مواصلة ألنشطتها المجتمعية التي تهدف إلى دعم و تعزيز حقوق المرأة التونسية و تفعيل دورها في وسطها
االجتماعي و السياسي ّ
،تطل عليكم نشرية جمعية تونسيات في عددها الجديد كعادتها لتكون على تواصل دائم مع
صة و التي تطرقت في هذا العدد إلى سبل معالجة عدد
قراءها الكرام ونشطاء المجتمع المدني المهتّم بقضايا المرأة خا ّ
ّ
من القضايا المتعلقة بحياة المرأة اليومية على المستوى االجتماعي و السياسي و االقتصادي ،كان أه ّمها االشتغال
على مشروع القانون األساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة بهدف ارساء قوانين لمكافحة ظاهرة العنف
المسلّط ضدّ المرأة وذلك من خالل تنظيم عدّة ورشات عمل و جلسات حوارية شارك فيها أكادميين و مختصين في
القانون و علم االجتماع و علم النفس و في الصحة االنجابية ،أفرزت تقريرا يبرز الثغرات و النقائص الموجودة
في نص مشروع القانون و العمل على تطويره من خالل مقترحات و توصيات أعدّتها لجنة في هذا الصدد.
كما افتتحت جمعية تونسيات مشروعا جديدا تحت عنوان «الترويج للمدن اآلمنة و الخدمات المستجيبة للنوع
االجتماعي و الذي يهدف إلى معالجة التمييز ضدّ المرأة و تحسين وصولها إلى خدمات عا ّمة عادلة عن طريق
حشد الحقوق ووضع المسؤولين أمام واجباتهم لتطبيق الخدمات العا ّمة المستجيبة للنوع االجتماعي.
من جهة أخرى تواصل الجمعية تنفيذ مشروعها تعزيز و إدماج النساء في الحوكمة المحليّة و الذي انطلق منذ
سنة  2016من خالل تنظيم الورشات و األيام التحسيسية في عدد من المعتمديات حول الحوكمة المحليّة و ضرورة
مشاركة المرأة و حضورها في البلديات وفي مواقع اتّخاذ القرار.
و على صعيد آخر أولت تونسيات ضمن مراكز اهتمامها تمكين الشباب وذلك باطالقها مشروع نادي تمكين الذي
يعمل على تعزيز التماسك االجتماعي و مقاومة التطرف وترسيخ قيم المواطنة و الحوار لدى الشباب.

متابعة شيّقة..

تفاعال مع العرض األول لجلسات االستماع العلنية يومي  12و  13نوفمبر
توج مرحلة إيداع ملفات الضحايا ودراستها لدى هيئة الحقيقة و الكرامة
 2016الذي ّ
 ،نظمت جمعية تونسيات يوم السبت  26نوفمبر 2016مائدة مستديرة تحت عنوان
"ماذا بعد جلسات االستماع العلنية ؟ وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات
البارزة التي قامت بتأثيث هذه المائدة على غرار األستاذة "سلوى القنطري" مديرة
المركز الدولي للعدالة االنتقالية و ممثلة عن شبكة العدالة االنتقالية للنساء أيضا،
والسيدة سعاد الهاني اخصائية نفسية إكلينيكية و السيد محمد بن مبارك اخصائي
نفساني عن هيئة الحقيقة والكرامة إلى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني في
مجال العدالة االنتقالية.

بينت السيدة سلوى القنطري أن هذه الجلسات تُعدّ حدثا تاريخيا
ها ّما تعيشه البالد حيث يعدّ حجر الزاوية لالنتقال الديمقراطيّ ،
وأن
دور المجتمع المدني سيتواصل حتى بعد انتهاء عمل الهيئة  ،وستُناط
بعهدته مرافقة الضحايا والسهر على حسن تنفيذ توصيات الهيئة .
السيدة سلوى القنطري

كما أ ّكدت مدى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعقب جلسات االستماع
حيث يقع تسليط الضوء على تفاعل الضحايا والمجتمع المدني مع
الشهادات المقدّمة.

من جهتها قدّمت السيدة سعاد الهاني المختصة النفسية االكلينيكية
دراسة تحليلية ديناميكية لجلسات العالج وأكدت أن المادة الخصبة
والمكثفة المقدمة في هذه الشهادات تسيل الكثير من الحبر وتصلح لتقديم
أكثر من مداخلة وتأ ّكد على أهمية هذه الجلسات من الناحية النفسية
العالجية واالجتماعية.
السيدة سعاد الهاني
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بيّن السيّد محمد بن مبارك المختص النفسي في هيئة الحقيقة والكرامة
أن ملف اإلحاطة النفسية على ذمة جملة من االخصائيين النفسيين في
هيئة الحقيقة والكرامة و وفقا لهذه المالحظات التي ت ّم تقديمها من قبل
جميع الحاضرين سوف نتفاعل ونحاول تدارك هذه النقائص ،كما بيّن
أن النقد البناء يتيح الفرصة للهيئة بأن تتقدم وتحسن أدائها .

محمد بن مبارك

وقد تمثلت ج ُل المداخالت وعلى أهميتها في تقييم وإبداء الرأي في جلسات االستماع وأداء هيئة الحقيقة والكرامة
وتوجت بالتوصيات التالية:
ّ

-

اإلحاطة النفسية بالضحايا و تغيير األسلوب المعتمد من قبل الهيئة في االستماع.

-

تأهيل ومرافقة الضحايا خاصة منهم النساء الالتي ت ّم االستماع لهن في الجلسات السرية.
تحويل الملفات التي تم االنتهاء منها مباشرة إلى النيابة العمومية و التي تحولها بدورها إلى الدوائر
ا لمختصة .
التوجه للمؤسسات االعالمية ومطالبتها بالقيام بنقاشات تلفزية حول مضمون الجلسات بطريقة علمية
إعالمية متكاملة.
إنشاء مرصد عدالة انتقالية للتعاطي اإلعالمي مع جلسات االستماع.

-

إعادة بث الجلسات باعتبارها حدث تاريخي هام.

-

النظر في توقيت الجلسات وضرورة مراجعة الوقت المرصود لكل شهادة.

-

األخذ بعين االعتبار شهادات اليوسفيين وأعمارهم والتركيز على أهميتهم في هذا المسار.

-

التأكيد على خصوصية االنتهاكات الخاصة بالمرأة :المراقبة اإلدارية منشور  ،108العقم القصري...

-

االنصات للنساء الضحايا من قبل مختصات نساء وذلك ألن معظمهم ربطن صورة المختص النفسي
الرجل بالعنف الذي كان مسلط عليهم من قبل رجال في التحقيق.

