تقدّم لكم جمعية تونسيات ،مجلّتها الفصلية التي تلّخص جميع األنشطة التي أثّثت بها الفضاء
المدني النسوي ،لدعم دور المرأة في المجتمع وإدماجها في كافة مسارات اإلنتقال الديمقراطي .
إ ْذ عملت الجمعية على دعم وتعزيز حقوق النساء وتوعيتهن بأهميّة مشاركتهن في مسار العدالة
اإلنتقالية وتسجيل شهاداتهن على المرحلة السابقة وذلك في إطار مشروع «ضحايا األمس فاعالت
اليوم» الذي اختتمت فعالياته يوم 23سبتمبر  2016وفي هذا العدد سوف تجدون أهم و أبرز التوصيات
والمنجزات التي ت ّم تحقيقها عبر أنشطة هذا المشروع الذي امتّد على مدار سنة كاملة.
تواصل الجمعية تنفيذ مشاريعها لدعم و إدماج النساء في الحوكمة المحليّة عبر أنشطتها المتمثّلة
في الدورات التدريبية التي تهدف إلى تمكين النساء وإدماجهن في الشأن العا ّم وتفعيل دورهن في
الحياة السياسية والفعاليات المجتمعية من أجل مجتمع متوازن تكون المرأة فيه شريكا حقيقيا ومتميزا
إضافة إلى تعزيز مسؤولياتهن في المجالس الجهوية وهذا ما عملت عليه الجمعية من خالل تكوين
مست ّمر لـ 50امرأة بمنطقة طبربة و سيدي ثابت في إطار برنامج تعزيز و إدماج النساء في الحوكمة
المحليّة و الذي انطلق منذ جانفي. 2016
كما سعت الجمعية إلى تطوير قدرات المرأة في كتابة الورقات السياسية وتدعيم مهاراتها في
التواصل عبر تدريبها على تقنيات المناصرة وهو أسلوب عمل يتوافق مع مرحلة البناء الديمقراطي
وحسن اإلتّصال باآلخرين وآلية عمل فعالة إلحداث التغيير في المجتمع.

متابعة شيّقة..

يشير المسح الميداني الذي أنجزه الديوان
الوطني لألسرة والعمران البشري لدراسة
شملت  3873إمرأة ضمن الشريحة العمرية 18
  64سنة ،إلى ّأن  47.6بالمائة من النساء في
مرة
تعرضن ألحد أنواع العنف على األقل ّ
تونس ّ
واحدة طيلة حياتهن ،وأن نسبة  53.3بالمائة من
النساء تعرضن إلى العنف في الفضاء العام كما
أن نسبة األطفال ضحايا العنف داخل األسرة
تبلغ  93بالمائة وفق نفس الدراسات.
األمر الذي دفع وزارة المرأة ،إلى تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وفق مقاربة
ومكونات المجتمع المدني .لذلك سعت جمعية تونسيات إلى تنظيم مائدة
تشاركية ض ّمت مختلف الهياكل الحكومية
ّ
مستديرة للتباحث حول هذا المشروع قبل المصادقة عليه ،كان ذلك يوم 25أوت  2016بحضور عدّة شخصيات
وطنية بارزة وقد تضمنت مجموعة من المداخالت لكل من األستاذة المحامية منية بوعلي واألستاذة سناء الحدّاد
نائب بالمجلس التأسيسي والدكتور سامي ابراهم باحث في الحضارة العربية .
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و في هذا اإلطار ت ّم التطرق إلى مشروع القانون األساسي المتعلق بالقضاء
مر بها وما أثاره من نقاشات و تجــاذبات
على العنف ضدّ المرأة والمراحل التي ّ
حـــيث ركزت األستــاذة منية بوعلي في مداخلتها «نطاق مشروع القانون
األساسي لمناهضة العنف ضد المرأة» على البعد السياسي لهذا القانون الذي
يظهر بصفة خاصة في كل مرحلة سياسية حرجة بإضافات وتنقيحات جديدة،
مؤكدة ّ
أن أغلب فصوله جاءت موسعة ومطلقة وغير متناغمة مع مجلة
األستــاذة منية بوعلي

األحوال الشخصية التي ارتكزت بعض فصولها على تكريس قداسة األسرة.

