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إنّه لمن دواعي سرورنا أن نقدّم لكم العدد الحادي عشر من نشريتنا الفصلية ،التّي تتضمن مختلف الندوات و
الفعاليات و األنشطة التي نظمتها وشاركت في تنظيمها جمعية تونسيات بداية من شهر جويلية و إلى غاية شهر
أكتوبر لتكون حلقة وصل بيننا و بين منخرطاتنا ومتابعينا و جميع الفاعلين و الناشطين في المجتمع المدني و التي
سن إالّ
نأمل من خاللها أن نترجم حرصنا الدائم على النوعيّة الجيّدة لألنشطة و أن نؤّ كد ّ
أن هذه النشريّة لن تتح ّ
من خالل مساهمتكم القيّمة عبر مالحظاتكم و انتقاداتكم.
تض ّمن هذا العدد ،جميع األنشطة و التّحركات التي ت ّم تنفيذها في اطار مشروع»تعزيز حقوق المرأة» أبرزها
السعي لشرح و نشر و تبسيط القانون األساسي المتعلق عدد  58بالقضاء على العنف ضدّ المرأة و الذي ت ّمت
المصادقة عليه في أوت . 2017
كما تواصل تونسيات من خالل مشروع الترويج للمدن اآلمنة للنساء و الخدمات المستجيبة للنوع االجتماعي
العمل على ضمان التنقل اآلمن للنساء من خالل القيام بجملة من الحمالت التحسيسيّة في هذا الصدد.
من جهة أخرى و سعيا منها لتحقيق أهدافها و تعزيز قدرات الجمعيات الشريكة عبر الجهات تعمل تونسيات
على تفعيل و تطوير الشراكات من خالل المشاركة و دعم العديد من التظاهرات .
نحن دائما في انتظار مالحظاتكم و اقتراحاتكم التي من شأنها أن تثري هذه النشرية و ترتقي بنا نحو األفضل.

متابعة شيّقة

خ� ي ن
ئ
الد� – الكرم
 24جويلية : 2017
شاط ي

سعيا لتحقيق أهداف مشروعها «تعزيز حقوق النساء « والمتمثلة في تعزيز قدراتها و
قدرات شراكائها من الجمعيات عبر الجهات نظمت جمعية تونسيات بالشراكة مع الديوان
الوطني لألسرة والعمران البشري و دار الشباب خير الدين بالكرم و والمركب الشبابي
ابن سينا الكبارية والمركب الشبابي والرياضي سيدي حسين الجيارة يوما تنشيطيا
بعنوان « لنحمي شبابنا وذلك « يوم  24جويلية  2017بشاطئ خير الدين الكرم.

تضمن هذا اليوم التنشيطي مجموعة من الورشات تمثلت في:

 ورشة توعوية للشباب حول مخاطر اإلدمان ورشة للتعريف بفيروس السيدا والوقاية منه -ألعاب تنشيطية
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تعمل جمعية تونسيات على توعية النساء وتثقيفهن
صحيّا وتمكينهم من حق ّهن في العالج والصحة،
وبالشراكة مع الديوان الوطني لألسرة والعمران
البشري و المندوبية الجهوية لشؤون المرأة واألسرة
بتونس ومعتمدية سيدي حسين السيجومي والهالل
األحمر التونسي نظمت جمعية تونسيات يوما توعويا
لمكافحة سرطان الثدي

تضمن هذا اليوم التّحسيسي الورشات التالية:
 ورشة تحسيسية في مجال التّقصي المب ّكر لسرطان الثديمداخلة حول تأثير العوامل النفسية وسرطان الثدي مداخلة حول السلوكات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب-ورشة في اإلسعافات األولية
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يأ�م  11و 12أوت  – 2017بنابل
تحتفل تونس سنويا باليوم الوطني للمرأة و الذي يوافق يوم  13أوت من كل
سنة وفي هذا االطار شاركت جمعية تونسيات أيام  11و 12أوت  2017في
الفعاليات التي نظمتها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة واألسرة بنابل احتفاال
بالعيد الوطني للمرأة و الذي كان تحت شعار «المرأة و السلم و التنمية» حيث
أثثت تونسيات ورشتين األولى بعنوان « مناهضة العنف ضدّ المرأة « و»
الثانية بعنوان مشاركة المرأة في الحوكمة المحلية والمحلية « و ذلك بتسيير
السيدة هاجر الدريدي و اآلنسة سهام الرياحي .
ت ّم فيهما التعريف بالقانون األساسي لمناهضة العنف ضد النساء و تبسيط
التعرف
محتوى القانون و طرق تفعيله .و مشاركة المرأة في الحوكمة المحليّة و
ّ
على النظام البلدي المحدث و أهميّة مشاركة المرأة فيه ودفع التنمية المحلية و
دورها في تفعيل عمل اللجان و تطبيق الديمقراطية التشاركية.