-

تعويض كتابة الشهادات على الحاسوب بالكتابة اليدوية ألنها تذكر الضحايا بأسلوب التحقيق في فترة
الديكتاتورية.

-

حسن اختيار الشهادات التي ستمرر على أن ال تكون متقاربة من حيث األسماء واأللقاب.

-

ضرورة االستماع إلى شهادات الجالدين.

-

ضرورة تشريك المجتمع المدني في لجنة اإلصالح المؤسساتي والفحص الوظيفي.

-

انطالق جبر الضرر مباشرة بعد جلسة االستماع وإحالة الملفات.

-

أهمية اشراك المرفق العمومي في التأهيل وإعادة االعتبار.
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في إطار حملة ال16يوما لمناهضة العنف ضدّ المرأة و التي تنطلق فعالياتها من 25
نوفمبر إلي  10ديسمبر ،وتحت شعار «اتّحدوا إلنهاء العنف ضدّ المرأة» نظمت جمعية
«تونسيات» بالشراكة مع «رابطة تونس للثقافة والتعدّد» يوم الجمعة  9ديسمبر 2016
عرض شريطيين وثائقيين «تونسيات رغم الحصار» و شريط «أنا أحالم».
بعد مشاهدة الشريطين ت ّم التطرق إلى موضوع العنف المسلّط على النساء فقد عرض
الشريط األول نماذج من النساء الالتي تعرضن إلى العنف السياسي أثناء فترة الديكتاتورية
تحت مسميات إيديولوجية مختلفة.
كما تطرق الشريط الثاني «أنا ..أحالم» إلى رصد واقع المرأة العربية التي تتعرض
لمختلف أشكال العنف المعنوي والمادي واالجتماعي واالقتصادي المسلط عليها أساسا
بسبب جنسها تحت مسمى الموروث والعرف والعادات والتقاليد و الدين.

السيدة هاجر التليلي

قامت السيدة هاجر التليلي عضو هيئة مديرة بجمعية تونسيات و مختّصة
بالصحة اإلنجابية بإدارة النقاش في هذه الجلسة مشيرة إلى اإلحصائيات التي
تبرز تفاقم هذه الظاهرة إذ أوضح المسح الميداني الذي أجراه ديوان األسرة
والعمران البشري سنة  2010وشمل  3873امرأة أن  47.6%من النساء
ّ
لمرة واحدة
المتراوحة
تعرضن ألحد أنواع العنف ّ
أعمارهن بين  18و 64سنة ّ
ّ
على األقلّ ،
تعرضن إلى العنف الجسدي و 28.5%إلى
وأن 31.7%
منهن ّ
العنف النفسي و 15.9%إلى العنف الجنسي و 7.1%إلى العنف االقتصادي.

كما أبرزت دراسة أعدّها الديوان المذكور مع مصالح وزارة الص ّحة
ّ
ضهن للعنف ّ
ّ
العموميّة ّ
منهن ال يعرفن إلى
وأن 5%
تعر
جراء ّ
أن  16%من النساء المعنّفات يفقدن الوعي تماما من ّ
ّ
ضهن للعنف.
تعر
أين يتوجهن أولمن يقدمن الشكوى إثر ّ
من جهة أخرى بيّن األستاذ نوفل سعيد الكاتب العا ّم لجمعية رابطة
تونس للثقافة و التعدّد ّ
أن مجتمعاتنا العربية هي باألساس مجتمعات ذكورية
ترى أن الرجل بسلطته الذكورية يسمح لنفسه بتعنيف المرأة  ،مؤكدا على
ضرورة إيجاد تربية أهلية داخل المجتمع لرفع هذا العنف.

الدكتور حميدة النيفر
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األستاذ نوفل سعيد

أما الدكتور حميدة النيفر فقد رأى في مداخلته أن مشروع مناهضة العنف
ضدّ المرأة البدّ من االشتغال عليه على المستوى القانوني ألنه ضمنيا يمثل
صورة لاللتفاف على بعض الحقوق و الحريات ،وحسب نظره فقد تمت
إثارة هذا الموضوع ألن الرجل والمرأة قادرين اليوم على صياغة مجتمع
مغاير وألن المرأة اليوم لديها الثقافة والوعي الكافيان الحداث تغييرفي
المجتمع.

