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  اصوات نساء"من اجل حماية حقوق المراة في القطاعات الهشة
انطلقت اليوم حملة اعالمية  من اجل توعية النساء العامالت في القطاعات الهشة  بحقوقهن  والتوجه الى الراي 

الطراف السياسية   للمطالبة بالمصادقة على  البروتوكول االختياري  للميثاق العام ومختلف المنظمات الحقوقية وا
الدولي  للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الحملة تنظمها جمعية اصوات نساء من اجل ضمان حماية 

اطلين عن بالمائة من الع 40حقوق المراة في التشغيل وتعزيز الفرص بين الرجل والمراة  خاصة وان نسبة 
العمل هم من النساء  وهي نسبة  في نسق تصاعدي  اضافة الى ان اكبر نسبة من النساء تشتغلن بالقطاعات 

 .... الهشة  كالمصانع والفالحة  والحضائر
وفي تصريح لـ"التونسية" اكدت رئيسة الجمعية  السيدة اكرام سعيد ان تونس قد صادقت على المعاهدة الدولية  

الذي يخول  2008القتصادية  واالجتماعية والثقافية  وهي االن مطالبة بالمصادقة على بروتوكول حول الحقوق ا
لالفراد والجماعات  التظلم لدى االمم المتحدة  وتقديم شكايات في حال اختراق القانون  واضافت ان هذه الحملة  

الجنسيين  خاصة وان المراة تعاني من عديد  تعد مبادرة من اجل  تحقيق المواطنة الفعلية  والمساواة الكاملة بين
الصعوبات واالشكاليات على مستوى الحقوق  سواء كانت تعمل في القطاعات الهشة وهي االغلبية او كانت 

 .عاطلة عن العمل وتمثل االغلبية  في ذلك ايضا
يؤكد ترابط حقوق   وفي مداخلة لها اكدت السيدة سلوى حمروني وهو مختصة في القانون ان هذا البروتوكول 
االنسان وعدم تجزئتها  وال ينص على عقوبات او اوامر بل يقدم توصيات ليست لها صفة قضائية  بل هو اداة 

 . ضغط  في اطار العالقات الدولية
اما الخبير في التنمية البشرية االستاذ محجوب عزام  فاكد على ضرورة التاسيس  لعقد اجتماعي  شامل  مع  

ابعاد المواطنة  القائمة على الحريات االساسية  وعلى السياسة المبنية على الشراكة  وعلى الحقوق  التركيز على
 . االقتصادية واالجتماعية  وذالك من اجل الخروج من الدولة الغنائمية الى الدولة الديمقراطية

االمية  التي تبلغ عند واستعرض بعض االحصائيات التي تؤكد الميز بين المراة والرجل  على مستوى نسبة  
بالمائة  40بالمائة عند الرجال  كما ان النساء تمثل  11بالمائة مقابل  26النساء  فوق عشر سنوات  من العمر 

 من العاطلين عن العمل
 



  
 

 
 

 


