قراءها و متابعيها و منخرطاتها و جميع المهتمين بالعمل
يسر جمعية تونسيات أن تضع بين أيدي ّ
ّ
الجمعياتي ،العدد العاشر من نشريتها الفصلية التي تضم جميع األنشطة والفعاليات التي نظمتها منذ
شهر مارس إلى غاية شهر جوان و التي تواصل الجمعية تنفيذ مشاريعها تماشيا مع األهداف العا ّمة
التي تعمل على تحقيقها كمناهضة العنف ضدّ النساء و ذلك ضمن برنامج تعزيز حقوق النساء و
برنامج الترويج للمدن األمنة المستجيبة للنوع االجتماعي و تدعيم مشاركة المرأة في مراكز أخذ
القرار عبر برنامجها تعزيز و ادماج النساء في الحوكمة المحلية و الذي وقع اختتامه في شهر أفريل
الفارط.
اضافة إلى تكوين قيادات نسائية شابة في عدّة مواضيع لمناصرة قضاياهم عبر انخراطها في
برنامج جديد بعنوان «التكتيكات الجديدة في حقوق االنسان».
من جهة أخرى،تواصل الجمعية االحاطة واالهتمام بالشباب من خالل برنامجها «نادي تمكين»
الذي تم اختتامه في شهر ماي الفارط و « برنامج مهارات النجاح في عالم متغير» الذي تسعى
تونسيات من خالل أنشطته إلى نشر ثقافة النجاح لدى الشباب وتحفيزهم و تقوية قدراتهم و
مهاراتهم.
قرائها أن يتفاعلوا معها عبر صفحتها على الفايسبوك
تود تونسيات من ّ
و ّ
« »Association Tounissietبابداء مالحظاتهم و تقديم مقترحاتهم التي يرون أن لها وقع جيد
على تطوير النشرية و االرتقاء بها نحو األفضل.

متابعة شيّقة..

احتفاال باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق  8مارس من كل سنة  ،نظمت جمعية
تونسيات يوم اإلربعاء  8مارس  2017ندوة بعنوان :العنف ضدّ المرأة :المقاربات
والمعالجات» .حضر هذه الندوة عدد ها ّم من األكادميين والحقوقيين و السياسين ونشطاء
من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية :األستاذة مونية الطراز باحثة بمركز
الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في االسالم التابع للرابطة المحمدية بالمغرب
ٍو السيدة هالة ونيش اخصائية في الصحة النفسية ومديرة مركز الرعاية النفسية للنساء
ضحايا العنف ببن عروس والسيدة أم الخير العثماني أستاذة جامعية وناشطة بالمجتمع
المدني بالجزائر و السيدة فاتن السبعي قاضية ورئيسة مركز الدراسات القانونية
والقضائية والسيد مارك تسلر أستاذ بجامعة العلوم السياسية ومركز الدراسات حول
صة في
المرأة بالواليات المتحدة األمريكية والسيدة رشيدة النيفر أستاذة جامعية مخت ّ
القانون الدستوري وعضوة سابقة بالهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري.

السيدة هند البوزيري

قدمت األستاذة هند البوزيري رئيسة جمعية تونسيات في مداخلتها قراءة
جمعية تونسيات لمشروع قانون العنف ضد المرأة مبرزة موقف الجمعية المساند
لمبدأ سن هذا القانون و الداعي إلى ضرورة األخذ بعين اإلعتبار كل التحديات
التي تواجه مسار سنه أو من شأنه عرقلته وكذلك ضرورة توحيد المفاهيم
والرؤى لضمان تفعيله في المستقبل  ،مذكرة باألنشطة العلمية و الجهود التي
بذلتها تونسيات في اطار التفاعل االيجابي مع مسودة المشروع داعية إلى تبني
استراتيجية استباقية و توعوية للحدّ من هذه الظاهرة.

تناولت األستاذة مونية الطراز في مداخلتها موضوع تجديد النظر القانوني
والشرعي في قضايا العنف ضد المرأة وفقا للتجربة المغربية حيث بينت أن نسب
العنف ضد المرأة مرتفعة جدا في المغرب و فقا لالحصائيات و المؤشرات
األخيرة وأن هذه الظاهرة أصبحت تأخذ أبعاد خطيرة وأصبحت تستفز القيم
اإلجتماعية التي كانت تعتبر صمام أمان للوحدة والتآلف.
كما كشفت الباحثة عن عدد من الجوانب االيجابية و السلبية في مشروع
قانون مكافحة العنف ضدّ المرأة الذي تقدمت به وزارة التضامن و المرأة و
األسرة و التنمية االجتماعية بالمغرب و خلصت إلى أن رؤية االصالح الزالت
تعتريها العديد من المعوقات رغم االيجابيات الكبيرة التي حملتها لصالح المرأة .
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من جهتها أكدت السيدة أم الخير العثماني أن ظاهرة العنف ضدّ المرأة
أصبحت ظاهرة عالمية موجودة بأغلب الدول ،على غرار المجتمع الجزائري
مستعرضة العقوبات التي حدّدها المشرع و التي تتطلب مزيدا من العمل على
تطويرها لتوفير حماية أكبر للمرأة .مضيفة أن المشرع الجزائري يسعى
جاهدا لمسايرة كل مستجد في الشارع و في األسرة الجزائرية ومايعتريها من
تهديدات تعيق استقرارها و أن هناك حرصا على اجراء تعديالت من شأنها
أن تحقق االستقرار المادي و المعنوي لألسرة و ذلك في اطار من االلتزام
ووفقا لمبادئ الدستور الجزائري و ما تنص عليه الشريعة االسالمية و ما
توافق عليه المجتمع من عادات و تقاليد و أعراف ايجابية.