برنامج تعزيز حقوق النساء

إن مسألة تنمية المرأة في الوسط الريفي بشكل خاص تتطلب جهودا ً
وإمكانيات جيدة وجادّة حتى يتم النهوض بواقعها ال ّ
شاق والذي يعرقل
بصعوبته عملية التنمية االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية في
المجتمع بشكل عام ،وإذا ما ت ّم تمكين المرأة في الوسط الريفي بالشكل
الصحيح فإنها سترتقي بكل مكونات الريف البشرية واالقتصادية من
خالل االرتقاء بنوعية األنشطة االقتصادية التي تهتم بها المرأة ،وكذلك
الخدمات ال ُمقدّمة لها في مشروع تمكينها وتنميتها من كافة الجوانب،
ولهذا فإن تطبيق سياسات لتنمية المرأة في الوسط الريفي سيكون له
أثار متنوعة في دفع عجلة التنمية بالمجتمع ككل  .و في هذا االطار
نظمت جمعية تونسيات بالشراكة مع جمعية انماء المعمورة و بيت
المونة دورة تكوينية بعنوان "أهمية بعث الشركات التعاونية للخدمات
الفالحية" و ذلك يومي  19و20جانفي  2017بدار بلدي بالحمامات و
ذلك تحت اشراف المدرب الدكتور بلقلسم زيتوني الخبير في التنمية
المحلية و التخطيط االستراتيجي وبمشاركة  16مشاركة من فالحات
وخريجات معاهد عليا من جمعية "إنماء المعمورة" بنابل بهدف
تمكينهن من اآلليات الالزمة لتأسيس شركة تعاونية للخدمات الفالحية
التي من شأنها المساهمة في تحسين وتثمين مهارات الحرفيات وبالتالي
تمكينهن إقتصاديا.
تمثل محتوى اليوم األول في:
 التعريف بأصناف الهياكل المهنية الفالحية. تقديم مفهوم ومهام الشركات التعاونية للخدمات الفالحية قواعد تأسيس الشركات التعاونية وإجراءات التكوينتفاعلت الحاضرات إيجابيا مع مضمون اليوم التدريبي األول خاصة أنهن من الحرفيات الفاعالت في الجهة
والالتي يرغبن في تطوير منتوجهن وتسويقه داخليا و خارجيّا.
أما اليوم التدريبي الثاني فقد عمل المدرب على إبراز:
 طريقة تنظيم الشركات التعاونية للخدمات الفالحية. أهم التشجيعات المرصودة لفائدة هذه الشركات. عوامل نجاح الشركات التعاونية للخدمات الفالحية.النشرية االلكترونية جلمعية تونسيات -نوفمرب - 2016فيفري 2017
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في اطار تمكين الهيئة المديرة و
الهيئة التنفيذية و مجموعة من نشطاء
المجتمع المدني :جمعية ريحانة و
رابطة تونس للثقافة و التعدد وجمعية
انماء المعمورة من اكتساب التقنيات و
المهارات في كيفية صياغة المشاريع
و اعداد الخطط التنفيذية و اعداد
رزنامة االنشطة والموارد  ،نظمت جمعية تونسيات دورة تدريبية حول اعداد و
صياغة المشاريع أيام 27و 28جانفي  2017وذلك تحت اشراف المدرب االستاذ
أنيس بن يونس .
تمثلت مراحل التدريب في:
 التعريف بدورة حياة المشروع كيفية تحديد المشكل (شجرة المشكالت) استخراج فكرة المشروع تحديد الرؤية والهدف من المشروع (شجرة الحلول) تحديد االمكانيات المتاحة تحديد فترة إنجاز المشروع رسم استراتيجي لخطة العمل في المشروع اإلنجاز التقييم المرحلي -التقييم النهائي
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يلعب اإلعالم دورا أساسيا على
مستوى التأثير في الرأي العا ّم في كل
المجتمعات على حدّ السواء فاإلعالم
اليقتصر اليوم على كونه السلطة الرابعة
في المجتمع بل أضحى السلطة األكثر
تأثيرا في الواقع و في المجتمع.
غير أن واقع اإلعالم في مختلف مظاهره وصوره يؤكد قصورا على مستوى
وظائفه فيتراوح بين الجديّة والميوعة و تهميش القضايا الهامة المطروحة في البالد.
وفي هذا الصدد نظمت أكاديمية الحوار الوطني وموقع  mta postبالشراكة
مع جمعية تونسيات ندوة علمية تحت عنوان «دور اإلعالم في اإلرتقاء بالواقع
التونسي» يوم الجمعة  10فيفري  2017بمدينة العلوم تونس والتي أثثّها جملة من
الصحفيين واإلعالميين وبحضور من نشطاء المجتمع المدني.
كلمة السيدة غادة بن جدّو عضو هيئة مديرة بجمعية تونسيات:
صار المجتمع المدني أحد أدوات التعبير الفعلية والناشطة في الدفاع
على الديمقراطية والحريات ومحاربة الفساد بكل أشكاله والدفاع عن
حقوق اإلنسان والدفاع عن كل هذه المكتسبات فالمجتمع المدني بات
حر ونزيه وبحاجة إلى تحالف ينشأ بين منظمات
في حاجة إلى إعالم ّ
المجتمع المدني وبين وسائل اإلعالم .فنحن نريد عالقة جيدة تكاملية بين
إعالم حر ونزيه وبين مجتمع مدني يعمل على إقرار ثقافة ديمقراطية
في تونس مابعد ثورة  14جانفي .2011
نص الدستور على إحداث هيئات دستورية مستقلة من بينها
كما
ّ
هيئة اإلتصال السمعي البصري وهي هيئة ستساهم قطعا في إرساء
الديمقراطية .وقد نص الفصل  125من الدستور بأن هته الهيئات تعمل
على دعم الديمقراطية لكن لألسف لم ينص الدستور على أجل محدد
إلرسائها وهو ما يدعونا كمجتمع مدني ومن باب حرصنا على دعم
المسار الديمقراطي إلى المطالبة بالتعجيل في إرساء هذه الهيئة ولضمان
حرية الصحافة ،فنحن نطالب بعدم تجريم العمل الصحفي وعدم إدراج
أعمال الصحفيين ضمن المجلة الجزائية فنحن مع حرية اإلعالم النزيه
والمسؤول والحر وهذا المكسب أي اإلعالم الحر على الجميع النضال
من أجل المحافظة عليه وعدم القبول بأي شكل من األشكال التضييق
على العمل الصحفي وتكبيل اإلعالم والتضييق عليه وهي أول خطوة
في تكبيل الحريات التي ناضلنا جميعا من أجل إرسائها في تونس.
النشرية االلكترونية جلمعية تونسيات -نوفمرب - 2016فيفري 2017
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في إطار مساهمة جمعية تونسيات في تعزيز
انخراط الشباب في الفضاء العام وتثمين أدوارهم
واالرتقاء بطرق تفكيرهم وتدعيم التزامهم بالقيم
المجتمعية االيجابية .نظمت جمعية تونسيات مقهى
شبابي تحت عنوان " شاركنا بأفكارك" مساء السبت
 11فيفري  2017أشرف على تيسير الحوار الدكتور
في علم النفس التربوي و مستشار عام للتربية محرز
الدريسي ،جمعت قرابة ( )30من الفتيان والفتيات من
فئات عمرية تراوحت سنهم ما بين  16سنة و 30سنة
من (تالميذ وطلبة ومربّين.)...
وقع في اطار هذه الجلسة التأكيد على ضرورة
الحوار كقيمة اساسية في التعاطي مع الشباب
واإلصغاء اليهم واالنفتاح الدائم عليهم ومزيد العناية
باهتماماتهم.
اختتمت الجلسة بتقييم بعض التوصيات من قبل
الشباب الحاضر الذين أكدّوا ضرورة تجديد وتفعيل
هذه الحوارات وتعميمها لما لها من فائدة في اعادة
الثقة للشباب في قدراته وإمكانياته في الفعل المدني
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في اطار التنسيق و الشراكة
مع الرابطة العربية للتربوين التنويريين التي
تعمل على دعم المؤسسات والمشاريع الفاعلة
في مجال التنوير و التجديد الديني في المنطقة
العربية و التي تعتمد التعليم و التدريب آلية
لها،نظمت الرابطة العربية للتنويريين التربويين
بالتنسيق مع مركز اإلسالم و الديمقراطية
وجمعية تونسيات و جمعية منتدى الجاحظ يوم
السبت  25ففيفري  2017ندوة حول «التنوير
بين الدواعي الفكرية و متطلبات المجتمع» بأحد
النزل بالعاصمة.
أثّث هذه الندوة ك ّل من السيد عبيدة فرج هللا المدير التنفيذي للرابطة العربية
للتربويين التنويريين و السيد محرز الدريسي رئيس مجلس إدارة الرابطة العربية
للتربويين التنويريين الذي قام بإدارة الحوار و السيد عبد الفتاح مورو نائب رئيس
مجلس النواب إضافة إلى مجموعة من الباحثين و األكاديميين السيد مصدّق
الجليدي الخبير الدولي في التربية والسيدة بثينة الجالصي أستاذة جامعية بكلية
الزيتونة و السيد محسن التومي أستاذ جامعي .
تناولت هذه الندوة أهميّة الفكر التنويري وضرورة نشر منهاجه داخل المجتمعات
العربية لما له من أثر على حياة الفرد خصوصا مع تفاقم ظاهرتي العنف و التطرف
و تضمنت مجموعة من المداخالت
فقد قدّم السيد مصدق الجليدي في مداخلته السياق التاريخي لفكر
تحرر الفرد من الوصاية التي جلبها
التنويرإذ اعتبر كانط التنوير هو ّ
الخاص دون هيمنة الوصايا
لنفسه أي لتكون له الشجاعة الستخدام عقله
ّ
أو الذين كلفوا انفسهم بالوصاية على اال خرين ،فالحياة الروحية هي
توجيه لروح المتأمل و التنوير ال يتطلب إالّ الحريّة ليكون حرا ّ في
يخص عالقة مفهوم
استخدام عقله الخاص علنيا في ك ّل االمور و فيما
ّ
التحرر من سلطة
التنوير بالدين التي تتمثل في القطع مع األوهام و
ّ
االصنام و بالتالي رفع الوصايا عن عقل االنسان وفقا لمفهوم المقاصد
الشرعية للمؤسسة الدينية .
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تناول السيد محسن التومي في مداخلته فكرتين أساسيتين تتعلق األولى
بالحداثات التطبيقية و الثانية بمفهوم المعطالت الثقافية.

