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1
إطار الدراسة وأهدافها:

في النساء  ولوج  دون  تحول  التي  حول"العقبات  الدراسة  هذه   تندرج 
 الوسط الريفي إلى الحماية اإلجتماعية" في إطار مشروع "ريفية" الذي

يتم إنجازه في ست واليات من الجمهورية التونسية وهي بنزرت،
المهدية، جندوبة، سليانة، القصرين وسيدي بوزيد.

ويتم تنفيذ الدراسة في واقع خاص يتميز بتزايد مؤثرات وباء كوفيد 19
في كل من المناطق الحضرية والريفية.

التي والفرص  والعقبات  التحديات  فهم  تيسير  إلى  الدراسة   تهدف 
 ستساهم في توفير عناصر القرار بهدف تحسين ظروف ولوج النساء
 في الوسط الريفي إلى الحماية اإلجتماعية، ومواجهة المخاطر التي قد
 تزيد  من  هشاشة  هذه  الفئة  اإلجتماعية  وتحد  من فرص نفاذها إلى

حقوقها اإلجتماعية.

بنزرت

جندوبة

سليانة

القصرين

سيدي بوزيد

المهدية

1



تهدف الدراسة إلى:



2
الجهات الفاعلة والعوامل المحددة لولوج 

النساء في الوسط الريفي إلى الحماية
االجتماعية:

جميع الدراسة،  هذه  في  الفاعلة  بالجهات  أو  بالفاعلين   ُيقصد 
وغير المركزية  الرسمية،  وغير  الرسمية  والهياكل   المؤسسات 
 المركزية، التي تأثر من خالل مهام، برامج أو تدخالت، بطريقة مباشرة

أو غير مباشرة في الحماية اإلجتماعية للنساء في الوسط الريفي.

 تبين  خارطة الفاعلين التي تم رسمها إنطالقا من تقييم عالقات النفوذ
والالمركزية المركزية  الهياكل  تلعبه  الذي  الدور  أهمية   والسيطرة، 
 الحكومية في مجال الحماية اإلجتماعية، وذلك دون الحد من أهمية
 دور منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية والجهات

المانحة في إطار تنفيذ برامج الدعم المالي والتقني.

 رغم أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية ومن أهمها وزارة 
االجتماعية، الشؤون  وزارة  البحري،  والصيد  المائية  والموارد   الفالحة 
للفالحة التونسي  واإلتحاد  واألسرة  المرأة  شؤون  وزارة  الصحة،   وزارة 
من تجعل  الريفي  اإلقتصادي  النظام  هشاشة  فإن  البحري،   والصيد 
 وسيط النقل غير النظامي فاعال بارزا في قطاع الفالحة. إلن يوفر هذا

الوسيط للنساء حماية موازية، فهو يزيد في حدة التمييز ضدهن
وتعرضهن لمختلف أشكال االستغالل، وسوء المعاملة والعنف.



فهي اإلجتماعية،  بالحماية  لإلنتفاع  الميسرة  العوامل  حيث  من   أما 
عوامل ثقافية، هيكلية، إجتماعية ومؤسساتية. يمكن تصنيفها على

النحو التالي:

 عامل

هشاشة األنشطة وظروف
العمل:

اإلطار الشغل  مجلة  تحدد   لئن 
والعامالت للعاملين   القانوني 
العالقة فإن  الفالحي،  القطاع   في 
والمزارعين النساء  بين   المهنية 
النساء تواصل  حيث  غائبة.   شبه 
في وموسمي  هش  عمل   ممارسة 
بوتيرة الفالحية  المنشآت  من   عدد 
إنخراط يفسر  اإلطار  هذا   متقاطعة. 

-724 عدد  الحكومي  المرسوم  إصدار  رغم 
 2020 المتعلق بنقل العملة الفالحيين،
النقل غير الوضع ويتواصل   لم يتحسن 

 النظامي لألشخاص خارج أي رقابة
حكومية صارمة.

معظم الناشطات والناشطين في مجال الفالحة في هذا القطاع غير النظامي
الذي يزيد في إستغالل النساء ويعمق التمييز ضدهن.

1

2 عامل

ظروف النقل:
األسر إحتياجات  على  الديمغرافية  التحوالت  تؤثر   لئن 
الملكية إلى  الولوج  فإن  الريفي،  الوسط  في   والنساء 
التي تحّد من فرص  وإلى العمل تعتبر من أهم العوائق 
من هو  ليس  الذي  الئق،  سكن  على  النساء   حصول 
مهما اإلسكان  فبرامج  العمومية.  السلطات   أولويات 
 إختلفت فهي موجهة باألساس إلى سكان المدن حيث
 يكون الطلب على السكن مرتفعا. وفي سياق التحوالت
الهشاشة ويعاني الذي يعيش  الشباب   اإلجتماعية، فإن 

من التمييز، يجد في الهجرة )الداخلية والخارجية( بديال
من أجل مستقبل أفضل.

3 عامل

التحوالت الديمغرافية واإلجتماعية لألسر في الوسط
الريفي والنفاذ إلى سكن الئق: 



القيمية التعليم وإرتفاع نسبة األمية، الزالت األحكام   بسبب تدني مستوى 
 واألفكار النمطية ذات النزعة الذكورية تسيطر على المجتمع التقليدي. تتخذ
 مكانة النساء في األسرة أنماطا مختلفة: من تغيير األدوار، إلى الهيمنة، إلى

اإلستغالل والعنف.

