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بـــــــلغ
لجنة المم المتحدة ضد كل أشكال التمييز المسلط على النساء تعرب عن قلقها
تسجل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل إرتياح التوصيات والملحظات التي وجهتها لجنضضة المضضم المتحضضدة للقضضضاء
على كل أشكال التمييز ضد النساء وتشاطرها أسباب قلقها حول :
 التحفظات والعلن العام الذي يصاحبها لتعارضهما وهدف التفاقية وأغراضها
 غيضضاب أحكضضام عامضضة حضضول المسضضاواة بيضضن الرجضضال والنسضضاء فضضي نضضص الدسضضتور و كضضذلك غيضضاب أي تعريضضف لعضضدم
التمييزمطابق لمقتضيات التفاقية
 بقاء قوانين تمييزية في مادتي القانون الجزائي و قانون الحوال الشخصية
 نقص في التعريف بالتفاقية الدولية للقضضضاء علضضى كضضل أشضضكال التمييزالمسضضلط علضضى النسضضاء و كضضذلك الضضبروتوكول
الختياري المصادق عليه
 التضييق على نشاط الجمعيات المستقلة من ذلك التضييق في حرية التعبير و التنظم و التنقل
 اليقافات والتحرشات التي تتعرض إليها الجمعيات المستقلة والمدافعين على حقوق النسان
 إقصاء الجمعيات النسائية المستقلة من هيئات اخذ القرار و من المشاركة و من المساعدة في التمويل
 غياب الربط بين آليات الطعن و التشكي التي من شأنها أن تضمن اللجوء الفعلي للعدالة لفائدة النساء ضحيا العنف
 استمرارالنماذج البوية وعودة ظهور عادات و ممارسات مناهضة و معادية للنساء
 غياب قانون عام ضد العنف المسلط على النساء منها العنف المنزلي والغتصاب الزوجضضي واغتصضضاب القاصضضرة
وغياب العقاب الذي عادة ما يستفيد منه القائمين بهذه الفعال
 قلة الملجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف و سوء توزيعها الجغرافي في البلد
 الولوية المعطاة للعلقات السرية على حساب التصدي لظاهرة العنف المسلط على النساء
 منع زواج المسلمة بغير المسلم
 منح الزوج رتبة رئيس العائلة
 بقاء التمييز في الرث و تمتع النساء بالملكية
 نقص المعلومات و البيانات في خصوص التجار بالشخاص
 فضح الدعارة المقننة و غياب خطة وطنية لعادة الدماج الجتماعي و القتصادي للمعنيات
 ضعف تمثيلية النساء في الدوائر العليا للقرار في الميدانين الخاص و العام
 نقص في المعطيات الموثوق بها في ما يتعلق بانقطاع الفتيات عن الدراسة
 أمية النساء و تباينها بين القرى و المدن
 غياب سياسة و إجراءات قانونية فعلية للقضاء على أشكال التمييز ضد النساء في علقة بالعمل
 عدم تلؤم مفهوم التحرش الجنسي معتمد في تونس
 غياب المعطيات حول النساء المتعرضة للهشات كالمهاجرات و اللجئات و الفتيات والنساء بدون مأوى
ونحن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نؤكد أن الجمعية لم تتوقضف عضن تضذكير الدولضة التونسضية بضاحترام تعهضداتها
الدولية فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء و تنبيه سلطات القرار إلى التمييز في القانون الجزائي و قانون الحضوال الشخصضية مضن
ذلك ما يتعلضق بضالزواج و الرث و كشضف كضل أشضكال العنضف الضذي تتعضرض إليضه النسضاء و لفضت النتبضاه إلضى أشضكال الهشاشضة
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القتصادية و الجتماعية التي تتربص بهن لتلقي إلى الفقر و الحاجة و الفاقة و الخصاصة و كضذلك لفضت النتبضاه إلضى ضضرورة
التصدي لكل التهديدات الثقافية و السياسية التي ل زالت تمنع النساء من المساهمة التامة في الحياة العامة.