السيد مارك تسلر

عرج على تأثير مدى تدين األشخاص على
أما السيد مارك تسلر فقد ّ
احترام ومناصرة حقوق المرأة وتقليص العنف ضدها من خالل دراسة
أجراها حول موضوع العنف ضدّ النساء في كل من منطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا و هي دراسة استقاها من  888ألف مشارك و مشاركة و كلهم
بلدامنوها أن االستمارة
من عموم المواطنين المسلمين الموزعين على 15
ّ
تضمنت  235سؤاال تركزت حول النظام السياسي و على المساواة في
الفرص بين الجنسين وعلى التصورات التي يحملها المواطنون العاديون
حول دور االسالم السياسي و االجتماعي ،مستنتجا أنه كلما كان الشخص
أكثر تدين كلما هضمت حقوق المرأة لديه.

عرضت السيدة هالة ونيش خالل مداخلتها األبعاد المختلفة للعنف الذي
تتعرض له النساء وتأثيرها النفسي والجسدي واإلجتماعي والناتج أساسا
من النظرة الدونية للمرأة مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة يستوجب الكثير
من العمل وتشريك جميع األطراف التي لها عالقة بهذا الموضوع و مدى
أهمية االستئناس بالتجارب الدولية لتبادل الخبرات في التعامل مع القضية
مشددة على ضرورة اعتبار أن العنف درجات متفاوتة األثر و الضرر و
معالجته تحتاج إلى تخصصات مختلفة و أن مجال العنف الزوجي يختلف عن
مجال العنف العام و لكل مواطن خصوصية تستدعي اجراءات عملية تختلف
باختالف الحاالت.
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السيدة رشيدة النيفر

أشارت السيدة رشيدة النيفر إلى الدور المحوري الذي تلعبه وسائل اإلعالم
و التي تسلط الضوء على المرأة الضحية وأحيانا دون أن تكون هناك موافقة
من قبل هذه المرأة ودون احترام لقانون حماية المعطيات الشخصية .مضيفة أن
العنف هو ظاهرة ناتجة عن التمييز بين المرأة والرجل وفلسفة قانون مناهضة
العنف ضد المرأة نابعة أساسا عن التمييز ،مشيرة إلى الحركة السائدة التي
تشهدها الساحة التونسية في محاربة ظاهرة العنف ضدّ المرأة معتبرة أن هذا
الوضع هو دليل عافية المجتمع التونسي لما يشكله النقاش من أهمية في توجيه
القوانين و مدى حاجة تونس لقوانين تفعل على أرض الواقع حتى و إن قلت
موادها.

تناولت السيدة فاتن السبعي المقاربة الحمائية والزجرية في مشروع القانون
األساسي والتي أكدت بدورها على أن العنف ضد المرأة هو أي فعل عنيف
قصدي صادر ضدّ المرأة نابع أساسا من التمييز المبني على الجنس وهو
مشكل تنمية بالنسبة للمرأة العاملة و غير العاملة له أشكال مختلفة  :جسدية
و نفسية و اقتصادية  .و في سياق أخر أبرزت األستاذة السبعي أن العنف
بين األزواج هو األكثر انتشارا في تونس مؤكدة على ضرورة ترسيخ قيم
المساواة و أهمية الحسم في تجريم التمييز في االجر بين الجنسين.

-

متابعة ومراقبة للمرأة الضحية من قبل المراكز المختصة وذلك إلمكانية تعرضها
للمضايقات من قبل معنفها أثناء التتبع.

-

تقنين اإلشهار التلفزي لضمان حماية المرأة.

-

بيان المراكز التي توفر اإلحاطة للمرأة المعنفة

-

اضافة العنف السياسي المسلط على المرأة ضمن هذا القانون.
تأطير العاملين في مجال اإلحاطة والرعاية والمراقبة والمتابعة خاصة المؤسسات
الردعية.
ضرورة اكتساب المهارات الحياتية (العمل على تكريس التنمية البشرية داخل المؤسسات
التربوية منذ مرحلة ما قبل الدراسة وكذلك داخل مؤسسات اإلحاطة).

-

اإلحاطة بالمرأة الريفية أكثر باعتبارها األكثر عرضة للعنف بشتى أنواعه ويجب أن
تكون المؤسسات الراعية قريبة منها.

-

إيجاد آلية تبليغ عن المرأة المعنفة.

-

-
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إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالزواج من األجانب وخاصة موضوع الجنسية.
توضيح مفهوم مصطلح الجندرة من الناحية القانونية

برنامج تعزيز حقوق النساء

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ومواصلة لفعاليات الندوة التي نظمتها جمعية تونسيات
في هذا الصدد ،نظمت تونسيات يوم  9مارس  2017بنزل المشتل يوم دراسي بعنوان:
«المقاربة اإلجتماعية لمناهضة العنف ضد المرأة :الحماية ،اإلحاطة ،الصلح» تحت
إشراف الدكتورة هالة ونيش ،طبيبة نفسية و مديرة مركز الرعاية النفسية للنساء
ضحايا العنف ببن عروس ،وبحضور ناشطي وناشطات المجتمع المدني.