4 عامل

5 عامل

التوعية حول الحصول على التغطية اإلجتماعية:

منظومة القيم والهيكلة اإلجتماعية والثقافية: 

6 عامل

النفاذ إلى الخدمات العالجية والخدمات الصحية:

 العوامل التي تحدد الحصول على الخدمات العالجية هي من النوع الهيكلي
 والثقافي وتتلخص في: تراجع نوعية الخدمات في مجامع الصحة األساسية
الثقافة غياب  األم؛  صحة  بأهمية  الوعي  قلة  المحلية؛   والمستشفيات 

 الجنسية داخل العائلة في المناطق الريفية؛ ضعف النفاذ إلى الخدمات
الصحية بسبب ضعف البنية التحتية ومشاكل النقل.

فغالبا للنساء.  بالنسبة  أولوية  ذاتها  حد  في  اإلجتماعية  التغطية  تعتبر   ال 
 ما يكون هذا المفهوم مرتبطا بالمساعدات أو الجرايات التي تمنحها الدولة
 مجاًنا دون مساهمة من المستفيد. هذا ا التوصيف الذي يشير للدولة الراعية
 واألبوية، يحيلنا إلى التعرف على عقلية النساء في الوسط الريفي ويؤدي إلى

 ضرورة مراجعة إجراءات اإلنخراط في منظومة الضمان اإلجتماعي، خاصة
منظومة "أحميني".



7 عامل

الهشاشة االجتماعية والصحية والتعرض للمخاطر: 

 من أهمها األخطار الطبيعية أو األخطار الناجمة عن األنشطة البشرية حيث
تنعكس اآلثار المباشرة أو غير المباشرة على صحة النساء أو على

وضعيتهن اإلجتماعية واإلقتصادي.

8 عامل

حوكمة الحماية اإلجتماعية وأنظمة االتصال:

 يكتسي هذا العامل أهمية بالغة في إرساء نظام حماية يعزز شرعية التدخالت
حول تشاركية  بطريقة  التفاوض  على  ويساعد  العالقات  شفافية   ويكفل 

التدخالت لفائدة النساء في الوسط الريفي. كما يساهم عامل الحوكمة في
تسوية النزاعات وتيسير عملية التنسيق والتكامل بين الفاعلين والبرامج.
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4

 مطابقة النصوص،تيسير
 اإلجراءات والنفاذ إلى

الرعاية الصحية

 مأسسة النقل للنساء
 وكسر عزلة المناطق

الريفية

 مطابقة اإلطار القانوني وتفعيل
النصوص والمؤسسات

الحصول على خدمات الرعاية الصحية

 مأسسة وسائل نقل النساء في الوسط
الريفي

 كسر عزلة المناطق الريفية )النفاذ إلى
البنية التحتية والشبكات(

تيسير اإلجراءات )الحصول على
القروض، النفاذ إلى الضمان اإلجتماعي(
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1

2

نفاذ النساء في الوسط الريفي إلى الحماية  
االجتماعية:

المراحل والحواجز:

)تحليل العوامل  على  والمرتكزة  النسقية  النمذجة  عملية   مكنت 
المكونات الرئيسية( من تحديد أربعة مراحل تتمحور حول إحدى

عشرة مرحلة فرعية.

المرحلةالترتيب

 التعليم، رفع الوعي
والتخطيط المحكم

 التمكين
 اإلقتصادي،التسويق،

التكوين والمرافقة

التعليم والحد من األمية

رفع الوعي واإلعالم )التمكين
اإلجتماعي(

التخطيط المحكم )قواعد البيانات
مشاريع واقعية، متابعة وتقييم(

التمكين اإلقتصادي والمالي

التكوين والمرافقة

تسويق المنتجات الحرفية المحلية
والمنتجات المحلية )التسويق الترابي(

المرحلة الفرعية المقابلة



 بهدف التعرف على موقع الحاجز في سياق المراحل، تم تصنيف العقبات
 في مسار قرار اإلنتفاع بالحماية اإلجتماعية حسب المراحل والمراحل الفرعية،

 حيث يقع ذكر طبيعة الحاجز بصورة منتظمة، ويتم تصنيفها حسب نوع
العقبات.

فيتم مؤسساتية،إلخ.(،  هيكلية،  )ثقافية،  األفقية/الشمولية  الحواجز   أما 
 ذكرها في مراحل مختلفة، وذلك بهدف تيسير عملية المقارنة بين العقبات

والمراحل واإلشارة إلى العالقات السببية والمخاطر الممكنة.

عقبة/حاجز حسب المراحل
(حسب النوعية)

إجتماعية، ثقافية وتعليمية:

النظم اإلعالمية وإستراتيجية اإلتصال:

هيكلية:

إقتصادية ومالية:

 سياسة:

 حواجز أفقية/شمولية:

 تقنية وتنظيمية:

 تشريعية ومؤسساتية:

إجتماع / ثقافة

إعالمية / إتصال

إقتصاد / مال

 سياسة

شامل

تقنية / تنظيم

تشريع / مؤسسة

هيكل

 هشاشة الملمح اإلجتماعي والديموغرافي واإلقتصادي للنساء
المشتركة، اإلقامة  الممتدة،  األسر  العمري،  التهرم   )األمية، 
 اإلنقطاع عن التعليم، الشباب العاطل عن العمل من أصحاب
الشهائد،أشخاص ذوي اإلعاقة، بدون دخل قار، مسكن بدائي(.

