تواصل جمعية تونسيات أنشطتها المتنوعة من أجل تحقيق أهدافها في تمكين
المرأة وتعزيز قدراتها ومساعدتها على المشاركة الفعّالـة في الحيــاة العامـة
التدرب
وفي إنجاح المســار الديمقراطـــي وتحقيق العدالـــة االنتقاليــة ،وفي
ّ
على القيادة وإدارة الشؤون المحلية.
ويسرنا في هذا العدد الجديد من نشريتنا الدورية أن نضع بين أيديكم موجزا
ّ
عن فعاليات أنجزناها من خالل دورات تدريبية مبرمجة في مشاريعنا وحلقات
نقاش وندوات فكرية ذات صلة بقضايا المرأة عامة ومشاغل المرأة التونسية
ممولة من طرف جهات مانحة تثق بمصداقية جمعية
خاصة ،وهي أنشطة ّ
تونسيات وقدرتها على تنفيذ ما تضع من مشاريع لتحقيق أهدافها .
وننوه بهذه المناسبـــة بما اتسمت به هذه الفتــرة ،أي من بداية سنة ،2016
ّ
من انطـالق مشروع المســـار "تعزيــز وإدماج النســاء في الحوكمة المحليـــة"
والذي يستهدف نساء من معتمدية طبربة من والية منوبة ونساء من معتمدية
سيدي ثابت من والية أريانة.
متابعة ممتعة..

"صورة المشاركين في الدورة التعريفية لبرنامج مهارات النجاح في عالم متغير
يوم  13نوفمبر  2015بتستور.

يهدف برنامج مهارات النجاح في عالم متغير «منعم» الى تدريب الشباب
وتطوير المهارات السلوكية وتقنيات التفكير واالداء لديهم وذلك من خالل التركيز
على القدرة على بناء المواقف الذهنية من اجل احداث تحول بنّاء وفعّال واستراتيجي
في االداء اليومي والعام للشاب مما يساهم في رفع كفاءته وتحسين بيئته المباشرة
وربط نشاطه اليومي بأهداف كبرى لنفسه ومحيطيه الخاص والعام.

دار الشبـاب
ابن زيدون
بتستــــــــور

كما يعمل البرنامج التدريبي «منعم» على صياغة وعي متكامل عن الذات
عبر التجارب الفعلية للناشطين المجتمعيين ومن منظور كوني وحضاري بشري
أعم وانطالقا من االنشغال بصناعة المستقبل ،يساهم هذا الوعي في نجاح الفرد
ويزيد من فعاليته في التأثير االجتماعي ولتحقيق هذا الهدف يعمل برنامج منعم على
تطوير ونشر ثقافة تمكين الفرد وتحرير عقله وفق مناهج علمية حديثة.
وقد إنخرطت «تونسيات» في هذا البرنامج عبر تكوين مجموعة من الدورات
التعريفية بالبرنامج منذ فيفري  ،2015وفي هذا االطار نظمت الجمعية دورة
تعريفية بالبرنامج لفائدة مجموعة تالميذ المعهد الثانوي إبن زيدون بتستور وذلك
يوم  13نوفمبر  2015بدار الشباب إبن زيدون تستور من والية باجة .
وتتمثل أبرز أهداف هذه الدورة في التعريف بأنواع النجاح وكيفية إكتساب أليات
تحقيقه وتشجيع الشباب على اإلبداع واإلبتكار.
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برنامج مهارات النجاح يف عامل متغري

كما نظمت جمعية تونسيات في إطار برنامج مهارات النجاح في عالم متغير
دورة تعريفية بالبرنامج وذلك يوم األحد  29نوفمبر  2015بمقر الجمعية وقد
شاركت مجموعة من الشباب من أعمار مختلفة تفاعلوا مع الورشات التي أقيمت
في إطار الدورة.

صورة المشاركين في الدورة التعريفية ببرنامج مهارات النجاح في عالم متغير
يوم  29نوفمبر  2015بمقر الجمعية

 29نوفمرب 2015
مقر مجعية
تونسيات
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يعد المجتمع المدني أحد أليات التغيير الفاعلة في المجتمع فقد تجاوز مرحلة تقديم
الخدمات التنموية فقط الى الدفاع عن الديمقراطية و الحرية والدفاع عن حقوق
اإلنسان من خالل تنظيم حمالت المناصرة والدعوة والمشاركة في صنع الخيارات
التنموية .
لنجاحـــه في تحقيــق أهدافــه وبلــوغ غاياتــه ،يحتاج المجتمع المدني الى إعالم
مسؤول وهادف .وفي هذا اإلطار ،نظمت جمعية «تونسيات» أيام  26و 27و28
ديسمبر 2015بالشراكة مع راديو النجاح باألردن ورشة تدريبية بعنوان «مهارات
العمل اإلذاعي ،راديو النجاح نموذجا» أشرف عليها المدربان عبيدة فرج هللا من
األردن وسيف هللا المشاط من تونس.