 27-26أوت 2017
تمثل الديمقراطية التشاركية جملة من اآلليات واإلجراءات التي تم ّكن من
إشراك المجتمع المدني والمواطنين عموما في صنع السياسات العامة وتمتين
الدور الذي يلعبونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الشأن العام عن طريق
التفاعل المباشر مع السلطات القائمة ،سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد
المحلّي وتعتبر االنتخابات البلديّة خطوة أساسية الرساء الديمقراطية التشاركية
الحرة دورة
 ،في هذا االطار نظمت الجمعية بالشراكة مع جمعية صوت المرأة
ّ
تدريبية حول «الحوكمة المحليّة واالنتخابات البلدية» وذلك أيام  26و  27أوت
 2017تحت إشراف المدرب ومستشار المصالح العمومية والخبير في الحوكمة
المحلية األستاذ يسري مقديش و بحضور نائبة رئيسة الجمعية و بمشاركة 19
مشاركا ومشاركة.

6

برنامج تعزيز حقوق املرأة

عمل المدرب خالل اليوم األول من التدريب على توضيح و بيان اإلطار
القانوني ال ُمنظم للجماعات المحلية ،إضافة إلى آليات إنفاذ البند السابع من
الدستورو المتعلق بالسلطة المحلية وذلك من خالل:

 .تعريف الالمركزية

والحوكمة المحليّة

 .التعريف بالتنظيم اإلداري التونسي
للهياكل والسلط اإلدارية

 .التعريف بالهياكل الالمركزية الترابية

 .القيام بتقديم فصول مجلّة
الجماعات المحليّة وتبسيطها للحضور.

كما قام المدرب بعرض شريط وثائقي حول الحوكمة المحليّة والالمركزية والذي طرح من خالله
مسألة البيروقراطية االدارية في تونس والطرق المختلفة ألخذ القرار والتي يجب أن تنص على
خصوصية كل منطقة.
أما اليوم الثاني فقد تناول المدرب خالله التعريف بمختلف شروط التّرشح لإلنتخابات البلدية وكيفية
تعمير مطالب الترشح .مسلطا الضوء في جزءه الثاني على الفرص المتاحة للمرأة في االنتخابات
البلدية وذلك من خالل تقديم نسب وصولها تاريخيا للمجالس االنتخابية وطريقة توزيع أعضاء المجالس
البلدية حسب الجنس.
معرفا بنظام اإلقتراع وكيفية تكوين المجلس البلدي.
كما قام المدرب بتمارين تطبيقية في هذا الصدد ّ
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أكتو� 2017
30
ب
سبتم�  2017و  22ب
سعيا منها لمزيد شرح و التعريف بالقانون األساسي المتعلق
بالقضاء على العنف ضدّ المرأة و تبسيط المفاهيم الواردة فيه
نظمت جمعية تونسيات يوما دراسيا حول هذا القانون والذي
تمت المصادقة عليه مؤخرا و ذلك تحت اشراف القاضية و
الباحثة في القانون السيدة فاتن السبعي كان ذلك يوم  30سبتمبر
 2017و يوم  22أكتوبر  2017و بحضور  25مشاركة
ت ّم التطرق إلى:

.

المنظومة التشريعية الوطنية والمتمثلة في فصول
الدستور التونسي إضافة إلى المعاهدات الدولية والقرارات
األممية و التي لها عالقة بحقوق االنسان بصفة عامة وحقوق
المرأة بصفة خاصة .

.

اإلطار العام للقانون األساسي للقضاء على العنف ضد
المرأة و جملة أحكامه و الذي سيدخل حيّز النفاذ إنطالقا من 11
فيفري .2018
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كما أوضحت القاضية مختلف أنواع العنف و المتمثلة في :
العنف الجسدي :والذي يترك أثرا على جسد الضحية كالقتل والضرب والجرح.
العنف النفسي :يترك أثرا في نفسية الضحية وذلك بالسب والشتم والتجاهل النفسي.
العنف اإلقتصادي :حرمان المرأة من بعض أو كل حقوقها المادية والمالية وخصوصا من
داخل األسرة.
العنف السياسي :حرمان المرأة أو إعاقتها عن حقوقها السياسية أو حرياتها األساسية.
العنف الجنسي :كل ماهو متعلق بأفعال جنسية وتشمل اإلستغالل الجنسي واإلغتصاب
والتحرش الجنسي وسفاح القربى.
كما تم التطرق فيه إلى آليات الوقاية والتي تعني اإلجراءات والتدابير التي تهدف للحد من
ظاهرة العنف المسلط على المرأة وإلتزام الدولة بإتخاذ كل التدابير للقضاء على الممارسات
التمييزية اضافة إلى :
نشر ثقافة حقوق اإلنسان في البرامج التعليمية والتربوية وتكوين المهنيين.
إحداث خاليا إصغاء ومكاتب عمل إجتماعي ونوادي صحية وفضاءات إستقبال الضحايا.
إعادة تأهيل مرتكب الجريمة وإعادة إدماجه.
التوعية اإلعالمية بمخاطر العنف ومنع الصور النمطية للمرأة.
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أكتو� 2017
 17ب

بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية ،سعت الجمعية إلى تسليط الضوء على المشاغل
و االشكاليات والتحديّات التي تتّعرض لها و التّي من أبرزها « النقل و التّنقل في الوسط الريفي»و
في اطار عملها على مناهضة جميع أشكال العنف ضدّ المرأة و ادماج مقاربة النوع االجتماعي في
الخدمات العا ّمة ،عقدت جمعية تونسيات يوم الثالثاء  17أكتوبر  2017بأحد النزل بالعاصمة ندوة وطنية
بعنوان»اشكاليات النقل و التنقل للمرأة في الوسط الريفي»وذلك للخروج بجملة من التوصيات و الحلول
صة بعد وقوع عدّة حوادث .
لتوفير نقل أمن و مريح للعامالت بالوسط الريفي خا ّ
أشرفت على هذه الندوة السيدة هند البوزيري رئيسة الجمعية و السيدة هاجر فرهود أمينة المال و قد
أثّثها مجموعة من الشخصيات الوطنية و نشطاء بالمجتمع المدني :
سقة االستراتيجية
السيدة الجازية اله ّمامي م ّكلفة بمه ّمة بديوان وزارة المرأة و األسرة و الطفولة و من ّ
الوطنية للتمكين االقتصادي و االجتماعي للنساء في المناطق الريفية و األستاذة فاتن السبعي قاضية و
حواء بسيدي
باحثة مخت ّ
صة في القانون و حقوق المرأة و السيّدة سناء البحيري ممثلة عن جمعية صوت ّ
بوزيد و السيدة ناجية بن زايد دكتورة بيطريّة و الكاتبة العا ّمة للفالحات صلب االتّحاد التونسي للفالحة
و الصيد البحري.
أ ّكدت رئيسة الجمعية في مداخالتها مدى أهميّة التطرق إلى هذاالموضوع
صة و ّ
أن المرأة الريفية تمثل % 70من نسبة العاملين في القطاع الفالحي
خا ّ
توفر النقل
وهي تعاني من ظروف تنّقل أق ّل ما يقال عنها ُمهينة نظرا لعدم ّ
الالئق الذي يضمن سالمتها الجسدية والمعنوية على حدّ السواء.
السيدة هند البوزيري
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من جهتها بيّنت أمينة مال الجمعية ّ
أن تونسيات أرادت من خالل هذه
المناسبة
تفعيل المبادرات التي أتُخذت للتصدي للنقل العشوائي في الوسط الريفي ومنها
كراس الشروط الذي وقع اإلتفاق عليه بين العديد من المؤسسات الحكومية.
عرضت السيدة ناجية بن زايد في مداخلتها التي كانت تحت عنوان»
ظروف عمل المرأة في الوسط الفالحي» بعض اإلحصائيات المتعلقة
بواقع المرأة في الوسط الريفي حيث بينت ّ
أن عددالنساء الفالحات
صاحبات المشاريع والقرار اليمثلن سوى  % 6.4من جملة الفالحات ،
ّ
وأن  % 58من النساء العامالت في الوسط الريفي هن معينات ألسرهن
 ،موضحة أن هناك البعض من النساء والالتي تمثلن نسبة % 8.3
يشتغلن في هذا القطاع دون أجر ألنهن يشتغلن في أرض تعود ألبائهن
أوأحد أفراد عائالتهن مضيفة أن أغلب هؤالء النسوة يشتغلن عن طريق
الوساطة وفي ظروف تنقل صعبة للغاية حيث يتقاضى الوسيط والذي
هو في اآلن نفسه صاحب وسيلة النقل  15دينار من قبل صاحب الحقل
الفالحي و ال يقدّم للعاملة سوى  10دنانير كأجرها اليومي.

السيدة ناجية بن زايد

كما سلطت السيدة بن زايد الضوء على غياب التغطية االجتماعية و تمتّعهن بالراحة المرضية إضافة إلى
تعرضها إلى الكثير من األخطار الصحية المباشرة والغير مباشرة .

السيدة سناء البحيري

حواء اشتغلت على مشروع
بينت السيدة سناء البحيري أن جمعية صوت ّ
« شعاره «حقي ومنسلّمش فيه « وقامت بدراسة حول العمل خارج اإلطار
القانوني وأ ُخذ ت مثال المرأة العاملة في القطاع الفالحي ،وهي دراسة
ميدانية تشخص واقعا تنتهك فيه الحقوق االقتصادية واالجتماعية للعامالت
 ،و التي من خاللها تبين ّ
أن الوسائل الرئيسية لنقل العامالت بنسبة 87.4
 %منها ال تتّوفر فيها مواصفات السالمة والصيانة والضمانات الالئقة إ
ضافة إلى اإلكتظاظ ،إذ نجد في عربة النقل الواحدة بين  30و  40عاملة
إلى جانب إتّباع المسالك الفالحية الوعرة من قبل صاحب وسيلة النقل  ،كما
صرحت ّ
أن % 67من العامالت يقضين أكثر من نصف ساعة للوصول
إلى الضيعات وقد أكدت أن  % 89.7من النساء أنّهن يدفعن كلفة التنقل
على حسابهن الخاص ويقع إقتطاع ذلك من أجورهن مباشرة قبل تسليمهن
إيّاها.
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قدمت السيدة فاتن السبعي قاضية وباحثة في القانون في مداخلتها التي بعنوان
النقل والتنقل :مقاربة النوع االجتماعي جملة من التعريفات لكل من النقل والتنقل
و النوع االجتماعي مبينة أن مفهوم النوع االجتماعي حاليّا تجاوز المفهوم
البيولوجي لكل من المرأة والرجل.
وفي نقطة ثانية تحدثت السبعي عن موضوع التغطية اإلجتماعيّة للنساء
العامالت في القطاع
السيدة فاتن السبعي

صة أمام األخطار التي من
الفالحي والذي يعتبر أمرا في غاية األهمية خا ّ
الممكن أن تتعرض لها المرأة أثناء عملها.