األحكام والصور النمطية.: المخزون الخصوصي للقيم.

بالعالقات وتتأثر  الذكور  عليها  يهيمن  اإلتصال   قنوات 
) األسرية)"العرش" فرع قبلي أو زعيم دوار )تقسيم سكني ذو

)طابع ريفيداخل دائرة إدارية( )مثال: شربان بالمهدية(.

مستوى على  المعطلة  المعلومة  إلى  الوصول   صعوبة 
المندوبيات الخصوص  وجه  على  الجهوية  الفاعلة   الجهات 

 الجهوية للتنمية الفالحية واإلدارات الجهوية )النساء غير
مطلعات على البرامج المركزية أو الجهوية(.

 غياب قواعد بيانات متخصصة، موثوقة، منسقة وتفاعلية
حول النساء )معلومات جزئية متوفرة لدى أطراف مختلفة(.

والجمعيات الجهوية  اإلدارة  بين  والشفافية  الثقة   ضعف 
 المحلية )مثال المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسليانة

والجمعيات المحلية(.

 عزلة المناطق الريفية وبنية تحتية غير مالءمة، مما يزيد من
 تهميش النساء )مسالك ريفية غير مهيئة، صعوبة الوصول

 إلى وسائل النقل العمومي، صعوبة الوصول إلى خدمات
الرعاية الصحية، اإلدارات، المتاجر، التعليم، إلخ(.

 إنعدام التنسيق الداخلي والخارجي )داخل المؤسسات
وبينالمؤسسات والمؤسسات العمومية(.

التعليم، التوعية والتخطيط المحكم:

شامل

شامل

شامل

شامل

شامل

شامل

شامل

شامل

 المرحلة 1

1-1 المرحلة الفرعية

التعليم والحد من األمية

تقنية / تنظيم

هيكل

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

إعالمية / إتصال

إعالمية / إتصال

إعالمية / إتصال

إعالمية / إتصال

طبيعة
الحواجز 



 صعوبة الولوج للتكوين والتأطير باإلضافة إلى عزوف المرأة
عن البحث على النساء.

 ضعف ثقافة ريادة األعمال )تبنى المشاريع من طرف النساء
والعائلةغير مضمون(.

 تحفظ عن إنضمام النساء  للجمعيات المحلية ولمجامع
وغياب روح الفريق (GDA) التنمية الفالحية.

كمرادف غالًبا  تعتبر  فهي  اإلجتماعي  الضمان  ثقافة   ضعف 
 للتدقيق الضريبي وعدم الثقة في ممارسة "السياسة

اإلجتماعية والضريبية" للدولة.

شبه غياب وعي بحقوق النساء.

1-2 المرحلة الفرعية

رفع الوعي واإلعالم (التمكين اإلجتماعي)

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

 غياب قواعد بيانات متخصصة، موثوقة، منسقة وتفاعلية
حول النساء )معلومات جزئية متوفرة لدى أطراف مختلفة(.

والجمعيات الجهوية  اإلدارات  بين  والشفافية  الثقة   ضعف 
 المحلية )مثال المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسليانة

والجمعيات المحلية(.

 قلة اإلنخراط: مركزية القرار في عالقة ببرامج الضمان 
 اإلجتماعي للنساء على المستوى الجهوي والمحلي .

وبين المؤسسات  )داخل  والخارجي  الداخلي  التنسيق   إنعدام 
 المؤسسات والمؤسسات العمومية(. تنسيق غير رسمي

لكن يتم عبر شبكات شخصية وغير نظامية.

ضعف الموارد البشرية والوسائل اللوجستية الجهوية.

 مناهج غير مالئمة للتخطيط والتنمية المحلية وجدوى
ضعيفة للبرامج.

 تدخالت قطاعية وتداخل بين البرامج والمشاريع العمومية
إزاء تشعب مقاربة إدماج وحماية النساء في الوسط الريفي.

  ضعف تجذر روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنازع
 اإلختصاص بين الجهات الفاعلة )الصندوق الوطني للضمان

 اإلجتماعي، وزارة الشؤون اإلجتماعية، والمؤسسة
الناشئة"أحميني".(

 غموض المصطلحات وغياب إطار موحد إلستراتيجيات
التدخل فيما يخص النساء في الوسط الريفي.

 
 تفاعل ضعيف ونقص في التنسيق بين الجهات الفاعلة

المحلية، الجهوية والمركزية.
 

 غياب المعرفة من طرف الجمعيات الفتية من حيث صياغة
 وتركيبة المشاريع الجمعياتية وضعف مهاراتهم التقنية في

مجال إقامة الشبكات وتعبئة التمويالت.

1-3 المرحلة الفرعية

رفع الوعي واإلعالم (التمكين اإلجتماعي)

شامل

شامل

شامل

شامل

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

شامل
إعالمية / إتصال



Trans

 يتسم المناخ الذي يتم فيه تنفيذ المشاريع بقلة الثقة: ضعف
 الثقة بين اإلدارات المحلية والجمعيات، وصراع التموقع

يتغذى من اإلنتماء األبوي أو القبلي.

 ضعف التواصل بين الجمعيات المحلية وصعوبة بناء تحالفات
حول مشاريع جمعياتية.

