نحتفل اليوم  8مارس  2016و كسائر نساء العالم باليوم العالمي للمرأة وهي
مناسبة لتثمين ما حققته النساء من إنجازات و حشد الدعم لحقوقهن ودعم مشاركتهن
في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية وقد إختير كشعار لهذه السنة نحو
تحقيق المساواة والتناصف في أفق  "2030وهو شعـار يعكس طريقا شاقـــة وطويلة
الزال على النساء قطعها نحو عالم يعترف لهن بما تستحقهن من مكانة ومن تمكين
في مجتمعاتهن.
و قد إنخرطنا نحن "تونسيات" منذ نشأتنا في هذا المسارالنضالي العالمي يحدونا
إيمان بجدارة النساء التونسيات وإصرار على مناصرة حقهن في مشاركة عادلة
في الحياة العامة .وبما أن االحتفال هذا العام يتقاطع مع اإلستعداد لإلستحقاقات
اإلنتخابية المحلية القادمة و مع جدل حول مشروع المجلة اإلنتخابية ،قررنا أن تكون
رسالتنا بهذه المناسبة  :التأكيد على حق النساء التونسيات في تكافؤ الفرص في مواقع
أخذ القرار والدعوة إلى إقرار التناصف األفقي والعمودي بين النساء والرجال في
القائمات اإلنتخابية.
ّ
نظمت جمعية تونسيات بنزل أفريكا بالعاصمة التونسية يوم  8مارس 2016
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ندوة وطنية تحت عنوان "من أجل تكافؤ الفرص بين
النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي " .

 8مارس 2016
تونس العاصمة

وقد أثث الندوة ك ّل من السيدات والسادة  ،األستاذة ربيعة الطنينشي النائبة بالبرلمان
المغربي ،واألستاذة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين
البرلمانية بمجلس نواب الشعب ،والسيدة هالة الحامي نائبة بمجلس نواب الشعب
واألستاذ الطاهر الودرني خبير معتمد في الالمركزية والحوكمة المحلية ومستشار
المصالح العمومية .
وقد حضر الندوة عدد من نواب مجلس الشعب ونشطاء سياسيين ونشطاء بالمجتمع
المدني.
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تمثلت كلمة األستاذة ربيعة الطنينشي حول التجربة المغربية في إدارة الشأن العام
في أن المجتمع المدني في المغرب أصبح يمثل السلطة الرابعة ويلعب دورا إيجابيا
في تأهيل المرأة وتطوير قدراتها للولوج للحياة العامة مع السعي الجاد لضرورة
إدماج المرأة الريفية في الشأن العام كما قدمت بسطة تاريخية لمشاريع قوانين تهم
المملكة المغربية من سنة  1962وصوال إلى مراجعات دستور  2011الذي ضمن
حق المناصفة لتعزيز حقوق المرأة للتمكين والتموقع في مواقع القرار.

أما األستاذة هالة الحامي فقد عرضت لمحة تاريخية عن تواجد المرأة في سلطة
القرار و أهمية مكانتها في الفعل و اإلنجاز و الذي تدعم بعد الثورة.
كما تطرقت للبنود الدستورية التي تعنى بحقوق المرأة والمرسوم  35الذي يقر
حق التناصف والفصل  46الذي قنن تواجدها السياسي .

كما عرضت األستاذة كلثوم بدر الدين ملخصا لدور المرأة في المجلس التأسيسي
ونجاحها في إدارة عدة لجان حساسة ترأستها داخل المجلس وأوضحت أن النقاش
الجاري داخل مجلس نواب الشعب حول الباب السابع ( الحكم المحلي) سيكون له
صدى إيجابي في االنتخابات القادمة ورأت ضرورة تنقيح القانون عدد  16المتعلق
بالتناصف األفقي والعمودي.
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تطرق األستاذ الطاهر الودرني إلى مجلة الجماعات المحلية وحوكمة الفضاء
المحلي ومشاركة المرأة ،حيث قدّم األستاذ بسطة تاريخية عاجلة على تقدم تونس
في مجال العمل البلدي وبيّن أن دستور  27جانفي  2014أورد عدة فصول تدعو
لضرورة تجسيد الالمركزية مؤكدا أن الحوكمة والنجاعة والكفاءة في تدبير الشأن
المحلي بمعايير موضوعية تستجيب لمتطلبات المواطن هي التي ستحقق نجاح
التجربة إعتمادا على الديمقراطية التشاركية كمنهج وعلى الشفافية كمبدأ دون اهمال
دور الفاعلين والفاعالت من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .

 : 1ضرورة تدعيم التناصف األفقي والعمودي في القائمات اإلنتخابية.
 : 2تحسيس المرأة بأهمية دورها في إدارة الشأن العام المحلي وذلك بمراعاة
خصوصية الجهة.
 : 3اإلطالع على اإلحصائيات األخيرة وتقريبها من المواطن ليكون على وعي
ومعرفة علمية عند اإلعداد لبرامج التنمية.
 : 4ضرورة تبني وتشجيع القوانين اإليجابية والتدابير لصالح المرأة.
 : 5ضرورة فرض مبدأ المناصفة في األحزاب والهيئات والنقابات والمنظمات
إلدارة الشأن العام.
 : 6تعديل القوانين التنظيمية لمواكبة المبادئ الدستورية.
 : 7تعزيز اإلجراءات لصالح مشاركة المرأة في تدابير الشؤون المحلية والجهوية
( التنصيص بالوجوب).
 : 8العمل على تكريس مبدأ وجوبية مشاركة المرأة في السياسات العامة  -تصورا
ومتابعة وتفعيال.
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ّ
نظمت مدينة الجديدة بوالية منــوبة مهرجانا يخص الجهة بعنوان "مهرجان
القنّارية " و ذلك يومي  26-25مارس  2016وبهذه المناسبة دعيت جمعية تونسيات
لتأثيث فقرات في هذا المهرجان والتي ساهمت فيه بمعرض تجاري للنساء الحرفيات
بالجهة تضمن عرضا لمنتوجاتهم المختلفة و ذلك مساهمة منا في التمكين اإلقتصادي
للمرأة وحثها على تسويق منتجاتها في مختلف المهرجانات والفعاليات ،كما ّ
نظمت
في اليوم الثاني ندوة بعنوان «التـنمية في الوسط الريفــي ،أي دور للمرأة؟» والتي
أشرفت عليها األستاذة وفاء سالمـة مستشارة المصالح العموميــة بوزارة المالية،
حيث تناولت فيها خصوصية الوسط الريفي وعالقته بالتنمية مؤكدة على أهمية
المرأة كركيزة من ركائز الوسط الريفي و الدور المحوري الذي تلعبه كنواة أساسية
لكل ماهو إجتماعـي كأم و ربة بيت و لكل ماهو إقتصــادي كعائل لألسرة ودورها
المواطني من حيث مساهمتها في الحياة العامة والمحلية ،كما بينت كيفية بناء التنمية
و التخطيط لها من قبل السلط المحلية( الجهة ،البلدية ،المجلس القروي) والقطاع
الخاص( المستثمرين ،المجتمع المدني ،األحزاب.)....

25و 26مارس
2016
اجلديدة
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نص
الشك أن موضوع تنزيل الباب السابع من دستور  27جانفي  2014الذي ّ
على عدة مبادئ جديدة ورائدة في مجال السلطة المحلية ،يعتبر أحد أهم أسئلة الساعة
لما يكتسبه هذا الموضوع من أهمية بالغة في أحداث نقلة نوعية على مستوى التنمية
المحلية والجهوية خاصة مع اإلستعدادات التي توليها األحزاب وكافة مكونات
المجتمع المدني والمنظمات واألفراد لإلنتخابات البلدية القادمة.

 16و 17أفريل
2016
والية تونس
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وفي هذا الصدد نظمت جمعية " تونسيات " وفي إطار برمجتها لعدة دورات
وورشات عمل حول الحوكمة المحلية ،دورة تدريبية بعنوان " الشباب والحوكمة
المحلية" يومي  16و 17أفريل  2016بنزل تونيزيا باالص تحت إشراف الخبير
في الحوكمة المحلية األستاذ يسري مقديش وبحضور  23مشاركا.
تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من التعرف على اإلطار العام لالمركزية
والحوكمة المحلية ،اإلطالع على المؤسسة البلدية وهياكلها ووظائفها ،معرفة
األدوات العملية لمشاركة الشباب في الحوكمة المحلية باإلضافة إلى التعرف على
مشروع نظام اإلنتخابات المحلية والجهوية واإلطالع على اإلمكانيات المتاحة.

برنامج تعزيز حقوق النساء

في إطار مواصلة عملها ومجهوداتها من أجل تطوير دورالمرأة والمساهمة في
تحقيق الديمقراطية ،قامت جمعية تونسيات باالشتراك مع جمعية تونسيات قابس
بدورة تكوينية حول "مسار الالمركزية والحوكمة المحلية" في شكل محاضرات
ودروس تطبيقية وحلقات نقاش وورشات عمل.
إمتدت الدورة التكوينية يومي  23و 24أفريل  2016وقد شاركت فيها  30إمرأة
من مختلف هياكل المجتمع المدني ومن مختلف جمعيات الجهة تحت إشراف المدرب
األستاذ الطاهر الودرني مستشار المصالح العمومية و مدير البرامج و التقييم بمركز
التكوين و دعم الالمركزية.

