
 جذاذة تقییمیة لمدى تنفیذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

 

  تونس :الدولة

وتناغمت مع مختلف التحوالت  1956لقد بدأت مكونات السیاسة السكانیة التونسیة تتبلور منذ سنة 
، عرفت تلك 1994والتطورات التي عرفھا المجتمع في مختلف مراحلھ. ومع مؤتمر السكان والتنمیة 

لسكان ووفرت منعرجا جدیدا إثر التزام الدولة ببرنامج عملھ، فأعیدت ھیكلة المجلس األعلى لالسیاسة 
الدولة الظروف المالئمة إلنجاح مفردات تلك السیاسة التي أثریت بمضمون برنامج عمل بیجین ووثیقة 
أھداف األلفیة. ویبرز تقییم اإلنجازات تحقّق العدید من النتائج اإلیجابیة وتعثّر مسارات أخرى ھامة. فقد 

ان على خصوبتھم نتیجة عدة عوامل لعل من توفّقت البالد في السیطرة على النمو السكاني وسیطر السك
أھمھا انتشار التعلیم بین الذكور واإلناث بنفس النسب تقریبا وأحیانا بنسب تفاضلیة لإلناث، وتحسن 
المؤشرات الصحیة بصفة عامة وھو ما یؤكده خاصة مؤشر متوقع العمر عند الوالدة، ودخول المرأة 

إالّ أن العدید من التحدیات تبقى قائمة نتیجة السیاسات التي  سوق الشغل ولو بمستویات ال تزال محتشمة.
كانت معتمدة من أھمھا ارتفاع نسب الفقر والفوارق الكبیرة جدا في ظروف العیش وتوفر الخدمات 
الصحیة واالجتماعیة بین المناطق حتى أنھ یمكن الحدیث عن قسمین متفاوتین ھما المناطق الساحلیة 

القضایا تي عانى سكانھا من الخصاصة والفقر وشحّ الموارد وضعف الخدمات. ومن والمناطق الداخلیة ال
التي لم تجد الحلول الضروریة بل تفاقمت سلبیاتھا ومردودھا، التشغیل وخاصة تشغیل الشباب من 
خریجي الجامعات وھو ما جعل نسب البطالة ترتفع لتبلغ مستویات قیاسیة نتیجة عدم المالءمة بین 

تعلیم والتكوین ومتطلبات سوق الشغل وعدم النجاح في إیجاد الصیغ الكفیلة بتوفیر الحلول منظومة ال
  لذلك.

أما عن أوضاع المرأة في تونس، فبالرغم من السبق الذي أخذتھ على أغلب الدول العربیة في مجال 
ر الحقوق والتمكین والحداثة، إال أنھا ال تتمتع بكامل حظوظ المساواة والتكافؤ مع الر جل وھذا ما یفسّ

ضعف تواجدھا في سوق الشغل وفي مواقع القرار، إضافة إلى ھشاشة وضعھا الصحي الذي تترجمھ 
  نسبة وفیات األمھات التي ال تزال مرتفعة ومن الصعب تحقیق الھدف الخاص بھا في وقتھ.

  

  المؤشرات :

  

  اإلنجاز / القیمة  المؤشرات
  السكان والتنمیة والتنمیة المستدامة -1

تتوفّر بتونس سیاسة سكانیة بدأت تتشكّل تدریجیا   مدى توفر سیاسة سكانیة
بصدور مجلة األحوال الشخصیة  1956منذ سنة 

ثم تنامت وتنوعت خاصة بعد مؤتمر القاھرة حول 
إذ أدرجت بھا مفاھیم جدیدة  1994السكان والتنمیة 

وسایرت برنامج عمل المؤتمر وما جاء بعده من 



نھوض بالموارد البشریة وقضایا تظاھرات دولیة لل
  السكان 

قضایا التنمیة والتنمیة المستدامة التي تناولتھا أھم 
  السیاسة السكانیة

التعلیم، الصحة والصحة اإلنجابیة، األسرة 
والطفولة، تمكین المرأة وقضایا الشباب، التشغیل، 

  الفقر والتنمیة االجتماعیة، التنمیة المستدامة... 
      