اإلجمالية بالتكاليف  عالقة  في  للبرامج  المحدودة   الميزانيات 
المواد إقتناء  التشغيل،  اإلدارة،  )تكاليف  الريفية   للمشاريع 

 ،األولية من أجل المشاريع الحرفية ومشاريع تربية الحيوانات
المرافقة(.

 اإلستثمار العمومي ال يثمن اإلمكانات المحلية، ال يشجع على
خلق األنشطة المدرة للدخل مع أثر ضعيف على سالسل اإلنتاج.

 أحزاب سياسية في الحكم نادرا ما تساهم في حل مشاكل النساء
في الوسط الريفي.

"أحميني"( )مثال  المشاريع  بعض  في  السياسي  اإلستثمار 
 يضعف المصداقية ويحول دون بناء عالقة الثقة بين اإلدارة من
للضمان الوطني  الصندوق  اإلجتماعية،  الشؤون  )وزارة   جهة، 

 ،اإلجتماعي، وزارة شؤون المرأة واألسرة، الوالة، المعتمدين
إلخ.(والنساء والمجتمع المدني من جهة أخرى.

 تضارب المصالح بين الفروع النقابية ومؤيدي األحزاب السياسية
داخل اإلدارات العمومية الجهوية.

شامل

شامل

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

إقتصاد / مال

إقتصاد / مال

 سياسة

 سياسة

 سياسة

 ضعف المشاركة/المساهمة للنساء واألسر في المشاريع )يتم
 اإلنخراط في غياب البديل، مما يفسر فشل بعض

المشاريع والتخلي عنها في االشهر األولى(.

صعوبة الحصول على ملكية األرض )جندوبة وسيدي بوزيد(.

األحكام والصور النمطية: مخزون خصوصي للقيم.

 إستغالل النساء من قبل األسر والجهات الفاعلة في المحيط
 ،القريب )الفالحون، النقل غير النظامي، أفراد األسرة، الوالدين

إلخ(.

الزوج، اإلبن، الجد، الرجال )األب،  المالية للنساء تجاه   التبعية 
 أب الزوج، الفالح، إلخ( وصعوبة اإللتزام بعمل قار، وبذلك دفع

المساهمات بصفة منتظمة.

  تحفظ عن إنضمام النساء للجمعيات المحلية ولمجامع
التنمية الفالحية وغياب روح الفريق.

 نظام إقتصادي ريفي تحت هيمنة نظم نقل وتشغيل غير
مهيكلة.

 غموض القوانين مع نصوص غير فعالة على وجه الخصوص
 قانون اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني وقانون نقل العملة

في المناطق الريفية.

القروض على  للحصول  اإلجراءات  وتعقيد   البيروقراطية 
في )صعوبات  اإلجتماعي  الضمان  منظومة   واإلنخراطفي 

 تكوين ملف اإلنخراط للنساء األمية أو القاطنة بالمناطق
النائية(.

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

شامل

التمكين اإلقتصادي، التسويق، التكوين والمرافقة:
 المرحلة 2

2-1 المرحلة الفرعية

التمكين اإلقتصادي والمالي

إقتصاد / مال

تشريع / مؤسسة

هيكل



 يتسم المناخ الذي يتم فيه تنفيذ المشاريع بقلة الثقة: ضعف
 الثقة بين اإلدارات المحلية والجمعيات، وصراع التموقع يتغذى

من اإلنتماء األبوي أو القبلي.

 ضعف التواصل بين الجمعيات المحلية وصعوبة بناء
تحالفات حول مشاريع جمعياتية.

المالية من أجل اإلنخراط  تقدم سن النساء ومحدودية قدرتها 
 في أنظمة قائمة على اإلشتراك في الضمان االجتماعي )أو

برنامج عمومي للمسكن اإلجتماعي(.

 ضغط اللوبيات والمحتكرين على قطاعات إنتاجية برمتها
)الحليب،الزيوت األساسية، الخزف(.

 مقاومة / إحجام منظمات أصحاب األعمال على وجه الخصوص
الصناعة وإتحاد  البحري  والصيد  للفالحة  التونسي   اإلتحاد 

 والتجارة والصناعات التقليدية تجاه الحلول التي من شأنها ان
تحد هامش تصرفهم إزاء تشغيل النساء.

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

إقتصاد / مال

إقتصاد / مال

 سياسة

 عزلة المناطق الريفية وبنية تحتية غير مالءمة، مما يزيد من
 تهميش النساء )المسالك الريفية، صعوبة الوصول إلى النقل
 ،العمومي،صعوبة الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، اإلدارات

.المتاجر، التعليم، إلخ(.

  صعوبة تسويق المنتوج التقليدي والمحلي. تفاقم هذا
 الوضع بسبب   

منافسة المنتج المورد للمنتوج التقليدي المحلي.

 األحكام والصور النمطية: مخزون من القيم: المبدأ هو العمل
الرجال رفض  النساء،  ضد  بالعنف  اإلستخفاف  النظامي،   غير 

 لتنقل النساء من أجل بيع منتوجات الحرف اليدوية
والفالحية في األسواق األسبوعية بالمهدية.

2-2 المرحلة الفرعية

تسويق المنتجات الحرفية المحلية و المنتجات المحلية 
(التسويق الترابي)

إقتصاد / مال

إجتماع / ثقافة

هيكل

هيكل

شامل

 COVID - 19 مما أدى إلى إنخفاض الطلب
في السوق.