وبالعودة إلى مقاربة النوع اإلجتماعي بينت القاضية أن إدماج هذه المقاربة في التنقل البدّ
من األخذ فيها بعين اإلعتبار لخصوصية النساء في أي مكان سواء في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي.
أ ّكدت السيدة جازية ّ
أن التنقل في الوسط الريفي بات مشكل وطني ويشمل
موضحة أن هذا المشكل يعدّ من ضمن األولويات
جميع واليات الجمهورية التونسية ّ
حاليا ومدرج ضمن اإلستراتيجية الوطنية للتمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للنساء
والفتيات في المناطق الريفية والتي حضت بمجلسين وزاريين ،المجلس الوزاري
األول كان في  8مارس  2017وتم فيه عرض المحاور الرئيسية لإلستراتيجية وهم
خمس محاور:
السيدة جازية الهمامي

يتمثلن في:

 المحور اإلقتصادي المحور اإلجتماعي محور المشاركة في الحياة العامة -محور الثقافة والترفيه في الوسط الريفي

كما ت ّم تنظيم ورشة للعمل بصفة تشاركية في مع مختلف الهياكل الحكومية والمنظمات والجمعيات على
تنزيل هذه اإلستراتيجية في خطة عمل تنفيذية ،وعرضت هذه الخطة على مجلس وزاري ثان في  11أوت
صة بالنساء والفتيات في المناطق الريفية مع مراعاة النوع اإلجتماعي.
مرة يتم عرض خطة خا ّ
 2017و ألول ّ
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برنامج تعزيز حقوق املرأة

خلصت الندوة بالتوصيات التالية:
دعوة وزارة الداخلية إلى تكثيف المراقبة على الطرقات للتصدي للنقل العشوائي للعامالت في القطاع الفالحي.
إحداث صنف جديد من النقل يطلق عليه إسم النقل الفالحي يعُنى بنقل العامالت في الضيعات والحقول مع مراعاة
خصوصية الحقل الفالحي من حيث تباعده عن الطرقات الرئيسية باإلضافة إلى الحالة المتردية للمسالك والبدّ كذلك
ّ
ّ
المعطلين عن العمل على إستغالل هذا النوع من النقل.
لحث
من تحسين البنية التحتية وتهيئة المسالك الفالحية
تقديم إمتيازات خاصة للفالحين وأبناء الفالحين وحاملي الشهائد العليا لإل نخراط في برنامج نقل العملة والعامالت
في القطاع الفالحي.
التنسيق بين كل الهياكل الحكوميّة المتدّخلة والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني للحدّ من ظاهرة النقل العشوائي
وذلك من خالل تحسيس وتوعية النساء بضرورة عدم القبول بركوب هذه الشاحنات الغير قانونية للضغط على
صاحب العمل اجباره على توفير النقل الالئق ،إضافة إلى توعيتها بحقوقها والمتمثلة في الحق في التغطية االجتماعية.
تفعيل القوانين الموجودة في الدستور وفي مجلة الشغل وفي اإلتفاقيات الدولية والوطنية المتعلقة بوضعيّة المرأة
في الوسط الريفي.
تأطير النساء وتأهيلهن وتدريبهن على التعبير عن آرائهن وإيصال أصوات ّهن والمشاركة في
صة و ّ
أن الطرق و المسالك الفالحية تندرج تحت اختصاص السلطة المحليّة .
المجالس البلدية والمحلية خا ّ
مراقبة ظروف وساعات عمل المرأة في القطاع الفالحي ومراقبة ظروف تنقلها.
إدماج مقاربة النوع اإلجتماعي في السياسات العامة للدولة.
إنشاء شركات خدمات فالحية تعنى بتوفير اليد العاملة والمختصة وتوفر النقل اآلمن للعملة في القطاع الفالحي.
إعتماد الومضات التحسيسية اليومية والصورة واألفالم الوثائقية القصيرة للتصدي لظاهرة النقل العشوائي.
ردع المتسببين في الوضع المهين للمرأة سواء كان الزوج أو المؤجر أو صاحب وسيلة النقل.
توفير قروض للنساء في الوسط الريفي إلستغالل أراضيهن و إلستغالل مهارتهن من خالل إنشاء مشاريع
صغرى.
تكاتف جهود الوزارات والهياكل المعنية وتفعيل القوانين المتعلقة بالنقل في الوسط الريفي.
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قامت جمعية تونسيات في إطار برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق االنسان بحملة مناصرة لحق المرأة في
الحياة أثناء الحمل والوالدة من خالل جملة من الخطوات المتتالية والتي تمحورت باألساس فيما يلي:
 1القيام بدورة تكوينية على مدى يومين لجملة من أعضاء وعضوات الجمعية لتقديم منهجيه الخمس خطوات
الستراتيجيات فعاله لمناصرة حقوق اإلنسان تم إثرها إعداد برنامج عمل متعلق حملة المناصرة لحق المرأة في
تونس في الصحة اإلنجابية واختيار مجموعة من المتكونين للقيام بتنفيذ البرنامج المذكور.
 2القيام بدورة تدريبية خالل يومي  20و 21ماي  2017مع مدرب أردني لتدقيق الخطوات الواجب اعتمادها
خالل تلك الحملة واألشخاص الذين سيوقومون بتنفيذها ووضع برنامج زمني دقيق لذلك.
 3وت ّم خالل تلك الدورة اختيار مركز الوحدة األساسية برج شاكير كأنموذج لحملة المناصرة التي ستتمحور
حول التجهيزات الواجب توفرها في مراكز الصحية األساسية في تونس باعتبار وأن منطقة برج شاكير تعرف
فيها النساء الحوامل العديد من المشاكل خالل فترة الوالدة بالنظر لعدم توفير رعاية صحية مالئمة خالل فترة
الحمل من طرف المركز الصحي المذكور.