 23و 24أفريل
2016
• فهم مبادئ التنظيم اإلداري التونسي وتوزيع السلط بين اإلدارات المركزية
و الالمركزية والالمحورية.
•

التمرس على تنظيم الهياكل الالمركزية بتونس.

•

حصر مفهوم الحوكمة المحلية الرشيدة ومقتضياتها.

•

التعرف على المجلس البلدي و النيابات الخصوصية.

•

مقاربة السلط المحلية و الديمقراطية التشاركية.
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شهدت السنوات األخيرة بعد الثورة إهتماما متزايدا بموضوع التنمية والحوكمة
المحلية والالمركزية بأبعادها السياسية واإلدارية واإلقتصادية والمالية .وقد جاء هذا
اإلهتمام في إطار اإلتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية
الحكم ،وفي إطار جملة دوراتها التدريبية حول الحوكمة المحلية إستعدادا لإلنتخابات
البلدية القادمة ،نظمت جمعية تونسيات يومي  29و  30أفريل  2016دورة بعنوان
"آليات التشخيص التشاركي و صياغة المخطط المحلي للتنمية الدامجة" و ذلك بنزل
المشتل تونس العاصمة .و قد أشرف على هذه الدورة التي شاركت فيها  25إمرأة
الخبير المعتمد في الحوكمة المحلية السيد الطاهر الودرني.
من أبرز األهداف التي تضمنتها الدورة هي التمكن من فهم آليات التشخيص
التشاركي ،القدرة على تفعيل نتائج التشخيص في صياغة السياسات وبرامج العمل
المحلية الدامجة ،إحكام آليات التخطيط المحلي المبني على النوع اإلجتماعي وكيفية
صياغة مشروع لمخطط محلي دامج.

 29و 30أفريل
2016
والية تونس
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في إطار تعزيز قدرات النساء في مجال الحوكمة المحلية و لتعزيز الشراكة مع
الجمعيات الفاعلة في الجهات ،نظمت جمعية تونسيات بالشراكة مع جمعية المرأة
الحرة بمدينة صفاقس دورة تدريبية حول " مشروع مجلة الجماعات المحلية ومدى
إستجابتها لالمركزية " شارك في هذه الدورة  25امراة من كوادر مدينة صفاقس مع
المدرب الخبير والمعتمد في الالمركزية والحوكمة المحلية األستاذ الطاهر الودرني
و ذلك يومي  7و  8ماي .2016

تتكون الدورة من محاور متعددة في مجال الحوكمة وتتمثل أبرزها في:
 : 1مفهوم التنظيم اإلداري.
 : 2المركزية (إيجابياتها و سلبياتها).
 : 3الالمركزية ( المزايا ٬الالمركزية السياسية ،الالمركزية في المقاربة التونسية،
الالمركزية اإلدارية ،اإلدارة الالمركزية الترابية).
 : 4الالمحورية اإلدارية.
 : 5الالمحورية والالمركزية.
 : 6طريقة التحليل االستراتيجي الرباعي .SWOT
 : 7السلطة المحلية.
 : 8تشخيص الوضع البــلدي وأهم اإلشكاالت المطروحة (الوضع المؤســساتي
واإلداري ،الوضع البيئي والعمراني).
 : 9تمرين تفاعلي حول عناصر الالمركزية.
 : 10الالمركزية و الحوكمة المحلية.
 : 11عناصر الحوكمة المحلية.
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بدأ اإلقتراب من يوم  15جوان  2016الذي حددته هيئة الحقيقة والكرامة ليكون
آخر أجل إليداع ملفات ضحايا إنتهاكات حقوق اإلنسان وإيمانا منها بمسؤوليتها
ودورها في تقوية وتعزيزقدرات نشطاء المجتمع المدني والجمعيات في مجال
العدالة االنتقالية ،نظمت جمعية تونسيات سلسلة من اللقاءات والورشات والدورات
التدربة فنظمت يوم  2افريل مائدة مستديرة ببلدية الزهراء بوالية بن عروس حول
دور المرأة في كشف الحقيقة وتدوينها لألجيال القادمة ومعرفتهم لدور هيئة الحقيقة
والكرامة.
كما ّ
نظمــت الجمــعية ورشة عمل يوم  23أفريل بتونس العاصــمة مع كوادر
وناشطات في المجتمع المدني وفاعالت في جمعية تونسيات حول حقوق المرأة
ومسارالعدالة اإلنتقالية.
نشط هذه الورشة المحامية منية بن قيراط واألخصائية النفسية ندى فراوة واأل-
ستاذة هاجر الصالحي حيث تم العمل على ترسيخ مفهوم النوع االجتماعي في تونس
ّ
ّ
معلوماتهن بشأن
توعيتهن وإثراء
من خالل التأثير بشكل خاص على النساء و تعزيز
العدالة اإلنتقالية ،باإلضافة إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني والجهات الفاعلة .
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إحتضنت والية قابس دورة تدريبية يومي 23و 24أفريل  2016تحت عنوان
" تعزيز قدرات المجتمع المدني حول العدالة اإلنتقالية والجندرة " بنزل الواحة
قابس ،و قد حضرها  40مشاركا من مختلف الجمعيات الناشطة بالجهة ونشطت
هذه الدورة األستاذة منية بوعلي حيث عرفت األستاذة بدور هيئة الحقيقة والكرامة
كما مكنت المشاركين من اآلليات و المعلومات التي تساعد الناشطين في المجتمع
المدني على صياغة تقاريرهم و إقناع الضحايا بضرورة إيداع ملفاتهم لدى هيئة
الحقيقة و الكرامة.
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أصبحنا نالحظ اليوم العديد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من قبل الشباب
التونسي رغم معرفة ووعي العديد منهم ّ
بأن هذه السلوكيات خطيرة ولها إنعكاسات
سلبية متعددة على الفرد وعلى المجموعة ككل.
وفي هذا الصدد قامت جمعية تونسيات بتنظيم مائدة مستديرة بعنوان "السلوكيات
المحفوفة بالمخاطر :التطرف الفكري نموذجا " بمركز التكوين و النهوض بالعمل
المستقل بالتضامن و ذلك يوم  12ماي  2016تحت إشراف الدكتور في علم اإلجتماع
سامي ابراهم سعت من خاللــها إلى تشريك مجمـــــوعة من شــباب حي التـضامن
واإلنصات إليهم من أجل محاولة فهم مشاكلهم التي تؤدي ببعضهم إلى ممارسة
العنف و التطرف.

