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وعــن مجلــس نــواب الشــعب وأطــراف مــن المجتمــع المدنــي و المنظمــات الدوليــة، إلثــراء 
الحــوار وتقديــم اإلضافــة.  لقــد أبــرزت مــداوالت النــدوة الوطنيــة حــول اإلشــكاليات الراهنــة 
العنــف  وبمكافحــة  العــام  الشــأن  فــي  التونســيات  بمشــاركة  المتعلقــة 
المســلط علــى النســاء وباســتيعاب العقليــات للحقــوق اإلنســانية للنســاء ـ أبــرزت المــداوالت 
فــي  النســاء  دور  تفعيــل  أمــام  الجســيمة  التحديــات  وكذلــك  الواعــدة  اآلفــاق 
البنــاء المجتمعــي الجديــد القائــم علــى دولــة القانــون و الديمقراطيــة التشــاركية واحتــرام 

حقــوق اإلنســان

 األولويات في الظرف الراهن :

1- المساواة في الحقوق السياسية و مشاركة النساء في الشأن العام
متابعــة صــدور القانونيــن المتعلقيــن باالنتخابــات المحليــة و بمجلــة الجماعــات المحليــة و  ●

التمســك بتضمينهمــا مبــدأ التناصــف العمــودي و األفقــي
ــا للمشــاركة الفعليــة ألوســع فئــات النســاء فــي  ● مواصلــة التحســيس و التثقيــف ضمان

مســتوى الترشــح و االنتخــاب 
إعداد األدلة الازمة لتبسيط اإلجراءات  و المواد اإلعامية و اإلشهارية. ●
تنشــيط عمليــة التشــبيك القائمــة بهــدف تقاســم أعبــاء المســتلزمات اللوجســتية و  ●

عمليــات التأطيــر و التثقيــف و االســتعداد لعمليــة المراقبــة المشــتركة 
البرامــج  ● كل  وتغطيــة  متابعــة  اجــل  مــن  اإلعــام  وســائل  مــع  العاقــة  توطيــد 

للنســاء الموجهــة 
تفعيل دور الشبكات اإلقليمية و الدولية  لمساندة المجهود الوطني ●

2- مكافحة جميع أشكال العنف المسلط على النساء و الفتيات 
متابعــة تفعيــل اإلســتراتيجية الوطنيــة مــن أجــل مكافحــة العنــف ضــد النســاء بــكل  ●

مكوناتهــا التشــريعية و التوثيقيــة ) بنــك معلومــات موحــد( و المؤسســاتية) بعــث مراكــز 
ــواء للنســاء المعنفــات ( إي

الضغــط مــن أجــل اإلســراع فــي إصــدار القانــون الشــامل لمكافحــة العنــف ضــد النســاء و  ●
الفتيــات فــي صيغــة مقبولــة مــن المجتمــع المدنــي 

 الضغــط مــن أجــل ســحب البيــان العــام الــذي أبقــت عليــه تونــس إثــر ســحب التحفظــات عــن  ●
بعــض بنــود اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المرأة

 التعريــف باتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد النســاء و العنــف المنزلــي و  ●
مكافحتهــا المعروفــة باتفاقيــة إســطنبول، بهــدف التوقيــع و المصادقــة

 تفعيــل دور التنســيقية المكونــة مــن اجــل إصــدار القانــون الشــامل ضــد العنــف المســلط  ●
علــى النســاء و الفتيــات بهــدف حشــد المســاندة الوطنيــة و اإلقليميــة و الدوليــة حــول 

األنشــطة المذكــورة أعــاه

3- دور المدرسة و اإلعالم في تغيير التمثالت و السلوكيات حول المساواة
 متابعــة الجمعيــات النســوية لعمليــة إصــاح التعليــم و االلتحــاق بلجــان التفكيــر دعمــا  ●

لجهــود المنظمــات الحقوقيــة المشــاركة و الســهر علــى التأثيــر فــي القــرارات المتعلقــة 
بــكل جوانــب اإلصــاح خاصــة منهــا برامــج التعليــم

 متابعــة أشــغال الهيئــة العليــا المســتقلة لاتصــال الســمعي البصــري و نقابــة الصحفيين  ●
بهــدف إرســاء تقاليــد التشــاور و احتــرام مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي كيفيــة التغطيــة و 

فيمــا تكتبــه و تبثــه وســائل اإلعــام.
 اعتمــاد تقاليــد التشــبيك لشــحذ اليقظــة حــول احتــرام حقــوق النســاء فــي المجــاالت  ●

المتعلقــة بمحــاور النــدوة و غيرهــا مــن المواضيــع المتعلقــة بالحقــوق اإلنســانية للنســاء.
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يجــري  إقليمــي   هومشــروع     « االجتماعــي  النــوع  أجـــل  مــن  اإلقليميــة  »المنصــة 
والتــي   EFI-IFE« متوســطية  االورو-  النســوية  المبــادرة   « شــبكة   مــع   بالشــراكة 
تضــم مكونــات مــن المجتمــع المدنــي النســوي مــن بلــدان ضفتــي المتوســط  مــن بينهــا 
جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة .ويهــدف هــذا المشــروع الممــول مــن 
االتحــاد األوربــي إلــى  متابعــة القــرارات الصــادرة عــن مؤتمــرات وزراء االتحــاد مــن اجــل المتوســط 
المتعلقــة بالسياســات الخاصــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي كل مــن تونــس والجزائــر و 

المغــرب ومصــر و فلســطين و لبنــان واألردن.

