم  الجنسني  بني  الفرص  لتكافؤ  استجابتها 

إثر  األولوية. عىل  املعاير حسب  ترتيب هذه 

املنتفعني حول  قياس مستوى رضا  يتم  ذلك 

كل مؤرش من املؤرشات التي تم ضبطها. وبناء 

عليه يتم انجاز بطاقة تقييم املنتفعني.

4. تقييم مقدمي الخدمات العامة:

عــن  املســؤولني  مــع  لقــاء  خــالل  يتــم 

نتائــج  وعــرض  العامــة  الخدمــات  تقديــم 

لقــاءات املواطنــني ورأيهــم يف مــدى جــودة 

الخدمــات العامــة واســتجابتها لتكافــؤ الفــرص 

بــني الجنســني. ميكــن هــذا اللقــاء مــن فهــم 

وتقريــب  املواطنــني  ملواقــف  املســؤولني 

وجهــات النظــر بينهــم.

5. اللقاء املشرتك:

لقــاء عــام يجمــع املواطنــني  يتمثــل يف 

املســتفيدين ومقدمــي الخدمات لتبــادل اآلراء 

ــني.  ــني املجموعت ــح نقــاط االختــالف ب وتوضي

ــق يف  ــد التدقي ــاء عــىل مزي يســاعد هــذا اللق

ــة.  ــة العام ــم الخدم ــؤرشات تقيي م

6. خطة العمل املشرتكة:

تم  التي  التشاركية  النقاشات  عىل  بناء  يتم 

مرشوع  إعداد  الخامسة  املرحلة  يف  انجازها 

لخطة عمل من أجل تحسني استجابة الخدمات 

العامة ملتطلبات تكافؤ الفرص بني الجنسني.

2.2. أنشطة املرشوع مخرجاتها

أجل  من  آنفا  بسطها  تم  التي  للمراحل  تطبيقا 

الخدمات  لجودة  املجتمعي  التقييم  إنجاز 

العامة واستجابتها لتكافؤ الفرص بني الجنسني 

اتباع  تم  به،  املتعلقة  التقييم  بطاقة  وإعداد 

املراحل الست آنفة الذكر مع يشء من التعديل 

متثل أساسا يف دمج بعض املراحل مع بعضها 

مع الحرص عىل عدم التأثر عىل جوهر عملية 

التقييم املجتمعي.

1.2.2. الدورة التدريبية للميرسين

أهداف الدورة�{

التعـرف عـىل مفهـوم النـوع االجتامعـي 	�

أبعـاده، ومختلـف 
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قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 

ــؤ 	� ــي وتكاف ــوع االجتامع ــني الن ــز ب التميي

ــل، ــرأة والرج ــني امل ــرص ب الف

العامــة 	� الخدمــات  خارطــة  إعــداد 

الفــرص، لتكافــؤ  املســتجيبة 

ــة 	� ــات العام ــم الخدم ــة تقيي ــاز بطاق إنج

ــرص، ــؤ الف ــتجيبة لتكاف املس

تنشيط اجتامعات تشاركية.	�

محتوى الدورة�{

األدوار االجتامعية والنوع االجتامعي	�

ــل يف 	� ــرأة والرج ــني امل ــرص ب ــؤ الف تكاف

ــة ــني الوطني ــيس والقوان ــتور التون الدس

التقييــم 	� بطاقــة  إعــداد  منهجيــة 

املجتمعــي للخدمــات العامــة املســتجيبة 

الجنســني بــني  الفــرص  لتكافــؤ 

إعــداد وتســير االجتامعــات التشــاركية 	�

واجتامعــات  املواطنــني  )اجتامعــات 

املســؤولني(

مخرجات الدورة�{

ــار 3 خدمــات عامــة للمشــاركني 	� اختي

ــوش  ــارث وغن ــس وم ــة: قاب ــن كل بلدي م

بواقع خدمة واحدة لكل بلدية،

تحليل مدخالت الخدمات البلدية،	�

ــتجابة كل 	� ــن اس ــا ع ــبة الرض ــاس نس قي

ــرص، ــؤ الف ــة لتكاف خدم

للخدمــات 	� تقييــم  بطاقــات  إعــداد 

ــي  ــوع االجتامع لن ــتجيبة ل ــة املس العام

الخاصــة بهــذه الخدمــة،

والتعامــل 	� تشــاريك  اجتــامع  تســير 

يف  الحارضيــن  أمنــاط  مختلــف  مــع 

االجتــامع.