 الفقر المدقع:   نسبة الفقر  •
  الفقر(الخط األعلى)                

11.4 )%1995(  
26.3 %  

3.8 ) %2005(  
11.5 %  

 سنوات 5: دون األطفال ناقصو الوزن •
  

 : ذكور •
 

 إناث : •
 
  

3.9 ) %94-95(  
  

3.5 %  
  

4.3 %  

3.0 ) %2006(  
  

3.8 ) %2000 (  
  

4.1 ) %2000(  

عدد اإلجراءات والتشریعات  •
والمبادرات المتخذة للحفاظ على سالمة 

 المحیط والبیئة واستدامة الموارد.
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموافقة على المعاھدات البیئیة •

اللجنة  1993إلى جانب وزارة البیئة ، أحدثت منذ 
الوطنیة للتنمیة المستدیمة التي ساھمت في وضع 
برنامج العمل الوطني للبیئة والتنمیة المستدیمة 

  واألجندات المحلیة للبیئة. 21للقرن 
  مركز تونس لتكنولوجیا البیئة. -
  الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط -
  الوكالة الوطنیة لحمایة الشریط الساحلي -
  برنامج مكافحة التصحر -
تأسست جمعیات بیئیة عدیدة بمختلف مناطق  -

  البالد.
  
وافقت تونس على مختلف المعاھدات البیئیة -

  2000و  1994ة ما بین الرئیسیة الصادر
  األسرة -2

تتوفر تونس على سیاسة أسریة متكاملة   لقضایا األسرةمدى توفر سیاسات وبرامج 
تشرف على تطویرھا ومتابعة تنفیذھا 

وتقییمھا وزارة شؤون األسرة والطفولة، 
وتتكفل كل وزارة فنیّة بما ھو من 

مشموالتھا للنھوض بقدرات األسرة 
عدید الجمعیات وأفرادھا. كما تعمل 

والمنظمات على تعزیز العمل الحكومي في 
المجال خاصة فیما یتصل باألسر الفقیرة 
والمعوزة وذات الحاجیات الخصوصیة 
.وتلك التي تعیش في أطر طبیعیة صعبة  

4.41: 2006  متوسط حجم األسرة •  2010  :4.15  
 60نسبة المسنین من مجموع السكان ( •

  سنة فأكثر)
8.3  %

)1994(  
9.7 )%2008(  



نسبة األسرة المرؤوسة من طرف  •
  من مجموع األسر امرأة

    

% سنة  12.3    نسبة األسر الفقیرة •
2001  

% من  1.5    نسبة السكان المعاقین •
مجموع السكان 

)2009(  
% من 80    من مجموع األسر نسبة األسر النوویة •

  مجموع األسر
%  80.3    نسبة األسر التي تمتلك مسكنھا •

)2001(  
  الحقوق اإلنجابیة والصحة اإلنجابیة والصحة -3

مدى توفر سیاسات وبرامج للصحة والصحة 
  اإلنجابیة

وجود سیاسة صحیة متكاملة وبرنامج وطني 
للصحة اإلنجابیة أوكلت مھمة إنجازه ومتابعتھ 
وتطویره لمؤسسة وطنیة كبرى بالشراكة مع 
أطراف حكومیة وجمعیاتیة. كما تتوفر خدمات 

اإلنجابیة للنساء والشباب والرجال بأغلب الصحة 
مراكز الصحة وبمراكز متخصصة متوفّرة في كل 

  الوالیات.
التشریعات واإلجراءات الضامنة لحق الجمیع في 

  الحصول على خدمات الصحة اإلنجابیة
الحق في الصحة اإلنجابیة جزء من الحق في 

  الخدمات الصحیة المضمونة دستوریا وقانونیا
ص.اإلنجابیة ضمن الرعایة الصحیة الت دمج خدما
  األساسیة

خدمات الصحة اإلنجابیة مدمجة في أغلب مراكز 
الصحة األساسیة إضافة إلى المراكز المتخصصة 