 صعوبة الولوج للتكوين والتأطير باإلضافة إلى عزوف النساء
عن اإلنخراط في البرامج.

بالعالقات وتتأثر  الذكور  عليها  يهيمن  اإلتصال   قنوات 
 األسرية)"العرش" فرع قبلي أو زعيم دوار )تقسيم سكني ذو

)طابع ريفيداخل دائرة إدارية( )مثال شربان بالمهدية(.

مستوى على  المعطلة  المعلومة  إلى  الوصول   صعوبة 
المندوبيات الخصوص  وجه  على  الجهوية  الفاعلة   الجهات 

 الجهوية للتنمية الفالحية، واإلدارات الجهوية )النساء غير
)مطلعات على البرامج المركزي أو الجهوية(.

2-3 المرحلة الفرعية

التسويق، التكوين و المرافقة

إجتماع / ثقافة

شامل

شامل

إعالمية / إتصال

إعالمية / إتصال

ETAPE 3 :

وجه على  الفاعلية  تعوزها  نصوص  مع  القوانين   غموض 
 الخصوص قانون اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني وقانون

نقل العملة في المناطق الريفية.

البرامج تضارب  مع  شفاف  غير  اإلجتماعية  التغطية   نظام 
األمان "قانون  عبر  المجانية  على  قائم  إجتماعي   )تضامن 

 االجتماعي"مقابل ضمان إجتماعي مبني على المساهمة
المالية عبر إستراتجيات التمكين من قبيل "أحميني"(.

 أحزاب سياسية في الحكم نادرا ما تساهم في حل مشاكل
النساء في الوسط الريفي.

"أحميني مثال  المشاريع  بعض  في  السياسي   اإلستثمار 
اإلدارة بين  ثقة  بناء عالقة  المصداقية ويحول دون   "يضعف 
الوطني الصندوق  اإلجتماعية،  الشؤون  جهة،)وزارة   من 

 ،للضمان اإلجتماعي، وزارة شؤون المرأة واألسرة، الوالة
المعتمدين، الخ(،النساء و المجتمع المدني، من جهة أخرى.

 تضارب المصالح بين الفروع النقابية ومؤيدي األحزاب
السياسية داخل اإلدارات العمومية الجهوية )مثل سليانة(.

 مقاومة / إحجام منظمات أصحاب االعمال على وجه الخصوص
الصناعة وإتحاد  البحري  والصيد  للفالحة  التونسي   اإلتحاد 
 والتجارة والصناعات التقليدية تجاه الحلول التي من شأنها ان

تحد هامش تصرفهم إزاء تشغيل النساء.

مطابقة النصوص، تيسير اإلجراءات والنفاذ إلى الرعاية الصحية:
 المرحلة 3

3-1 المرحلة الفرعية

مطابقة اإلطار القانوني وتفعيل النصوص والمؤسسات

شامل

شامل

شامل

تشريع / مؤسسة

تشريع / مؤسسة

 سياسة

 سياسة

 سياسة

 سياسة



تشريع / مؤسسة

تقنية / تنظيم

تقنية / تنظيم

 روح الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير متجذرة وتنازع
 ،اإلختصاص بين الجهات الفاعلة )صندوق الضمان اإلجتماعي

وزارة الشؤون اإلجتماعية، المؤسسة الناشئة "أحميني"(.

والبرامج الشبكات  إلى  الولوج  وصعوبة  الرقمية   الفجوة 
 )اإلنخراط عبر المنصات الرقمية، اإلستطالعات عن بعد، أو

دفع المساهمات عبر اإلنترنت(.

القروض على  للحصول  اإلجراءات  وتعقيد   البيروقراطية 
في )صعوبات  اإلجتماعي  الضمان  منظومة   واإلنخراطفي 

 تكوين ملف اإلنخراط للنساء األميات أو القاطنات بالمناطق
النائية(.

المؤسسات )داخل  والخارجي  الداخلي  التنسيق   إنعدام 
 وبينالمؤسسات والمؤسسات العمومية(. تنسيق غير رسمي

لكن يتم عبر شبكات شخصية وغير نظامية.

3-2 المرحلة الفرعية

تيسير اإلجراءات (الحصول على القروض، التكلفة
الميسرة،النفاذ إلى الضمان اإلجتماعي)

هيكل

تشريع / مؤسسة

تقنية / تنظيم

الزوج، االبن، الجد، الرجال )األب،  المالية للنساء تجاه   التبعية 
 أب الزوج، الفالحين، الخ( وصعوبة اإللتزام بعمل قار، وبذلك

دفع المساهمات بصفة منتظمة.

 مقاومة / إحجام منظمات أصحاب األعمال على وجه الخصوص
الصناعة وإتحاد  البحري  والصيد  للفالحة  التونسي   اإلتحاد 
 والتجارة والصناعات التقليدية تجاه الحلول التي من شأنها ان

تحد هامش تصرفهم إزاء تشغيل النساء.

التمتع فرص  من  يحد  الذي  والثقافي  التعليمي   المستوى 
المبكر، التقصي  حمالت  مواكبة  )عدم  الرعاية   بخدمات 

 التلقيح، المتابعة، الصحة الجنسية واإلنجابية، إستمرارية
بروتوكوالت العالج واإلتصال بالطبيب المباشر، إلخ(.