تواصال لتنفيذ أنشطة مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق االنسان قام فريق
من جمعية تونسيات بزيارة ميدانية لمنطقة برج شاكير حيث سلطت األضواء على
المشاكل التي تعانيها المرأة في فترة حملها ،و نتائج غياب اإلحاطة الصحية من
حيث تأثيرها على صحتها اإلنجابية و صحة جنينها و من حيث اضطرارها للقيام
بالعيادات الصحية في مصحات خاصة أو مستشفيات بعيدة مما يؤثر على مقدرتها
المالية أو يجعلها تمتنع عن القيام بالفحوصات الالزمة.

14

برنامج التكتيكات اجلديدة يف حقوق االنسان

الفئة المستهدفة ّ
هن نساء منطقة برج شاكير ،الالتي ساعدننا على تعمير
االستبيان من خالل االجابة على التساؤالت التي طرحت عليهن .
و قد تم عرض نتيجة هذا االستبيان على العمدة و معتمد المنطقة الذين كانا
متحمسين لح ّل هذه المشكلة .

قامت السيدة فاتن السبعي قاضية و باحثة في القانون و في قضايا المرأة ببحث في النصوص القانونية لتحديد
مقاييس مستوصف صنف  1من حيث توفر التجهيزات الضرورية مما يسر لنا الخروج بقائمة من النواقص في
التجهيزات الطبية في مستوصف برج شاكير
صل في الغرض :
كان ذلك عبر تقديم تقرير مف ّ
«تقرير حول التكتيكات المتعلقة بتشخيص مركز الصحة األساسية ببرج شاكيرسبتمبر»2017
يندرج هذا البحث بشقّيه القانوني والميداني ضمن أحد التكتيكات التي وضعتها جمعية التونسيات في إطار برنامج
متكامل يهدف إلى تقليص نسبة الوفيات لدى النساء عند الوالدة وذلك من خالل المطالبة بتوفير ظروف مالئمة و
آمنة للمرأة أثناء الحمل و عند الوضع تأكيدا على حقّها في الرعاية الصحية أثناء الحمل وعند الوضع.
وبالنظر لتعدّد أسباب تلك الوفيات في تونس ،ارتأت جمعية تونسيات أن تحصر مجال اهتمامها في مشكل غياب
اإلحاطة الصحية ونقص المستشفيات أو العيادات الم ّجهزة واختارت مركز الصحة األساسية برج شاكير كأنموذج
لدراسة ذلك المشكل باعتبار موقعه الجغرافي الغير بعيد عن العاصمة وارتفاع الكثافة السكانية به.
ويهدف هذا البحث للقيام بتشخيص لوضعية مركز الصحة المذكور والوقوف على النقائص التي يشكو منها سواء
على المستوى القانوني او على المستوى الميداني وصوال لتقديم مقترحات عملية تسمح بتقديمه لخدمة صحية للمرأة
الحامل ذات جودة عالية.
كما ان هذا البحث سيكون من الوثائق التي سيتم اعتمادها في باقي التكتيكات التي رسمتها جمعية تونسيات في
هذا المشروع للمطالبة بتحسين الخدمة الصحية األساسية للمرأة الحامل سواء في برج شاكير أو في أي وحدة صحية
اخرى بتونس الجمهورية.
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يش ّكل موضوع مناهضة العنف ضدّ النساء و الفتيات محورا رئيسيا في االستراتيجية التّي تعمل
عليها جمعية تونسيات في ج ّل مشاريعها و ذلك من خالل سعيها للقضاء على جميع أشكال التمييز
صة في
ضدّ المرأة ،وادماج مقاربة النوع االجتماعي في الخدمات العا ّمة لتوفير األمن لها و خا ّ
صة بسبب
قطاع النقل العمومي ،الذي أصبح يش ّكل معاناة يومية في صفوف النساء والفتيات خا ّ
التحرش الجنسي بشكل كبير .
استفحال ظاهرة
ّ
عملت جمعية تونسيات بدعم من منظمة أكشن إيد للمنطقة العربية على إعداد وتنفيذ مشروع
"الترويج للمدن اآلمنة والخدمات العا ّمة المستجيبة للنوع االجتماعي" الذي ّ
يتطلع إلى تقريب وجهات
النظر بين المجموعات المستهدفة ،من صناع القرار ونشطاء المجتمع المدني والجمعيات النسائية
والجماعات المحليّة حول قيمة الخدمات العا ّمة المستجيبة للنوع االجتماعي ودورها في القضاء على
التمييز ضدّ المرأة وانتهاك حقوقها.
و قد عملت جمعية تونسيات على تنفيذه وتحقيق أهدافه في ثالث مناطق وهي منطقة باردو من
والية تونس و منطقة المروج من والية بن عروس و منطقة بني خيار من والية نابل.
وقد ت ّم في هذا الغرض عقد اجتماعات مع مواطنين وناشطين من المجتمع المدني من أجل تدارس
أولوياتهم في ما يتعلق بالمدن اآلمنة.