أســفر المؤتمــر الثالــث للــوزراء المنعقــد فــي شــهر ســبتمبر 2013  بباريــس - والــذي خصــص 
للتباحــث حــول دور المــرأة فــي المجتمعــات االورو-متوســطية -  جملــة مــن التوصيــات جــاءت 

مبوبــة ضمــن محــاور ثــاث:

- المحــور األول: المســاواة فــي الحقــوق السياســية و مشــاركة النســاء فــي الشــأن 
العــام.

- المحور الثاني: مكافحة جميع أشكال العنف المسلط على النساء و الفتيات.
- المحــور الثالــث: دور المؤسســة التربويــة فــي نشــر ثقافــة المســاواة بيــن الجنســين 

وفــي التغييــر التدريجــي للعقليــات.

وللتعــرف علــى مــدى احتــكام البلــدان المعنيــة إلــى التوصيــات وإلــى مــدى نفاذهــا إلــى 
إقليميــة  لقــاءات  بتنظيــم  الشــبكة  مكونــات  التزمــت  المعتمــدة،  العموميــة  السياســات 
المجلــس  إلــى  والتوصيــات  المــداوالت  حصيلــة  وإعــادة  الــازم  التقييــم  إلجــراء  ووطنيــة 

القادمــة. دورتــه  فــي  الــوزاري 

وقــد ُعقــدت مائــدات مســتديرة  رفيعــة المســتوى تحــت عنــوان »مــن اإلســتنتاجات الوزاريــة 
حــول تعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع إلــى وضــع السياســات الخاصــة بالمســاواة فــي المنطقــة 
األورو-متوســطية« 2016 بعمــان و القاهــرة و بيــروت. ومثلــت  هــدة القــاءات خطــوة نوعيــة 
لتعزيــز حــوار بيــن القطاعــات المختلفــة حــول المســاواة بيــن الجنســين ولرعايــة عمليــة 

إقليميــة مســتدامة حــول مناقشــة االســتنتاجات الوزاريــة الألورو-متوســطية.

وتأتــي النــدوة الوطنيــة  التــي نظمتهــا جمعيتنــا بتونــس بتاريــخ  28 و 27 مــاي 2016، إثــر 
مشــاركة وفــد تونســي فــي فعاليــات  المؤتمــرات  اإلقليميــة.  

ومواصلــة للعمــل المشــترك لتفعيــل الحــوار القائــم بيــن األطــراف الحكوميــة  والسياســية 
والمجتمــع المدنــي حــول تعزيــز دور النســاء فــي البنــاء الديمقراطــي، وقــع التطــرق إلــى جملــة 

مــن المحــاور وفقــا لمســتجدات الوضــع السياســي و االجتماعــي الراهــن فــي تونــس.
وقــد تمــت دعــوة ممثليــن عــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، وممثليــن عــن األحــزاب 

»المنصة اإلقـليمية من أجل النوع أالجتماعي«

مشروع إقليمي  متميز شاركت فيه جمعيتنا
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EFI-IFE  »المبادرة النسوية االورو- متوسطية«
شبكة بال حدود

انخراط الجمعية في شبكة جديدة

تقديم الشبكة

تضــم شــبكة  » المبــادرة النســوية االورو- متوســطية »EFI-IFE مكونــات 
مــن المجتمــع المدنــي النســوي مــن بلــدان ضفتــي المتوســط  مــن بينهــا 

جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة.
تتمثــل رؤيــة الشــبكة فــي عالــم قائــم علــى المســاواة  يكــون فيــه مبــدأ 
احتــرام الحقــوق اإلنســانية للنســاء والرجــال قيمــة و ممارســة رئيســية و 
يكــون فيهــا مبــدأ عــدم التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي أو التوجــه 
عيــة  اجتمــا  قاعــدة  اإلعاقــات  أو  العــرق  أو  أوالفئــة  العمــر  أو  الجنســي 
النــوع  ســلطة  فــي  التــوازن  اختــال  بتصحيــح  دالــك   و  حياتيــة  و 

النســاء. ضــد  التمييزوالقمــع  مكافحــة  خــال  مــن  اإلجتماعــي 
فــي   EFI-IFE« متوســطية  االورو-  النســوية  المبــادرة  مهمــة  وتتمثــل 
بالســياقات  يتعلــق  فيمــا  عامــة  تحليــات  بنــاء  فــي  المســاهمة 
فــي  ودمجهــا  النســاء  حقــوق  عاميــة  علــى  بنــاء  المختلفــة 

االجتماعيــة . و  الديمقراطيــة  الحــركات  مختلــف 
أنشــطتها   EFI-IFE« متوســطية االورو-  النســوية  المبــادرة  تمــارس   و 
أربعــة  فــي  إفريقيــا   وشــمال  األوســط  الشــرق  و  أوروبــا  مــن  كل  فــي 

وهــي: رئيســية  مجــاالت 

-السلطة و الديمقراطية
-العنف ضد النساء

-السلم واألمن
- الدولة المدنية
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االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات

لتوطيد العالقات مع شركائنا

المركز اإلفريقي لتدريب 
الصحافيين و اإلتصاليين

وزارة التربية

الديوان الوطني لألسرة
و العمران البشري

رابطة النساء العالمية
للحرية و السام 

وزارة المرأة 
و األسرة و الطفولة



المحور السادس
الشبكات و الشركاء





مية
لتن

ل ا
حو

ث 
بح

 لل
ت

سيا
ون

الت
ء 

سا
الن

ية 
مع

ج

43



مية
لتن

ل ا
حو

ث 
بح

 لل
ت

سيا
ون

الت
ء 

سا
الن

ية 
مع

ج

42

وثائق
واألعمال المطبوعة
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مشروع مشترك بين:
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