 12ماي 2016
حي التضامن
إستهل السيد سامي ابراهم كلمته بتمهيد عام حول موضوع االرهاب وعالقته بفئة
الشباب خاصة مبينا األسباب الكامنة وراء إنجذاب فئة معينة دون غيرها لهذا الفكر
والعوامل المساعدة على إنتشاره ،كما أكد بدوره على صعوبة تحديد هذه الفئة حتى
من قبل الباحثين والمتابعين لهذه الظاهرة المعقدة على جميع المستويات.
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أكد األستاذ سامي ابراهم على أن التهميش اإلجتماعي والثقافي هو العامل األساسي
إلنتشار هذا الفكر بين الشباب خاصة منهم مساجين قانون اإلرهاب و مساجين الحق
العام والشباب الذي تم إستقطابه في المساجد بعد الثورة في ظل غياب الفهم الديني
الصحيح والمستنير وفي ظل غياب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ،غير أن هذا
اإلستقطاب لم يقتصر فقط على الشباب المنقطع عن التعليم بل شمل كذلك أصحاب
الشهادات العليا والطلبة وخريجي الكليات العلمية واألدبية مسلطا الضوء على دور
التهميش اإلجتماعي في إستقطاب الشباب حيث نجد أن أغلب الشباب المنخرط في
هذه الظاهرة هو شباب يعاني أساسا من الفقر والبطالة وغياب التنمية خاصة في
المناطق الداخلية والحدودية وضعف أو بمعنى أوضح غياب البنية التحتية باإلضافة
إلى هشاشة البنية النفسية والعاطفية والتربوية والذهنية والمعرفية لألفراد والتي
تحمي من اإلنسياق وراء خطاب اإلستقطاب وإغراءات شبكات اإلرهاب .
إضافة إلى التهميش اإلجتماعي نجد التهميش الثقافي كما نالحظ أن مناطق
التهميش الثقافي هي نفسها مناطق التهميش اإلجتماعي وبالتالي محرومة من التنمية
الثقافية فنجد غياب دور الثقافة والفضاءات التي توفر التواصل بين الشباب والنخبة
المثقفة ،غياب المسرح ،السينما ،المكتبات العمومية وفضاءات الترفيه والرياضة
مما يفسح المجال لهذه الجماعات اإلرهابية للظهور في شكل حاضنة جديدة لهؤالء
الشباب الباحثين عن إشباع البعد الثقافي الديني واألخروي كما توفر لمن تستقطبهم
جملة من الخدمات اإلجتماعية تتفاوت من حيث قيمتها وأهميتها مستغلة غياب الدولة
والمجتمع المدني وإنهماك النخبة السياسية في تأسيس قوانين و تشريعات تهم الدولة
الجديدة.
وكمحاولة إلستقراء الواقع التونسي فإن هذه المجموعات تستغل ضرورة حالة
الفوضى لبث سمومها داخل المجتمع خاصة وأن دعاتها وشيوخها يجهلون واقع
البالد وخصوصيتها ومن هنا وجب على النخبة السياسية والمثقفة والمجتمع المدني
والدولة توفير األرضية المالئمة والدعم لهؤالء الشباب و محاولة إدماج الفئات التي
تتسم بالهشاشة إلفتقادها أبسط مقومات العيش الكريم داخل المجتمع.
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في إطار الجدل القائم حول مسألة ريادة المرأة المسلمة في مختلف المجاالت
لتحقق تناغما ومصالحة فكرية مستمدة من البعد اإلسالمي والحضاري وتمشيا
مع القوانين المشرعة لضمان حقوقها الدنيوية واإلنسانية عا ّمة وإعطائها مكانتها
الفعالة و تحريرها من ربقة المظالم المسلّطة عليها وإخراجها من التجاذبات القائمة
نتيجة التأويالت البعيدة عن المضامين المقاصدية للنص والسيرة لعلماء الحديث
والمفسرين وعلماء التراجم والتي أدت إلى النظرة الدونية للمرأة سواء من خالل
الفهم والتفسيرأو من خالل خلفيات ذاتية تتصل أحيانا بالسلطة السياسية ،نظمت
جمعية تونسيات بالشراكة مع رابطة تونــس للثقافة والتــعدد ندوة فكرية بعنــوان
والتــحوالت الثقافيّــة واإلجتماعيّــة "
" ريادة المرأة في ضوء التشــريع اإلسالمي
ّ
يوم السبت  28ماي  2016بنزل تونيزيا باالص تونس .