28-27-26
دمسرب 2015

وقد تم خالل هذه الدورة التعرف على تقنيات العمل اإلذاعي وكيفية إعداد
البرامج االذاعية وخرج المشاركون فيها بجملة من المقترحات لبرامج شبابية هادفة
متعلقة بمفهوم ثقافة النجاح في عالم متغير واختتمت الورشة بزيارة ميدانية لمقر
«راديو توانسة» بباردو يوم اإلثنين  28ديسمبر . 2015

مقر مجعية
تونسيات
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ّ
ّ
قناعاتهن بنجاعة العمل الجماعي
منهن بأهمية التواصل الداخلي وبناء على
إيمانا
ضمن فريق متناسق ،شاركت عضوات الهيئة المديرة والهيئة التنفيذية وبعض
العضوات الفاعالت في جمعية «تونسيات» في ورشة عمل لبناء الفريق أشرف
عليها الباحث في اإلعالم الدّكتور الصحبي بن نابلية وذلك يومي  20و 21نوفمبر
 2015بتونس العاصمة .
وتهدف هذه الدورة الى تبسيط المعلومات النظرية في مجال تطوير الموارد
البشرية وتطبيقها عمليا وذلك عبر تدريب المشاركات على معرفة قدراتهن
وإستعدادهن لتوظيف مهاراتهن بشكل مناسب بغاية تكوين فريق عمل متكامل.

21-20
نوفمرب 2015
تونس العاصمة

صور من ورشة التواصل الداخلي وبناء الفريق يومي  20و 21نوفمبر 2015

النشرية االلكترونية جلمعية تونسيات -نوفمرب - 2015فيفري2016

7

مواصلة في تكوين أعضاء «مخبر سياسات المرأة» الذي استهل بدورة
تدريبية في رسم وتحليل السياسات العامة خالل شهر ماي  2015مع المدرب أحمد
العسالّ ،
نظمت «جمعية تونسيات» دورة تدريبية في تقنيات وآليات الدعوة والتأثير
على السياسات العامة .وقد تلقت المشاركات جملة من المعارف في كيفية تحليل
السياسات والقوانين ذات الصلة بالسياسات المتعلقة بقضية ما ،ونظريات حول
حدوث التغيير والعمل على نموذج معين خالل الدورة ،كما تم ضبط معايير الدعوة
وأساليب التحاليل الخاصة بتطويرها .

31-30-29
دمسرب 2015
تونس العاصمة
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يعرف العنف ضمن اإلعالن األممي لسنة  1993أنه «كل عمل عنيف قائم على
ّ
النوع اإلجتماعي تنجر عنه أو يمكن أن تنجر عنه معاناة بدنية أو نفسية بما في ذلك
التهديد واإلكراه والسلب الغير المبرر للحريات سواء وقع ذلك في الدائرة العامة أو
الخاصة» .
في تونس ،أظهرت دراسة ميدانية أجرتها اللجنة الوطنية للمرأة العاملة باإلتحاد
العام التونسي للشغل ّ
أن العنف المسلّط على المرأة بمختلف أشكاله المادية والمعنوية
والجنسية يشهد إرتفاعا كبيرا .
ولتوعية النساء بخطورة تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة وتحسيسهن بأهمية
دورهن في القضاء على هذه الظاهرة ،وفي إطار حملة الـ « 16يوما لمناهضة العنف
ضدّ المرأة» شاركت «جمعية تونسيات» في اليوم التحسيسي الذي ّ
نظمته منظمة
األمم المتحدة لفائدة للمرأة بمشاركة العديد من المنظمــات الوطنيــة والدوليّــة ،يوم
 5ديسمبر  2015بالمركز الثقافي بالمنزه السادس ،مبرزة أعمال الجمعية وحمالتها
سساتي الذي سلّط على المرأة
ضدّ العنف بجميع أنواعه وبالخصوص العنف المؤ ّ
وكان شعار الجمعية في هذه التظاهرة «:العنف ما يتنساش وجيعة وما تحقرهاش
...هذاك عالش  ...تونسية والزم تتكلم».
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املركز الثقايف
باملزنه السادس
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رغم ما حقّقته المرأة في تونس من مكاسب على مختلف األصعدة ،إالّ أنها مازالت
تعاني من عدم تكافؤ الفرص في العمل السياسي ،فقد أظهرت نتائج اإلنتخابات
األخيرة ضعف نسبة مشاركة النساء في مجلس نواب الشعب رغم ما حقّقه قانون
المناصفة من الرفع في تمثيلية المرأة في االنتخابات.
ولضمان مشاركة أفضل للنساء في اإلنتخابات البلدية المقبلة ،قدّمت «جمعية
تونسيات» الى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين
اإلنتخابية مجموعة من المقترحات بخصوص مشــروع القانــون األساســـي
عدد 001لسنة  2016المتعلق بتنقيح وإتمام مشروع القانون األساسي عدد 16لسنة
 2014المؤرخ في  26ماي  2014المتعلق باإلنتخابات واإلستفتاء .

