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  املرأة واألسرة والطفولة وزارة
  

 يتعلق 2016ماي  25مؤرخ في  2016لسنة  626أمر حكومي عدد 
  .لرجلبإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة وا

  إن رئيس الحكومة،

  باقتراح من وزيرة المرأة واألسرة والطفولة،

   منه،46 و 21بعد االطالع على الدستور وخاصة الفصلين 

 جويلية 12 المؤرخ في 1985 لسنة 68وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال 1985

  التمييز ضد المرأة،

 أكتوبر 24 المؤرخ في 2011 لسنة 103دد وعلى المرسوم ع
 المتعلق بالترخيص في المصادقة على سحب بيان 2011

 68وتحفظات صادرة عن الحكومة التونسية وملحقة بالقانون عدد 
 المتعلق بالمصادقة 1985 جويلية 12 المؤرخ في 1985لسنة 

  على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

 سبتمبر 22 المؤرخ في 2003 لسنة 2020ر عدد وعلى األم
 المتعلق بضبط مشموالت وزارة شؤون المرأة واألسرة 2003

  والطفولة،

 سبتمبر 19 المؤرخ في 2013 لسنة 4064وعلى األمر عدد 
   المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة واألسرة،2013

 6 المؤرخ في 2015 لسنة 35وعلى األمر الرئاسي عدد 
   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2015فيفري 

 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1وعلى األمر الرئاسي عدد 
  لحكومة،ل المتعلق بتسمية أعضاء 2016جانفي 

  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

  .وبعد مداولة مجلس الوزراء

  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه 

ستشاري الفصل األول ـ يحدث لدى رئيس الحكومة مجلس ا
مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة "يسمى 
  ".مجلس النظراء للمساواة"يشار إليه فيما يلي بعبارة " والرجل

 ـ يعمل مجلس النظراء للمساواة على إدماج مقاربة 2الفصل 
النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية 

ز بين المرأة والرجل وتحقيق للقضاء على جميع أشكال التميي
  .المساواة بينهما في الحقوق والواجبات

  :ويكلف مجلس النظراء للمساواة خاصة بالمهام التالية 

  ـ إعداد الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي،

ـ المصادقة على الخطط التنفيذية السنوية القطاعية للخطة 
  اعي ومتابعة إنجازها وتقييمها،الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتم

ـ رصد الصعوبات التي تواجه إدراج مقاربة النوع االجتماعي 
وتقديم المقترحات بخصوص اإلصالحات التشريعية والترتيبية 

  .واإلجراءات اإلدارية لتجاوز تلك الصعوبات

  .ـ إعداد برنامج وطني للتكوين في مجال النوع االجتماعي

وية حول متابعة تنفيذ الخطة الوطنية ـ إعداد تقارير دورية سن
إلدراج مقاربة النوع االجتماعي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية 
حول تمكين المرأة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  والسياسية،

 بصفة عامة رأيه في ةكما يبدي مجلس النظراء للمساوا
مرأة التي يعرضها مشاريع النصوص القانونية ذات العالقة بحقوق ال

  .عليه رئيس الحكومة

 ـ يتم عرض الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع 3الفصل 
  .االجتماعي على مصادقة مجلس الوزراء

وتتولى الوزارة المكلفة بالمرأة السهر على متابعة إعداد الخطة 
الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي وذلك بالتعاون والتنسيق 

  .راف المعنيةمع كافة األط

ويتعين على كافة الوزارات إعداد خطة تنفيذية سنوية قطاعية 
  .للخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي

 ـ يترأس مجلس النظراء للمساواة رئيس الحكومة، 4الفصل 
  .وينوبه عند االقتضاء الوزير المكلف بالمرأة

  :رهم يتركب مجلس النظراء للمساواة من األعضاء اآلتي ذك

  عضو،: ـ ممثل عن رئاسة الجمهورية 

  عضو،: ـ ممثل عن رئاسة الحكومة

  عضو،: ـ ممثل عن مجلس نواب الشعب 

  أعضاء،: ـ المكلف بمقاربة النوع االجتماعي لدى كل وزارة 

: ـ ممثل عن الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية 
  عضو،

  عضو،: مران البشري ـ ممثل عن الديوان الوطني لألسرة والع

ـ ممثل عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول 
  عضو،: المرأة 

  عضو،: ـ ممثل عن المرصد الوطني للشباب 

  عضو،: ـ ممثل عن المعهد الوطني لإلحصاء 

ممثلين عن جمعيات ناشطة في مجال تمكين ) 4(ـ أربعة 
  أعضاء،: المرأة 

قارة للمجلس دون أن يكون له إطار من الكتابة ال: ـ مقرر 
  .الحق في التصويت
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ويمكن لرئيس مجلس النظراء للمساواة دعوة كل شخص يرى 
  .فائدة في حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت

 ـ يعين المكلفون بمقاربة النوع االجتماعي بالوزارات 5الفصل 
 تزارامن بين اإلطارات المعينين في الوظائف العليا باقتراح من الو

  .ويتفرغون كليا ألداء مهامهم. المعنية

  .ويعين ممثلو باقي الهياكل باقتراح من الهياكل المعنية
ويعين ممثلو الجمعيات من بين األشخاص المشهود لهم 
بنشاطهم وخبرتهم في مجال حقوق المرأة باقتراح من الوزارة 