 28ماي 2016
والية تونس

14

برنامج تعزيز حقوق النساء

أفتتح الندوة كل من الدكتورة هند البوزيري رئيسة جمعية تونسيات والدكتور
احميدة النيفر رئيس رابطة تونس للثقافة والتعدد اللذان أ ّكدا ّ
أن اإلهتمام بقضية
المرأة وريادتها إنّما يعود الى كونها قضية مستقبلية على غاية من األهمية تستدعي
الدراسة والتفكير لعدة اعتباراتّ ،أوال :ما يمثله المجتمع من قوة متحركة واعية
ومأثّرة ،يتطلب إعادة النظر في القوانين عموما وقضايا المرأة واألسرة على وجه
الخصوص .ثانيا :ما يجعل قضية المرأة قضية مستقبلية وقضية حيوية عالمية
طرحها في الغالب في مجال التمفصل بين التقليديين المحافظين والتنويريين
الذين يريدون التغييررغم أن المشكل الرئيسي أعمق من هذا حيث يتجاوز مجرد
التشريعات.

من هنا البدّ من التساؤل حول ماهية المشاغل التي تطرح في قضية المرأة
عالميا حتى نتم ّكن من تنزيل القضية تنزيال سليما يتماشى مع وضعيتنا العربية
اإلسالمية بما يعني طرح المسألة في سياقها العالمي وعدم اإلقتصار على التفكير
الداخلي.
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متنوعة كانت كالتالي :
وقد تأثثت الندوة بعدة مداخالت ّ
تجديد الفكر الديني في القضية النسائية للدكتورة عائشة الحجامي وهي باحثة وأستاذة
في كلية الحقوق بفاس ومراكش/المغرب.
• نحو تجذير مكانة المرأة في ضوء السنة للدكتور عفيف الصبابطي نائب رئيس
جامعة الزيتونة وأستاذ جامعي /تونس.
• المساواة العادلة وإستنباط المعنى الداللي لبعض األحكام في القرآن قدّمتها األستاذة
صلة على الدراسات المعمقة في اإلقتصاد والماجستير في علم
عائدة بن كريّم متح ّ
إجتماع /تونس.
• المرأة و األفق اإلنساني  :من الجندرة إلى الكرامة كانت للدكتور محمد المستيري
رئيس منتدى الزيتونة للفكر اإلسالمي المعاصر /تونس.
• المساواة بين النساء والرجال :مشروعية المطلب وقصور المعالجات لألستاذ
صل على األستاذيـة في العلوم اإلسالميــة ،إختصاص أصول
مح ّمد القوماني متح ّ
الدين  /تونس.
• المرأة في سياق بناء الدولة الحديثة في تونس للدكتور نوفل سعيّد ،أستاذ قانون
عام و كاتب عام رابطة تونس للثقافة و التعدد.
• الدور الريادي للمرأة السودانية في التشريع والتعليم قدّمتها الدكتورة إيمان أحمد
محمد علي من جامعة الزعيم األزهري  /السودان.
• حق المساواة في الميراث والحق في حرية اإلعتقاد " مقاربة ديمقراطية لإلشكالية
"للدكتور مح ّمد رضا األجهوري ،أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية  /تونس.
• قراءة في مشروع قانون مناهضة أشكال العنف ضد المرأة لألستاذ صالح
صل على اإلجازة في الحضارة العربية.
المطيراوي متح ّ