  والفضاءات الصدیقة للشباب.
نسبة الشباب المنتفعین بخدمات اإلعالم  •

  والتثقیف حول الصحة اإلنجابیة
منتفع من  11500

  2002الجنسین سنة 
منتفع من  56000

  2007الجنسین سنة 
نسبة النساء والرجال المنتفعین بخدمات  •

اإلعالم والتثقیف حول الصحة 
  اإلنجابیة

خدمة  حوالي ملیون   
إعالمیة قدمت للرجال 

  2009 والنساء  سنة
  سنة للذكور واإلناث 18    السن األدنى قانونا لزواج البنت •
  30.7: 2006  26.4 :1994  متوسط عمر المرأة عند الزواج األول •
 نسبة الوالدات •

  
في األلف  22.7

)1994(  
في األلف  17.4

)2007(  

  )2006%( 94.5  )95-94%( 81.03  نسبة الوالدات تحت إشراف صحي •
من  معدل الوالدات لدى المراھقات •

النسبة من مجموع (سنة  19-15الفئة 
  )الوالدات

18 ) %1988(  1.5 ) %2006(  

 4(قبل الوالدةنسبة التغطیة بفحوص ما  •
 فحوصات فأكثر)

•                           
  ما بعد الوالدة                         

  
12.9 )%94-95(  

  
64.2) %2006(  

  
51.3) %2009(  



- 15امرأة  1000نسبة القابالت لكل  •
  سنة 49

 800حوالى قابلة لكل   
  امرأة في سن اإلنجاب

 1000نسبة أطباء النساء والتولید لكل  •
  سنة 49- 15امرأة 

طبیب(من كل 
االختصاصات) لكل 

مواطنا سنة  994
2006  

طبیب(من كل 
االختصاصات) لكل 

  2010مواطنا سنة  812

المؤشر اإلجمالي للخصوبة(عدد  •
  األطفال لكل امرأة)

2.87 )1994(  2.13 )2010(  

  سنة 31    متوسط عمر المرأة عند اإلنجاب األول •
  )95-94% (59.7  األسرةنسبة المستعمالت لوسائل تنظیم  •

% منھم تستعملن 64
  وسائل حدیثة

60.2 )%2006(  
% منھن تستعملن  79.2

  وسائل حدیثة
القوانین واإلجراءات والصیغ التي تعطل قرار 

  المرأة حول تنظیم إنجابھا
  ال توجد  

نسبة المراكز التي تقدم بانتظام خدمات  •
الص.اإلنجابیة من مجموع المراكز 

  الصحیة

% من  90حوالي   
مراكز الصحة تقدم 
مجموعة من خدمات 
الصحة اإلنجابیة إلى 

مركزا مختصا  24جانب 
فضاء للشباب تقدم  24و

أساسا خدمات الصحة 
اإلنجابیة لكل الفئات 

  مجانا.
 2فریقا متنقال و 48    عدد العیادات المتنقلة للص. اإلنجابیة •

 50مصحات متنقلة (
  عیادة متنقلة)

الخاصة التي توفر نسبة الصیدلیات  •
  وسائل تنظیم األسرة

نظریا كل الصیدلیات   
الخاصة مطالبة بتوفیر 
بعض وسائل تنظیم 

  األسرة
نسبة النساء المنتفعات بخدمات الوقایة  •

  من السرطانات النسائیة
في القطاع العمومي:   

ألف امرأة  100حوالي 
تستفید بالكشف السریري 

 10لسرطان الثدي و 
آالف بالفحص 

-2003الماموغرافي(
2009(  

ألف امرأة  25*أكثر من 
من خدمات  سنویا تستفید

التقصي المبكر لسرطان 
  عنق الرحم



سنة  49- 15نسبة النساء المتزوجات  •
الالتي عانین من مشاكل صحیة  أثناء 

  الحمل األخیر من مجموع الحوامل

  40.2 ) %2001(  

      نسبة الوالدات خارج إطار الزواج •
 100لكل  68.9  األمھاتنسبة وفیات  •

  )94-93ألف(
ألف  100لكل  36.5

  )2009(تقدیر 
 نسبة وفیات الرضع •

              
  
  5األطفال دون  

- 94في األلف (22.3
95(  
  

  )94في األلف ( 31.7

في األلف  16.8
)2010(  
  

  )2007في األلف( 18.7
 نسبة انتشار فیروس نقص المناعة:  •

  
  
  
  

 رجال 
  نساء

  
  
  
  
  