تعريف و شرح
المفاهيم األساسية
المتعلقة بالعنف
الزوجي

تبيان المؤسسات
التي توفر اإلحاطة
والدعم لضحايا
العنف الزوجي

عرض لطرق تأهيل
ال ُمعنف واستراتيجيات
الصلح

خلُص اليوم الدراسي بالتوصيات التالية:
 القيام بدورات تدريبية لفائدة النساء ضحايا العنف في السجون ،في الفضاء العام،ضحايا العنف الجنسي.
 وضع استراتيجيات وقاية من العنف خاصة في المؤسسات التعليمية. تدريب ناشطي المجتمع المدني على إدارة الصراعات. دورات تدريبية حول العنف السياسي والعنف المؤسساتي. دراسة العوامل النفسية المرتبطة بال ُمعنف. -عالج تأثير العنف المنزلي على الطفل.
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تعزيزا لحقوق النساء و تقوية لقدرات الجمعيات الشريكة و مواصلة
لعملها و األنشطة التي قامت بها والمتعلقة بالقضاء على العنف ضدّ
المرأة و التي أفرزت تقريرا يلخص أبرز وأهم مالحظاتها و اقتراحاتها
و توصياتها حول مشروع القانون األساسي عدد ، 2016/60نظمت
جمعية تونسيات بالشراكة مع جمعية تونسيات قابس يوم  6ماي 217
بقابس يوما دراسيا حول مشروع القانون األساسي عدد2016/60
المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة و ذلك تحت اشراف األستاذة
منية بن قيراط وبحضور المنسقة العا ّمة لجمعية تونسيات السيدة
أمينة الزواري و اخصائيين نفسانيين ونشطاء المجتمع المدني بقابس
واعالميين من راديو  oasis FMوإذاعة تطاوين.
تضمن هذا اليوم الدراسي الورشات التالية:
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تقديم البرنامج :يعمد الناس إلى ابتكار واستخدام تكتيكات خالّقة لجعل عملهم
أكثر فعالية وذلك في جميع أنحاء العالم وعلى كافة المستويات وكذلك على أعلى
مستويات العدالة الدولية .ويستخدم مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق اإلنسان
هذه التكتيكات المبتكرة ويتقاسمها مع آخرين يناضلون من أجل النهوض بحقوق
اإلنسان.

تلقت السيدة منية مزيد دعوة من برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق
االنسان لحضور الدورة االقليمية لتدريب المدربين بعمان التي أقيمت أيام

السيدة منية مزيد

 11و  12و  13و 14و15و 16مارس  2017تحصلت على اثرها على
شهادة تدريب معتمدة في الخمس خطوات الفعالة للمدافعة في قضايا حقوق
االنسان.

يساهم برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق االنسان في بناء قدرة المدربين من المدافعين والمدافعات عن حقوق
االنسان على التخطيط االستراتيجي المنظم لحمالت المناصرة التي تعمل على تحديد مشكل أو قضية لتغييرها نحو
األفضل و ترك أثر ايجابي إضافة إلى القدرة على استخدام تكتيكات تحقق قدر أكبر من النجاح في كسب التأييد في
حقوق االنسان.
و في هذا االطار و تعزيزا لقدرات عضواتها و الجمعيات الشريكة العداد حمالت مناصرة  ،نظمت جمعية
تونسيات يومي  8و  9أفريل  2017دورة تدريبية تحت عنوان «منهجية الخطوات الخمس الستراتيجيات فعالة في
حقوق االنسان» و ذلك تحت اشراف المدربة و نائبة رئيسة الجمعية السيدة منية مزيد و بحضور عدد من الناشطين
في المجتمع المدني و الحقوقيين.
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عملت المدربة في اطار هذه الدورة التدريبية على :
تقسيم المشاركات إلى  4مجموعات تبنت كل مجموعة قضية للمناصرة
و كانت القضايا كاالتي:
ارتفاع نسبة وفاة األمهات عند الوضع
عدم توفر االمن للنساء في الفضاء العام
حق القابلة في استرجاع هويتها المهنية
عدم حرية المراة في ارتداء اللباس الذي تختاره
دراسة عملية المناصرة و المدافعة لهاته القضايا األربع من خالل تقديم
و عرض الخطوات الخمس الستراتيجيات فعالة لحقوق االنسان الخمس و
المتمثلة في:
تحديد المشكل

رسم الخارطة
التكتيكية

صياغة الرؤية

رسم وتحديد
طيف الحلفاء

صياغة خطة
العمل

مواصلة ألنشطة برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق االنسان نظمت
بمقرها ورشة تخطيط
الجمعية أيام السبت واألحد  21-20ماي 2017
ّ
لحملة مناصرة لمشكل»:نقص التجهيزات الطبية الالزمة لسالمة المرأة
الحامل في مستوصف برج شاكير « و ذلك بحضور مجموعة من القابالت
و األطباء و الحقوقيين و نشطاء بالمجتمع المدني.
قامت بالتدريب المدربة منية مزيد بتأطير و توجيه من المدرب عمر
الطباخة و ذلك باالعتماد على منهجية الخمس خطوات الستراتيجيات فعالة
في حقوق االنسان.
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تعني الالمركزية توزيع الوظائف اإلدارية في الدولة بين الهياكل المركزية
وبين ذوات معنوية أخرى مستقّلة بذاتها إداريا وماليا ومتمتعة بسلطة اّتخاذ
القرار واختصاصات ذاتية يقرها لها القانون تمارسها وفقا لمبدأ التدبير الحر.
في هذا االطار و ضمن أنشطة مشروع تعزيز و ادماج النساء في الحوكمة
المحلية  ،نظمت جمعية تونسيات يومي السبت  4واألحد  5مارس  2017دورة
تدريبية حول «تكريس مسار الالمركزية في تونس عبر االنتخابات البلدية
ومجلة الجماعات المحلية « لفائدة مجموعة من النساء التونسيات من معتمديتي سيدي ثابت من والية اريانة
وطبربة من والية منوبة و ذلك تحت اشراف السيد حاتم بن محمود المختص في القانون العام والحوكمة المحلية .
تمثلت اهداف الدورة في اطالع المشاركات على محتوى مجلة الجماعات المحلية ومضامينها التي تخص
الحكومة المحلية ودعائم النظام الالمركزي الذي تبنته الدولة التونسية والجوانب المتعلقة بتشريك النساء في صنع
القرار كخطوة أساسية من أجل إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية اضافة إلى تدريبهن و تكوينهن حول مسار
االنتخابات البلدية .