16

برنامج تعزيز حقوق النساء

في إطار مشروع "ضحايا األمس فاعالت اليوم " و لمواصلة العمل على تعزيز
القدرات في مجال العدالة اإلنتقالية والجندرة ّ
نظمت جمعية تونسيات بعد تقييمها
لورشات التحسيس التي قامت بها الجمعيات العاملة في مجال العدالة االنتقالية11 ،
ّ
ملفاتهن لدى هيئة الحقيقة والكرامة
لقاء منزلي مع النساء الضحايا الالتي لم يودعن
ّ
ّ
توعيتهن بأهمية وضرورة إيداع الملفات وتقديم
منهن من أجل
وذلك لمزيد القرب
الشهادات في اآلجال المحددة .
إرتأت جمعية " تونسيات " باإلضافة إلى الورشات السابقة إضافة مجموعة من
الورشات التحسيسية ،بموجب إتفاقية تم إبرامها مع وزارة الشؤون االجتماعية،
تو ّجهت بها أساسا إلى عدد من مراكز الدفاع واإلدماج اإلجتماعي بعدة واليات من
الجمهورية التونسية لتدعّم عملها حول عملية التحفيز و التوعية التي قامت بها منذ
إنطالق المشروع .
وقد ت ّم خالل هذه الجلسات ّ
بث فيلم " تونسيات  ...رغم الحصار " الذي يكشف
عن أنواع من اإلنتهاكات المختلفة التي مورست ضد المرأة وهو أداة توعوية هامة
إعتمدتها الجمعية مع فتح باب النقاش لجمع إنطباعات المشاركين وشرح محتواه ،مع
عرض آلليات اإلتصال الرئيسية بالنساء الضحايا وحشد المزيد من المشاركين من
خالل توزيع نشرة إشهارية عن العدالة اإلنتقالية من إعداد جمعية تونسيات.
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إمتدت الورشات بداية من يوم  25أفريل  2016إلى غاية  02جوان 2016
بعض الصور من الورشات :
ورشة الفحص :
ورشات الشمال الغربي :
جندوبة ,باجة ,الكاف ,سليانة

ورشة نابل :
ورشة القريوان:
ورشة سوسة :

ورشة دوار هيشر :
ورشة صفاقس:

ورشات اجلنوب :
تطاوين ،مدنني،قفصة،سيدي بوزيد،
قصرين،قابس،توزر،قبلي

18

برنامج ضحايا االمس فاعالت اليوم

مع اقتراب إنتهاء األجال التي حددتها هيئة الحقيقة والكرامة إليداع الملفات
وتقديم النساء الضحايا لملفاتهن نظمت لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة يوم
الجمعة  3جوان  2016بمقر الهيئة وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والمفوضية السامية لألمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان وهيئة األمم
المتحدة للمرأة والمركز الدولي للعدالة اإلنتقالية لقاء حول المقاربة التشاركية للجنة
المرأة مع المجتمع المدني من أجل تمكين النساء الضحايا في مسار العدالة اإلنتقالية.
يرمي هذا اللقاء إلى التعرف على تقدم أشغال لجنة المرأة ومواصلة التعاون
مع مكونات المجتمع المدني ودوره في مسار العدالة اإلنتقالية .وهو يأتي في إطار
تحسيس وإعالم الرأي العام التونسي ومكونات المجتمع المدني بضرورة اإلسراع
في تقديم الملفات خالل المدة المتبقية والتي تنتهي يوم  15جوان  2016علما وأن
الهيئة بدأت بتقبل الملفات منذ  14ديسمبر .2014
وفي هذا اإلطار كان لجمعية تونسيات كالعادة السبق في المشاركة والمساهمة
الفعّالة إلنجاح عملية التحسيس عبر إيداع العديد من ملفات ضحايا العهد البائد
فوضن الجمعية للقيام بهذه المه ّمة وتواجدت " تونسيات " ضمن األوائل
الالتي ّ
خالل هذا اللقاء.
ّ
ّ
ّ
ملفاتهن مباشرة إلى هيئة
وتوعيتهن وأودعن
تعبئتهن
عدد النساء اللواتي تمت
الحقيقة و الكرامة 53 :ملف
فوضن الجمعية
عدد الملفات التي أودعت من قبل جمعية تونسيات ( نساء ّ
كتابيا للقيام بهذه المه ّمة ) 39 :ملفا
عدد الملفات التي قدّمت من أجل منشور  94 :108ملفا
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برنامج ضحايا االمس فاعالت اليوم