أ ّما مداخلة األستاذ سامي ابراهم التي كان عنوانها «المرأة من ثقافة
العصمة إلى ثقافة المواطنة  :قراءة تحليلية في مشروع القانون األساسي
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة» بين ّ
أن المجتمع تنتابه حالة قلق من
كل التيّارات  ،ما تس ّمى بالحداثية أو من تصنف نفسها بالمناصرة للهوية،
ّ
وأن المجتمع ال يزال بعيدا عن التحليل الدقيق للوصول إلى مجتمع المواطنة
والمساواة التّامة بين الرجل والمرأة إ ْذ ّ
أن وعينا بالمرأة تقليديا وال يزال دون
موضحا ّ
أن هذا المشروع قد ت ّم تعديله مزاجيا حتى أن بعض فصوله
المطلوب ّ

األستاذ سامي ابراهم

ال تنسجم مع روح المجتمع وتحتاج إلى دراسات أكاديمية دقيقة .
أمــا فـــي المــداخــلــة الثــالثــة لألستاذة سناء الحدّاد والتي كانت تحت
عنوان «رؤية قانونية في مشروع قانون القضاء على العنف ض ّد المرأة»
فقد رأت األستاذة أن القانون في نسخته األولى كان صادما لمنظومتنا الدينية
مس مباشرة بعض األحكام الشرعية مثل إلغاء جريمة اللواط و المسافحة
إ ْذ ّ
و القوامة (واجب اإلنفاق) وإلغاء جريمة الزنا واعتبار التطليق ثالثا ليس من
صت بعض فصوله على إلغاء المهر و الذي يعتبر مكسبا
موانع الزواج ،كما ن ّ
األستــاذة سناء الحدّاد

شرعيا للمرأة.

لنتوصل في الختام إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى عدّة نقاشات و تغييرات ليتماشى مع الدستور في مجموعة
ّ
تمس بالطفل واألسرة والمرأة.
صة التي
من فصوله خا ّ
ّ
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بهدف مدّ جسور الحوار المعرفي بين الناشطات
في المجتمع المدني والنخب العلمية والعمل مع
المؤسسات األكاديمية ،والمساهمة في دعم مجال التفكير
وتطويرالمشاريع واالرتقاء بها خاصة فيما يتعلّق بقضايا
المرأة ،قامت جمعية تونسيات بإنشاء مخبر سياسات المرأة
وفي إطار أنشطته نظمت تونسيات يوم  24سبتمبر2016
بنزل البلفيدير ورشة تفكير مخبر سياسات المرأة بتأطير
األستاذ حسونة قيدارة المدرب والمستشار في التنميّة الذاتية وتطوير القدرات القيادية و اإلدارية وبإشراف السيدة
منية مزيد نائبة رئيسة جمعية تونسيات.
عمل المدرب على شرح الخطوات المنهجيّة لعمليّة
إتّخاذ القرار الجماعي حول سياسة أو مجموعة سياسات
والتفكير فيها لتكون مشروعا مستقبليّا يخدم قضية من
قضايا المرأة الراهنة و تمثلت هذه الخطوات في:
* عمليّة عصف ذهني و الذي أفرز  15فكرة لمشروع
أو لسياسة من سياسات المرأة ،وبعد ذلك وقع التصويت
إلختيار السياسات ذات األولوية ،والتي تمثلت في أربع سياسات محددة.
* بعد عملية التصويت ،تّم تقسيم المتّدربات ألربع فرق وش ّكل كل فريق ورشة عمل لإللمام بكل جوانب الفكرة
من خالل اعتماد تقنية «القبعات الست للتفكير» والتي أفرزت أه ّم أربعة مواضيع ستعمل الجمعية على االشتغال
عليها وهي:
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تعتبر حمالت الضغط والمناصرة أسلوب عمل
يتناسب مع مرحلة البناء الديمقراطي ألنها تستند أساسا
على عملية اإلقناع وحسن االتصال باآلخرين ،كما تعد
آلية عمل فعالة إلحداث التغيير في المجتمع.ولمزيد دعم و
تشجيع الشباب و إشراكه في العملية الديمقراطية ،نظمت
جمعية تونسيات يوم  2أكتوبر  2016بمقرها ورشــة
عــمل حول «تــقــنــيــات المناصرة» شارك فيها 25
شابا وشابة مـــن ناشطي المجتمع المــدني فـــي إطار برنامج »professional fellows program« :
(برنامج الزمالة المهنيّة) .قام بتأثّيث هذه الورشة مدربان
من جمعية ) () Project Middle East Democracy
السيد  Todd Ruffner : Advocacy officerوالسيّد تمام
محجوب منسق برنامج الشركات مع المجتمع المدني.