-مركز البحوث حول النوع االجتماعي في جامعة 
)CEG/UNIL( لوزان

النوع االجتماعي، الحراك االجتماعي والسياسي 
والحركات ما فوق الحدود الوطنية

األهــداف:
نشــأت فكــرة هــذا البحــث بمناســبة انعقــاد المنتــدى االجتماعــي العالمــي بتونــس مــن 
26-30 مــارس 2013، ويجمــع هــذا المنتــدى الهــادف إلــى مناقشــة األوضــاع الدوليــة 
وســبل بنــاء »عالــم مختلــف، ثلــة مــن الناشــطين والناشــطات فــي المجتمــع المدنــي 

مــن نقابــات وجمعيــات وحــركات اجتماعيــة مــن مختلــف بلــدان العالــم.
ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تحليــل مكانــة النســاء والطلبــات النســوية فــي الحــراك 
السياســي العالمــي باالضافــة إلــى دور الشــبكات والمنظمــات الناشــطة فــي هــذا 

المجــال.
علــى  التعــرف  لمزيــد  ســانحة  فرصــة  العالمــي«  االجتماعــي  »المنتــدى  ويعتبــر 
اســتراتيجيات األفــراد )التونســيين وغيــر التونســيين( والمجموعــات الحاملــة لمشــاريع 
اجتماعيــة وسياســية وخاصــة منهــا المشــاريع النســوية وطــرق عملهــا وتدّخلهــا.

فرضــيات البــحث:
ــذي  1. تمّثــل أوضــاع مــا بعــد الثــورة فرصــة ســانحة إلعــادة إحيــاء الحــراك النســائي ال
يعمــل فــي بيئــة غيــر متســاوية تتســم باالنقســامات السياســية واالجتماعيــة للحركــة 

الدفاعيــة.
2. يخضــع التحــاق النســاء بالحــركات السياســية واالجتماعيــة العالميــة إلــى مدى اتســاع 
نضالهــن علــى المســتوى المحلــي والوطنــي، وانتمائهــن إلــى مختلــف الشــبكات 

الموجــودة.
االنجازات:    

- تــم القيــام ببحــث ميدانــي واســع فــي المركــب الجامعــي فرحــات حشــاد، المنــار، 
وشــمل   ،)2013 مــارس  أســبوع  )آخــر  العالمــي  االجتماعــي  المنتــدى  خــال  وذلــك 
البحــث 1300 مشــارك)ة( ومناضــل)ة( مــن مختلــف الــدول المشــاركة فــي المنتــدى. أمــا 
المقاربــة المنهجيــة للبحــث فقــد تمــت بالشــراكة مــع باحثيــن فــي فرنســا وسويســرا. 
وقــد أنجــز البحــث الميدانــي 40 طالبــة وطالــب وتحــت اشــراف 10 باحثيــن مشــرفين.
- أشــرف علــى البحــث فريــق جمــع كل مــن الكريديــف  وجمعيــة النســاء التونســيات 

للبحــث حــول التنميــة وكليــة العلــوم االنســانية واالجتماعيــة بتونــس.

تصورات مستقبلية: 
مــن المنتظــر تنظيــم ورشــات لتقديــم نتائــج البحــث الميدانــي فــي بدايــة ســنة 2017، 

وذلــك قبــل نشــر البحــث وتنظيــم نــدوة وطنيــة حــول أهــم اســتنتاجات الدراســة. 
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البحــــوث
تثمين البحوث القا ئمة على مقاربة النوع االجتماعي

مدة اإل نجاز
2014 - 2013 

األ هدا ف
دعم البحوث دات الصلة بالنساء والمعتمدة أساسا على مقاربة النوع االجتماعي

وضع جسور بين الجمعية و المؤسسا ت الجامعية
التعريــف ببعــض البحــوث المنجــزة فــي إطــار رســائل الماجســتير فــي مجموعــة مــن 

المؤسســات الجامعيــة

التمشي العام

اإلنجازات
تكويــن و مرافقــة  مجموعــة مــن الباحثيــن والباحثــات الشــبان فــي طــرق البحــث و 

النــوع  االجتماعــي
إنجاز 9 مقاالت باللغتين العربية والفرنسية حول المحاور التالية : 

النساء في المجال االقتصادي ●
المر أة و عاقتها بالجسد ●
النساء في الحركات االجتماعية ●

نشر دراستين بعنوان :
لنســاء و النــوع االجتماعــي ـ تقاطــع رؤى باحثيــن و باحثــات شــبان ــــ و بيبلوغرافيــا » 

بحــوث أكديميــة مخصصــة للنســاء أو 
النــوع  االجتماعــي

يــأ تــي هدا المشــروع فــي إطار للجمعية 
والقائــم علــى إنجــاز و دعــم البحــوث دات 
أساســا  والمعتمــدة  بالنســاء  الصلــة 

علــى مقاربــة النــوع االجتماعــي
تثميــن  علــى  المشــروع  فكــرة  تقــوم 
البحــوث اآلكادميــة المهتمــة بالمســألة 
مجاالتهــا  مختلــف  فــي   النســوية 
إعــادة  و  خــال  مــن  ودلــك  أبعادهــا  و 