 12و 13مارس  2016بطربة

 19و 26مارس  2016بسيدي ثابت

لضمان مشاركة فعالة للنساء في إدارة الشأن المحلي تعهدت جمعية تونسيات
بتكوين مجموعة من النساء بكل من طبربة وسيدي ثابت وتعريفهم بمختلف مكونات
التنظيم اإلداري التونسي وأبرز ركائز الالمحورية ومفهوم الالمركزية والتعريف
بأشكال الديمقراطية المحلية ومكانة المرأة في االنتخابات البلدية والجهوية نظمت
جمعية تونسيات دورتين بعنوان "أهمية مشاركة النساء في الحوكمة المحلية" تحت
اشراف المدربين األستاذ عادل بن يخلف واألستاذ يسري مقديش ،انعقدت األولى
يومي  12و 13مارس 2016بدار الثقافة طبربة وانعقدت الثانية يومي 19و26
ّ
تمكن
مارس بدار الشباب بسيدي ثابت ،و قد حضر الدورة نساء وشابات ناشطات
من التعرف على مشروع نظام االنتخابات المحلية و الجهوية واالمكانيات المتاحة
لمشاركة المرأة.
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 12و 13مارس
2016
طرببة

 19و 26مارس
2016
سيدي ثابت
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مهارات التواصل و فنون العرض و اإللقاء

كما نظمت تونسيات يومي  16و  17أفريل  2016بدار الشباب سيدي ثابت دورة
تدريبية تحت عنوان "مهارات التواصل وفنون العرض واإللقاء" مع المدرب ناظم
بردعة والذي عرف تقنيات التواصل على أنها مجموعة من القواعد المحددة ومختلف
الوسائل اللغويـة التي تمــكن من التعبــير ،فهي تشمل تعابيــر الوجه وهيئــات الجسم
و نبرة الصوت والكلمات والكتابات التي يستعملها االنسان إليجاد عالقات مع محيطه
ولتقديم نفسه وعرض أفكاره حيث يعد حسن تقديم الذات وعرض األفكار أحد عوامل
النجاح ،فمن خالل القدرة على تنظيم األفكار وحسن إستخدام اللغة اللفظية والحركية
يتمكن الفرد من إبالغ رسالته والتعبير بكل وضوح عن مطالبه.

 17,16أفريل  2016بطرببة و  15,14ماي 2016
بسيدي ثابت

 16و 17أفريل 2016
طرببة

 14و15ماي 2016
سيدي ثابت

22

نظمت جمعية تونسيات دورتين تدريبيتين حول" تقنيات إعداد المشاريع والتصرف
فيها" حيث كانت األولى يومي  16و17أفريل 2016بدار الثقافة بطبربة والثانية
يومي السبت واألحد  14و 15ماي  2016بمركز التكوين الفالحي بسيدي ثابت تحت
إشراف الدكتور بلقاسم الزيتوني وبمشاركة نساء ناشطات بكل من طبربة وسيدي
ثابت تهدف هذه الدورة إلى تمكين المشاركات من إكتساب اإلجراءات والتقنيات
المعتمدة إلعداد المشاريع.
برنامج تعزيز وإدماج النساء باحلوكمة املحلّية

 2و 3أفريل  2016بطرببة

نظمت جمعية تونسيات دورة تدريـبية بعنوان «تقنيات تنظيم حملة تأســيسية»
و ذلك يومي السبت واألحد - 03/02أفريل  2016بدار الثقافة -طبربة تمكنت من
خاللها المشاركات من التخطيط لحملة تحسيسية توعوية بمنطقة طبربة .

 23و 24أفريل  2016بسيدي ثابت

الحملة التحسيسية هي مجموعة تقنيات و نشاطات تهدف إلى إعالم و توعية
المجتمع و المواطنين و المسؤولين حول قضية ما و تهدف إلى تحقيق التغييرهذا
ّ
تمكن من معرفته مجموعة من النساء الناشطات من معتمدية سيدي ثابت من
ما
خالل الدورة التدريبية التي بعنوان تقنيات تنظيم حملة تحسيسية والتي نظمت يومي
 23و 24أفريل  2016و نشطها المدرب محمد الحبيب المستيري و هذا في إطار
مشروع المسار الذي يهدف إلى تعزيز و إدماج النساء في الحوكمة المحلية.

 8ماي  2016بسيدي ثابت

 2و 3أفريل
2016
طرببة

 23و 24مارس
2016
سيدي ثابت

 8ماي 2016
و قد إختتمت الدورتين بورشة تصميم للحملة التحسيسية التي سيتم تفعيلها في كل
من طبربة و سيدي ثابت يوم  8ماي  2016بنزل المشتل بتونس بمشاركة ثلة من
ّ
تمكن من تحديد مخطط للحملة و ذلك في إطار تفعيل
النساء الناشطات بالجهة والالتي
مشروع المسار الذي يهدف إلي إدماج النساء في الحوكمة المحلية.
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طرببة