السيد محسن التومي

فقد بين التومي ّ
أن الحداثات التطبيقية تعدّ مجال بحث ينظر في مشاريع
ّ
معطالتها وأسباب نجاحها و سيرورتهاو تطورها ،
التنوير الحقيقية و
تحول اللحظة المعتزلية إلى لحظة استثناء في الثقافة
متسائال عن سبب ّ
االسالمية كما أشار إلى مسألة تدريس الفلسفة في البالد ااتونسية خالل
فترة السبعينات و ما أثارته من جدل بين مناصر و معارض فيما يتعلق
ّ
بتعريبها معتبرا ّ
المعطالت الثقافية هي وجه من وجوه التمثالت
أن
االجتماعية.

في مداخلة السيدة بثينة الجالصي والتي تناولت فيها الفكر التنويري
ّ
سلطت الضوء على مشروع الحداد
في برامج :الطاهر حداد نموذجا،
اإلصالحي في مجال التعليم وتناولت األسباب التي دفعت بالحداد للدعوة
إلصالح التعليم الزيتوني على غرار الوضع العا ّم الذي ساد العالم
العربي آنذاك و نظرة الزيتونيين إلى مختلف العلوم ّ
اللشرعية الراجعة
إلى عدم أهمية هذا العلم أو ذاك سواء في مضامينه أو مناهجه .مبينة
البدائل اإلصالحية التي قدّمها الحداد في مشروعه االصالحي مؤكدا
فيها على ضرورة تنويع المواد العلمية و توسيع أفاق الطالب من خالل
تطوير قدراته على النقد و اعمال العقل و التخلي عن االحتراز من
منافسة العلوم العقلية للعلوم الشرعية.

واختتمت الندوة بمداخلة للشيخ عبد الفتاح مورو الذي طرح فيها
نظرة شاملة للفكر التنويري في المنطقة العربية وفي البالد التونسية
بصفة خاصة مبرزا مختلف المعيقات والعراقيل التي واجهت هذا
الفكر قصد إقصائه وتغيبه.
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الشيخ عبد الفتاح مورو
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يعدّ موضوع القضاء على العنف ضدّ المرأة من أبرز المواضيع
المطروحة على الساحة الوطنية اليوم نظرا لما يكتسيه من أهميّة بالغة
صة وأنّه يأتي لتنزيل الفقرة األخيرة من الفصل  46من الدستور
خا ّ
والذي يلزم الدولة باتّخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ
المرأة ،حيث تُبين أغلب ال ُمؤشرات قصور السياسة العا ّمة المعتمدة
حاليا رغم الصبغة الردعية لبعض فصول المنظومة القانونية النافذة
على التصدي لهذه الظاهرة .ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة وتفشيها
تزايد اهتمام صناع القرار في تونس بهذا الموضوع والذي صار
ضمن األولويات سواء على مستوى السياسات أو التشريعات .بادرت
الحكومة بتقديم مقترح قانون في هذا المجال ّإلّ ّ
أن هذا النص نظرا
لتعقيده وصعوبة تركيبته ونقص الحمولة القانونية في بعض أحكامه
أثار جدال مجتمعيا وجمعياتيا بين مناصري ما ورد فيه من أحكام
ومعارضين لها ليسحب هذا المقترح و يُعاد النظر فيه ليقدّم في نسخة
جديدة وهي "مشروع القانون األساسي عدد  2016/60المتعلق
بالقضاء على العنف ضد المرأة"
ورغم وجود معارضة لنص المشروع ،فالبعض يرى ّ
أن
السياق اليوم ال يسمح بطرح مثل هذا الموضوع الحساس وأنّه ال
حاجة أصال إلى القانون بحكم أن الثقافة ضرورية وكافية لتغيير
العقليات ،و م ّما ال شك فيهّ ،
فإن جمعية تونسيات تسعى إلى معاضدة
كل المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني وفي مختلف المستويات
صا يحمي المرأة التونسية
لمناصرة تبني مجلس نواب الشعب قانونا خا ّ
من غول العنف المتعدّد األشكال والذي صار يستهدفها ّ
صة
باطراد خا ّ
بعد الثورة.
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لذلك عملت جمعية تونسيات في اطار أنشطة مخبر سياسات
المرأة على تنظيم يوم دراسي حول» مشروع القانون األساسي
المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة».
أشرف على تسيير اليوم الدراسي السيد «محمد عطيل الظريف»
أستاذ مختص في القانون الدستوري وذلك يوم  24ديسمبر 2016
بإحدى نزل العاصمة.
وخالل اليوم الدراسي الذي حضره السيد منير التليلي الوزير
السابق للشؤون الدينية و السيد فتحي جراية الوزير السابق للتربية
صين في علم النفس
إضافة إلى عدد ها ّم من رجال القانون والمخت ّ
و علم االجتماع و الصحة االنجابية  ،ت ّم التطرق إلى العديد من
النقاط الها ّمة من فصول هذا القانون حتى يقع مزيد تسليط الضوء
على كل الثغرات القانونية والنقائص التي من شأنها إرباك مجرى
سن هذا القانون.
ّ