2.2.2. اللقاءات العامة مع املواطنني

أهداف اللقاءات�{

يف 	� الفـرص  تكافـؤ  مبقاربـة  التعريـف 

العامـة، الخدمـات 

الخدمـات 	� تحسـني  بأهميـة  التحسـيس 

لتكافـؤ  اسـتجابتها  حيـث  مـن  العامـة 

الجنسـني، بـني  الفـرص 

العامـة 	� الخدمـات  تقييـم  بطاقـة  إنجـاز 

املسـتجيبة لتكافـؤ الفـرص بني الجنسـني 

لـكل بلديـة.

مخرجات اللقاءات�{

y بلدية قابس

بعد جرد مجموعـة الخدمات العامة املتوفرة 

وغـر  البلديـة  )الخدمـات  البلديـة  باملنطقـة 

صورة لتحليل مدخالت خدمة البنية األساسية أثناء الدورة 
التدريبية
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البلديـة( وبعـد القيام بإجـراءات الفرز وترتيب 

تشـاريك  إطـار  يف  والتصويـت  األولويـات 

املواطنـني  جميـع  بـني  وشـفاف  وتعـاوين 

الحارضيـن، وقـع االختيـار عـىل العمـل عـىل 

البنيـة  توفـر  يف  املتمثلـة  العامـة  الخدمـة 

األساسـية وذلـك مـن خـالل ثالثة عنـارص وهي 

العمومـي. والتنويـر  والرتصيـف  التعبيـد 

بالتعبيـد تبـني وجـود أهميـة  يف مـا يتعلـق 

بـني  الفـرص  تكافـؤ  مقاربـة  العتـامد  كبـرة 

الجنسـني باعتبـار حساسـية املـرأة يف التعامل 

مـع هـذا املرفـق. وتبـني مـن خـالل النقاشـات 

اسـتعامل  يف  كثـرا  تؤثـر  الطريـق  حالـة  أن 

الطريـق مـن طـرف املـرأة. فاملـرأة كثـرا مـا 

حاجتهـا  يـربز  مـام  األطفـال  برفقـة  تتحـرك 

امللحـة إىل الشـعور باألمـان والطأمنينـة التـي 

تتوفـر مـع جـودة الطريـق، خالفا الرجـل الذي 

يجـد صعوبـة اقـل يف ذلـك.

ويف مـا يتعلق بإشـكاليات اسـتعامل الرصيف 

بـرزت الحاجة املتأكدة للمـرأة يف هذا املجال 

املحـالت  أصحـاب  ومتـدد  توسـع  باعتبـار 

وكراسـيهم  وطاوالتهـم  لسـلعهم  واملقاهـي 

عـىل األرصفـة مبا ال ميكن املرأة من اسـتغالله 

فضـال عـن تعرضهـا للمضايقـات عنـد مرورهـا 

مـن هـذه األماكـن، األمـر الـذي ال يتعـرض لـه 

الرجـل باملـرة.

أهميتـه  بـرزت  فقـد  العمومـي  التنويـر  أمـا 

الدراسـة  أو  للعمـل  خروجهـن  مـع  للنسـاء 

باكـرا قبـل انتشـار ضـوء الصبـاح وعنـد عوتهن 

الشـمس  غـروب  بعـد  السـيام  مسـاء  للبيـت 

وحلـول الظـالم يف األنهج واألزقـة، وحاجتهن 

للشـعور باألمـان والطأمنينـة عنـد مرورهن من 

هـذه األماكـن. وهـو مـا ال ينزعـج منـه الرجـل 

عـادة.