قنوات االتصال يهيمن عليها الذكور وتتأثر بالعالقات األسرية.

مستوى على  المعطلة  المعلومة  إلى  الوصول   صعوبة 
المندوبيات الخصوص  وجه  على  الجهوية  الفاعلة   الجهات 

 الجهوية للتنمية الفالحية، واإلدارات الجهوية )النساء غير
مطلعات على البرامج المركزية أو الجهوية(.

 عزلة المناطق الريفية وبنية تحتية غير مالءمة، مما يزيد من
 تهميش النساء )مسالك ريفية غير مهيئة، صعوبة الوصول

 إلى النقل العمومي، صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية
 .الصحية، اإلدارات، المتاجر، التعليم، إلخ(.

 مركزية السياسات الصحية وتتداخل بين عدة إستراتيجيات
 قطاعية.

البرامج تضارب  مع  شفاف  غير  اإلجتماعية  التغطية   نظام 
ااألمان "قانون  عبر  المجانية  على  قائم  إجتماعي   )تضامن 

 اإلجتماعي" مقابل ضمان إجتماعي مبني على المساهمة
المالية عبر إستراتجيات التمكين من قبيل "أحميني"(.

3-3 المرحلة الفرعية

النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية

إجتماع / ثقافة

إعالمية / إتصال

إعالمية / إتصال

إقتصاد / مال

 سياسة

شامل

شامل

شامل
هيكل



 عزلة المناطق الريفية وبنية تحتية غير مالءمة، مما يزيد من
 تهميش النساء )المسالك الريفية، صعوبة الوصول إلى النقل

 ،العمومي، صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
اإلدارات، المتاجر، التعليم، إلخ(.

والبرامج الشبكات  إلى  الولوج  وصعوبة  الرقمية   الفجوة 
 ،)اإلنخراط عبر المنصات الرقمية، اإلستطالعات عن بعد

اودفع المساهمات عبر اإلنترنت(.

 أحزاب سياسية في الحكم نادرا ما تساهم في حل مشاكل
النساء في الوسط الريفي.

4-2 المرحلة الفرعية

كسر عزلة المناطق الريفية (النفاذ إلى البنية التحتية 
والشبكات)

 سياسة

هيكل

هيكل

 نظام إقتصادي ريفي تحت هيمنة نظم نقل وتشغيل غير
مهيكلين.

وجه على  الفاعلية  تعوزها  نصوص  مع  القوانين   غموض 
 الخصوصقانون االقتصاد اإلجتماعي والتضامني وقانون نقل

العملة في المناطق الريفية.
 

في الفاعلة  والجهات  األسرة  طرف  من  النساء   إستغالل 
 ،المحيط القريب )الفالحون، النقل غير النظامي، أفراد األسرة

الوالدين، إلخ(.

  مقاومة محلية إزاء تسوية نظم التشغيل والنقل )من طرف
 الناقل  غير النظامي، الفالحون، والنساء نفسهن بسبب عدم

تلبية إحتياجاتها المالية العاجلة(.

في جيدة  بصفة  دورها  تلعب  ال  التي  العمومية   المؤسسات 
 مجال المراقبة والتنظيم )وزارة الداخلية في مجال النقل غير
مجال في  االجتماعية  الشؤون  وزارة  العدل،  وزارة   النظامي، 

 عمل النساء غير النظامي، وزارة المرأة واألسرة في مجال
العنف ضد النساء، إلخ(.

 مقاومة / إحجام منظمات أصحاب األعمال على وجه الخصوص
الصناعة وإتحاد  البحري  والصيد  للفالحة  التونسي   اإلتحاد 
 والتجارة والصناعات التقليدية تجاه الحلول التي من شأنها ان

تحد من هامش تصرفهم إزاء تشغيل النساء.

مأسسة نقل النساء و كسر عزلة المناطق الريفية:
 المرحلة 4

4-1 المرحلة الفرعية

مأسسة نقل النساء و كسر عزلة المناطق الريفية 

إجتماع / ثقافة

إجتماع / ثقافة

 سياسة

شامل

تشريع / مؤسسة

تشريع / مؤسسة

هيكل



44
التوصيات:

4

تصاغ التوصيات حول خمس توجهات إستراتيجية التي تهدف إلى:

- وضع مشاريع التمكين والتخطيط لها وبرمجتها في إطار السياقات 
المحلية.

  - تطوير آليات الرصد واإلعالم حول النساء في الوسط الريفي.

   - تعزيز مهارات النساء وتطوير الدراية المحلية في المناطق الريفية   
 دمج الجهات الفاعلة غير النظامية وتطوير هياكل اإلقتصاد اإلجتماعي 

المحلية.

- مالئمة رهانات الفاعالت والفاعلين وتعزيز مبادرات الشراكة بين 
الجهات الفاعلة.



 وضع مشاريع التمكين
 والتخطيط لها

وبرمجتها في إطار
السياقات المحلية:

 -   تكييف طريقة تخطيط المشاريع والبرامج للسياقات وإحتياجات النساء 
  في الوسط الريفي )وضع معايير تأهيل واقعية وقابلة للتطبيق(.

-   إعتماد مناهج محلية تشاركية عند صياغة إستراتيجيات وبرامج التدخل
حول النساء واألسر في المناطق الريفية. 

     -   توجيه البرامج العمومية نحو تثبيت النساء في محيطها )عبر مشاريع
في المحيط السكني واألسري للنساء(.