بهدف تنمية مهارات االتصال والتوصل لدى المشاركات و واكتساب القدرة
على التعبير عن أفكارهن بشكل واضح أمام اآلخرين والتقدم نحو النجاح في
الحياة العامة ،
نظمت جمعية تونسيات يومي  25و  26مارس  2017دورة تدريبية تحت
عنوان «القيادة وفن الخطابة «بأحد النزل بالعاصمة تحت اشراف المدرب
يسري مقديش مستشار مصالح عمومية و مختص في الحوكمة المحلية
تمثلت محار الدورة في :

تعريف القيادة
فنيات اإلعداد و اإللقاء
تعلم كيفية التحكم في اإلرتباك و التوتر

النشرية االلكترونية جلمعية تونسيات -مارس - 2017جوان2017

11

أهمية مشاركة النساء في الحوكمة المحلية كان موضوع اليوم التحسيسي
األول الذي نظمته جمعية تونسيات يوم األحد  19مارس  2017بقصر بلدية
وادي اللّيل من والية منوبة بالشراكة مع جمعية آفاق بالجديدة و مكونات
المجتمع المدني و كذلك اليوم التحسيس الثاني  8أفريل  2017بأريانة بمقر
جمعية "أولياء و مربون من أجل التلميذ " و ذلك تحت اشراف الخبير في
الحوكمة المحلية األستاذ حاتم بن محمود و بحضور الكاتبة العامة لجمعية
تونسيات السيدة منى بحر .

انتظمت يوم الجمعة  14أفريل  2017بمقر والية منوبة جلسة جمعت كل
من رئيسة جمعية تونسيات و منسقة البرنامج سهام الرياحي و ثلة من حرفيات
معتمدية طبربة بالسيد المعتمد األول لوالية منوبة السيد جمال الجويني و السيد
معتمد طبربة سفيان الجبار حول إمكانية توفير مقر إلنشاء مركز تكوين في
مجال الصناعات التقلدية بمختلف االختصاصات بمنطقة طبربة لتكوين الفتيات
و الشباب المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة و توريث الحرفة التقليدية
ألجيال صاعدة القادرة على التطوير و التميز و الصعود بالمجال الحرفي نحو
السوق العالمية.
لقيت حرفيات معتمدية طبربة في إطار الجلسة كل التعاون من قبل السلط
المحلية و الجهوية.
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انتظم يوم السبت  22أفريل  2017بأحد النزل بتونس العاصمة حفل اختتام برنامج تعزيز وادماج النساء
بالحوكمة المحلية "مسار" الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جمعية تونسيات والوكالة االسبانية للتعاون الدولي والتنمية
وذلك تحت اشراف السيدة هندالبوزيريرئيسة الجمعية والسيد رافايال بانيدا ممثل الوكالة اإلسبانية وبحضور أعضاء
الجمعية وبعض السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمنتفعات بالبرنامج.
اشتمل االحتفال الختامي على مجموعة من المداخالت والشهادات تعلقت بمكونات البرنامج ومراحل تنفيذه
والصعوبات التي اعترضت القائمين عليه ثم فتح باب النقاش حول دور المرأة في الفضاء المحلي وأختتم بالتركيز
على مخرجات البرنامج مع تقديم بعض التوصيات.
امتد البرنامج بين سنتي  2015و 2017في فترة تزامنت بوضع أسس الحوكمة المحلية بتونس حسب مقتضيات
الباب السابع من دستور  2014التي تدعوا الى المشاركة الفاعلة لجميع المتدخلين في الفضاء المحلي مع تعميم النظام
البلدي وتدعيم الالمركزية.
ورغم حزمة القوانين التي سنت لتدعيم دور المرأة وتسهيل مشاركتها الفعالة في اتخاذ القرار فان الواقع اليزال
مشوبا بتهميشها وتعدد اشكال التمييز ضدها في مجتمع يغلب عليه الطابع الذكوري ويتطلب تغيير آرائه ونظرته
للمرأة لتكثيف العمل الميداني والتحسيسي ولضرورة مشاركة المرأة واعطائها الفرصة إلثبات جدارتها في صنع
القرار ودفع التنمية.
في هذا السياق تم ضبط الهدف العام للبرنامج والمتمثل في مساهمة جمعية تونسيات في دفع المرأة للمشاركة في
اعداد وبلورة السياسات العامة على المستوى المحلي .وقد تم تفصيله كالتالي:
•
•

تدعيم مشاركة المرأة في مراكز أخذ القرار والحوكة المحلية.

تعزيز قدرات التونسيات القانونية والقيادية في الجهات وفي الوسط الريفي.