متـت ترجمـة هـذه االعتبـارات ضمـن بطاقـة 

البنيـة األساسـية  التقييـم املجتمعـي لخدمـة 

)أو التحتيـة( مـن خالل مـؤرشات تتعلق بجودة 

واسـتجابتها  والتنويـر  والرتصيـف  التعبيـد 

لتكافـؤ الفـرص بـني الجنسـني، مع بيان نسـبة 

رضـا املواطنـني حول كل معيـار مثلام توضحه 

البطاقـة التاليـة:
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قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 

بطاقة تقييم الخدمات العامة املستجيبة لتكافؤ الفرص بني الجنسني لبلدية قابس

الخدمة العامة: البنية األساسية

الخدمة 
العامة

املعايرياملجاالت
نسبة الرضا مستوى الرضا

العامة
مالحظات

12345

ية
س

سا
أل

ة ا
ني

لب
ا

الطرقات

42 %--9411نسبة التعبيد

املرغوب تعبيد شارع البرشى بحي األمل الذي 

يربط مدرسة حي األمل 1 بالقاعة املغطاة 

 صيانة 
الطرقات

186---% 25

املرغوب صيانة :

- نهج 9 أفريل

-  النهج الذي يربط شارع عمر بن الخطاب 

بسوق حي األمل 

34 %--1356حالة الطريق

إصالح الحفر بالطرقات

التنسيق بني املتدخلني عند عمليات صيانة 

شبكات التطهر واملاء… إلرجاع الطريق عىل 

ما كان عليه بعد انتهاء األشغال

التنوير

48 %-57102نسبة التغطية
توفر اإلنارة ببعض األحياء بشط السالم 

39 %--5126جودة اإلضاءة
توفر خدمة التنوير العمومي بشكل متواصل

صيانة وتعهد 
األعمدة 

واملصابيح
12102--% 32

تغير املصابيح التالفة يف اإلبان

الرتصيف

29 %-6971وجود الرصيف
ترصيف السوق األسبوعية بحي األمل

إمكانية استعامل 
الرصيف

231---% 21
إلزام أصحاب املحالت واملقاهي بإخالء 

الرصيف وإتاحته للمرتجلني

 صيانة 
الرصيف

204---% 23

مراقبة من يقومون بأشغال خاصة عىل الرصيف 

وإلزامهم باملحافظة عليه وإرجاعه إىل الحالة 

التي كان عليها 
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y بلدية غنوش

مل يختلــف الحــال يف بلديــة غنــوش عــن 

نفــس  أفضــت  حيــث  كثــرا  قابــس  بلديــة 

تــم اعتامدهــا بعــد جــرد  التــي  املنهجيــة 

البلديــة  )الخدمــات  العامــة  الخدمــات 

وغــر البلديــة( والفــرز وترتيــب األولويــات 

العامــة  الخدمــة  اختيــار  إىل  والتصويــت 

ــك  ــية وذل ــة األساس ــر البني ــة يف توف املتمثل

التعبيــد  وهــي  عنــارص  ثالثــة  خــالل  مــن 

العمومــي. والتنويــر  والرتصيــف 

يف مــا يتعلــق بالتعبيــد تبــني وجــود أهميــة 

كبــرة العتــامد مقاربــة تكافــؤ الفــرص بــني 

باعتبــار  الجنســني 

يف  املــرأة  خصوصيــة 

هــذا  مــع  التعامــل 

مــن  وتبــني  املرفــق. 

خــالل النقاشــات أن حالة 

ــرا يف  ــر كث ــق تؤث الطري

اســتعامل الطريــق مــن 

طــرف املــرأة. وينطبــق 

بالنســبة  الــيء  نفــس 

للســوق حيــث إن املــرأة هــي أكــر الــرواد 

عــىل هــذه املنشــآت باعتبارهــا مســؤولة أكــر 

البيــت.  عــىل قضــاء حوائــج  الرجــل  مــن 

اســتعامل  باشــكاليات  يتعلــق  مــا  ويف 

متــت  التــي  اإلشــكالية  تكــررت  الرصيــف 

مالحظتهــا يف بلديــة قابــس يف بلديــة غنــوش 

املحــالت  أصحــاب  ومتــدد  توســع  بســبب 

ــيهم  ــم وكراس ــلعهم وطاوالته ــي لس واملقاه

مــن  املــرأة  ميكــن  ال  مبــا  األرصفــة  عــىل 

اســتغالله فضــال عــن تعرضهــا للمضايقــات 

عنــد مرورهــا مــن هــذه األماكــن.