في منطقة باردو :بناء أنفاق تحت أرضية للمترجلين يمثل مشكل حقيقي ألمن و سالمة تنقل
صة منها المرأة.
المواطنين و خا ّ
ّ
المحطات و في
في منطقة المروج  :غياب األمن للنساء والفتيات في وسائل النقل العمومي وفي
القوة.
محيطها  ،حيث يتّعرضن إلى التحرش واالعتداء اللفظي والمادّي وحتّى السرقة والسلب باستعمال ّ
في منطقة بني خيار  :خطورة تنقل التالميذ القاصدين معهد بني خيار انطالقا من مدينة المعمورة
يمر من بين ضيعات فالحية
و الصمعة يوميا على األقدام ،حيث بينوا أنهم يسلكون طريقا مختصرا ّ
تغيب فيه االنارة و األمن للوصول إلى المعهد مع ما يحمله لهم من مخاطر  ،وذلك بسبب ندرة
المواصالت على الطريق المعبّد من ناحية وطول مسافته من ناحية أخرى إذ يبلغ طوله تقريبا أربعة
أضعاف الطريق المختصر.
ويكمن اإلشكال في كون هذا الطريق المختصر غير مطروق و غير آمن ،بحيث كثيرا ما يتعرض
التالميذ الذين يسلكونه وال سيّما الفتيات إلى العنف اللفظي والمادّي والتحرش الجنسي وحتّى االغتصاب
كما حصل مع إحدى التلميذات.
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العامة املستجيبة
برنامج لترويج للمدن اآلمنة واخلدمات ّ
للنوع االجتماعي

 1و 2جويلية 2017
لتنمية قدرات المشاركين في مشروع "الترويج
للمدن األمنة المستجيبة للنوع االجتماعي "واكسابهم
مهارات التواصل و تعزيز الثقة لديهم و اعدادهم
لمناصرة قضاياهم ،نظمت جمعية تونسيات دورتين
تدريبيتين حول موضوع "التواصل وأخذ الكلمة أمام
الجمهور"الدورة األولى كانت يومي  1و  2جويلية
 2017لفائدة نشطاء منطقتي باردو والمروج و الدورة
الثانية كانت يومي  14و 15جويلية  2017لفائدة نشطاء
منطقة بني خيار و ذلك تحت اشراف المدرب "محمد
عطيّل الظريف" و بحضور نائبة رئيسة الجمعية
السيّدة «منية مزيد»

عمل المدّرب على تحقيق األهداف التالية :
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 11أوت 2017
تعدّ الحمالت التوعوية آلية مطلوبة لتحقيق تغيير ما في المجتمع
صة نشطاء المجتمع المدني في
فهي تمثل تجاوبا مع ما يصبو إليه خا ّ
الرفع من مستوى الوعي العا ّم و تعزيز المشاركة في العملية التنموية .
التحرش الذي
بهدف التّصدي للعنف المسلّط على المرأة و مكافحة
ّ
تتعرض إليه يوميا اثراستعمالها وسائل النقل العمومي،
نظمت «جمعية تونسيات بالشراكة مع «جمعية متساكني المروج
الثاني» و «الغرفة الفتيّة االقتصادية بتونس العاصمة يوم الجمعة 11
أوت  »2017حملة توعويّة بمنطقة المروج تحت عنوان «المروج
مدينة آمنة للنساء»
ت ّم خالل هذه الحملة توزيع مطويات تحمل أه ّم شعارات الحملة
المارة و تعميره وذلك لتوضيح مخاطر
اضافة إلى توزيع استبيان على
ّ
التحرش واقتراح الحلول المناسبة .
ّ
وقد واكب هذا النشاط كل من السيد محمود المجدوب معتمد
الكبارية بوالية تونس و السيد حمدي مفتاح عمدة المروج  2و السيد
عماد الحريري عمدة الكبارية.
كما قامت السييدة كريمة آيات مهنّد ممثلة عن المنظمة أكشن أيد
مبادرة المنطقة العربية بزيارة ميدانية على عين المكان لرصد ردود
أفعال المواطنين و االجتماع بفريق الحملة لتقديم نصائح وتوجيهات
و لتقييم مدى نجاحها .
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العامة املستجيبة
برنامج لترويج للمدن اآلمنة واخلدمات ّ
للنوع االجتماعي

أكتو� 2017
 29ب

نظمت الجمعية يوم األحد  29أكتوبر  2017بالعاصمة
يوما دراسيا حول القانون األساسي عدد 58لسنة 2017
والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لفائدة ناشطي منطقة
باردو والمروج الفاعلين ضمن هذا البرنامج و ذلك تحت
اشراف القاضية و الباحثة في القانون السيدة فاتن السبعي و
بحضورنائبة رئيسة الجمعية.