ولتحقيق اهداف البرنامج قامت الجمعية بإعداد وتنفيذ مخطط عمل متكامل اشتمل على:
• دورات تكوينية في مجاالت عدة نذكر من بينها الجوانب المرتبطة بحقوق االنسان والمرأة ،مبادئ الالمركزية
والحوكمة المحلية واالنتخابات،صياغة ورقات السياسات العا ّمة ،حمالت المناصرة ،القيادة والتواصل...
• ورشات عمل لتمكين المشاركات من محاكات وممارسة العمل المحلي واخذ القرار واالعداد لالنتخابات،
تقنيات اعداد المشاريع والتصرف فيها وطرق اعدادمشاريع التنمية المحلية الدامجة للمرأة.
• أيام تحسيسية في بعض معتمديات واليتي أريانة ومنوبة بالتعاون مع بعض الجمعيات المحلية لتعريف
مختلف شرائح المجتمع في هذه الجهات بالالمركزية ومبادئ الحوكمة المحلية والديمقراطية التشاركية
وتحسيسهم بضرورة المشاركة في الفضاء المحلي للتعبير عن مواطنتهم.
• اعداد وتنفيذ حمالت مناصرة لفائدة بعض المشاريع المحلية والتواصل في شانها مع السلط الجهوية
والمحلية.
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اما فيما يخص الفئة المستهدفة فان البرنامج كان موجها إلعداد  50امرأة من واليتي اريانة ومنوبة وتحديدا
معتمديتي سيدي ثابت وطبربة.
بالعودة الى فعاليات حفل اختتام برنامج المسار الذي افتتح بكلمة ترحيبية من األستاذةهند بوزيري شكرت فيها
جميع الذين شاركوا في بلورة وتنفيذ هذا المشروع وخاصة الطرف االسباني ثم أتت على اهداف البرنامج ومكوناته
ومراحل انجازه وفي سياق عرضها ذ ّكرت األستاذة بوزيري بالصعوبات التي تالقيها المرأة في الوسط الريفي
والتهميش الذي تتعرض اليه .ذلك ان اكثر من  300ألف تونسية ليست لها بطاقة هوية وغير مسجلة في القوائم
االنتخابية كما طرحت اشكالية تعريفهن بمبادئ الحوكمة المحلية واالسلوب الذي وجب اعتماده في هذا المجال مع
التأكيد على ضرورة العمل للوصول الى العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع مكونات المجتمع.
وعبرت رئيسة الجمعية في ختام كلمتها عن سعادتها لما ابدته المنتفعات بالبرنامج من حرص على مواكبة جميع
مراحله رغم ظروفهن العائلية و االجتماعية.
أحيلت بعد ذلك الكلمة الى السيد رافايال بانيدا ممثل الوكالة االسبانية للتعاون الدولي والتنمية الذي عبر عن
سعادته بالتواجد في تونس والتعاون مع جمعية تونسيات واكد على اهمية مشاركة المرأة في الحوكمة المحلية مقدما
بعض االمثلة من الدول الغربية واسبانيا تحديدا التي لم تصل الى تحقيق مساواة حقيقية بين المرأة والرجل اال في
العشرية االخيرة القتناع المرأة بأهمية دورها وحرصها على ان تكون فاعلة في مواقع اخذ القرار دون أن تكون
واجهة سياسية.
تلى ذلك عرض ألنشطة المشروع لمنطقتي طبربة وسيدي ثابت وتحدثت المشاركات على صعوبة اقناع المرأة
الريفية باالنخراط في مثل هذه المشاريع مع وجود بعض المشاكل في التنسيق مع السلط المحلية وبعض الهياكل
العمومية في البداية اال ان المنتفعات من البرنامج تحلين بالمواظبة والنشاط وكان حضورهن مثاليا رغم صعوبة
الظروف وبعد المعتمديتين عن العاصمة.
قام بعد ذلك السيد يسري مقديش بعرض حول االنتخابات ومشاركة المرأة وفي األخيرافتتح النقاش الذي تمحور
أساسا حول الصعوبات التي تالقيها النساء اليوم في عالقتها بالفضاء العام ومشاكل عزوف الشباب والمرأة عن
االنتخابات ونحن امام استحقاق قريب يتمثل في االنتخابات البلدية المزمع اجراؤها في  17ديسمبر .2017
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تمثلت مخرجات برنامج المسار والتي تجلى العديد منها في حفل االختتام في النقاط التالية:

1

ثراء المجموعة التي تم تدريبها من حيث السن والمستوى التعليمي والذي يؤكد
ان االندماج في الحوكمة المحلية يهم كل الفئات العمرية من شباب وكهول وكل
المستويات التعليمية.
نجاعة العمل التحسيسي في حشد همم التونسيات وتقريب وجهات النظر بين
المرأة والرجل الذي ابدى استعداده لمساعدة المرأة لالندماج في الفضاء المحلي
خاصة في األيام التحسيسية التي كان فيها الحضور مشتركا

3

أهمية العمل الشبكي وتشريك كل الفاعلين في المجتمع المدني لضمان ديمومة
النتائج التي حققها البرنامج وتدعيمها وتمكين المرأة الريفية من فضاء محلي
للتحاور والتعلم.
انضباط التونسيات وحرصهن على التعلم والتكون لحذق اليات المناصرة
والمشاركة في اخذ القرار وبعث المشاريع االستثمارية ودعم التنمية المحلية
المستدامة.

5

4

اقتناع المشاركات بأهمية المقاربة التنموية المبنية على النوع االجتماعي وطرق
اقتراح مشاريع تلبيحاجيات وخصوصيات المرأة .

تطوير الجانب القيادي في المرأة وقدرتها على التواصل في الفضاء العام وإقناع
منظوريها.

7

2

6

خلق مجموعة من القيادات النسائية القادرة على المشاركة في االنتخابات البلدية
والترشح للمجالس البلدية..

الحرص على ديمومة البرنامج من خالل مرافقة ومساندة المنتفعات في القيام
بالحمالت التحسيسية وحمالت المناصرة.
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15

عملت جمعية تونسيات على التركيز على العنصر الشبابي من
خالل االهتمام بقضاياهم و شواغلهم و محاولة تحوير العلم النظري إلى
مهارات عملية و تعزيز القدرات و المهارات و القيم االيجابية لديهم و
زعزعة بعض الرواسب السلبية وذلك عن طريق نشر ثقافة النجاح من
خالل دورات تدريبية تفاعلية تحكي واقعهم و تعكس اهتماماتهم .
لذلك نظمت «جمعية تونسيات» دورة تدريبية بعنوان «النجاح في
عالم متغير» أيّام  25و 26مارس  2017بتونس مع األستاذ» محمد
موالي إسماعيلي» المدرب المعتمد ورئيس مركز النجاح والتنمية في
المغرب وذلك بحضور  35شابا وشابة و تحت اشراف الكاتبة العا ّمة
لجمعية تونسيات السيدة « منى بحر».

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز روح المنافسة اإليجابية واالعتماد على الذات وتمكين المتدرب من حسن إدارة ذاته
وتطوير قدراته لتحقيق النجاح وذلك من خالل :
 االعتماد على الرؤية الكونية للقرآن إدارة الذهن وبناء عقلية نقدية فك القناعات السلبية وتعويضها بقناعات إيجابية حسن إدارة الوقت التخطيط االستراتيجي -إدارة األولويات