صور من اللقاء العام مع مواطني بلدية قابس

صورة من اللقاء العام مع مواطني بلدية غنوش
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قابـــس بواليـــة  الجنســـن  بـــن  الفـــرص  لتكافـــؤ  املســـتجيبة  العامـــة  الخدمـــات   : مـــروع  تونســـيات حـــول  تقريـــر جمعيـــة 

كذلـك  بـرزت  فقـد  العمومـي  التنويـر  أمـا 

أو  للعمـل  خروجهـن  مـع  للنسـاء  أهميتـه 

الدراسـة باكـرا قبل انتشـار ضـوء الصباح وعند 

غـروب  بعـد  السـيام  مسـاء  للبيـت  عودتهـن 

الشـمس وحلـول الظـالم يف األنهـج واألزقـة، 

عنـد  والطأمنينـة  باألمـان  للشـعور  وحاجتهـن 

مرورهـن مـن هـذه األماكـن. وهـو مـا ال ينزعج 

منه الرجل عادة.  

متـت ترجمـة هـذه االعتبـارات ضمـن بطاقـة 

البنيـة األساسـية  التقييـم املجتمعـي لخدمـة 

)أو التحتيـة( مـن خالل مـؤرشات تتعلق بجودة 

واسـتجابتها  والتنويـر  والرتصيـف  التعبيـد 

لتكافـؤ الفـرص بـني الجنسـني، مع بيان نسـبة 

رضـا املواطنـني حول كل معيـار مثلام توضحه 

البطاقـة التاليـة:

صور لنتائج أشغال مواطني بلدية غنوش حول بطاقة التقييم املجتمعي لخدمة البنية األساسية
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 بطاقة تقييم الخدمات العامة املستجيبة لتكافؤ الفرص 

بني الجنسني لبلدية غنوش

الخدمة العامة : البنية األساسية

الخدمة 
العامة

نسبة الرضا مستوى الرضااملعايرياملجاالت
العامة

مالحظات
12345

ية
س

سا
أل

ة ا
ني

لب
ا

الطرقات

41 %22011نسبة التعبيد

حي االمتياز
حي 16 مارسيليا
حي غرب السكة

طرق الحراث

76 %6171جودة التعبيد

شارع الحبيب بورقيبة
طريق الحراث

حي 2 مارس
طريق الشاطئ

حي ابن خلدون

ممرات خاصة 
41 %2193باملرتجلني

شارع الطاهر الحداد

68 %13515مخفضات الرسعة

طريق الشاطئ
أمام كل املدارس )6 مدارس( مع انه هناك 

مدارس تم توفر مخفضات رسعة أمامها

24 %2031صيانة الطريق
الطريق املحاذي للسوق البلدي )كثر 

الحفر(

53 %24152عالمات املرور
يف تقاطع الطريق مع السكة الحديدية )عدد 

2 تقاطعات(

التنوير

نسبة التنوير )أعمدة 
46 %11742اإلنارة(

الشارع الذي مير أمام مدرسة طارق بن زياد

صيانة األعمدة وتغير 
49 %2913املصابيح التالفة

شارع الحبيب بورقيبة

73 %915توقيت التنوير
تقديم توقيت اشتعال أعمدة التنوير يف 

الشتاء حيث يحل الظالم برسعة

الرتصيف

69 %13416نسبة الرتصيف

57 %15153طريقة الرتصيف

إتاحة الرصيف 
26 %1932للمرتجلني

األرصفة أمام املقاهي واملطاعم والتجار
شارع الحبيب بورقيبة

الطريق املحاذي للبلدية ومركز الرشطة

37 %7143صيانة الرصيف

عدم صيانة األرصفة بعد القيام بأشغال 
الكهرباء )الشارع املحاذي للقباضة(

42 %71052عرض الرصيف
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y بلدية مارث