 25فيفري 2015
جملس نواب
الشعب

وقد أ ّكدت ممثّالت «جمعية تونسيات» في التوصيات المقدمة الى اللجنة ضرورة
التنصيص على مبدأ التناصف العمودي واألفقي في القائمات اإلنتخابية .كما شدّدت
على أهمية تعزيز حضور المرأة في الحوكمة المحلية ودعم دورها لتحقيق التنمية
المحلية .

تونسيات تقدم توصيات الى مجلس نواب ال ّ
شعب بشأن مبدأ التناصف
األفقي والعمودي في القائمات االنتخابية للمجالس المحلية
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رغبة منها في تحيين خطط عملها وضبط جملة األهداف التي تسعى الى تحقيقها
من خالل مختلف المشاريع التي تشتغل عليهاّ ،
نظمت «جمعية تونسيات» ورشة
عمل حول «التخطيط االستراتيجي للجمعية» يوم  27فيفري .2016
تناولت أشغال الورشة تحديد رؤية وأهداف «جمعية تونسيات» للمرحلة
ّ
الخطة
القادمة وذلك ضمن نشاط تفاعلي بين المشاركات في الورشة .كما وقع تقييم
اإلستراتيجية التي رسمتها الجمعية للمرحلة السابقة وذلك عبر النظر في المشاريع
التي ت ّم إنجازها ومدى مالءمتها لواقع المرأة في تونس .وقد سيّر هذه الورشة ك ّل
من األستاذة بثينة بن يغالن واألستاذ لطفي بن سليمان.
ت ّم خالل الورشة ،التذكير بالرؤية واألهداف التي صيغت في الورشة التكوينية
«التواصل الداخلي وبناء الفريق» التي أشرف عليها الدكتور الصحبي بن نابلية
يومي  20و 21نوفمبر  ،2015باإلضافة إلى رؤية سنة  2014التي أنجزت مع
المدرب رفيق محمد أبو شرخ .
ّ

 27فيفري 2016
تونس العاصمة
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وقد انطلقت الحاضرات من هاتين الرؤيتين السابقتين من أجل بناء رؤية جديدة
تعكس «تونسيات اليوم» فكانت الصيغة كاآلتي:
«تمكين التونسيات من المشاركة الفعّالة في الحياة العامة واإلشعاع إقليميا ودوليا
مع تكريس تكافؤ الفرص بين النساء والرجال»
صة.
أما أهداف المرحلة القادمة فقد صنّفت إلى أهداف عا ّمة وأهداف خا ّ
األهداف العامة :
 تفعيل مبدأي التناصف والمساواة المنصوص عليهما في الدستور تعزيز مكتسبات التونسيات المضمنة في مجلة األحوال الشخصية والقانونالتونسي
 -مناهضة العنف ضد النساء