16

باحلوكمةمتغري
النساء يف عامل
وإدماجالنجاح
تعزيزمهارات
برنامج
املحلّية
برنامج

لذلك و تماشيا مع متطلبات المرحلة التي تمر بها بالدنا عمل المجتمع المدني من خالل عدّة مشاريع و برامج
و أنشطة على توعية الشباب بمخاطر هذه الظواهر و دعوتهم إلى نبذ كل مظاهر العنف و نشر ثقافة الحوار و
قبول االخر ,
الممول من قبل برنامج األمم المتّحدة االنمائي و الذي يقع تنفيذه
وفي هذا االطار يندرج مشروع نادي تمكين
ّ
من قبل جمعية تونسيات بالشراكة مع مركز التكوين و النهوض بالعمل المستقل بالتضامن و الذي يهدف إلى خلق
فضاءات للحوار و النقاش و تبادل االراء لتعزيز التعايش السلمي خاصة في المناطق و األحياء المهمشة و نبذ
العنف و التطرف .
انطلق تنفيذ هذا المشروع بتنظيم جولة برية إلى والية زغوان تزامنا مع حلول السنة االدارية  2017شارك
فيها  50متربصا  ،تضمنت مجموعة من الورشات على غرار تعليمهم مهارات القيادة و عرض صفات القائد و
كيفية العمل داخل مجموعات و كيفية التعامل مع األخر و قبول االختالف .
تم خالل هذه الجولة اختيار  25متربصا ليواصلوا بقية األنشطة و ليقوموا بتكوين نادي بمركز التكوين.
كيفية تكوين نادي و اختيار شعارله و تحديد أهدافه كان محور النشاط الثاني الذي نظمته تونسيات لفائدة
المتربصين الذين وقع اختيارهم .
اما بقية األنشطة فقد تمثلت في تنظيم دورات تدريبية حول «التواصل و أخذ الكلمة أمام الجمهور» الهدف
منها هو تعليمهم مهارات و تقنيات التواصل و ايصال أفكارهم و التعبير بكل وضوح أمام الجمهور« ،القيادة
و ريادة األعمال» و ذلك العدادهم لسوق الشغل من خالل تدريبهم على طرق بعث المشاريع و كيفية تكوين
الشركات »،المواطنة و ثقافة الحوار « و ذلك لبيان حقوقهم و واجباتهم و كيفية ممارسة المواطنة إضافة إلى
تعليمهم أداب الحوار و كيفية االستماع إلى االخر و قبول النقد و كيفية الرد و التعامل معه.
وصوال إلى المرحلة الثانية من المشروع و التي تتمثل في تدريب االقران هذهالمرحلة تعتمد أساسا على تكليف
المتربصين الذين تلقو الدورات السابقة باعادة تقديمها لبقية متربصي المركز و ذلك بهدف :
تعميق االفكار و المعارف التي تلقوها أثناء التدريب
إعطاء فرصة للمتربص للتقديم و التدريب
تعميم الفائدة لبقية متربصي المركز
النشرية االلكترونية جلمعية تونسيات -مارس - 2017جوان2017
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في إطار مشروع تمكين ،و ضمن فعاليات نادي تمكين الذي وقع تأسيسه
من قبل متربصي مركز التكوين و النهوض بالعمل المستقل بالتضامن ،و
سعيا لتطوير مهارات الشباب خاصة فيما يتعلق بالتواصل و أخذ الكلمة أمام
الجمهور ،نظمت الجمعية يوم السبت  25مارس  2017باحد النزل بالعاصمة
دورة تدريبية حول تقنيات التواصل و أخذ الكلمة أمام الجمهور تحت اشراف
المدرب حاتم بن محمود و بحضور السيدة منية مزيد نائبة رئيسة الجمعية.
تضمنت الدورة التدريبية الورشات التالية:
 شرح مفهوم التواصل و االتصال تحديد تقنيات التواصل تحديد مراحل االستعدادألخذ الكلمة أمام الجمهور عرض شريط وثائقي بخصوص طرق و أساليب التحدث امامالجمهور

صة إلى
لمزيد تعزيز قدرات الشباب و تطوير مهاراته و إعداده خا ّ
سوق الشغل ومواصلة ألنشطة برنامج نادي تمكين  ،نظمت الجمعية يوم
السبت  1أفريل  2017دورة تدريبية لفائدة متربصي مركز التكوين و
النهوض بالعمل المستقل بالتضامن حول فن القيادة و إدارة األعمال و
ذلك تحت اشراف المدرب السيد حمادي بولعراس و بحضور نائبة رئيسة
الجمعية السيدة منية مزيد.
عمل المدرب خالل هذه الدورة على شرح قواعد و مراحل تكوين
الشركات  ،والمهارات التي يجب أن تتوفر لدى القائد مبيّنا قواعد النجاح
داخل فضاء الشغل.

18

برنامج نادي تكوين

تشمل ثقافة المواطنة المشـاركة الواعيـة والفاعلـة لـكل شـخص
دون اسـتثناء ودون وصايـة صلـب األطر السياسـية واالقتصاديـة
واالجتماعيـة والثقافيـة  ،و الحوارهو شكل من أشكال التّواصل
اإلنساني ،و أسلوب لتبادل األفكار والمعلومات بين النّاس ،وسماع آراء
جو يسوده التّفاهم ، ،واالحترام ،وتتوفّر فيه
ك ّل طرف من األطراف في ّ
حريته في التّعبير عن آرائه
شروط اإلنصات للمتكلّم ،وإعطاء ك ّل طرف ّ
ومعتقداته ،بعيدًا عن التّعصب أوالعشوائيّة في ّ
الطرح الفكري.
و في هذ ا االطار و سعيا منها لترسيخ مفهوم المواطنة و تعزيز
ثقافة الحوار لدى متربصي مركز التكوين المهني و العمل المستقل بحي
التضامن ،نظمت جمعية تونسيات يوم السبت  29أفريل 2017دورة
تدريبية بعنوان «المواطنة و ثقافة الحوار» و ذلك تحت اشراف المدرب
يسري مقديش و مدير مركز التكوين المهني و العمل المستقل بحي
التضامن السيد فيصل المناعي.
تضمنت هذه الدورة الورشات التالية:

تعريف المواطن و الوطن
الحقوق و الواجبات
ممارسة حق المواطنة
االختالف
ثقافة الحوار
فنيات التواصل و االقناع و كسب التأييد.