تــم  التــي  املنهجيــة  نفــس  عــىل  اعتــامدا 

اعتامدهــا لبلديتــي قابــس وغنــوش وبعــد جــرد 

البلديــة(  وغــر  )البلديــة  العامــة  الخدمــات 

ــع  ــت، وق ــات والتصوي ــب األولوي ــرز وترتي والف

العامــة  الخدمــة  عــىل  املواطنــني  اختيــار 

ــن  ــا م ــم تحليله ــي ت ــل، والت ــة يف النق املتمثل

خــالل ثالثــة عنــارص وهــي الحافــالت وســيارات 

األجــرة )التاكــيس( ومحطــات الحافــالت. 

ــالل  ــن خ ــني م ــالت تب ــق بالحاف ــا يتعل يف م

الحافــالت يف  تواتــر  أن ضعــف  النقاشــات 

بلديــة مــارث هــو مــن أكــرب االشــكاليات التــي 

ــدة  ــول م ــث إن ط ــاء، حي ــا النس ــرض له تتع

للمضايقــات  يعرضهــن  للحافلــة  انتظارهــن 

واملعاكســات وحتــى التحــرش يف الطريــق 

ــام. الع

ويف مــا يتعلــق بســيارات األجرة فــإن اقتصار 

ــار وانقطاعهــم عــن  ــن عــىل ســاعات النه عمل

العمــل يف نهايــة املســاء يســبب لهــن ازعاجــا 

عندمــا يعجــزن عــن إيجــاد وســيلة نقــل تؤمــن 

عودتهــن إىل البيــت ع الشــعور باألمــان. وهــو 

مــا ال يزعــج الرجــال كثــرا حيــث يعمــدون إىل 

ــأي مــار عــىل وســيلة نقــل  طلــب االســتعانة ب

)auto stop( أو يف أســوء األحــوال ميشــون 

عــىل األقــدام.

ــدم  ــإن ع ــات ف ــق باملحط ــا يتعل ــا يف م أم

وضــوح أماكنهــا مــع عــدم معرفــة الوقــت 

بنــا إىل  يعــود  الحافــالت  فيــه  الــذي متــر 

ــؤدي  ــا ي ــع م ــار م ــدة االنتظ ــول م ــألة ط مس

إليــه مــن تعــرض للمضايقــات يف الشــارع. 

ــارات  ــذه االعتب ــة ه ــت ترجم ــه مت ــاء علي وبن

ضمــن بطاقــة التقييــم املجتمعــي لخدمــة 

النقــل مــن خــالل مــؤرشات تتعلــق بالحافــالت 

الحافــالت  ومحطــات  االجــرة  وســيارات 

ــني،  ــني الجنس ــرص ب ــؤ الف ــتجابتها لتكاف واس

ــول كل  ــني ح ــا املواطن ــبة رض ــان نس ــع بي م

معيــار مثلــام توضحــه البطاقــة التاليــة:

صور من اللقاء العام مع مواطني بلدية مارث
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بطاقة تقييم الخدمات العامة املستجيبة لتكافؤ الفرص بني الجنسني لبلدية مارث

الخدمة العامة : النقل

الخدمة 
العامة

املعايرياملجاالت

نسبة مستوى الرضا
الرضا 
العامة

مالحظات
12345

النقل

الحافالت

42 %--2114التواتر
املطلوب توفر حافلة تجوب املدينة كل 

ساعة عىل األقل

37 %--683الحالة

مع أن األسطول تحسن مقارنة باملايض 
فإن املرجو مزيد تحسينه باقتناء مزيد 

من الحافالت

الخطوط 
)التغطية(

41021-% 41
املطلوب تغطية شاطئ العوامر وليامية

اإلرشادات 
)التوقيت 
واملكان(

17----% 20

املطلوب تعليق توقيت الحافالت يف كل 
الحافالت

سيارات األجرة 
التاكيس

21 %---161إستعامل العداد
تقريبا كل التاكسيات ال تستعمل العداد.