المضاميــن  صياغــة 

فريق المشروع

منيرة الهمامي- درة محفوظ - مليكة حرشاني- مفيدة العباسي - هالة بن يحمد



المحور الخامس
البحث و التكوين
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والســياق الحالييــن أم يمكــن المراهنــة عليــه لضمــان تغييــر عميــق فــي المجتمــع ؟ 
بالنســبة  اجتماعيــة  ظاهــرة  إلــى  الذاتــي  بعــده  مــن  التغييــر  فعــل  يرتقــى  هــل   -

الدراســة؟  لموضــوع 
التمشي المنهجـي والعمل الميداني: 

- علــى مســتوى العمــل الميدانــي تــم اعتمــاد المنهــج الكيفــي، مــن خــال ثــاث 
 : ت تقنيــا

المقابلة  ●
المجموعة البؤرية ●
الماحظة بالمشاركة ●
انقسم العمل الميداني إلى مرحلتين:  ●
خــال  ● مــن  الموجهــة  نصــف  المقابلــة  اعتمــاد  خالهــا  تــم  األولــى  المرحلــة 

إلــى  إضافــة  جندوبــة،  واليــة  مــن  وفتيــات  نســاء  مــع  مقابلــة   35 انجــاز 
البؤريــة.  المجموعــة 

مــن بيــن النتائــج األوليــة للعمــل الميدانــي وقفنــا علــى حقيقــة أن هنــاك  بعــض 
النســاء والفتيــات، رغــم عيشــهن فــي نفــس الســياق تقريبــا، مــع بقيــة المســتجوبات، 
قــد اســتطعنا تغييــر وضعهــن المــادي والعائقــي )relationnelle( واالجتماعــي )...(، 
أخريــات  مازالــت  حيــن  فــي  بهــن،  المحيطيــن  فــي  التأثيــر  وحتــى  بــل 

هشــة.  وضعيــة  تعشــن 
 علــى هــذا األســاس، فقــد تــم فــي مرحلــة ثانيــة محاولــة البحــث فــي كيفيــة نجــاح 
الضحيــة  دور  مــن  أحيانــا  االنتقــال  وفــي  التغييــر  تحقيــق  فــي  النســاء  هــؤالء 
إلــى دور الفاعــل. وقــد اعتمدنــا فــي هــذه المرحلــة المقابلــة المعمقــة، الماحظــة 

ــة. بالمشــاركة والمجموعــة البؤري
- ضّمــت العينــة نســاء مــن واليــة جندوبــة مــن جيليــن: مــن 18 ســنة إلــى 35 ســنة ثــم 

مــن 35 ســنة فمــا فــوق.

تاريخ التنفيذ: 
جانفي 2014- جانفي 2017 )المشروع مازال بصدد االنجاز(

التمشــي واألنــشــطة: 
- ورشــة تكوينيــة تتعلــق بمناهــج البحــث وتقديــم مقتــرح )موضــوع بحــث(: جانفــي 

2014
- ورشــة تكوينيــة حــول تقنيــات العمــل الميدانــي بالنســبة للمنهــج الكيفــي: 25-24-

26 ســبتمبر 2015
- ورشــة لتقديــم العــروض والنتائــج األوليــة للعمــل الميدانــي فــي مرحلتــه األولــى: 22-

2016 مــارس   23
- ورشــات تكوينيــة متفرقــة مدتهــا يــوم أو يوميــن حــول توصيــف وتحليــل المعطيــات: 

مــاي- جــوان- أوت 2016
- ورشــة إقليميــة لتقديــم النتائــج األوليــة للعمــل الميدانــي فــي كل مــن تونس ومصر: 

19-21 سبتمبر 2016 )تونس(
- ورشة تكوينية حول طريقة كتابة »مقال أكديمي«، 15 نوفمبر 2016.  

نتائج المشروع )المنتظرة(:
- اصدار كتيب يضم مجموعة من المقاالت تضم نتائج البحوث المنجزة في تونس.

- امكانية القيام بدراسة مقارنة بين نتائج العمل الميداني في تونس ومصر 
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العدالة التحويلية / 
التغييرية في مصر وتونس

فـريـق المشـروع:
اسمهان بن طالب، 

سلوى كنو، 
سامية لطّيف

الــشـــركــاء:
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية،

مركز حقوق االنسان التطبيقية، جامعة يورك، 
بريطانيا

1.العدالة التحويلية؟:
وحتــى  جديــد.  مصطلحــا  التحويلية/التغييريــة«  العدالــة  مصطلــح  اعتمــاد  يعتبــر 
نتمكــن مــن تبســيطه كثيــرا مــا يتــم التعريــف بهــذا الصنــف مــن العدالــة  مــن خــال 
صعيــد  علــى  لانتهــاكات  أولويــة  تعطــي  التــي  االنتقاليــة  بالعدالــة   مقارنتهــا 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  متجاهلــه  والسياســية،  المدنيــة  الحقــوق 
والثقافيــة، وهــي إلــى ذلــك  تعالــج أساســا االنتهــاكات الواقعــة علــى األفــراد وليــس 
علــى  للعدالــة  تنظــر  إنهــا  انهــا  كمــا  الجماعــات،  علــى  الواقعــة  االنتهــاكات 