النشرية االلكترونية جلمعية تونسيات -مارس - 2017جوان2017

19

نظمت جمعية تونسيات خمس دورات في تدريب األقران أيام
 18و 21و22و23و 24ماي  2017بمركز التكوين و النهوض
بالعمل المستقل بالتضامن لفائدة المتربصين و ذلك تحت اشراف
الميسرة ثريا القارصي و بحضور نائبة رئيسة جمعية تونسيات
السيدة منية مزيد.

تمثلت مواضيع التدريب في ما يلي :
التواصل و أخذ الكلمة أمام الجمهور
فن القيادة و ريادة األعمال
المواطنة و ثقافة الحوار

20

برنامج نادي تكوين

نظمت الجمعية يوم الجمعة  26ماي حفل اختتام مشروع نادي تمكين
بمركز التكوين و النهوض بالعمل المستقل بالتضامن و ذلك تحت اشراف
مدير مركز التكوين السيد فيصل المناعي و السيدة هند البوزيري رئيسة
الجمعية والكاتبة العامة للجمعية السيدة منى بحر و السيدة منية مزيد
بحضور مجموعة من الشخصيات الوطنية على غرار كاتبة الدولة لدى
وزارة التكوين و التشغيل السيدة سيدة الونيسي و أعضاء مجلس النواب
السيد صحبي عتيق و السيد حسن العمري و السيد يوسف الجويني و
المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بأريانة السيد فؤاد العزري و
بعض إطارات اإلدارة الجهوية .

عرضت السيدة هند البوزيري في مداخلتها مسار تنفيذ أنشطة مشروع تمكين
متمنية أن يكون هذا البرنامج مشروعا نموذجيا و أن يقع تعميمه في بقية المراكز
بجميع واليات الحمهورية كما عبرت عن فرحها لالنطباعات االيجابية للمتربصين
السيدة هند البوزيري

حول هذا البرنامج الذي ساهم في تطوير قدراتهم و تغيير طريقة تفكيرهم .

من جهتها أكدت السيدة «سيدة الونيسي» مدى أهمية مثل هذه المبادرات التي
من شأنها أن ترقى بمستوى المتريصين من جميع النواحي مثمنة مجهودات
الجمعية و اهتمامها بهذه الفئة التي لم يسعفها الحظ لمواصلة مسارها الدراسي
و توجهت نحو التكوين المهني كما استعرضت بعض االجراءات التي اتخذتها
وزارة التكوين المهني و التشغيل التي سيتم تفعيلها مستقبال على غرار خلق
مواطن شغل و ايجاد تربصات للمتخرجين الجدد.
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تعدّ الحملة المواطنية حملة تطوعية يقوم على أنشطتها مجموعة من الناشطين
والناشطات من المجتمع المدني و ذلك بهدف احداث تغيير ايجابي.
في هذا األطار و ضمن أنشطة مشروع الترويج للمدن اآلمنة و الخدمات
المستجيبة للنوع االجتماعي،نظمت جمعية تونسيات دورتين تدريبيتين حول
«طرق و آليات تنظيم حملة مواطنية» األولى كانت يوم األحد  5مارس 2017
بحضور عدد من الجمعيات الناشطة بمنطقة المروج :الكشافة التونسية فوج
المروج  5الكشافة التونسية فوج المروج  5جمعية الكرامة جمعية رحاب الخير
جمعية األسرة و الثانية كانت يوم األحد  19مارس  2017و بحضور بعض
بمقرها و تحت اشراف
متساكني منطقة باردو وعدد من الجمعيات الناشطة وذلك ّ
المدرب يسري مقديش
ّ
مخطط عمل لتنظيم حملة مواطنية للتحسيس
تهدف هذه الدورات إلى :وضع
بمشكل تعرض الفتيات للتحرش في وسائل النقل و كيفية معالجته

مواصلة لتنفيذ أنشطة مشروع الترويج للمدن اآلمنة و المستجيبة للنوع
االجتماعي نظمت آكشن آيد منظمة المنطقة العربية بالتعاون مع جمعية
تونسيات أيام  27و  28و  29و 30مارس دورة تدريبية حول «تقنيات
المناصرة «بدار زغوان و ذلك لفائدة الناشطين بالمجتمع المدني بكل من
منطقة المروج و بني خيار و باردو و تحت اشراف المدربة كريمة آيات
المجند .تضمن التدريب الورشات التالية  :مدخل إلى مفهوم المناصرة
منهجية حقوق االنسان في المناصرة خطوات سير عملية المناصرة تحديد
الغاية و األهداف في المناصرة قضية عملية المناصرة تحليل السياسات و
صنع القضية تحليل أصحاب القرار و ذوي التأثير صياغة و تطوير رسائل
المناصرة عرض الرسائل

22

العامة املستجيبة
برنامج لترويج للمدن اآلمنة واخلدمات ّ
للنوع االجتماعي

ادماج مقاربة النوع االجتماعي في وسائل النقل و التنقل «كان محور
اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية تونسيات اليوم االربعاء  17ماي 2017
بأحد النزل بالعاصمة في اطار مشروع الترويج للمدن اآلمنة و الخدمات
المستجيبة للنوع االجتماعي و ذلك بحضور كل من السيدة لطيفة جردق
مديرة االتصال و الجوانب االجتماعية بشركة تونس للشبكة الحديدية
السريعة و الميسر أنيس بن يونس الخبير في المتابعة و التقييم و نشطاء
المجتمع المدني و المنظمة التونسية للكشافة بكل من منطقتي باردو و
المروج  .تطرقت السيدة هند البوزيري في مداخلتها إلى تقديم المشروع و
أهدافه العا ّمة مبينة مختلف االشكاليات والصعوبات و مدى أهمية ادماج
مقاربة النوع االجتماعي في الوصول إلى الخدمات العا ّمة  .من جهتها
ّ
الخط السريع بتونس الكبرى و
قامت السيدة لطيفة جردق بتقديم مشروع
تطور أشغاله .أما السيد أنيس بن يونس فقد طرح في مداخلته تقييم و
بيان ّ
متابعة اعتماد المقربة الجندرية في بعض الدول األجنبية