وقد عملت هذه الورشة على تعريف مفهوم المناصرة وتقنياتها وذلك عبر الورشات والتمارين التطبيقية.
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تواصال لعمل مخبر سياسات المرأة في جمعية تونسيات،
ت ّم تنظيم دورة تدريب مدربين حول كيفية إعداد وصياغة
ورقات السياسات العامة بمشاركة  23ناشطة في المجتمع
المدني مع المدربة الدولية واألخصائية في مجال التدريب
على الحوار والتواصل ورئيسة مركز الشر اكة للتنمية
الديمقراطية بلبنان الدكتورة لينا علم الدين وأشرفت عليها
السيدة منية مزيد نائبة رئيسة الجمعية.

عملت هذه الدورة على تحقيق جملة من األهداف أه ّمها:

8

برنامج تعزيز حقوق النساء

يع ّد اإلحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يوافق 15
أكتوبر من كل سنة مناسبة وحدثا هاما لتنظيم تظاهرات وورشات
عمل بمختلف جهات الجمهورية تبين ما توليه الجمعيات وخاصة
النسائية منها كجمعية «تونسيات» من إهتمام متواصل بشواغل
وقضايا المرأة في الوسط الريفي.
ونظرا ألهمية دورها الفاعل في اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني ولمزيد اإللمام بجميع اإلشكاليات والفرص
المتاحة في هذا المجال ولترسيخ مبادئه وتنويع صيغه بما يتالءم مع واقع بالدنا وبما يدعم التمكين اإلقتصادي
للنساء في الريف إرتأت جمعية تونسيات أن تنظم ندوة وطنية تحت عنوان« :أهمية مساهمة المرأة في الوسط
الريفي في اإلقتصاد اإلجتماعي التضامني» وذلك يوم  21أكتوبر  2016بنزل تونيزيا باالص – تونس وذلك
للوقوف على أهم النقاط التي تساهم في تطوير عمل المرأة في الوسط الريفي.

تضمنت الندوة عدّة مداخالت ،لكل من السـيدة فائزة قالل مديرة عامة بوزارة التكوين المهني والتشغيل و
األستاذ بلعيد أوالد عبد هللا الدكتور في علم اإلجتماع والخبير في مجال اإلقتصاد اإلجتمـاعي التضامني و السيدة
ليلى المحيمدي مهندسة فالحية ورئيسة جمعية إرادة والسيدة لمياء بن عياد خبيرة في الذكاء اإلقتصادي اإلجتماعي
والسيد لطفي العيادي ممثل عن وزارة المرأة واألسرة و الطفولة .