 27فيفري 2016
تونس العاصمة

 تدعيم انخراط التونسيات في الشأن العام تدعيم مشاركة التونسيات في مراكز أخذ القراروإدارة الحوكمة المحلية تعزيز قدرات التونسيات في الجهات وفي الوسط الريفي تكوين قيادات نسائية شابة مرافقة الشابات صاحبات المشاريع ربط عالقات شراكة وتشبيك مع منظمات ومؤسسات وطنية ودوليةصة :
األهداف الخا ّ
 -تأهيل  50قيادية في الحياة العامة من بينهم  25شابة خالل خمس سنوات
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تعرف العدالة اإلنتقالية حسب الفصل األول من القانون ااألساسي المتعلّق بارساء
ّ
العدالة االنتقالية وتنظيمها ،بأنها مسار متكامل من اآلليات والوسائل المعتمدة لفهم
ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق االنسان بكشف حقيقتها ومساءلة المسؤولين عنها
ومحاسبتهم وجبر ضرر الضحايا وردّ االعتبار لهم بما يحقّق المصالحة الوطنية
ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال
من حالة االستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق االنسان.
وتعمل «جمعية تونسيات» على معاضدة دور المؤسسات الرسمية على تحقيق هذه
األهداف حيث إنخرطت في مسار تحقيق العدالة اإلنتقالية وذلك بتنظيمها مجموعة
ورشات عمل في عديد واليات الجمهورية.
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ّ
نظمت «جمعية تونسيات» سلسلة من الورشات في مختلف واليات الجمهورية
كانت أوالهــا في شهر ديســمبر  2015وض َمت نساء واليــات تونس الكبــرى يوم
 5ونساء واليتي صفاقس والمهدية يوم  12ونســاء واليتي المنستير وســوسة يوم
 ،13سعت خاللها الى توعية النساء بأهمية دورهن في تحقيق العدالة اإلنتقالية وردّ
اإلعتبار للنساء الضحايا والتعريف بصالحيات ومهام هيئة الحقيقة والكرامة وقامت
بتقديم اإلطار التّشريعي للعدالة االنقالية.

 13-12-5دمسرب
 30-9جانفي
 20-13-6فيفري
2016-2015

14

برنامج ضحايا االمس فاعالت اليوم

وكانت نساء والية بنزرت على موعد يوم  9جانفي  2016مع الورشة الرابعة
ث ّم نساء الحمامات يوم  30جانفي  2016مع الورشة الخامسة.
وانتقل فريق من «جمعية تونسيات» يوم  6فيفري  2016الى مدينة جرجيس
لتنظيم الورشة السادسة قصد تعريف النساء بأهمية دورهن في تحقيق العدالة
اإلنتقالية ورصد االنتهكات التي تعرضت لها في الحقبة السابقة.
لم تقتصر ورشات العمل في مجال تحقيق العدالة اإلنتقالية على نساء العاصمة
تونس وبنزرت والحمامات وجرجيس ،بل شملت مجموعـة من نســاء الكــاف
يوم  13فيفري  2016ومجموعة من نساء سيدي بوزيد يوم  20فيفري 2016
لتكون بذلك تونسيات قد عملت على تشريك نساء من مختلف واليات الجمهورية
في برنامجها الهادف الى دعم دور المرأة في مجال تحقيق العدالة اإلنتقالية والنوع
اإلجتماعي.
وقد تضمنت الورشات عديد المداخالت بين شهادات ضحايا التعذيب وعرض
فيلم «تونسيات رغم الحصار» الذي أنتجته «جمعية تونسيات» ضمن مشروعها
«مسارهن المهني رهينة» والذي كان مشفوعا بنقاش الستخراج أشكال اإلنتهاكات
تعرضت لها النساء في
الواردة فيه .كما ت ّم تقديم إحصائيات ألبرز االنتهاكات التي ّ
تونس .إضافة الى التحسيس بأهميّة توثيق المضايقات وتعزيز قدرة المرأة على
تحسيس بقية النساء في الدفاع عن حقوقهن والتمسك بحقهن في تحقيق العدالة
وايداع ملفاتهن لدى هيئة الحقيقة والكرامة قبل فوات األجل ( 15جوان .)2016
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نص بشكل واضح
يعتبر دستور  2014من أهم مكتسبات الثورة التونسية ،وقد ّ
في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية على إرساء ودعم الالمركزية في البالد
والتنصيص على مبدأ التناصف في القائمات االنتخابية للمجالس المحلية.
وعملت «جمعية تونسيات» على دعم مكانة المرأة في إدارة الشأن العام وتكريس
دورها في إدارة الشأن المحلي وذلك عبر تشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية
كناخبة ومنتخبة.
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انخرطت الجمعية ضمن برنامج «المسار» الممول من طرف الوكالة اإلسبانية
للتعاون الدولي للتنمية الذي يهدف الى تعزيز وإدماج النساء في مسار الحوكمة
المحلية وذلك عبر تكوين مجموعة من النساء في كل منطقتي طبربة من والية منوبة
وسيدي ثابت من والية اريانة من خالل مجموعة من الدورات التدريبية والحمالت
التحسيسية.
ت ّم افتتاح هذا البرنامج يوم السبت  23جانفي  2016بدار الشباب طريق الشويقي
طبربة ويوم  13فيفري بالمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين المستمر الفالحي
بسيدي ثابت بحضور كل من الممثّل عن الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي للتنمية
السيد «رافايال بانيدا رايلين» وممثلي السلطات المحلية السيد «نزار العمري»
معتمد مدينة طبربة والسيد «الناصر باللطيف» رئيس النيابة الخصوصية لبلدية
طبربة والسيد «مصطفى بن عاسي» معتمد مدينة سيدي ثابت وبحضور أعضاء
الهيئة المديرة وعضوات فاعالت لجمعية تونسيات وممثلي مكونات المجتمع المدني