بالقانــون. باألســاس  مرتبطــة  أنهــا 

أمــا العدالــة التحويليــة فهــي تســعي لوضــع تصــور عــن العدالــة خــال فتــرات التحــول 
السياســي، وتهــدف لتجــاوز ســلبيات تطبيــق مناهــج العدالــة االنتقاليــة. ويقصــد 
بالعدالــة التحويليــة التغيــر التحّولــي الــذي يركــز علــى أهميــة دور المجتمــع المحلــي 
والمــوارد. كمــا تشــمل )العدالــة التحويليــة( تحديــد أولويــات عمليــة التحــول السياســي 
التحويليــة  العدالــة  مســبقة.  تحديدهــا  يجــرى  نتائــج  علــى  االعتمــاد  مــن  بــدال 
وبنيــة  والمتقاطعــة  المتكافئــة  غيــر  القــوة  عاقــات  لمواجهــة  تقــف  أيضــا 

االســتبعاد علــى المســتويين المحلــي والعالمــي.
المشــروع بحثــي باألســاس، ويضــم مجموعــة مــن الباحثيــن المســتقلين أو الممثليــن 
للمجتمــع المدنــي، وكانــت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة ضمــن 
هــذا الفريــق. الباحثــون والباحثــات المنخرطيــن فــي هــذا المشــروع قامــوا باختيــار 

مواضيــع تتماشــى مــع فلســفة المشــروع.

2. مــوضــوع البحث وأهدافه: 
وفــي  الثــورة(  بعــد  )تونــس  العــام  الســياق  ومــع  المشــروع  فلســفة  مــع  تماشــيا 
إطــار مقاربــة النــوع االجتماعــي يتــم العمــل حاليــا علــى الموضــوع التالي:»التنشــئة 
االجتماعيــة، »دور الضحيــة« وروح التغييــر: دراســة حالــة نســاء مــن واليــة جندوبــة«.
يهــدف العمــل علــى هــذا الموضــوع إلــى فهــم ”التغييــر“ وآلياتــه واالســتراتيجيات 
الجديــد:  التونســي  والسياســي  واالجتماعــي  االقتصــادي  الســياق  فــي  المعتمــدة 
واقــع مــا بعــد الثــورة بالنســبة للنســاء فــي واليــة جندوبــة. كمــا يهــدف إلــى محاولــة 

البحــث فــي االشكاالت/األســئلة التاليــة:
- إلى أي مدى يمكننا المراهنة على النساء إلحداث التغيير في والية جندوبة؟ 

- ماهــي المتغيــرات والعوامــل التــي تجمــع هــذه الفئــة علــى اختــاف مكوناتهــا )نســاء 
مــن الجيليــن، مســتوى تعليمــي متفــاوت، ســير ذاتيــة متنوعــة ...( 

ــا ينتفــي بانتهــاء الظرفيــة  - هــل أن هــذا التأثيــر للتغييــر هــو ذاتــي ومحــدود زمني
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- عــرض الومضــة علــى شاشــة التلفــزة ، خــال منتديــات المجتمــع المدنــي 
 )PNUD( »المنظمــة مــن طــرف »برنامــج األمــم المتحــدة مــن أجــل التنميــة

2011 جانفــي   14 بثــورة  االحتفــال  بمناســبة  وكذلــك 

نتائج المشروع: 
ــات تعتمــد مصطلحــات خاصــة تتماشــى واالحتياجــات القانونيــة  ● توفيــر قاعــدة بيان

اإلجــراءات  وُتســهل  االســتعمال  بســيطة  وهــي  بالقصريــن،  الثــورة  لضحايــا 
القانونيــة بالمســاعدة  الصلــة  ذات  المســتقبلية 

 توفير وثيقة مناصرة من أجل تفعيل المعالجة القانونية لملفات ضحايا الثورة  ●
 انجاز ومضة تحسيسية ●
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الحالة الراهنة للوضعية القانونية 
لملفات عائات شهداء وجرحى )ات( 

الثورة في والية القصرين
فـريـق المشـروع:

سلوى كنو، 
سامية لطيف، 

رباب وساتي

الــشـــركــاء:
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية،
PNUD برنامج األمم المتحدة من أجل التنمية

السياق
يتنــزل هــذا المشــروع فــي إطــار »العدالــة االنتقاليــة«. وضمــن هــذا المســار االنتقالــي، 
الحكومــة  أولويــات  ضمــن  الثــورة  وجرحــى  شــهداء  عائــات  ملفــات  تصنــف 
االنتقاليــة. ومــع ذلــك فــإن جرحــى )ات( وعائــات الشــهداء إضافــة إلــى محاميهــم 
ُمســتاءون مــن ُبطــئ االجــراءات االداريــة والقانونيــة فيمــا يتعلــق بملفاتهــم. ومــن 
التونســيات  النســاء  جمعيــة  فــإن  االنتقاليــة،  للعدالــة  المســار  هــذا  دعــم  أجــل 
للبحــث حــول التنميــة وفــي فضائهــا »تويــزة« الموجــود فــي القصريــن، قــد قامــت 
بإجــراء دراســة فــي هــذه الواليــة بهــدف تحديــد الوضــع القانونــي للجرحــى)ات( ولعائات 
فيمــا  احتياجاتهــم  تحديــد  بهــدف  وكذلــك  الجهــة،  بهــذه  الثــورة  شــهداء 

بالعدالــة.  يتعلــق 
 هــذه الدراســة ســتكون بمثابــة الوســيلة المرجعيــة للحكومــة ولمختلــف األطــراف 

الفاعلــة مــن أجــل حــل هــذه الملفــات عبــر آليــات العدالــة االنتقاليــة.
إضافــة إلــى ايجــاد قاعــدة بيانــات شــاملة ومكتملــة تقريبــا تســّهل الدخــول إلى مختلف 
المعطيــات األساســية لهــذه الملفــات وتكــون بمثابــة الدافــع لبقيــة الجهــات حتــى 

تنســج علــى هــذا المنــوال

األهــداف
الهدف العام:   

دعــم جرحــى )ات( وعائــات شــهداء الثــورة مــن أجــل تحقيــق العدالــة ومعرفــة الحقيقــة 
الفاعليــن  تســاعد  بيانــات  قاعــدة  وضــع  خــال  مــن  وذلــك  بملفاتهــم،  المتعلقــة 
وضــع  عبــر  وكذلــك  بمهامهــم،  االضطــاع  علــى  الصلــة  ذات  األطــراف  ومختلــف 
القانونيــة  المعالجــة  تفعيــل  إلــى  تهــدف  ومناصــرة  تحســيس  آليــات 

لملفاتهــم.
 