عملت السيدة فاتن السبعي خالل هذا اليوم الدراسي على :
تقديم االطار العام للقانونتقديم األحكام العا ّمة لهتوضيح آليات الوقاية والحمايةبيان آليات التعهد بالنساء ضحايا العنف والتنسيق والمتابعة-بيان خصوصية التجريم في هذا القانون
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ن
ب� خيار
 14و 15جويلية / 2017ي
نظمت جمعية تونسيات دورة تدريبية حول التواصل و أخذ الكلمة أمام
الجمهور يومي  14و 15جويلية وذلك لفائدة نشطاء بني خيار وتحت اشراف
المدرب محمد عطيّل الظريّف وبحضور نائبة رئيسة الجمعية.
تض ّمنت هذه الدورة التدريبية مجموعة من األنشطة و الورشات التي تهدف
إلى تعريف مفهوم التواصل و تقنياته و كيفية الحديث و أخذ الكلمة أمام
الجمهور.

 24أوت 2017
"ادماج مقاربة النوع االجتماعي في وسائل النقل و التنقل" كان محور
اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية تونسيات بالشراكة مع االتّحاد الوطني للمرأة
التونسية "فرع المعمورة" يوم الخميس  24أوت  2017و ذلك تحت اشراف
نائبة رئيسة الجمعية والكاتبة العا ّمة وبحضوركل من السيدة " فاتن السبعي"
قاضية وخبيرة في النوع االجتماعي و السيدة "صلوحة ساسي" ممثلة عن
االتّحاد الوطني للمرأة التونسية "فرع المعمورة" و السيدة "هدى بن حميدة"
رئيسة مصلحة بالمندوبية الجهوية للمرأة واالسرة و الطفولة بنابل و السيد
إلياس الفالح رئيس مصلحة السالمة في الشركة الجهوية للنقل بنابل .
ت ّم خالل هذا اليوم الدراسي طرح ومناقشة مسألة ضرورة ادماج مقاربة
ّ
المخططات التي تسهر على تنفيذها كل
النوع االجتماعي في جميع البرامج و
من وزارة الداخلية والنقل والتربية والمرأة واألسرة و الطفولة
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العامة املستجيبة
برنامج لترويج للمدن اآلمنة واخلدمات ّ
للنوع االجتماعي

السيدة فاتن السبعي

أثثت السيدة فاتن السبعي ورشة تحت عنوان"جودة خدمات النقل و حقوق المرأة
بنابل" أكدّت من خاللها مدى أهمية الموضوع المطروح الدماج مقاربة النوع
االجتماعي في السياسات العا ّمة خاصة في ما يتعلق بالنقل والتّنقل باعتبار أن تحقيق
التنمية يستوجب البناء على أساس مقاربة النوع االجتماعي نظرا لدور المراة في
الحياة االقتصادية ،مشدّدة على الدور الفعّال الذي يلعبه المجتمع المدني في تغيير
السياسات العا ّمة وضرورة تحقيق العدالة االجتماعية في مجال النقل من خالل توفير
وسائل النقل داخل مناطق العمران وخارجها ،فشركات النقل مطالبة بتوفير السالمة
للمرأة السيّما ّ
وأن أكثر من  22بالمائة من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي داخل
وسائل النقل العمومي .

أوضحت السيدة منية مزيد ّ
أن هذه التظاهرة ترمي إلى صياغة مقترحات عملية
من شأنها ان تعزز توفير األمن للمراة داخل وسائل النقل العمومي ،مشيرة إلى ّ
أن
ادماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العامة تعدّ آلية فعالة من أجل تكريس
الفصل  46من الدستور الذي يهدف الى تحقيق تكافئ الفرص بين المراة والرجل.
السيدة منية مزيد
بيّن السيد إلياس الفالح ممثل عن الشركة الجهوية للنقل بنابل ّ
أن الشركة تعمل على
ضمان حماية المرأة من مختلف أشكال العنف او المضايقات التي يمكن أن تتعرض
ّ
المحطات ،مضيفا أن الشركة تتقبل شكاوى في هذا
اليها داخل وسائل النقل وفي
الصدد يتّم أخذها بعين االعتبار السيّما وأن عددا من الحافالت مجهز بكاميرات مراقبة
للتصدي لمثل هذه التجاوزات.
السيد إلياس الفالح

أكتو� 2017
28و 29ب
تعتبر صياغة ورقات السياسات العا ّمة من أهم آليات المناصرة في العالم كما
تعدّ وسيلة فعالة لتوفير المعلومات الالزمة خالل وأثناء عملية صنع وصياغة
القرار ،والوقوف على أه ّم المشاكل و الحلول الالزمة وتقديم البدائل .
عقدت جمعية تونسيات يومي 28و 29أكتوبر  2017دورة تدريبية حول"
صياغة ورقات السياسات العامة" بنابل لفائدة فريق بني خيار وذلك تحت
اشراف المدرب محمد عطيل الظريف و بحضور الكاتبة العامة للجمعية السيدة
منى بحر.
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سبتم� 2017
20
ب
استجابة للمشكل الذي أثاره المشاركون في البرنامج
من منطقة بني خيار في مختلف االجتماعات ،نظ ّمت
جمعية تونسيات أمام معهد بني خيار يوم  20سبتمبر
قريني»
 2017حملة تحسيسيّة تحت عنوان «احميني و ّ
الهدف منها التنقل اآلمن للتالميذ وتوفير األمن في
محيط المعهد.