  -   تشريك الجهات الفاعلة الجهوية والمحلية في إختيار المشاريع و
صناعة القرار.

   -   توجيه المشاريع نحو األسر وليس نحو النساء فقط.

   -   مرافقة المستفيدات/المستفيدين من المشاريع في محيطهن/هم و
 تعزيز آليات المتابعة والتقييم.

 -   تقييم أثر المشاريع على المستوى الجهوي والمحلي.

    -   تعزيز إنخراط النساء في مشاريع التمكين

 -   إدراج حماية النساء في الوسط الريفي في خطط عمل وبرامج
المجالس البلدية )عبر اللجنة البلدية التي ُتعنى بـ:"المرأة واألسرة"(.

  -   دعم الموارد البشرية والتقنية لإلدارات المحلية والجهوية المعنية
 )قلة الموظفين والمهارات مقارنة باإلحتياجات: آليات التصرف، والتنفيذ

والمتابعة و التقييم(.

-   مشاريع خارج األرض أي ال تشترط ملكية النساء لقطعة أرض. من
 بين المشاريع التي يمكن تطويرها: تربية النحل، التجفيف، تربية المواشي
 في سيدي بوزيد، الفالحة البيولوجية، مصانع الجبن، تثمين شمع العسل

 ومنتجات خاليا النحل، مستحضرات التجميل النباتية، تحويل المنتجات
الفالحية ومنتجات األلبان في جندوبة- بلطة بو عوان.

 -    التجارة اإللكترونية لترويج المنتوجات، كبديل للطرق التقليدية للتسويق
 مما يستوجب مساعدة تقنية لصالح النساء )دور الجمعيات المحلية

والمؤسسات الناشئة(.

-    مشاريع منزلية )الطبخ، الحلويات التقليدية النسيج، الخزف ببنزرت
والمهدية، الحلفاء في القصرين( دون عوائق في الحصول على المواد األولية.

توصيات حول أنواع المشاريع التي يمكن دعمها في مناطق الدراسة



 تطوير آليات الرصد
واإلعالم حول النساء

في الوسط الريفي:

   -    وضع قواعد بيانات متخصصة، موحدة، موثوقة، متسقة وتفاعلية بين
الجهات الفاعلة.  

 -    وضع خريطة للمقّومات المحلية، قطاعات اإلنتاج، سالسل القيمة وحرف
والبرامج  الفاعلة  الجهات  عبر  وتثمينها  رصدها  يمكن  التي  الريفية   النساء 

)الدولة، الجماعات المحلية، الجهات المانحة األجنبية، الجمعيات، ا
لمنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص، الخ(.

 -    سد الفجوة الرقمية من أجل الوصول إلى المعلومة والبرامج )التعليم، 
التمكين، الضمان اإلجتماعي: "األمان االجتماعي"، "أحميني"، إلخ(.

-    تطوير منظومة المعلومات واإلتصال لصالح النساء )منظومة الضمان
اإلجتماعي، البرامج العمومية، المشاريع، التكوين،منصة تفاعلية، إلخ(. 

-     توحيد المفاهيم والتعاريف حول النساء الريفية لجميع الجهات الفاعلة
)إعداد دليل التسميات للعمل حول النساء في الوسط الريفي(.

-     إحداث هيكل مؤسسي موحد للتواصل مع النساء )هيكل يجمع ممثلين
عن جميع الوزارات المعنية(

 -     وضع إستراتيجيات لإلتصال الداخلي والخارجي لفائدة األسر في المناطق
 ،الريفية في عالقة بمحيطهم المباشر )النساء، الرجال، األطفال، الجمعيات

)التركيبات اإلجتماعية المحلية وعالقات القرابة داخل الدوار، العرش(.

-    صياغة دليل منهجي وإجرائي لبرامج ومشاريع الحماية اإلجتماعية للنساء
في الوسط الريفي.

 تعزيز مهارات
 النساء وتطوير

الدراية المحلية في
المناطق الريفية:

   -    مكافحة األمية والحد من اإلنقطاع المدرسي. 

-    رفع وعي النساء حول حقوقهن وحول دور المؤسسات وهياكل الدعم 

-    رفع وعي النساء حول أهمية الرعاية الصحية، النظافة ومخاطر إستعمال 
المبيدات.

 -   تيسير نفاذ النساء إلى مراكز اإلنصات للنساء ضحايا العنف في المناطق
الريفية إن وجدت.

-   دعم الدراية المحلية للنساء )تثمين الدراية القائمة(.

-   وضع برامج موجهة نحو التربية الجنسية للنساء والرجال.

 -    وضع خطة لتعزيز المهارات تستهدف النساء والجهات الفاعلة )الفالحون
 النقابات، المعتمدون، العمد، المجالس المحلية،اإلدارات التقنية الجهوية

والمحلية(.

-   وضع برامج تكوين موجهة لقطاعات اإلنتاج المحلية مع إعتماد التكوين
المتنقل- عن قرب- والتكوين اإلشهادي.