  .المكلفة بالمرأة

رار من رئيس تتم تسمية أعضاء مجلس النظراء للمساواة بق
  .الحكومة لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة

 بمقر رئاسة ة ـ يجتمع مجلس النظراء للمساوا6الفصل 
الحكومة بصفة دورية مرة كل ثالثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى 
ذلك بدعوة من رئيسه، ويتم إعالم األعضاء بتاريخ كل اجتماع 

األقل قبل انعقاده، وال وبجدول أعماله خمسة عشر يوما على 
  .تنعقد جلسات المجلس إال بحضور ثلثي أعضائه على األقل

وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية 
  .في ظرف أسبوع على األقل قبل التاريخ المحدد النعقاد الجلسة

  .وتلتئم الجلسة إثر الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين

راء للمساواة آراءه وتوصياته ومقترحاته يتخذ مجلس النظ
بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي األصوات 

  .يكون صوت الرئيس مرجحا

 ـ يمكن إحداث فرق عمل متخصصة صلب مجلس 7الفصل 
  .النظراء للمساواة بقرار من  رئيسه

وتتكون فرق العمل المتخصصة من بين أعضاء المجلس، كما يمكن 
  .شخاص أو هيئات أو منظمات أو جمعيات للمشاركة فيهادعوة أ

 إلى ة ـ تسند الكتابة القارة لمجلس النظراء للمساوا8الفصل 
اإلدارة العامة لشؤون المرأة واألسرة بالوزارة المكلفة بالمرأة، 

  :وتتمثل مهامها خاصة في 

  ـ إعداد جدول األعمال وتبليغ االستدعاءات لألعضاء،

  ي لالجتماعات،ـ اإلعداد الماد

  ـ إعداد محاضر الجلسات وتدوينها في دفتر خاص،

  ـ توجيه نسخة من محاضر الجلسات إلى كافة أعضائه،

  ـ تبليغ القرارات والتوصيات إلى الجهات المعنية،

ـ حفظ جميع الوثائق والمراسالت المتعلقة بنشاط مجلس 
  النظراء للمساواة،

  لنظراء للمساواة،ـ إعداد مشروع التقرير السنوي لمجلس ا

ـ القيام بكل األعمال التي يكلفها بها رئيس مجلس النظراء 
  .للمساواة

 ـ يتولى المكلف بمقاربة النوع االجتماعي بالوزارات 9الفصل 
  :القيام خاصة بالمهام التالية 

ـ تقديم المقترحات الضرورية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي 
 حسب مشموالت الوزارة التي في البرامج والمشاريع والمخططات

  .يرجع لها المعني باألمر بالنظر

ـ إعداد الخطة التنفيذية السنوية القطاعية للخطة الوطنية 
إلدراج مقاربة النوع االجتماعي وعرضها على الوزير المعني بالنظر 

  ومتابعة مراحل تنفيذها،
م ـ المشاركة في إعداد مشاريع النصوص القانونية ذات العالقة بدع

  المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بينهما التي تقترحها وزارته،

ـ المشاركة في إعداد مؤشرات كمية ونوعية وفق مقاربة النوع 
االجتماعي ضمن تقييم البرامج والمشاريع ذات العالقة بالمساواة 

  بين الجنسين وتكافؤ الفرص،

ـ متابعة تسمية النساء في الخطط الوظيفية في مستوى 
لوزارات واقتراح اإلجراءات الكفيلة بدعم المساواة بين الجنسين ا

  على مستوى التعيين والتدرج الوظيفي والتكوين والتدريب،

ـ تقديم تقرير دوري سداسي حول تنفيذ المهام المسندة إليه 
  .إلى مجلس النظراء للمساواة

 ـ يعد مجلس النظراء للمساواة تقريرا سنويا 10الفصل 
 أعماله وتقدم إنجاز البرامج المعتمدة وكذلك يتضمن نتائج

مقترحاته وتوصياته في ما يتعلق بتطوير سياسة الحكومة في هذا 
  .المجال

يعرض التقرير السنوي على مصادقة مجلس الوزراء لشهر 
جانفي من كل سنة وينشر للعموم بالموقع الرسمي لرئاسة الحكومة 

  .والوزارة المكلفة بالمرأة

هر الوزير المكلف بالمرأة على متابعة  تنفيذ  ـ يس11الفصل 
الخطة الوطنية إلدراج مقاربة النوع االجتماعي وتوصيات 
ومقترحات مجلس النظراء للمساواة بالتعاون والتنسيق مع 

  .الوزارات والهياكل المعنية بالمرأة
 على ة ـ تحمل مصاريف مجلس النظراء للمساوا12الفصل 

  .المكلفة بالمرأةاعتمادات ميزانية الوزارة 

 ـ الوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، 13الفصل 
 هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية ذبتنفي

  .التونسية

  .2016 ماي 25تونس في 
  

  اإلمضاء المجاور

  وزير المالية

  سليم شاكر       

  وزيرة المرأة واألسرة والطفولة

        سميرة مرعي فريعة     

  رئيس الحكومة

  الحبيب الصيد

 