و تـذكر الجمعيــة أن هضذا التمشضي تضم اعتمضاده منضذ سضنوات عديضدة مضن خلل التظضاهرات و الحملت التحسيسضية منهضا الحملضة
المغاربية و العربية لحقا من اجل مساواة بدون تحفظات و كذلك التقارير التي رفعت للمسؤولين و أصحاب القضضرار السياسضضي.
و قد توجت بالتقرير البديل الذي تم تقديمه بلجنة المضم المتحضدة ضضد كضل أشضكال التمييضز المسضلط علضى النسضاء وذلضك بمناسضبة
عرض التقريرين الخامس و السادس مجتمعين للدولة التونسية أمام هذه اللجنة في شهر أكتوبر 2010
و نحن نثمن القيام بهذه المهمة بالتشاور و التشارك توجت بتحريرالتقرير البديل و البيان العام وانتقال وفد هام من المناضلت
للمم المتحدة من اجل عرضه أمام لجنة الخبراء .كما أننا نحيي مناضلت لما تميزن به من روح اللتزام و العطاء لتمام هضضذا
المشروع.
كما أن الجمعية تسجل اعتزازها بالروح التضامنية التي بضرزت خاصضة مضن خلل بعضض المنظمضات العالميضة والقليميضة بهضذه
المناسبة منها الفدرالية الدولية لحقوق النسان و التحضالف مضن اجضل مسضاواة بضدون تحفظضات مجموعضة المغاربيضة  95مضن أجضل
المساواة وإيورو و آسيا أطلس التي نتقاسم معهن جميعا القيم النسانية المتعلقة بالحرية و المساواة و الكرامة لكل النساء.
كما نعبر عن أسفها لنقص المعلومات حول هذه التظاهرة و استمرا خطضاب الرضضا علضى النفضس حضول مكاسضب التونسضيات و
ممارسات حزبية اقصائية من شأنها الضرار بالقضايا المشتركة كالمساواة والحقوق و المواطنة و عدم التمييز.
والجمعية بعد أن تم اعتماد جل النقاط التي أثارتها من طرف اللجنة تجدد مطالبتها للسلطة وتحملها مسؤوليتها من أجل :
 سحب التحفظات من التفاقية
 إدراج مبدأ المساواة وعدم التمييز بالدستور واعطائه المفهوم المعتمد في التفاقية الدولية للسيداو
 وضع حد للممارسات الماسة بحرية التنظم والتعبير التظاهر
 احترام و حماية نشاطات الجمعيات المستقلة و المدافعات والمدافعين على حقوق النسان
 تشريك الجمعيات النسائية المستقلة في بلورة السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالنساء
 التمكين في هذا الصدد من حوار وطني مفتوح و ديمقراطي و تعددي
 مراجعة القوانين التمييزية بمجلة الحوال الشخصية على قاعدة المسؤولية المتساوية بيضن البضاء والمهضات والمسضاواة
في الرث وحرية اختيار القريضن بقطضع النظضر عضن العضرق أو اللغضة أو الضدين و كضذلك علضى قاعضدة العضتراف بحقضوق
المهات العازبات.
 مراجعة القوانين التمييزية في المادة الجزائية من ذلك اغتصاب القاصرة وكذلك اتمام الفراغ القانون بإقرارالغتصاب
الزوجي و إعادة تعريف وتحديد مفهوم التحرش الجنسي بعيدا عن أي اعتبار أخلقي
 وضع قانون عام في ما يتعلق بالعنف ضد النساء في إطار نظرة شمولية وعامة اعتمادا على المبادئ العالميضضة لحقضضوق
النساء
 تطوير مراكز النصات و اليواء للنساء ضحايا العنف و ضمان تقديم الخضدمات الجيضدة مضع التوزيضع الجغرافضي لهضذه
المراكز داخل البلد
 ضمان الحقوق الساسية للنساء منها الحق في العمل و الشغل والصحة والتعليم و ذلك عضبر تضوفير السضكن الجضامعي و
السكن اللئق للنساء
عن الجمعية
الرئيسة
سنا بن عاشور
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