 في هذا السياق، يجب التأكيد على أهمية اإلطار الذي تنظم فيه دورات التدريب، لذا
من الضروري إعتماد:

  -    التدريب  المتنقل أو   تدريب  القرب  داخل  الدوائر  الترابية  المحلية  )الدوار مثال أو
يخلق قد  مما  طويل،  زمن  على  لتدريبات  النساء  إستدعاء  تجنب  مع   المنطقة( 
يكاد الذي  الريفي  النقل  مشاكل  إلى  باإلضافة  هذا  )الممتدة(.  األسرة  داخل   مشاكال 
 يكون غائبا بعد الساعة الثانية مساء )من األجدر تنظيم التدريبات لنصف يوم وعلى

طول الفترة الصباحية(.

 -   الورشات المحلية وورشات القرب المنظمة لفائدة النساء في الجهات )في إطار
 التعريف بدور مجامع التنمية الفالحية، أو التدريب حول التقنيات الفالحية أو

الحرفية(.

-    تدريبات في إطار النواة األسرية مع تجميع كل أفراد األسرة.

-    تدريبات قد تهتم بالنساء أو الجهات الفاعلة في األوساط الريفية )الفالحون
مجامع التنمية الفالحية، الجمعيات، النقابات، العمد، الناقلون(.

 دمج الفالحة غير النظامية وقطاع النقل غير النظامي في االقتصاد الريفي:

-    تشجيع وضع هياكل اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، )مجامع التنمية
 الفالحية، الشركات التعاونية للخدمات الفالحية( وانخراط النساء في هذه

الهياكل.

-    تشجيع إنشاء الجمعيات المختصة في العمل في المناطق الريفية حول
 مشاكل النساء )الصحة، النظافة، النظافة في المدارس والنوادي(0

-    مالئمة  قانون  اإلقتصاد  اإلجتماعي  و التضامني  للخاصيات  اإلقتصادية
األطراف  بين  تفاوض  خطة  وضع  يستوجب  مما  للجهات،   والجغرافية 
 المعنية على وجه الخصوص اإلتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري وإتحاد

الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

-    تيسير عملية تسويق المنتجات الفالحية والحرفية. وهذايستوجب:

-    مضاعفة عدد نقط البيع وتسهيل الوصول إليها.

-    دعم المعارض المحلية والتكفل بالنساء لتيسير مشاركتها.

-    فك عزلة المناطق بتحسين البنية التحتية وتيسيرنفاذيتها )الحماية من
الكوارث، الوصول للتجهيزات، تسويق المنتجات(.

كما يمكن أن تشمل خطة التكوين المحاور التالية:

 -   رفع الوعي للنساء ضحايا العنف حول حقهم في الحماية )اإلرشاد القانوني، النفاذ
إلى مراكز اإلنصات...(

   -   رفع الوعي حول ظروف العمل، األجر، المساواة وسوء المعاملة.

-   التوعية  و اإلعالم  حول  أنظمة  الضمان  اإلجتماعي  و طبيعة  الخدمات  المتاحة
للنساء حسب كل نظام.

   -   دورات تدريبية حول التمكين اإلجتماعي صحة األم تستهدف النساء والرجال.

   -    اإلتصال بالمحيط الخارجي، التواصل والتوقي من مخاطر اإلنحراف، اإلنقطاع
المدرسي، والهجرة غير النظامية.

-    القروض الصغرى واإلدارة المالية للمشاريع الريفية.

-    التدريب  و التوعية  حول  إستعمال  المبيدات  و المواد  الكيميائية  )اإلجراءات
 الوقائية(.

  -    تحويل المنتوجات الفالحية ومنتجات األلبان )جندوبة(

 -    وضع إستراتيجيات لألسرة: تدريب النساء والرجل على الحوار وحل النزاعات داخل
األسرة، أخذ الكلمة،)جندوبة(.

 دمج الجهات
 الفاعلة غير

 النظامية وتطوير
 هياكل االقتصاد

االجتماعي
والتضامني:



 إتساق التدخالت والبرامج (توحيد اإلستراتيجيات، التحديات واألهداف) بين
جميع الشركاء:

-      تنسيق المقاربات في إطار خطة ترابية محلية مع وضع اآلليات الكفيلة
 بتثمين المقومات المحلية.

-     توطيد  عالقات  الثقة  والشراكة  بين  اإلدارة  الجهوية/المحلية، الجهات
الفاعلة المحلية والجمعيات )الشفافية(.

-    تطوير مبادرات الشراكة بين الجهات الفاعلة العامة، الخاصة، النقابات
والجمعيات حول مشاريع محلية موجهة نحو النساء في الوسط الريفي.

-    مراجعة دور الديوان الوطني لألسرة والعمران البشري )النساء والفتيات
التربية الجنسية، الصحة العائلي،  التنظيم  الريفية( في مجال   في المناطق 

 الجنسية واإلنجابية، خدمات القرب لفائدة النساء في المناطق الريفية
والمناطقالحدودية.

 مالءمة رهانات
 الفاعلين

 والفاعالت وتعزيز
 مبادرات الشراكة

بين الجهات
الفاعلة:



نود أن نشكر: 

من  ناومان  فريدريش   مؤسسة 
أجل الحرية

 أعضاء أطباء العالم بتونس وكذلك
فريق مشرع ريفية

المحلية الفاعلة   الجهات 
 والمركزية والجمعيات ومنظمات
 المجتمع المدني التي شاركت في
المناطق على  التركيز    مجموعات 

الست  المعنية

رحبوا الذين  المحليين   المديرين 
بنا

شاركوا الذين  األشخاص   جميع 
في مباشر  غير  أو  مباشر   بشكل 

تحقيق هذه الدراسة