متكونة من مختصيين في القانون وأكاديميين
أفرز اليوم الدراسي إنعقاد لجنة صياغة
ّ
مكلفة من قبل جمعية تونسيات بإعداد تقرير حول «مشروع القانون األساسي عدد
 2016/60المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة» .
قامت هذه اللجنة بدراسة نص مشروع القانون فصال فصال بكل دقة ،دام هذا العمل
يوما كامال و حدد خالله المهام لكل فرد و اتفقوا على منهجية عمل لصياغة تقرير
يتضمن خالصة تأليفية لجملة من األفكار والنقاشات المنبثقة عن عدد من االجتماعات
واأليام الدراسية وورشات عمل نظمتها جمعية تونسيات في هذا الصدد ،كما يتضمن
جملة من التوصيات والمقترحات التي رصدتها تونسيات بخصوص هذا المشروع قصد
تالفي الهنات والثغرات التي من شأنها عرقلة سير هذا القانون.
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كما عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب يوم  23فيفيري
 2017جلسة استماع لجمعية تونسيات بحضور ك ّل من رئيسة الجمعية
السيدة هند البوزيري و نائبتها السيدة منية مزيد و أمينة مال الجمعية
السيدة هاجر فرهود و السيدة هاجر التليلي عضو هيئة مديرة و السيدة
أمينة الزواري المديرة التنفيذية للجمعية و األستاذة منية بن قيراط محامية
ناشطة بالجمعية وذلك حول تقريريها المتعلق بمشروع القانون األساسي عدد
 2016/60المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة» حيث قدمت الجمعية
حصيلة أعمالها ومقترحاتها ومالحظاتها وتوصياتها بخصوص أه ّم أحكام
مشروع القانون .

على إثر هذه الجلسة عقدت جمعية تونسيات يوم  24فيفري ندوة
صحفية تلخص جل المقترحات والتوصيات التي قدمتها بشأن مشروع
القانون كما بينت الموقف الرسمي لجمعية تونسيات والمتمثل في
أن الجمعية تناصر بصفة مطلقة ضرورة المصادقة على مشروع
القانون من حيث مبدأ اعتماده إال أنها تؤكد على ضرورة األخذ
بعين االعتبار مختلف التحديات التي تواجه هذا المشروع في جميع
مراحل سنه كما تقر بضرورة تجاوز الثغرات والنقائص التي تخللت
نص مشروع القانون.
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يُعدّ مرض السيدا من أخطر األمراض انتشارا وصعوبة في العالج فهو مرض ناتج عن
نقص المناعة المكتسبة في جسم اإلنسان و يمنع أجهزة المناعة من القيام بدورها الدفاعي أمام
األمراض مما يجعل الجسم أكثر ضعفا و هشاشة.
في هذا االطار و بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدا وتحت شعار «ال للوصم ال للتمييز..
كرامتي فوق كل إعتبار »...شاركت جمعية تونسيات يوم  2ديسمبر  2016في فعاليات يوم
تحسيسي لفائدة الشباب بسيدي حسين و ذلك بالشراكة مع الديوان الوطني لألسرة والعمران
البشري و المركب الشبابي والرياضي بسيدي حسين والهالل األحمر التونسي
يهدف هذا اليوم التحسيسي لتوعية المشاركين بخطورة هذا المرض و طرق إنتقاله و
كيفية الوقاية والتصدي له ،و تضّمن مجموعة من األنشطة و الورشات:
تنشيط إذاعي بدار الشباب سيدي حسين و معرض وثائقي و عرض شريط حول فيروس
نقص المناعة و تأثيره على االنسان و مراحل تطوره و كيفية انتشاره و العدوى منه .
كما وقع تأثيث ورشة رسم لألطفال جسم من خاللها المشاركين خطورة اختتمت بتقديم
جوائز تشجيعية ألفضل الرسومات..
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في اطار االحتفال باليوم العالمي و الوطني لألسرة الموافق ل7و 11ديسمبرمن ك ّل سنة وتجسيدا للرؤية المستقبلية
لألسرة التونسية المستقّرة و اآلمنة و القادرة على القيام بوظائفها بصورة ايجابية ّ
نظمت وزارة المرأة و األسرة و
الطفولة بالشراكة مع جمعية تونسيات و منظمة الهالل األحمر و الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري يوما
تنشيطيا حول "عالقة الطفل باألسرة:من أجل أسرة آمنة" و ذلك يوم السبت  24ديسمبر  2016بالفضاء النموذجي
لألسرة بالعمران األعلى.
تضّمن هذا اليوم التنشيطي مجموعة من الورشات تمثلت في:
ّ
لتوعيتهن بأهميّة دور األسرة في حماية األطفال من السلوكات الخطيرة.
صة بالنساء
ورشة خا ّ
ورشة رسم لألطفال .
صة باإلسعافات األولية.
ورشة لألطفال خا ّ

انتشار مرض سرطان الثدي و عنق الرحم لدى المرأة في السنوات
األخيرة و االحصائيات المفزعة باتت تبعث عن القلق  ,و لكن تبقى امكانية
الشفاء منه ممكنة في صورة كشفه مب ّكرا  ،لذلك و تحت شعار الوقاية خير
من العالج نظمت دار الشباب المتّنقلة بتونس بالشراكة مع ك ّل من المندوبية
الجهوية للصحة االنجابية و ّ
منظمة الهالل األحمر و جمعية تونسيات يوم
السبت  11فيفري  2017يوما تحسيسيا حول التقصي المبكر لسرطان
الثدي و عنق الرحم بقرية "س و س قمرت".
تضمن هذا اليوم التحسيسي مجموعة من الورشات تمثّلت في :
 ورشة إسعافات أوليّة لألطفال ورشة للنساء الحاضرات حول طرق الكشف المبكّرعن سرطان عنق الرحم و سرطان الثدي و مدى ضرورة
االهتمام بالصحة االنجابية لدى المرأة
 -مداخلة مع طبيب نفساني لتوفير احاطة نفسية للنساء الحاضرات
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تعدّ المناصرة محاولة منظمة لتغيير سياسة أو ممارسة أو موقف
ما عبر تقديم األدلة و الحجج حتّى يتّسنى اقناع جهة ما بكيفية وسبب
ووجوب حدوث التغيير،و هي فعل مقصود وموجه نحو تغيير السياسات
أو المواقف أو البرامج في أي نوع من القرارات المطلوب تطويرها
أو تغييرها أو التأثير على أساليبها أو حتى إلغائها ،لذلك عملت جمعية
تونسيات في اطار مشروع ادماج النساء في الحوكمة المحلية على
تنظيم دورتين تدريبيتين حول تقنيات المناصرة الدورة األولى يومي
 26و  27نوفمبر  2016بدار الشباب طريق الشويقي -طبربة و
الدورة الثانية يومي 10و  11ديسمبر  2016بدار الشباب سيدي ثابت و
ذلك تحت إشراف المدرب محمد عطيل الظريف .
أهداف الدورة:

تقوية قدرات المشاركات

تعليمهم آليات و مبادئ و
تقنيات المناصرة

تتمثل خطوات التخطيط لحمالت مناصرة في:

تحديد القضية و جمع المعلومات الالزمة
تحديد األهداف و النتائج البعيدة المدى
تحديد الجمهور المستهدف
صياغة رسالة حملة المناصرة
تحديد اإلستراتيجيات الالزمة لتنفيذ الحملة
التمويل و الموارد
وضع خطة تنفيذية
وضع خطة متابعة و تقييم
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يساهم المجتمع المدني في الدول الديمقراطية في عملية صنع القرار
جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية والمراكز البحثية ولجان الخبراء و
غيرها  ،مما يسمح بتركيز األضواء على القضايا الملّحة التي يعيشها
المواطن والتي قد يغفل عنها صناع القرار  ،ومن هنا تبرز أهمية تطوير
قدرات منظمات المجتمع المدني في تونس ما بعد الثورة لالضطالع بهذا
الدور والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع الديمقراطي.
قوة اقتراح فعالة وإيجابية تحظى بالثقة والقبول لدى دوائر
وليصبح ّ
صنع القرار ولّعّل من أبرز هذه الوسائل القدرة على تحرير و صياغة
ورقات السياسات العا ّمة تقدم حلوال ومقترحات لتجاوز تلك النقائص.
في هذا االطار و مواصلة ألنشطة برنامج المسار أرادت جمعية
تونسيات تركيز األضواء على القضايا الملّحة التي يعيشها المواطن في
منطقتي طبربة و سيدي ثابت من خالل تنظيم ورشتي عمل تحت عنوان:
” صياغة ورقات السياسات العا ّمة لفائدة ناشطات طبربةو سيدي ثابت
” بأحد النزل بالعاصمة وتحت اشراف المدرب محمد عطيل الظريف ،
األولى يوم 25ديسمبر  2016و الثانية يوم 8جانفي .2017
سعى المدرب خالل الورشات إلى دفع المشاركات نحو تطبيق
المعارف و المهارات التي اكتسبنها خالل الدورات التدريبية السا بقة
فقد ت ّم العمل على اختيار جملة من القضايا و دعوة المشاركات لصياغة
ورقات سياسات عا ّمة في شأنها.
االشكاليات و القضايا التي وقع االشتغال عليها:

العنف ضد المرأة

نقص اإلحاطة و التأطير لحاملي
الشهائد العليا من قبل هياكل الدولة

تشريك الشباب في الحياة
ا لسيا سية

انتشار ظاهرة اإلرهاب
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عرفت السنوات األخيرة اهتماما متزايدا بموضوع التنمية
والحوكمة المحلية والالمركزية بجميع أبعادها السياسية واإلدارية
واالقتصادية والمالية .وقد جاء هذا االهتمام في إطار االتجاه إلى
توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم وتقليص
أدوار الدولة في اإلنتاج واإلدارة المباشرة لمؤسساتها ومنح القطاع
صة دورا أكبر في عملية
ّ
الخاص ومؤسسات المجتمع المدني خا ّ
التنمية .
لذلك و في اطار ادماج النساء في الحوكمة المحلية نظمت جمعية
تونسيات ورشتي عمل تحت عنوان " إعداد حملة مناصرة حول
الحوكمة المحلية " لفائـدة ناشطات طبربة وسيدي ثابت وذلك يومي
 15و21جانفي  2017بأحد النزل بالعاصمة تحت اشراف المدرب
محمد عطيل الظريف ،الذي قام بعرض فيلم حول الالمركزية و
الحوكمة المحليّة مؤكداعلى أهمية تشريك المواطن و تقديم مقترحاته
عبر لجان مجالس الدوائرو الجلسات التمهيدية للمجالس البلدية .
تمكن المشاركات من خالل التمارين الالتي قمن بها من إعداد
ّ
مخطط لحملة المناصرة و ذلك بتطبيق التقنيات التي حصلن عليها
طيلة التدريب .
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مواصلة ألنشطة مشروع المسار وتأكيدا ألهمية و ضرورة مشاركة
المرأة في إتّخاذ القرار كخطوة أساسية من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية
التشاركية عزمت جمعية تونسيات القيام بتنظيم أياّم تحسيسية حول أهمية
مشاركة النساء في الحوكمة المحلية لكل من واليتي منوبة و أريانة .
األول يوم السبت  21جانفي  2017بوالية
انطلق اليوم التحسيسي ّ
منوبة بدار الشباب الجديدة تحت اشراف الخبير في الالمركزية و
الحوكمة المحلية األستاذ يسري مقديش وبحضور رئيسة جمعية تونسيات
السيدة هند البوزيري و نشطاء المجتمع المدني على غرار :

جمعية
شبان بال حدود

إتحاد المرأة

دار الشباب
الجديدة

الهالل األحمر

نشطاء من
أحزاب سياسية

كان هذا اللقاء فرصة لتوضيح و نقاش جملة من المسائل المتعلقة
بالالمركزية و شرح أه ّم المبادئ المضمنة بباب السلطة المحلية على
الحر و مبدأ التفريع و توزيع السلطات .
غرار مبدأ التدبير
ّ
كما ت ّم التطرق من خالل هذا النقاش إلى قواعد تصرف البلديات
في مواردها مع بيان متطلبات الرقابة على عمل الجماعات المحلية و
ضرورة العمل على إنخراط المرأة في الحوكمة المحلية و بيان ضرورة
العمل على إنخراط المرأة في الحوكمة المحلية لتكريس مقاربة التنمية
حسب النوع اإلجتماعي .
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سعيا منها لتطوير هذا البرنامج و نشره علي أوسع نطاق ,نظ ّمت جمعية
تونسيات بالشراكة مع المجتمع المدني بالمنيهلة يوم تحسيسي حول أهمية
مشاركة النساء في الحوكمة المحليّة وذلك يوم السبت  4فيفري 2017
بدار الثقافة المنيهلة من والية منوبة بحضور نائبة رئيسة الجمعية السيدة
منية مزيد و تيسير يسري مقديش.