23

اجري نظف حيك قبل ما يتعب حالك

في إطار تعزيز و إدماج النساء في الحوكمة المحلية ولتفعيل محتوى دورة تقنيات
الحملة التحسيسية ،أطلقت حملة تحسيسية بمنطقة طبربة و بإشراف جمعية تونسيات
تحت شعار «اجري نظف حيك قبل ما يتعب حالك» .
إنطلقت تحضيرات هذه الحملة إبتداء من يوم اإلربعاء  18ماي  2016لتتواصل
إلى غاية يوم األحد  22ماي  2016و ذلك بمشاركة بلدية ومعتمدية طبربة ووزارة
الفالحــة ،كما حضر هذا العمل السادة رئيس النيــابة الخصوصية الناصر بن لطيف
والكاتب العام لبلدية طبربة ومن أبرز أنشطة هذه الحملة توزيع مطويات توعوية من
قبل النساء المشاركات و بمساعدة كشافة طبربة كما قاموا بطالء جدران واجهة حي
الشابي بمعية أوالد الحي.

21.20.19. 18
و 22ماي 2016
ثابت
طرببة
سيدي

24

برنامج تعزيز وإدماج النساء باحلوكمة املحلّية

وفي يوم  22ماي  2016وهو يوم الحملة التحسيسية قام المشاركين بتحية العلم تحت
إشراف رئيسة جمعية تونسيات السيدة هند بوزيري وعلى إثر تحية العلم تقدم السيد
الناصر بن لطيف رئيس النيابة الخصوصية بطبربة بشكر جمعية تونسات لمبادرتها
بهذا العمل التحسيسي كما أبدى رئيس لجنة النظافة السيد منجي الحويجي إستعداده
للمساعدة و الدعم .هذا و في نطاق التنظيم المحلي لهذه التظاهرة قدمت األنسة زينب
الجندوبي بقية المحاور التي شملت :
رقصة البالي تحت اشراف السيدة بية ميهوب .مداخلة السيدة عزيزة الكسراوي و السيدة سامية الوهراني حول دور المرأة فيالتنمية المحلية .
تنشيط مسرحي لمجموعة فوالن .ورشة رسم لألطفال روضة حياة و متساكني الحي .و خالل هذه التظاهرة قام مجموعة فوالن برسم شعار تونسيات وشعار المسار
'الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي للتنمية ' و بتلوين الحاويات التي وفرتهم بلدية طبربة
و إختتمت الحملة بتوزيع الجوائز من طرف جمعية نور الحياة.
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أنا نظفت حومتي و إنت وقتاش

و في نفس اإلطار و ضمن مشروع المسار الذي يهدف إلى تعزيز وإدماج النساء
في الحوكمة المحلية نظمت جمعية تونسيات وبالشراكة مع دار الشباب بسيدي ثابت
حملة تحسيسية بالمنطقة تحت شعار «أنا نظفت حومتي و إنت وقتاش».
انطلقت تحضيرات الحملة منذ يوم  19ماي  2016لتتواصل إلى غاية يوم 21
ماي  ،2016حيث نظمت هذه الحملة تحت إشراف جمعية تونسيات وبمساهمة بلدية
ومعتمدية سيدي ثابت وذلك يوم السبت  26ماي  2016وإبتداء من الساعة الثامنة
صباحا.

 20,19و 21ماي
2016
سيدي ثابت
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هذه الحملة هي حلقة من حلقات برنامج تعزيز و إدماج النساء في الحوكمة المحلية
وهدفها هو تفعيل الدورات التدريبية التي تتطرق إليها ثلة من نساء سيدي ثابت وذلك
بتحسيس سكان المنطقة بدورهم تجاه محيطهم بالعمل البلدي بأنه واجب مشترك بين
المواطن و المسؤولين.
وقد عرفت الحملة مشاركة فعالةً لمتساكني الحي اللذين قاموا بتنظيف بعض
األحياء بمساعدة شاحنات البلدية التي قامت برفع الفضالت المتراكمة ،كما تخللت
الحملة فقرات تنشيطية غناء رقص ومسابقة لألطفال.

برنامج تعزيز وإدماج النساء باحلوكمة املحلّية

رغبة منها في تنمية قدرات النساء في مجال الحوكمة المحلية و تنمية مكتسباتهن
في ميدان بعث المشاريع نظمت جمعية تونسيات دورتين تدريبيتين وذلك يوم 28
ماي  2016بدار الثقافة طبربة ويوم  29ماي  2016بمركز التكوين الفالحي
سيدي ثابت نشطها المدرب بلقاسم الزيتوني و من أبرز أهداف هذه الدورة تحسيس
المشاركات بأهمية انجاز ميزانية المشروع وكيفية التصرف فيها مع تمكينهن من
إكتساب اإلجراءات والتقنيات المعتمدة إلعداد ميزانية المشروع.

 28ماي 2016
طرببة

 28ماي 2016
بسيدي ثابت

النشرية االلكترونية جلمعية تونسيات -مارس - 2016جوان 2016

27