 توقيت 
العمل

1331--% 26

أغلب أصحاب التاكيس ال يتجاوزون 
الساعة الخامسة مساء. املرغوب أن 
يعملوا حتى الساعة الثامنة مساء )أو 

عىل األقل السابعة( حتى يتم الربط مع 
الحافالت التي تصل

االلتزام بالخط 
)الرخصة(

9711--% 31

أغلب أصحاب السيارات يشتغلون عىل 
خط مارث الزارات.

بينام خط مارث الزركني ال يعملون عليه 
بالقدر الكايف، املرغوب تنشيط هذا 

الخط

محطات الحافالت

22 %--16612تهيئة املحطات

املرغوب تركيز محطات حافالت 
)abribus( مع مقاعد يف محطة عرام 

توجان

32 %--962أماكن التوقف

املطلوب تركيز أعمدة تدل عىل أماكن 
توقف الحافلة )arrêts( يف كل أماكن 

التوقف.

َعرُض توقيِت 
الحافلة

161---% 21

املرغوب تعليق توقيت مرور الحافالت 
يف كل املحطات التي يتم تركيزها
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3.2.2. اللقاءات العامة مع املسؤولني

أهداف اللقاءات �{

التعـرف عـىل آراء املواطنـني يف جـودة 	�

يقدمونهـا  التـي  العامـة  الخدمـات 

الجنسـني، بـني  الفـرص  لتكافـؤ  واسـتجابتها 

توضيـح النقـاط التـي تتطلـب بيانـا مثـل 	�

ضمـن  الربمجـة  الصيانـات  أو  املشـاريع 

الحقـة، مخططـات 

تطويـر 	� يف  تسـاهم  إجـراءات  اقـرتاح 

اسـتجابة الخدمـات العامة التـي يقدمونها 

الجنسـني. بـني  الفـرص  لتكافـؤ 

مخرجات اللقاءات�{

y بلدية قابس

بطاقـة  إعـداد  ومسـار  منهجيـة  عـرض  بعـد 

التقييم املجتمعـي للخدمات العامة وتوزيعها 

ومسـار  املـرشوع  حظـي  املسـؤولني  عـىل 

طرفهـم.  مـن  باالستحسـان  ونتائجـه  تنفيـذه 

وتأكيـدا ملـا ورد ببطاقـة تقييم الخدمـات أفاد 

أعضـاء املجلـس البلدي بقابس أنـه تم تحديد 

السـيام  وصيانتهـا  الطرقـات  تعبيـد  ميزانيـة 

املناطـق التـي ورد ذكرهـا يف بطاقـة التقييـم 

مثـل الطريـق الرابطة بـني سـيدي بولبابة وحي 

األمـل )شـارع ابـن الخطـاب( مـع قـرب آجـال 

االنطـالق يف األشـغال. كـام أكدوا عىل السـعي 

لبـذل مزيد مـن الجهد يف تغيـر نوعية اإلنارة 

وزيـادة جودتهـا. أمـا يف مـا يتعلـق بالرتصيـف 

فقـد أبـدوا اسـتعداد البلديـة لتنفيـذ حمـالت 

اسـتعادة األرصفـة والتنبيه عـىل املحالت التي 

تسـتغلها.

ويف املقابـل، ويف مـا يتعلق بطلبات التعبيد 

أفـاد  بلديـا،  سـوقا  يضـم  الـذي  األمـل  لحـي 

أعضـاء املجلـس البلـدي أنـه وخالفـا ملـا يظنه 

املواطنـون، فـإن فضاء السـوق يف األصل هو 

منطقـة خرضاء حسـب مثـال التهيئـة العمرانية 

للبلديـة، لذلـك ال ميكـن القيـام بتعبيده.