 3:  2000قبل سنة 
رجال مقابل امرأة 

  واحدة
،  2000قبل سنة -

حالة جدیدة  70حوالي 
  مكتشفة سنویا

0.1 ) %2009(  
حالة منذ  1500حوالي 

، منھم حوالي 1985
شخص على قید  950
  الحیاة

: امرأة 2000بعد سنة -
  رجل 2.6مقابل 

  
حالة جدیدة  45حوالي -

  مكتشفة سنویا

  والرجل وتمكین المرأةتحقیق المساواة واإلنصاف بین المرأة  -4
  :1994 مؤمل الحیاة عند الوالدة حسب النوع •

  سنة 69.1ذكور:
  سنة 72.9إناث: 

  سنة 71المجموع: 

2007:  
  سنة 72.3ذكور: 
  سنة 76.2إناث : 

  سنة 74.2المجموع: 
  سنة) 74.7: 2010( 

  
نسبة اإلناث في مختلف مراحل التعلیم  •

  مقارنة بنسبة الذكور
1995:  

  0.88االبتدائي:
  0.94الثانوي : 
  0.76العالي : 

2007:  
  0.91االبتدائي:
  1.13الثانوي : 
  1.44العالي : 

 االنقطاع عن الدراسة :  •
 البنات                              

  ألوالدا                                  

1990 -92  
6.8 %  
7.1 %  

2002  
1.6 %  
2.0 %  

 10نسبة األمیة لدى الرجال والنساء  •
 فما فوق سنوات

  
  
 

 سنة 19-15ذكور  •

2007:  
  %12.6ذكور: 
  % 28.5إناث :

  % 20.6المجموع : 
  

1994         :4.5%  

2012:  
  %10.5ذكور: 
  % 25.5إناث :

  % 18.1المجموع : 
  

2004        :3.1%  



  % 5.7                   % 14.9                سنة 19-15إناث  •
تقدیر الدخل المكتسب بین اإلناث نسبة  •

 والذكور
  دوالر 12.924الرجال :   

  دوالر 3.748النساء: 
  0.29النسبة: 

نسبة اإلناث من مجموع القوى العاملة  •
 غیر الزراعیة

1994 :22.9%  2004 :24.2%  

في األنشطة غیر  حصة النساء •
(من مجموع النساء  الزراعیة

 العامالت)

    

عدد النساء صاحبات األعمال مقارنا  •
 بعدد رجال األعمال

آالف  10: 2000
  امرأة

ألف  18:حوالي 2007
  امرأة .

نسبة النساء المتحصالت على قروض  •
 صغرى من مجموع المنتفعین.

  2007 :43.9 %  

نسبة النساء الالئي یشغلن مناصب  •
 إداریة علیا في الوظیفة العمومیة 

% من الخطط  23.6  
  الوظیفیة

في سلك القضاء وفي  نسب النساء •
وفي النقابات وفي المھن الفنیة البرلمان 

 وفي اإلعالم.

  
  
  

% سنة 7في البرلمان: 
سنة  22.7و  1994
2004  

من  29.6: 2009%
% من  41القضاة و

  المحامین
 28في البرلمان:حوالي 

  2012% سنة 
  

عدد التشریعات التي تنطوي على  •
أو تلك التي تقاوم  تمییز بین الجنسین

 التمییز

أصدرت تونس بین   
 14،  2009و  1999

قانونا إما جدیدا أوتعدیلیا 
تتصل بحقوق المرأة 
ودعم العدالة  والمساواة 

  في الحقوق والواجبات
قائمة عل عدد التحفظات التي ال تزال  •

اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز 
 ضد المرأة.

كانت لتونس تحفظات -  
على المواد 

من اتفاقیاة  9/15/16/29
رفعت بعد ثورة السیداو و

كل  2011جانفي 
  تحفظاتھا 

دلیل الفوارق بین الجنسین والترتیب  •
 العالمي

  )1واألسوأ : 0.00(قیمة الدلیل المثلى

   0.293قیمة الدلیل:  
من مجموع  45الترتیب:

  دولة 187
  القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة -5

م القانون التونسي     الوضع القانوني • یجرّ
االعتداء على المرأة 
ویعتبر القرابة ظرف 

  تشدید للعقاب.



النساء الالئي یتعرضن للعنف  نسبة •
 بكل أنواعھ سنویا  .