المارة و على االطار التربوي و التالميذ بالمعهد للتحسيس
ت ّم خالل هذا اليوم توزيع مطويات على
ّ
بخطورة المشكل وفي مرحلة ثانية ت ّم توزيع عريضة وجمع التواقيع وذلك بهدف:
 تكثيف سفرات الحافالت من المعهد باتجاه المعمورة و الصمعة. تكثيف الدوريات األمنية بمحيط المعهد. انارة الطريق العمومي بين المدرسة اإلعدادية و المعمورة :المسلك الفالحي سابقا. -إعادة العمل بنظام قاعات المراجعة.

لقيت هذه الحملة التحسيسية تفاعال ايجابيا كبيرا من الحضور و جميع المتطوعين.
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العامة املستجيبة
برنامج لترويج للمدن اآلمنة واخلدمات ّ
للنوع االجتماعي

سبتم� 2017
 22و  23و 24
ب
التصورات،نظمت
بهدف تبادل الخبرات و التجارب و تعزيز المعارف و
ّ
أكشن ايد مبادرة المنطقة العربية أيام  22و  23و  24سبتمبر  2017ورشة لتبادل
الخبرات بين الجمعيات المشاركة في مشروع «من أجل مدن آمنة للنساء « وهي
جمعية تونسيات من تونس و جمعية نماء من األردن و جمعية المرأة الجديدة من
بمقرها بالمملكة األردنية .
مصر و ذلك
ّ
شارك في هذه الورشة ممثلين و متطوعين عن الجمعيات على غرار السيدة
منى بحر الكاتبة العا ّمة لجمعية تونسيات و ثلة من الشباب الناشط بمنطقة باردو
و المروج و بني خيار.
تهدف هذه الورشة إلى تقييم مراحل تنفيذ المشروع و أبرز العوائق و التحديّات
التي واجهت مجموعات العمل و كيفيّة تجاوزها نظرا لخصوصيّة كل بلد.

سبتم� 2017
25
ب
عقدت أكشن أيد مبادرة المنطقة العربية يوم  25سبتمبر  2017ندوة حول
«مشاركة نتائج تحليل استجابة الخدمات العا ّمة الحتياجات النوع االجتماعي على
بمقرها و بحضور المديرة التنفيذية ألكشن أيد و
المستويين االقليمي والوطني
ّ
ممثلين عن مكتب الكومنولث وباحثين من الدول الثالث المشاركة في البرنامج .
عرضت السيدة منى بحر خالل هذه الندوة نتائج البحث الذي أعدّه السيد يسري
مقديش مستشار مصالح عمومية حول "الخدمات المستجيبة للنوع االجتماعي"مسح
السياسات بتونس .
قدّم ممثلوا جمعية تونسيات مشروعهم و بيّنوا أهدافه و مراحل تنفيذه و
الصعوبات التي تعرضّوا لها .كما ت ّم عرض شريط و ثائقي وقع انجازه في تونس
ي مدى يمكن أن
يعرض شهادات حيّة حول مدى أهمية هذا المشروع ؟و إلى أ ّ
يساهم في تعزيز حقوق المرأة في العالم العربي.
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بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة  ،2018-2017نظم مركز التكوين و النهوض بالعمل المستقل
بالتضامن يوم االثنين  18سبتمبر 2017يوما مفتوحا و ذلك تحت اشراف السيد فيصل المناعي مدير
المركز وبمشاركة ممثلي االدارة الجهوية للتكوين المهني و منظمات المجتمع المدني  :السيدة منية مزيد
نائبة رئيسة جمعية تونسيات و منظمة شبكة أنا أغيّر إضافة الى مجموعة من األولياء والمتربصين.
تم خالل هذا اليوم تقديم المركز و مختلف هياكله و أنشطته و الورشات التي ينظمها خالل السنة
الدراسية و شراكاته مع الجمعيات .

وقّعت جمعية تونسيات ممثلة في السيدة منية مزيد عقد شراكة مع مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل
بالتضامن ممثال في السيد فيصل المناعي مدير المركز و ذلك يوم الخميس 28سبتمبر  ، 2017بحضور السيّدة
والية أريانة سلوى الخياري ومعتمد حي التضامن التضامن واإلطارات الجهوية للتكوين المهني بأريانة ،
وعدة جمعيات من المجتمع المدني تعمل على النهوض بالشباب .
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مشاركة مجعية تونسيات يف فعاليات املجتمع املدين

هذا التوقيع يأتي تتويجا لألنشطة التي قامت بها الجمعية مع شباب المركز طيلة الثالث سنوات
الفارطة وخاصة بعد نجاح مشروع تمكين الذي أنجزته تونسيات بتمويل من برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي.

شاركت جمعية تونسيات في االجتماع السنوي الذي عقدته
الرابطة العربية للتربويين التنويريين في  30+29سبتمبر
 2017في العاصمة.
االجتماع السنوي هو اجتماع تعقده الرابطة كل عامحيث يجتمع فيه أعضاء الرابطة من مختلف الدول ويّتم
فيه استعراض ما ت ّم تحقيقه من انجازات في العام الماضي
ووضع خطه للعام القادم.
شارك في االجتماع السنوي هذا العام عدد كبير وواسع
لما يقارب ال 40مؤسسة من مختلف الدول العربية ،وتضمن
االجتماع عددا ً من الندوات والورشات النقاشية وعروض
لبعض المؤسسات باالضافة الى عدد كبير من الجلسات
الحوارية.
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