وعليه فإن املسـؤولني سـيعملون عـىل إيجاد 

السـوق  بهـذا  حاليـا  للمنتصبـني  آخـر  فضـاء 

االمـل  حـي  فضـاء  واسـرتجاع  إليـه،  ونقلهـم 

األصليـة  صبغتـه  ليسـرتجع  تهيئتـه  وإعـادة 

كمنطقـة خـرضاء، وهـو مـا مـن شـأنه أن يوفـر 

فضـاء رحبـا للنزهـة للعائـالت عامـة وللنسـاء 

خاصـة باعتبـار عدم وجود متنفـس خاص بهن 

املدينـة. يف 

y بلدية غنوش

بطاقـة  إعـداد  ومسـار  منهجيـة  عـرض  بعـد 

التقييم املجتمعـي للخدمات العامة وتوزيعها 

عىل املسـؤولني حظي املرشوع ومسار تنفيذه 

باستحسـان كبـر مـن طـرف املنسـق الجهـوي 

للمـرأة واألرسة العمـران البـرشي الـذي اعتـرب 

أن مـا تـم إنجـازه يتوافـق مـع تطلعـات وزارة 

العامـة  الخدمـات  دعـم  مجـال  يف  املـرأة 

املسـتجيبة لتكافـؤ الفـرص بـني الجنسـني.

البلـدي  املجلـس  أعضـاء  مثّـن  وبدورهـم 

أغلـب املشـاريع  أن  العمـل املنجـز مؤكديـن 

املقرتحـة مـن طـرف املواطنني هـي إما بصدد 

مربمجـة  وإمـا  األوىل(  مراحلـه  )يف  اإلنجـاز 
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لسـنتي  البلـدي  االسـتثامري  املخطـط  ضمـن 

و2020.  2019

حـي  مسـألة  املسـؤولون  أثـار  املقابـل  ويف 

العـروق وهـو تجمـع سـكني يبعـد عـن وسـط 

املدينـة قرابـة 4 كـم، قـام الديـوان الوطنـي 

للتطهـر بالتدخـل فيـه ومـد شـبكات الـرف 

الصحـي غـر أنـه إىل اآلن ال يـزال غـر مربمـج 

العمومـي  والتنويـر  التعبيـد  مشـاريع  يف 

ميزانيـة  يتـم تخصيـص  أنـه مل  كـام  والنقـل. 

ألجـل التدخـل فيـه. لذلـك فإنهم يعتـربون أن 

تهذيـب هـذا الحـي وتعبيد الطريق ومد شـبكة 

خدمـات  إيصـال  مـع  فيـه  العمومـي  التنويـر 

النقـل لـه مـن األولويـات التـي ينبغـي العمـل 

عليهـا بجديـة ويف أقـرب اآلجـال. 

y بلدية مارث

بعـد عـرض بطاقـة التقييـم املجتمعـي أكـد 

بالبلديـة عـىل وجاهـة  لجنـة األشـغال  رئيـس 

محتـوى البطاقـة وأنـه يعكـس حقيقـة الواقـع 

أنـه سـبق لهـم  بالنقـل، وبـني  يف مـا يتعلـق 

مـن  املتدخلـني  كافـة  مـع  اجتمـــاعات  عقـد 

ممثلـني عـن غـرف التاكـيس الفـردي و اللـواج 

مـن أجـل تطويـر هـذه الخدمـات مبـا يتـالءم 

املواطنـني. حاجيـات  مـع 

التحـاد  املحـيل  العـام  الكـــاتب  ووضـح 

األسـايس  املشـكل  أن  والتجـارة  الصناعـة 

بضعـف  مرتبـط  الفـردي  التاكـيس  مجـال  يف 

مـن  الضعيـف  العـدد  باعتبـار  املنافسـة 

الرخـص املمنوحـة يف هـذا الصنـف، وهـو ما 

يشـجع أصحـاب سـيارات التاكيس عـىل تحديد 

طريقـة عملهـم بأنفسـهم مـن دون اعتبار كبر 

لحاجيـات املواطنـني. وهـو مـا أكدتـه رئيسـة 

لجنـة  ورئيسـة  االجتامعيـة  الشـؤون  لجنـة 

البلـدي  باملجلـس  والبيئـة  والنظافـة  الصحـة 

حيـث بينتـا أن هذا املشـكل تعاين منه النسـاء 

كثـرا. 