من خالل مسح أنجز   
%  14.6 :2010سنة 

سنة)  64-18(من النساء 
تعرضن ألحد أنواع 

  العنف
النساء الالئي یتعرضن للعنف من  نسبة •

 طرف الزوج أو الخطیب سنویا.
الشریك الحمیم ھو   

الذي یمارس العنف 
  % 47.2المادي في 

من الحاالت، والعنف 
  % 68.5النفسي في 

من الحاالت، والعنف 
  % 78.2الجنسي في 

من الحاالت، والعنف 
 77.9 االقتصادي في

  من الحاالت.  %
  

ش  • عدد النساء الالئي یتعرضن للتحرّ
 .والفضاءات العامة الجنسي في العمل

% من النساء  14.2  
  سنة 64- 18

الالئي ضحایا العنف لنساء ا نسبة •
یرفعن قضایا عدلیة ضد المعتدین 

 علیھن

  17.8 %  

عدد المسوح والدراسات المنجزة  •
لتشخیص واقع العنف المسلط على 

 المرأة وحجمھ

بحوث ضیقة وغیر -
ممثلة على عدد قلیل 
من النساء أو في 

  المستشفیات

: المسح 2010سنة 
الوطني الشامل بعینة 

  ممثلة.

نسبة حاالت الطالق التعسفي من جھة  •
الزوج من مجموع حاالت الطالق 

 المسجلة سنویا.

    

نسبة ختان اإلناث وتطورھا حسب  •
 المستوى التعلیمي لألم

  توجدال   

سنة) من  16نسبة زواج البنات (دون  •
 مجموع الزیجات المسجلة سنویا.

القانون ال یسمح بالزواج   
  18قبل سن 

عدد المؤسسات الراعیة للنساء  •
 المعنفات

عدد من الجمعیات   
النسائیة لكنھا تبقى قلیلة 
وال تتوفر على الوسائل 
الضروریة للرعایة 

  والمتابعة والتكفل.
حكومیة غیاب مؤسسة 
  مختصة في ذلك

مركز اإلحاطة لإلتحاد -  عدد المنظمات والجمعیات المھتمة  •



بالتصدي للعنف القائم على النوع 
 االجتماعي.

  الوطني للمرأة
مركز جمعیة النساء -

  الدیمقراطیات
عدد من الجمعیات -

النسائیة والحقوقیة التي 
تبقى محدودة في 

  إمكاناتھا وتدخالتھا.
یع التي وقع سنھا أو التشارالبرامج و •

تعدیلھا في اتجاه التصدي للعنف القائم 
 على النوع االجتماعي.

: انطالق 2008  
وطنیة الستراتیجیة اإل

للوقایة من السلوكیات 
العنیفة داخل األسرة وفي 
المجتمع مع التركیز في 
المرحلة األولى على 

  العنف المبني على النوع
: البرنامج الوطني 2008

الجنسین للتكافؤ بین 
ومقاومة العنف ضد 

  المرأة
الخط األخضر لإلبالغ -

  عن حاالت العنف
      

  المصادر:

  شؤون المرأة واألسرة: وزارة 15التقریر الوطني للجمھوریة التونسیة بیجین+*

 * المنظومة اإلحصائیة للبنك الدولي

  2005العربیة  اإلنسانیة* تقریر التنمیة 

  2009العربیة *تقریر التنمیة اإلنسانیة 

  2011* تقریر التنمیة البشریة 

  2006* تقاریر المؤتمر العربي األول حول الصحة والسكان 

  2009أحمد عبد الناظر وأحمد عبد المنعم: األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة ألفراد األسرة العربیة  *

  2009* تحدیات التنمیة في الدول العربیة 

  اإلنمائیة في زمن التحولاآلسكوا : األھداف *

   2010التقریر العربي الثالث حول األھداف التنمویة لأللفیة *

  *المسح التونسي لصحة األسرة

  2006*المسح التونسي متعدد المؤشرات 



  2010*المسح التونسي حول العنف القائم على النوع 

  *السكان في تونس: الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري

  وطني لإلحصاء تونس*المعھد ال

 *المسح التونسي حول العنف القائم على النوع االجتماعي

 
  