برنامج تعزيز وإدماج النساء باحلوكمة املحلّية

نص صدر في القرن
رغم اعتبار اإلعالن العالمي لحقوق االنسان كأفضل
ّ
العشرين لقوة تأثيره ،فقد مثّلت حقوق النساء أكبر تحدّ في هذا المجال .وبالرغم من
تحسن أوضاع النساء من عدة جوانب إال ّ
أن البنى المجتمعية والثقافية والقانونية
سائدة واألحكام المسبقة التي غالبا ما تأخذ شكل «التابوهات» مازالت
واالجتماعية ال ّ
تمارس العنف ضدّهن.
تحت هذا االطار العام ّ
تنزلت ورشة العمل «تطور حقوق النساء ضمن المواثيق
الدولية والقانون التونسي» التي تعتبر أولى حلقات برنامج «مسار» الذي يندرج في
إطار العمل على رفع وعي النساء الناشطات في المناطق الريفية بأهمية مشاركة
النساء في السلطة المحلية.
تحت هذه المظلة نظمت الجمعيـــة بدار الشبــاب طريـــق الشويقي طبربة
يومي  6و 7فيفري  2016ورشة عمل «تطور حقوق النساء ضمن المواثيق
ّ
أعمارهن ومستوياتهن العلمية
الدولية والقانون التونسي» لفائدة  22امرأة اختلفت
واالجتماعية.
ّ
االطالع على حقوق النساء عالميّا ووطنيّا ،وذلك
من أهم أهداف هذه الدورة
بمعرفة تطور حقوق النساء عبر المواثيق الدولية والتّعرف على االتفاقيات العامة
ّ
بقضاياهن مع تحديد المفاهيم
صة بالنّساء وعلى المؤتمرات الدولية المتعلقة
والخا ّ
ّ
لحقوقهن
ذات العالقة بالموضوع والوقوف على المبادئ دستور  2014الداعم
االنسانية.
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في ختام الورشة صاغ المشاركات مخرجات هذه الدورة التكوينية في شكل
توصيات رفعت الى «جمعية تونسيات» بغاية ضبط حقوق النّساء ضمن حقوق
االنسان وذلك عبر:
•

توسيع حقوق المرأة االنسان

•

اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق المساواة في كافة المجاالت

•

دعوة السلط المعنية التخاذ التدابير الالزمة للتمييز االيجابي

•

الزام الدولة للعمل على تعديل االنماط السائدة للسلوك لالجتماعي والثقافي

•
السواء

فرض معايير المساواة وعدم التمييز في الحياة العامة والخاصة على حد
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برنامج تعزيز وإدماج النساء باحلوكمة املحلّية

تعرف تقنيات التواصل أنها مجموعة من القواعد المحددة ومختلف الوسائل
اللغوية التي ت َمكن من التعبير .فهي تشمل تعابير الوجه وهيئات الجسم ونبرة الصوت
والكلمات والكتابات التي يستعملها االنسان أليجاد عالقات مع محيطه ولتقديم نفسه
وعرض أفكاره .
ويعد حسن تقديم الذات وعرض االفكار أحد عوامل النجاح  .فمن خالل القدرة
على تنظيم األفكار و حسن إستخدام اللغة اللفضية والحركية يتمكن الفرد من إبالغ
رسالته والتعبير بكل وضوح عن مطالبه .
كان هذا أبرز ما جاء في الدورة التدريـــبيــة التي نظمتها جمعية تونسيات
يومي  27و 28فيفري  2016بمدينة طبربة وذلك في إطار مشروع تعزيز وإدماج
النساء بالحوكمة المحلية لفائدة  25مشاركة حيت إكتسبت المشاركات مهارات
اإلتصال الفعال من خالل تزويدهن بالمعارف والخبرات في مجال اإلتصال و
التواصل و تعزيز بناء الثقة بالنفس من خالل تحسين الصور الذهنية عن ذواتهن
وتوزيدهن بالمهارات والقدرات اإلقناعية من نماذج فكرية ولغوية وسلوكية فعالة
في مجال اإلقناع والتأثيروتنمية مهارات العرض واإللقاء .
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