أوضح الدكتور أوالد عبد هللا في مداخلته الفرق بين التعاونيات
والشركات التعاونية ومجامع التنمية ،وحدّد دور كل مؤسسة في التنمية
لخدمة المواطن والصالح العام واإلنخراط في مسار اقتصادي ناجح يضمن
التمكين اإلقتصادي ويحسن الدخل الفردي والمجموعات بتجميع القدرات
وتثميتها.
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أما األستاذة فائزة القالل فقد بينت ّ
أن إنجاح المنوال التنموي الجديد
ي ومستدام يتطلب إتفاق بين الحكومة والشركاء اإلجتماعيين تدعّمه
وجعله قو ّ
القطاعات التالية  :القطاع العام والخاص واإلجتماعي التضامني بإعتباره
قطاعا ثالثا ليكون رافدا للتنمية والتشغيل يحقق اإلدماج اإلجتماعي ،ويحد من
األستاذة فائزة القالل

صة في الوسط الريفي ويخفض من
البطالة في صفوف الشباب والمرأة خا ّ
إختالل التوازن الجهوي .مضيفة ّ
أن نجاح هذا المسار يقوم على اإلنخراط
الحر والمستقل واإلشتراك بتفاهم وتضامن في األهداف والمصلحة
الطوعي
ّ

ومبادئ التسيير بطريقة ديمقراطية وهذا ما نصت عليه منظمة العمل الدولية...

وفي تــجربة مقارنة عــرضت السيدة ليلى المحيمدي التجربة
اليونانية التعاضدية لمدينة «فولوس» والذي يتشابه مناخها مع تونس إ ْذ
تملك اليونان تجربة تعاضدية رائدة منذ  1944حيث ّ
أن لها  100ألف
تعاضدية.
السيدة ليلى المحيمدي

كما بيّنت دور رئيس البلدية والذي وصفته باإليجابي في التسويق وذلك بفرض شراء منتوجات المرأة الريفية
ألصحاب النزل والمقاهي .

وأ ّكدت السيدة لمياء بن عيّاد في مداخلتها ّ
أن اإلقتصاد التضامني هو
صة بعد األزمات المتعاقبة ،وأنّه اليوم
إ قتصاد قائم على إيجاد حلول خا ّ
أصبح ضروريا للخروج من مشاكل التنمية وصعوبات التشغيل والفقر ،والبدّ
أن تتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
السيدة لمياء بن عيّاد
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أما المــداخلة األخــيرة فكاــنــت للسيد لطفي العيادي الممثل عن وزارة
المرأة واألسرة والطفولة و الذي ر ّكز على مدى أهميّة تدخل هيكل حكومي في
المجامع التنمويّة مشيرا إلى سعي الوزارة في العمل على إدخال هذه المجامع
ضمن هيكلة التغطية اإلجتماعية لتحقق العمل الالئق والغطاء اإلجتماعي .
ّ
وأن أغلب المجامع تعاني من إشكالية الديمومة نظرا لغياب رؤوس األموال
السيد لطفي العيادي

القارة وضمانات قروض البنك التضامني والتي غالبا تتمتع بها المرأة في
ّ
الوسط الريفي صاحبات الشهائد العليا .

وانتهت الندوة بتقديم جملة من التوصيات أه ّمها:
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تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي نظمت جمعية
تونسيات أيام  23/22/21أكتوبر  2016بنزل تونيزيا بالص دورة
تدريبية حول «أهمية مجامع التنمية الفالحية والشركات التعاونية
في تنمية قدرات المرأة في الوسط الريفي» مع المدرب الدكتور
بالعيد أوالد عبد هللا وبمشاركة  30امرأة من جمعيات مختلفة وهي:

 جمعية المرأة الريفية بجندوبة جمعية تونسيات بني خيار جمعية تونسيات بوسالم جمعية إنماء المعمورة جمعية إنماء تستور جمعية إرادة لألسرة الريفية و الحرفيات بمنوبة جمعية تونسيات قابس جمعية صوت حواء سيدي بوزيد كشافة تستورت ّم التركيز في هذه الدورة على البعد التضامني لمجامع التنميّة وإبراز كيفية مساهمة هذه المجامع في تنميّة
قدرات المرأة بالوسط الريفي وكذلك تنمية مداخيل األسرة وتحسين مستوى عيشها.
ومقومات الحوكمة و التصرف
كما تطرق المدّرب إلى اإلطار التشريعي والتنظيمي للشركات التعاونية األساسية
ّ
الرشيد.
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عملت جمعية تونسيات من خالل مشروع ضــحايا األمس
فاعالت اليوم والذي انــطلق في سبتمبر  2015على إرساء مــفهوم
النوع اإلجتماعي وترســيخه في مسار العــدالة اإلنــتــقــالية
بتونس .وفي يوم  23سبتمبر  2016اختـتمت الجمعية فــعاليات
هذا المشــروع بحضــور ك ّل مــن رئيــسة الجــمعية الســيدة
هنــد البــوزيــري والسيــدة ”أوزالم“ ممثلة عن برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي والمحامية منية بوعلي واألستاذة هالة الصخيري ممثلة
عن برنامج األمم المتحدّة للمرأة حيث تم تقديم ملخصا عن أه ّم الخطوات
مر بها  ،وتوضيح الجوانب القانونية والنفسية والتاريخية إلشراك
التي ّ
المرأة في مسار العدالة اإلنتقالية ،وتبيان أهميّة دورها في ذلك .وقد تم هذا
المنجز بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة
للمرأة وبالتعاون مع وزارة الشؤون اإلجتماعية وعدة جمعيات محلية.

من جهتها قالت ممثلة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي السيدة «أوزالم» في إختتام مشروع «ضحايا األمس فاعالت
اليوم» ّ
إن جمعية تونسيات تمكنت من تشجيع عدّة نساء في تجاوز الصعوبات النفسية واإلجتماعية لتقديم ملفاتهن
وشهاداتهن عن المرحلة الماضية لدى هيئة الحقيقة والكرامة.
ّ
مشيرة ّ
تخطت الصعاب وخرقت الحصار
أن الجمعية
النفسي واألسري المفروض على المرأة إضافة إلى أن ملفات
النسوة المودعة لدى هيئة الحقيقة والكرامة لم تتجاوز  5في
المائة في البداية لكن بعد المجهود المبذول الذي قدمته جمعية
تونسيات وبقية منظمات المجتمع وصلت نسبة الملفات المودعة
إلى  23في المائة.
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أ ّما الدكتورة هند البوزيري رئيسة جمعية تونسيات فقد ثمنت في مداخلتها
دور الجمعيات الجهوية على امتداد على  24والية لمساندة مشروع «ضحايا
األمس فاعالت اليوم» .وأشارت إلى أهمية دور الجمعيات النسائية في إنجاح
مسار العدالة االنتقالية .
كما أوصت بتشريك الشباب في عملية إحياء الذاكرة الوطنية ،مؤكدة

الدكتورة هند البوزيري

على أهمية أن يضطلع المثقفون (كتاب ومسرحيون وسينمائيون  )....بدور
مه ّم لتأييد كل الجهود والمساعي الرامية لتحقيق السلم العام والمصالحة

الشاملة وإنصاف المرأة في إسترداد حقوقها.

وعلى صعيد آخر رأت األستاذة منية بوعلي في مداخلتها أن مسار
العدالة االنتقالية ال يتحقق إالّ بمعرفة اإلنتهاكات التي مورست على الشعب
صة ليكون جبر الضرر بحجم اإلنتهاكات وذلك للحد من
عا ّمة و النساء خا ّ
عودة مثل هذه السلوكيات مستقبال.