التمشي واألنشطة
اعــداد المشــروع: تحديــد المنهجيــة واآلليــات، انتــداب األشــخاص المستشــارين  ●

... الجهــة،  إلــى  المنتميــن  الميدانييــن  والباحثيــن  الباحثــات  تكويــن  وغيرهــم، 
تنفيــذ الدراســة: بحــث ميدانــي، مقابــات، تفريــغ وتحليــل المعطيــات، كتابــة التقرير  ●

النهائــي والمناصرة
انجاز ومضة  ●
النشر:  ●

- ندوة لتقديم الدراسة والنتائج



المحور الرابع 
النساء و العدالة
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نساء الفايجا
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 

ترافق نساء الفائجة

مشروع االقتصاد االجتماعي والتضامني
 مع نساء المحمية الوطنية بالفائجة

األهـــداف العـــامـــة 

المساهمة في: 

تعزيز المساواة بين الجنسين  ●
مكافحة الفقر  ●
االستقالية االقتصادية للنساء في الوسط الريفي  ●

األنشطة اإلقتصادية و الثقافية التي وقع العمل على تنميتها:

تربية النحل ●
تقطير النباتات العطرية والطبية ●
صناعة الصابون التقليدي ●
الطبخ واستقبال الزوار ●
زراعة الغابات ●
تحويل المنتوجات الزراعية الغذائية ●
اقتناء أجهزة إعامية ومكتبية ●
تنشيط نوادي لألطفال ●

النتائج
مرافقة النساء خال تكوينهن لجمعية محلية : جمعية حرائر الفايجا
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وقاعــة اعامية(
- اعداد دراسة ميدانية 

- القيــام بــدورات تدريبيــة وتحسيســية فــي النــوع االجتماعــي والمواطنــة والحقــوق 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والتشــريعية للنســاء

- بعــث جمعيتيــن فــي منطقــة »الفائجــة« الريفيــة لدعــم المشــاريع المــدرة للدخــل: 
جمعيــة »حرايــر الفائجــة للتنميــة االقتصاديــة« وجمعيــة »نســاء الفائجــة مــن أجــل 

التنميــة«، إضافــة إلــى دعــم جمعيــة »ســيدي بوزيتــون« 
- بعــث جمعيتيــن فــي منطقــة حضريــة وهــي جمعيــة ريحانــة وجمعيــة مســارات 

نســائية
- تنظيــم يــوم لترويــج منتوجــات النســاء بالفائجــة مــع عــرض للمنتوجــات التي تحققت 

فــي إطــار المشــروع مــع كلتــا الجمعّيتين.
- القيــام بزيــارة إلــى المغــرب مــن أجــل تبــادل التجــارب والخبــرات فــي مجــال التعاونيــات 

االجتماعيــة التضامنيــة للنســاء فــي مــارس 2014

محــدودة  معــان  فــي  يكثــف  لكونــه  العنــوان  هــذا  اختــار   
تجربتــي مــع جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنمية 
 AFTURD لقــد انطلقــت التجربــة ضمــن برنامــج شــراكة بيــن
وcospe الرســاء مشــروع يعنــى بفتــح مركــز للنســاء بجندوبــة 
وتعنــى  بالنســاء  تنهــض  ؛  متعــددة  مجــاالت  فــي 
مشــرفة  المشــروع  هــذا  ضمــن  وكنــت  ؛  بمشــاغلهن 
علــى  والعمــل  تركيزهــا  تــم  التــي  ؛  االنصــات  خليــة  علــى 
ان تتبــع التمشــيات الازمــة فقمنــا الــى جانــب عمليــات االنصــات 
الخدمــات  وتقديــم  وحفظهــا  وتصنيفهــا  الملفــات  ودراســة 
المناســبة للنســاء ؛ نكــون فريقــا مــن الناشــطات فــي مجــال 
وتقنيــات االنصــات ثــم تتطــور التجربــة والثقــة فانتقلنــا الــى 
بعــد  كامــل  نحــو  علــى  المركــز  بمهــام  االضطــاع  مرحلــة 
المركــز  اعبــاء  لتتحمــل  نســائية  مســارات  جمعيــة  تأســيس 
بفريــق آمــن بقدراتــه واســتأنس بالثقــة والدعــم الــذي لقيــه مــن 
جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة ؛ فتوســع 
العنايــة  االنصــات  خليــة  جانــب  الــى  ليشــمل  تدخلنــا  مجــال 
جمعيــة  ،واحتلــت  للنســاء  االقتصــادي  التمكيــن  بمجــال 
تقدمــة  بمــا  تليــق  مكانــة  نســائية  مســارات 
وضمــن  والمواطنــي  والرســمي  المدنــي  محيطهــا  لــدى 
ــة  شــبكة مــن الجمعيــات الناشــطة فــي النســوي وهــي مكان
تمويــل  علــى  ؛لتحصــل  عاليــة  ثقــة  محــل  تصبــح  جعلتهــا 
لمشــروع االشــراف علــى تركيــز مركــز ايــواء للنســاء ضحايــا 
العنــف بالشــراكة مــع وزارة المــرأة وunfpaو االتحــاد االوروبــي