أهداف اليوم التحسيسي :
توعية المرأة القاطنة بمنطقة المنيهلة
بموضوع الحوكمة المحلية
تحفيزها للمشاركة في االنتخابات البلدية
القادمة
تشجيعها للترشح في االنتخابات البلدية
القادمة و الوصول إلى مواقع القرار
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نظمت جمعية تونسيات يوم السبت 18فيفري  2017يوما تحسيسيا
حول الحوكمة المحلية ومشاركة المرأة في العمل البلدي وذلك بـمقر
جمعية إرادة بالعروسية من معتمدية البطان لفائدة مجموعة من النساء
ّ
البطان من والية منوبة بالشراكة مع المجتمع المدني
من معتمدية
بالمنطقة و تحت اشراف الميسر حاتم بن محمود .و بحضور المديرة
التنفيذية لجمعية تونسيات السيدة أمينة الزواري التي أكدت على أهميّة
تشريك النساء في عملية صنع القرار كخطوة أساسية من أجل إرساء
دعائم الديمقراطية التشاركية.
ت ّم التطرق خالل هذا اليوم التعريف بالحوكمة المحليّة و الالمركزية
وقواعد تصرف البلديات في مواردها مع بيان متطلبات الرقابة على
عمل الجماعات المحليّة.

نظمت جمعية تونسيات يوم السبت  25فيفري  2017يوما تحسيسيا
بمقر بلدية حي التضامن حول أهميّة مشاركة النساء في الحوكمة
ّ
المحلية بالشراكة مع المجتمع المدني بالجهة و تحت اشراف الميسر
محمد عطيل الظريف و بحضور نائبة رئيسة جمعية تونسيات السيدة
منية مزيد التي أ ّكدت على حرص الجمعية في المساهمة في تشريك
صة المرأة في إدارة الشأن المحلي و في صنع القرارال
المواطنين و خا ّ
سيّما مع المبادئ الجديدة التي كرسها الدستور التونسي.
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مقاربة النوع اإلجتماعي في مخطط التنمية البلدية كان
محور ورشة عمل نظمتها جمعية تونسيات لفائدة ناشطات طبربة
و سيدي ثابت يوم األحد  12فيفري  2017بأحد النزل بالعاصمة
تحت اشراف المدرب يسري مقديش و ذلك بهدف تمكينهن من
وضع مخطط للتنمية يشجع المرأة من الخروج من الضغوطات
و يحفزها على تجديد الطاقة اإليجابية لديها و أن تكون عنصرا
فاعال في المجتمع.
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يهدف مشروع الترويج للمدن اآلمنة والخدمات العا ّمة المستجيبة للنوع االجتماعي
الممول من قبل منظمة الكومنولث البريطاني والذي يقع تنفيذه في األردن (جمعية
ّ
نماء للتنمية المجتمعية)و مصر(مؤسسة المرأة الجديدة) و تونس (جمعية تونسيات )
وبتنسيق مع أكشن أيد مبادرة المنطقة العربية باألردن إلى:
تقريب وجهات النظر بين المجموعات المستهدفة (صناع القرار ،نشطاء المجتمع
المدني ،الجمعيات النسائية ،المنظمات الشبابية والمجالس المحلية) حول دور
الخدمات العا ّمة في التقليل من نسبة المضايقات التي تتعرض لها المرأة في األماكن
العامة و حشد و تمكين المجتمعات المحلية  ،مع تركيز خاص على النساء و الفتيات
في المناطق المستهدفة لوضع أصحاب القرار أمام مسؤوليتهم في جعل المناطق
العامة اَمنة للنساء ،اضافة إلى تكريس مقاربة التحليل التشاركي في المجتمعات
التخاذ القرارات الالزمة من أجل تحسين الخدمات العامة و جعلها مستجيبة للنوع
االجتماعي.

في اطار افتتاح مشروعها الجديد "الترويج للمدن االمنة و الخدمات العا ّمة
المستجيبة للنوع االجتماعي" الذي يقع تنفيذه في ثالثة مدن :بني خيار من والية نابل
و المروج من والية بن عروس و باردو من والية تونس والذي يهدف إلى تكريس
المشاركة الفاعلة للمرأة في اتّخاذ القرار في السياسات العا ّمة على المستوى المحلّي
من خالل العمل على مراجعة سياسات وممارسات الخدمات العا ّمة و تحسينها لجعلها
مستجيبة لمتطلبات النوع االجتماعي.
نظ ّمت "جمعية تونسيات" جلسة للتعريف بهذا المشروع و بأبرز أهدافه و ذلك
بمقرالجمعية تحت اشراف أعضاء الهيئة المديرة و بحضور
يوم 17ديسمبر 2016
ّ
جميع األطراف المتدّخلة .
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نظ ّمت "جمعية تونسيات" يوم الجمعة  30ديسمبر  2016جلسة
حوارية لتقييم مدى استجابة الخدمات العا ّمة للنوع االجتماعي
بمدينة "بني خيار" و تحت اشراف الميّسر طاهر الودرني و
بحضورمتساكني المنطقة و نشطاء و ممثلين عن المجتمع المدني.

نظ ّمت "جمعية تونسيات" في اطار برنامج الترويج للمدن
اآلمنة والخدمات العا ّمة المستجيبة للنوع االجتماعي يوم السبت
 31ديسمبر 2016جلسة حوارية لتقييم مدى استجابة الخدمات
العا ّمة للنوع االجتماعي بمدينة المروج و تحت اشراف الميّسر
طاهر الودرني و بحضورنشطاء و ممثلين عن المجتمع

المدني.