األستاذة منية بوعلي

وفي نفس السياق بيّنت األستاذة هالة الصخيري ممثلة برنامج األمم
المتّحدة للمرأة أن تنقّل جمعية تونسيات داخل الجهات في «عمل ماراطوني»
كان ناجعا وحقق المطلوب حيث كانت الجمعية بمثابة سند للمرأة لتحقيق
سالمها الداخلي والسالم الوطني إذ بشهادتها على العصر يمكن أن تتحقق
العدالة وبالتالي تنال حقوقها المادية والمعنوية بعد أن عانت عدّة صعوبات
وضغوطات وهرسلة في مرحلة سابقة غاب فيها القانون.

14

برنامج ضحايا االمس فاعالت اليوم

األستاذة هالة الصخيري

إنتهت الندوة بجملة من التوصيات ت ّم إقتراحها من قبل الحاضرين أه ّمها:

في إطارإختتام مشروع «ضحايا األمس فاعالت اليوم» نشرت جمعيّة تونسيات تقريرا ومجلّة حول المشروع:
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لضمان مشاركة فاعلة و متميّزة للنساء في إدارة الشأن العا ّم المحلي و تعزيز مسؤولياتهن في المجالس الجهوية،
و دعم دورهن في الحياة السياسية من خالل إدماج مقاربة النوع االجتماعي.عملت جمعية تونسيات على تكوين 50
امرأة بمنطقة طبربة و سيدي ثابت في إطار برنامج تعزيز و إدماج النساء في الحوكمة المحليّة و الذي انطلق منذ
والممول من قبل الوكالة االسبانية لتعاون الدولي للتنمية.
جانفي2016
ّ
و يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وجود المرأة كميا ّ و نوعيا في المؤسسات التمثيلية المحلية مما يجعل الحكم
سن نوعية الخدمات التي تقدم على المستوى المحلي لدعم
ي أكثر شموال ألولويات المرأة و احتياجاتها كما يح ّ
المحل ّ
الفئات األكثر تهميشا وضعفا من خالل دمج الجندرة في خطط واستراتيجيات الوزارات المعنية .

قامت جمعية تونسيات بتنظيم دورة تدريبية تحت عنوان «محاكاة
الحوكمة المحلية» أيام  17 /16 /15جويلية  2016بنزل خيام قاردن
بنابل تحت إشراف المدرب و الخبير في الالمركزية و الحوكمة المحليّة
األستاذ الطاهر الودرني  -------وقد حضر هذه الدورة  40مشاركا من
منطقتي طبربة و سيدي ثابت.
ومن أبرز أهدافها تمكين المشاركين من إعداد مشروع للتنمية يجمع كل من واليتي منوبة وأريانة من خالل
مدّهم بجملة من اآلليات التي تساعدهم على صياغة المشاريع و كيفية عرضها على الجهات المختصة عن طريق
عدّة ورشات تقوم على محاكاة المجلس .
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برنامج تعزيز وإدماج النساء باحلوكمة املحلّية

بعد مضي ستة أشهر من تنفيذ أنشطة مشروع المسار ولمعرفة مدى
تحقيقه ألهدافه و مدى مساهمته في تطوير قدرات المشاركات وتحسين
أدائهن و بعد سلسلة من الدورات التكوينية ،نظمت جمعية تونسيات
جلستين تقييميتين للناشطات في البرنامج بمنطقة طبربة و سيدي ثابت
أيام 31/ 30جويلية تحت إشراف األستاذة سناء بلدي وبحضور رئيسة
الجمعية السيدة هند البوزيري والسيدة منية مزيد نائبة رئيسة الجمعية
حيث ارتكز التقييم على مجموعة من األهداف أه ّمها :