وعليه فقد تم تقديم املقرتحات التالية: 

تعميق الدراسـة امليدانية مـن أجل الدفع 	�

نحـو تعزيز أسـطول الحافالت بالبلدية،

منـح رخـص تاكـيس اضافيـة مـع التمييـز 	�

والتاكـيس  الفـردي  التاكـيس  بـني رخـص 

عـىل  الرقابـة  تشـديد  مـع  الجامعـي 

العـداد، اسـتعامل 

توفـر فضـاء إلنجـاز محطـة نقـل جامعي 	�

حتى يسـهل عـىل مسـتعمليه الذهاب إليه 

عنـد الحاجة.

صور من اللقاء العام مع املسؤولني ببلدية مارث 
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عقـد  عـىل  االتفـاق  اللقـاء  خـالل  تـم  كـام 

مجموعـة مـن االجتامعـات املهنيـة بـني ممثيل 

جهـة  مـن  واللـواج  الفـردي  التاكـيس  غرفـة 

وممثـيل الرشكـة الجهويـة للنقـل بقابـس مـن 

جهـة أخـرى من أجـل مزيد تدارس اإلشـكاليات 

مـارث  بلديـة  يف  النقـل  بقطـاع  املرتبطـة 

الثنـايئ  بالتنسـيق  الكفيلـة  السـبل  وتباحـث 

بـني الطرفـني بغيـة حـل االشـكاليات العالقـة 

وتطويـر خدمـات النقـل باملنطقـة البلديـة مع 

الوضعيـة الخصوصيـة  األخـذ بعـني االعتبـار 

السـياق. هـذا  يف  للنسـاء  امللحـة  والحاجـة 

لقـاءات  حـول  عامـة  مالحظـات   .4.2.2

املسـؤولني

العامـة  الخدمـات  عـن  املسـؤولون  أبـدى 

مـرشوع  مـع  جليـا  وتفاعـال  كبـرا  حامسـا 

»الخدمـات العامـة املسـتجيبة لتكافـؤ الفرص 

واستحسـنوا  قابـس«  بواليـة  الجنسـني  بـني 

منهجيـة إعـداده وتنفيـذه كـام أيـدوا تطلعـات 

املواطنـني التـي وردت ضمن بطاقـات التقييم 

املسـتجيبة  العامـة  للخدمـات  املجتمعـي 

ذلـك  ومـع  الجنسـني.  بـني  الفـرص  لتكافـؤ 

فـإن مـا متـت مالحظتـه هـو ضعـف إملامهـم 

لتكافـؤ  العامـة  الخدمـات  اسـتجابة  مبفهـوم 

الفـرص بني الجنسـني رغـم إقرارهـم بأهميته 

. ملجتمعيـة ا

لذلـك كانـت هذه اللقـاءات مثمـرة للغاية من 

عدة:

االطـالع عـىل مـا ورد بالنصـوص القانونية 	�

مبـدأ  تطبيـق  عـىل  حـث  مـن  التونسـية 

تكافـؤ الفـرص بـني الجنسـني يف مجـال 

واملشـاريع، الخدمـات 

التأكيـد عـىل وجاهـة مـا قـام املواطنـون 	�

التقييـم  بطاقـات  ضمـن  بإنجـازه 

املجتمعـي للخدمـات العامـة املسـتجيبة 

الفـرص، لتكافـؤ 

العنايـة 	� مبزيـد  املسـتقبل  يف  التعهـد 

الجنسـني  بـني  الفـرص  تكافـؤ  بعنـر 

العامـة  الخدمـات  وتنفيـذ  برمجـة  عنـد 

العموميـة. واملشـاريع 
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