نمــا زرعنــــا واثمـــر :

شهادة
حنان محجوبي

الرئيس والمؤسس 
المشارك للجمعية
)مسارات نسائية) 

)جندوبة(
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مركز تضامن المرأة : 
دعم االقتصاد االجتماعي النسائي 

بوالية جندوبة

فريق المشروع: 
سلوى كنو، 

فائزة بن يوسف، 
راضية بلحاج زكري، 

درة محفوظ، حنان محجوبي

الــشـــركــاء:
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، 

جمعية COSPE االيطالية، 
الجمعيات المحلية بوالية جندوبة

تاريخ التنفيذ: 
ماي 2012 الى جوان 2014

األهداف:
- الهــدف العــام: مقاومــة التهميــش االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي للنســاء فــي 

التونســية  للبــاد  الداخليــة  المناطــق 
- الهــدف الخــاص: تعزيــز الــدور االقتصــادي واالجتماعــي للنســاء ضعيفــات الحــال مــن 
المؤسســات  وبعــث  االجتماعيــة  الشــبكات  عبــر  اســتقاليتهن  دعــم  خــال 

ــة  ــة جندوب الصغــرى فــي القطــاع االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي فــي والي

التمشي واألنشطة: 
اعتمد تنفيذ المشروع على 4 محاور أساسية:

والمشــاركة  والحــوار  التشــبيك  دعــم  بهــدف  االختصاصــات  متعــدد  مركــز  بعــث   -
للنســاء  السياســية 

- االستقبال والتوجيه التقني والفني لفائدة النساء
- تنظيم دورات تدريبية في مجال النوع االجتماعي والمواطنة 

- اجــراء بحــث ميدانيتشــاركي مــع النســاء ومجموعــات أخــرى قصــد تحديــد: المناطــق 
الحساســة والمجموعــات السياســية التــي يتعّيــن دعمهــا واألنشــطة االقتصاديــة التــي 

وتأطيرهــا دعمهــا  يجــب 
- بعــث وإدارة المؤسســات الصغــرى: االعــام والتكويــن مــن أجــل بعــث تعاونيــات 
أنشــطة  لبعــث  والمرافقــة  التضامنــي  االجتماعــي  االقتصــاد  فــي  نســائية 

ــة تضمــن الدخــل  اقتصادي
- ويعتمــد المشــروع فــي تمشــيه منهجيــة النــوع االجتماعــي والمقاربــة التشــاركية 

والتشــبيك والتنميــة المندمجــة والمســتدامة 

نتائج المشروع:
- انشــاء مركــز »ريحانــة« المتعــدد االختصاصــات يــوم 12 أكتوبــر 2013 وانتــداب فريــق 
محلــي لتســيير وتهيئــة المركــز )مكتبــة ومقهــى ثقافــي وقاعــة رياضــة وقاعــة تكويــن 



المحور الثالث
النساء و التمكين االقتصادي
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للبحــث حــول التنميــة بمناســبة انعقــاد المنتــدى االجتماعــي العالمــي 2015، خــال ورشــة تــم 
تنظيمهــا حــول »العنــف المســلط علــى النســاء« )27 مــارس 2015(. 

كمــا تــم القيــام ببحــث كمــي  حيــث شــملت  العينــة )ضحايــا العنــف مــن النســاء( 200 
امــرأة ســنة 2014 و 150 امــرأة ســنة 2015، تــم تضميــن نتائــج البحــث الميدانــي إضافــة إلــى 

التقاريــر الخاصــة بجمــع البيانــات فــي تقريــر تأليفــي واحــد.

فريق العمل والشبكة

فريق البحث: 
درة محفوظ، نجاة عرعاري، زينب سعيداني، مفيدة عباسي

فريق التنسيق )جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية(: 
منيرة همامي، هالة بن يحمد

 :Danner فريق
مريم باألمين، آنا ماري مولنسكي

الجمعيات والمؤسسات الشريكة: 
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، 
جمعيــة المــرأة والمواطنــة بالــكاف، جمعيــة بيتــي، جمعيــة Tigar بالقصريــن، APF جبنيانــة، 
جمعيــة انتصــار المــرأة الريفيــة بســيدي بوزيــد، جمعيــة أطبــاء مــن العالــم )قفصــة(، جمعيــة 
صــوت المــرأة )جّمــال(، الدولــة للمــرأة واألســرة، الديــوان الوطنــي لألســرة والعمــران البشــري 

)مســئولتين عــن االنصــات مــن الرقــم األخضــر(.
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جمع البيانات حول العنف 
المسلط على النساء والفتيات

األهــداف 

لانخــراط فــي نقــاش واســع علــى مســتوى عــام، حــول موضــوع العنــف المســلط علــى 
النســاء، كانــت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة فــي حاجــة إلــى قاعــدة 
ــا العنــف. فــي  بيانــات كميــة وكيفيــة تســهل أنشــطة المناصــرة  والتكفــل بالنســاء ضحاي
هــذا االطــار قامــت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة ببعــث شــراكة ســنة 
2014 مــع المنظمــة غيــر الحكوميــة الدنماركيــة Danner، تقــوم علــى وضــع برنامــج جمــع 
معطيــات حــول العنــف المســلط علــى النســاء، بهــدف انشــاء شــبكة جمعياتيــة تعمــل فــي 
ــر منهــج لجمــع المعطيــات باعتمــاد آليــات  إطــار مشــترك علــى تقاســم المعلومــات وتطوي
مشــتركة، مــع ادمــاج مقاربــة النــوع االجتماعــي،  والقيــام بحملــة تحسيســية حــول أهميــة 

جمــع المعطيــات المتعلقــة العنــف علــى أســاس النــوع.
    