وقد اعتمدت المدربة طرقا و تقنيات تدريبية مختلفة ،كالعمل
في إطار مجموعات و الورشات والعصف الذهني الستخراج أه ّم
األفكار و أهم النقاط التي ستعمل الجمعية على تحسينها.
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لتحسين الكفاءات و القدرات األساسية للنساء في مجال إعداد
ّ
معارفهن و تقاسم
مشاريع التنمية المحليّة الدامجة و لتطوير
التجارب و المهارات اختارت جمعية تونسيات «طرق إعداد
مشاريع التنمية المحليّة الدامجة للمرأة» ليكون محور الدورة
التدريبية األولى التي ّ
نظمتها يومي السبت و األحد 27و 28
أوت بدار الشباب طبربة ,وكذلك يومي  3و 4سبتمبر بسيدي
ثابت  .حيث أشرف على إنجازهما المدرب والخبير في الحوكمة المحليّة االستاذ أحمد قيدارة وبحضور كاتبة
الجمعية السيدة منى بحر وذلك بهدف تمكين النساء من التعرف على مفهوم النوع االجتماعي والميزانية المستجيبة
له إلى جانب تحديد مفاهيم الالمركزية والحوكمة المحليّة والميزانية المحليّة.
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برنامج تعزيز وإدماج النساء باحلوكمة املحلّية

تكمن أهميّة معرفة تقنيات و مهارات صياغة الورقات
السياسية في المساهمة بشكل بناء في تقييم السياسات العامة
وتمكين منظمات المجتمع المدني من أن تضطلع بدورها كقوة
اقتراح يستِأنس بها صناع القرار قي جميع مراحل صياغة هذه
السياسات .

صة بمشروع
و في هذا اإلطار و مواصلة لألنشطة الخا ّ
المسار الذي يهدف إلى تعزيز قدرات النساء في الشأن المحلي
نظمت جمعية تونسيات دورتين تدريبيتين حول كتابة ورقات
السياسات العا ّمة الدورة األولى يومي17و  18سبتمبر2016
بدار الثقافة طبربة والدورة الثانية يومي 1و 2أكتوبر2016
بسيدي ثابت وذلك تحت إشراف المدرب محمد عطيّل الظريف
الخبير في مجال كتابة الورقات السياسية ،تمكن من خاللها المشاركات من التعرف على مفهوم الورقات السياسية
و طرق صياغتها و تقديمها.
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توجهت
مواصلة لدعم و تفعيل مسار العدالة االنتقالية في تونس ّ ،
جمعية تونسيات صحبة اإلئتالف المدني برسالة إلى نواب الشعب
قصد لفت نظرهم بضرورة التخلي عن النظر في مشروع القانون
صة بالمصالحة
األساسي عدد  99لسنة  2015و المتعلق بإجراءات خا ّ
في المجال االقتصادي ،و الذي ت ّم عرضه على لجنة التشريع العا ّم بعد
ما تعهد به المجلس في  15جويلية  2015و ذلك العتبارهم ّ
أن هذا
المشروع مخالف للدستور و يتعارض مع االلتزامات الدولية للبالد التونسية في مجال حقوق اإلنسان والعدالة و ّ
أن
له نتائج سلبية على االقتصاد تتمثل في إضعافه و تقوية الفساد.

في إطار مشروع دعم وتفعيل مسار العدالة االنتقالية في
تونس الذي أطلقه برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي و المفوضيّة
السامية لحقوق اإلنسان ،ت ّم تنظيم ورشة اختتام مشاريع منظمات
المجتمع المدني في مجال تحسيس و مرافقة الضحايا خالل مسار
العدالة االنتقالية في تونس يوم  28جويلية  ، 2016وتمثلت
مشاركة جمعية تونسيات في هذه الورشة بعرض قدمته السيدة
هند البوزيري رئيسة الجمعية حول «مشروع ضحايا األمس فاعالت اليوم «مبينة أبرز أهدافه وخطوات تنفيذه و
مدى مساهمته في دعم و مرافقة الضحايا.
ويذكر ّ
أن هذه المشاريع ت ّم إطالقها منذ مارس  2015حيث مكنت من تعزيز قدرات الفاعلين المحليين بإحداث
 25شبكة جهوية ّ
غطت أنشطتها كامل واليات الجمهورية إضافة إلى دفع و تشجيع الضحايا على تسجيل ملفاتهم
لدى هيئة الحقيقة و الكرامة .
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