نضّمت تونسيات يوم الخميس  22جوان  2017حملة توعوية حول «التحرش
في األماكن العامة و صعوبة التنقل «بشارع الحبيب بورقيبة بباردو .تمثلت أهداف
هذه الحملة في  :توعية متساكني باردو بالتغييرات التي ستقام بالمعتمدية على
مستوى التنقل و المخاطر الناتجة عنها
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في اطار تواصل االحتفاالت باليوم العالمي للمرأة و الذي يوافق 8
مارس من كل سنة  ،نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و األسرة
بالشراكة مع الديوان الوطني لألسرة و العمران البشري و جمعية
تونسيات و المنظمة التونسية للهالل األحمر و دار الشباب المتنقلة والية
تونس يوم األحد  19مارس  2017يوم تنشيطي بعنوان « من أجل أسرة
آمنة «و ذلك بالمركز المندمج للشباب و الطفولة بحي الخضراء
تضمن هذا اليوم عدّة ورشات تمثلت في :

تنشيط اذاعي

عيادة مجانية

ورشة رسم
لألطفال
ورشة رقص

ورشة
للنساء
الحاضرات حول طرق
الكشف المبكّر عن سرطان
الثدي و مدى ضرورة االهتمام
بالصحة االنجابية لدى
المرأة

ورشة اسعافات
أولية

24

للمجتمع المدني دور هام في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها الصحية
واإلنجابية وحقوقها المدنية ،في هذا اإلطار نظمت جمعية تونسيات يوما
تحسيسيا تحت عنوان «الحقوق الصحية والمدنية للمرأة في الوسط الريفي
« بالشراكة مع رابطة تونس للثقافة والتعدد ومنظمة الهالل األحمر
التونسي وجمعية إنماء تستور وجمعية منشطين بال حدود وذلك يوم 9
أفريل  2017بقرية واد زيتون بباجة.

 عيادات طبية مجانية لفائدةمتساكني القرية مع مجموعة من األطباء
المتطوعون (طب عام /طب نساء/طب أسنان)

 -ورشة إسعافات أولية لفائدة األطفال

 -فقرات تنشيطية لفائدة األطفال

 حلقات توعوية لفائدة مجموعة منالنساء حول الحقوق السياسية واالجتماعية
للمرأة في الوسط الريفي وأهمية مشاركتها
في االنتخابات المحلية القادمة
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شهدت السنوات األخيرة في تونس خاصة بعد الثورة ارتفاعا في نسب
العنف بالمدارس  ،فقد بات التلميذ و األستاذ على حد سواء ضحية للعنف
اللفظي أو الجسدي بالمؤسسات التربوية ،مما جعل أخصائيي علم االجتماع
يدقون ناقوس الخطر ويبحثون عن أسباب ارتفاع العنف بالمدارس و طرق
معالجته ،
والعنف في المؤسسات التربوية والشبابية ظاهرة يهتم بها مختلف المعنيين
بالوسط المدرسي من هياكل مختصة وإطار تربوي وأولياء ومجتمع مدني،
وفقا لبعض الدراسات تعود هذه الظاهرة إلى الظروف النفسية واالجتماعية
واالقتصادية المتشابكة و منها :عدم االستقرار العائلي الذي يؤثر في نفسية
الطفل أو المراهق والذي يجعل ردة فعله عنيفة تجاه زمالئه ومدرسيه ومن
جهة أخرى الليونة المفرطة التي يتعامل بها بعض األولياء مع ابنائهم
والتي من الممكن أن تؤدي إلى انتشار مثل هذه السلوكات العنيفة.
وفي هذا االطار و حرصا منها على توعية اليافعين بخطورة هذه
الظاهرة نظمت جمعية تونسيات بالشراكة مع المركب الشبابي و الرياضي
بسيدي حسين الجيارة يوم السبت  29أفريل  2017جلسة حوارية بعنوان
«الشباب و العنف في المؤسسات الشبابية و التربوية «وبحضور 21
مشاركا تحت اشراف الميسرة والمختصة النفسية االستاذة ندى فراوة
استهلت الجلسة الحوارية بتمرين تحفيزي قصد التعرف على المشاركين
من خالل رؤاهم وطموحاتهم و التحديات التي يواجهونها ،ثم قدمت السيدة
ندى فراوة عرضا نظريا يتمثل في عرض لصور بعض ضحايا العنف
وصور لل ُمعَنيفين قصد رصد مواقف المشاركين ورد ود أفعالهم وذلك من
خالل تقمص دور الضحية أو المعَنف..
بعد ذلك عرضت السيدة ندى التعريفات النفسية واالجتماعية للعنف
وأشكاله ومختلف تداعياته ثم قامت بورشة لفائدة الحاضرين تضمنت
أرائهم حول أسباب العنف ومظاهره والحلول التي يرونا للتصدي لهذه
الظاهرة.

26

يعدّ ارتفاع معدل استخدام وسائل التواصل االجتماعي في السنوات األخيرة على
غرار الفايسبوك و االنستغرام في صفوف الشباب خاصة و في جميع أنحاء العالم
ظاهرة متفشية و خطيرة و ذلك لما ينجر عنها من تأثيرات سلبية في عالقة باختالل
التوازن البدني والعقلي سواء تعلق االمر بالطفل أوالمراهق أو حتى الكهول إلى جانب
تعطل حياتهم االجتماعية مع مرور الزمن.
في هذا االطار و بهدف توعية الشباب بمخاطر االدمان الرقمي ،نظمت المندوبية
الجهوية لألسرة و العمران البشري بالشراكة مع جمعية تونسيات و الهالل األحمر
التونسي يوم  10جوان  2017حملة تحسيسية تحت عنوان «الوقاية من السلوكيات
المحفوفة بالمخاطر و االدمان الرقمي»بتونس المدينة و ذلك بهدف توعية الشباب و
الكهول بمخاطر التدخين و االدمان على المواقع و الصفحات االجتماعية و ذلك عن
المارة بمختلف شرائحهم العمرية .
طريق توزيع بعض المطويات و التواصل مع
ّ
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