تواصال ألنشطة مشروعها "الترويج للمدن االمنة و الخدمات
العا ّمة المستجيبة للنوع االجتماعي.
نظ ّمت جمعية تونسيات يوم السبت 7جانفي 2016جلسة
حوارية لتقييم مدى استجابة الخدمات العا ّمة للنوع االجتماعي
بمنطقة البرطال ،وذلك تحت اشراف الميّسر "يسري مقديش" و
بحضور أهالي و ناشطي المنطقة .
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العامة املستجيبة
برنامج لترويج للمدن اآلمنة واخلدمات ّ
للنوع االجتماعي

بمقر بلدية المروج و ذلك
نظمت جمعية تونسيات يوم الثالثاء  14فيفري اجتماعا ّ
في اطار أنشطة أنشطة مشروع الترويج للمدن اآلمنة و الخدمات المستجيبة للنوع
االجتماعي ،لطرح مشكل التّحرش في وسائل النقل العمومية بمنطقة المروج .
حضر هذا االجتماع مجموعة من أصحاب القرار :ممثلين عن النيابة الخصوصية
بالمروج السيد محمد الضيفي مساعد رئيس البلدية و السيد عادل الطيبي الكاتب
العا ّم و السيدة غادة بن جدّو مستشارة بلدية وعن شركة النقل بتونس السيد زياد قاسم
مكلف بالعالقة مع المجتمع المدني و السيد صابر بن عمار سائق مترو و أعضاء
من الغرفة الفتية االقتصادية العالمية بالمروج.

نظمت جمعية تونسيات يوم الخميس  16فيفري  2016اجتماعا بدار الشباب
البرطال لطرح مشكل التّحرش في وسائل النقل العمومية بباردو .
حضر هذا االجتماع مجموعة من أصحاب القرار :ممثل عن النيابة الخصوصية
بباردو السيد هشام الهتاب رئيس دائرة وعن شركة النقل بتونس السيد زياد قاسم
مكلف بالعالقة مع المجتمع المدني و السيدة هيفاء السبوعي عمرو رئيسة مصلحة
بالصلة العا ّمة مع الجماعات المحليّة و السيد علي الهنتاتي ناشط بالمجتمع

عقدت جمعية تونسيات اجتماعا يوم السبت  18فيفري  2016ببلدية المروج و
ذلك في اطارتواصل أنشطة "مشروع الترويج للمدن اآلمنة و الخدمات المستجيبة
للنوع االجتماعي".
حضر هذا االجتماع مجموعة من أصحاب القرار بالمنطقة:ممثلين عن شركة
النقل و ممثلين عن بلديّة المروج السيدة غادة بن جدّو مستشارة بلدية و السيد
محمد الصغير صفي مساعد رئيس بلدية و نشطاء بالمجتمع المدني  :جمعية النساء
الحراير و الغرفة الفتية االقتصادية العالمية تحت اشراف الميّسر يسري مقديش و
ّ
والتوصل لحلول عمليّة وقابلة للتطبيق لمشكل التحرش في
مخطط عمل
ذلك النجاز
ّ
وسائل النقل العمومية.
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الممول من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى
يهدف مشروع "تمكين "
ّ
ّ
التطرف و ترسيخ قيم المواطنة و الحوار
تعزيز التماسك االجتماعي و مقاومة
لدى الشباب.

تزامنا مع حلول السنة االدارية الجديدة  2017انطلقت "جمعية
تونسيات " في تنفيذ مشروع "تمكين " و الذي يهدف إلى ترسيخ قيم
ي التضامن عبر تأسيس نادي تمكين
المواطنة و الحوار لدى شباب ح ّ
بمركز التكوين و النهوض بالعمل المستقل بالتضامن .
و في هذا االطار و ضمن ّأول فعاليات هذا المشروع ،نظمت
تونسيات يوم األحد  1جانفي  2017جولة للمنطقة الجبلية بزغوان
ل  50شاب و شابّة قامت خاللها الميسرة ثريا قارسي بتنشيط عدة
ورشات.

نظمت جمعية تونسيات يوم السبت 11فيفري  2016ورشة تأسيس
ي التضامن
نادي تمكين بمركز التكوين المهني و العمل المستقل بح ّ
في اطار أنشطة برنامج نادي تمكين وذلك تحت اشراف المدّرب
محمد عطيل الظريف و بحضور كل من المدير العا ّم للتكوين المهني
السيد خالد يحي مدير مركز التكوين المهني و العمل المستقل السيد
فيصل المناعي و نائبة رئيسة الجمعية السيدة منية مزيد .ت ّم خالل هذه
الورشة تكوين أعضاء الهيئة المديرة لنادي تمكين و ذلك عن طريق
االنتخابات وتحديد أبرز أهدافه و نظامه الداخل.
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برنامج نادي تكوين

انتظمت يوم الجمعة  3فيفري  2016ورشة عمل حول دور المجتمع المدني
في حفظ الذاكرة الوطنية بأحد النزل بالعاصمة تحت رعاية برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي و بالشراكة مع هيئة الحقيقة و الكرامة  .حضر هذه الورشة ممثلين عن كل
من برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي وهيئة الحقيقة والكرامة و مفوضية حقوق اإلنسان
و عدد من ناشطي المجتمع المدني على غرار جمعية "تونسيات" حيث قدّمت السيدة
هند البوزيري مداخلة حول أهميّة دور المجتمع المدني في حفظ الذاكرة و كشف
الحقيقة من خالل عرض الشريط الوثائقي "تونسيات رغم الحصار" الذي ت ّم انجازه
في اطار" مشروع مسارهن المهني رهينة" و الذي يعدّ مبادرة ها ّمة في مجال حفظ
الذاكرة من خالل توثيق لشهادات حيّة لمجموعة من النساء ضحايا انتهاكات العهد
البائد.

عقدت يوم الخميس  23فيفري  2017لجنة الحقوق و الحريات بمجلس نواب
الشعب جلسة استماع إلى ك ّل من جمعية تونسيات وجمعية برلمانيون من أجل
األسرة ورابطة الناخبات التونسيات حول المشروع األساسي عدد 2016/60
المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة .
أكد أعضاء جمعية تونسيات أهمية المصادقة على مشروع القانون مع
األخذ بعين االعتبار أه ّم تحدياته وأهدافه واستعرضوا مختلف اإلشكاليات التي
يطرحها المشروع ومن بينها عدم تنصيص العنوان على كل المستهدفين من
أحكامه وتحديدا أطفال المرأة ضحية العنف.
كما أشاروا إلى مسألة عدم دستورية مشروع القانون في بعض أحكامه
واحترامه للمعاهدات المصادق عليها.
وتطرقوا في جانب اخر إلى مسألة عدم احترام مشروع القانون للفلسفة العامة
للمجلة الجزائية وللموروث والتقاليد.
النص
و أكدت الجمعية ضرورة أن تحرص اللجنة على التدقيق في صياغة
ّ
الى جانب التركيز على حماية الضحية وتوفير كل االليات الالزمة والكفيلة بذلك.
كما قدّمت الجمعية جملة من التوصيات تتعلق بالخصوص بأصناف العنف
والمعالجة االجتماعية والوقائية لبعض حاالته وإدراج إمكانية الصلح في حاالت
العنف االسري.