الــمســـار واالنجازات: 

خــال فتــرة 2014-2015، تــم تنظيــم العديــد مــن النــدوات قصــد مقارنــة التجــارب فيمــا 
يتعلــق بجمــع البيانــات المتصلــة بالعنــف ضــد النســاء. تعلقــت المرحلــة األولــى بتحديــد 
وبالعمــل  المســألة  فــي  بالتحســيس  والمهتمــة  المختصــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
المشــترك. فــي مرحلــة الحقــة وقــع االطــاع علــى محامــل جمــع المعطيــات ) اســتمارات، 
والدنماركييــن(  )التونســيين  الشــركاء  مختلــف  قبــل  مــن  المعتمــدة  جذاذات،ســجات...( 
ممــا مّكــن فيمــا بعــد مــن وضــع أداة تأليفيــة قصــد االســتجابة النتظــارات مختلــف الشــركاء 
وتســهيل تبــادل المعلومــات. تــم فــي مرحلــة مواليــة تنظيــم دورات تكوينيــة فــي كل مــن 
تونــس وصفاقــس، إضافــة إلــى حملتيــن تحسيســيتين حــول جمــع المعطيــات وذلــك ســنة 
2014 وســنة 2015. حضيــت الحملتيــن باهتمــام خــاص مــن قبــل الفاعليــن والمتدخليــن 
نظــرا لحصولهمــا فــي ســياق مائــم تمامــا مــن أجــل تعبئــة األشــخاص والجمعيــات )االنتخابــات 
التشــريعية والرئاســية لســنة 2014، صياغــة دســتور 2014، مشــروع القانــون الشــامل حــول 

مناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات( 
   

النتـائــج

التجــارب  وتقاســم  منتظمــة  علميــة  بطريقــة  البيانــات  جمــع  بأهميــة  التحســيس  مزيــد 
الفاعليــن  طــرف  مــن  والمؤشــرات  للمصطلحــات  أفضــل  فهــم  الجيــدة:  والممارســات 
ــأدوار مختلــف المتدخليــن )الجمعيــات والمؤسســات( فيمــا  الميدانييــن، المعرفــة الجيــدة ب
يتعلــق بالخدمــات المقدمــة للنســاء والفتيــات ضحايــا العنــف، بنــاء شــبكة تضــم مــا يقــارب 
العشــرة جمعيــات تهتــم بالعنــف المســلط علــى النســاء  إضافــة إلــى مؤسســتين همــا 
كتابــة الدولــة للمــرأة واألســرة، والديــوان الوطنــي لألســرة والعمــران البشــريوالذي وّقعــت 
معــه جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة اتفاقيــة شــراكة )ديســمبر 2014( 
تســمح باشــراك المختصيــن فــي علــم النفــس بمختلــف المندوبيــات الجهويــة فــي عمليــة 
جمــع البيانــات وفــي الحمــات التحسيســية. لقــد تــم عــرض تجربــة جمعية النســاء التونســيات 
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»تمكين«:الشبكة والشراكة  واألطراف المتدخلة
الشريك الرئيسي: وزارة المرأة واألسرة والطفولة

الجمعيــات: بيتــي، أمــل، الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، المــرأة والمواطنــة 
ــكاف. بال

المؤسســات: الديــوان الوطنــي لألســرة والعمــران البشــري، وزارة المــرأة واألســرة والطفولــة، 
األســرة(،  )قاضــي  العــدل  وزارة  الصحــة،  وزارة  االجتماعيــة(،  الوقايــة  )وحــدة  الداخليــة  وزارة 

الطفولــة(،  حمايــة  )مندوبــي  والطفولــة  واألســرة  المــرأة  وزارة 
المنظمات األجنبية: مجلس أوروبا 

فريق المشروع: 
المتطوعــات: ســلوى كنــو، منيــرة همامــي، زهــرة بوڤــرة، درة محفــوظ، مفيــدة عباســي، 

راضيــة بالحــاج زكــري، مليكــة حرشــاني.
هيفــاء  رمضــان،  لبنــى  يحمــد،  بــن  هالــة  اهلل،  فتــح  عائشــة  الموظفيــن:  مجموعــة 
خديجــة  مناعــي،  فاطمــة  ابراهيــم،  الزهــراء  فاطمــة  برينيــس،  مــروى  محمــد، 
السويســي، رهــاب رمضــان، ايمــان بــن حامــد، أروى بوزيــد، غــادة بربــري، نبيهــة ســعيدي، 

اســام عبدولــي، وفــى بويســة.
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فضاء »تمكين« 
إليواء وتمكين النساء 

ضحايا العنف

لقــد بينــت التجربــة الميدانيــة أن مراكــز االنصــات 
ــا العنــف تجــد  والتوجيــه والمتابعــة للنســاء ضحاي
نفســها فــي وقــت مــا فــي مواجهــة كــم هائــل مــن 
المطالــب تعجــز معهــا هــذه المراكــز علــى توفيــر 
ال  والتــي  النســاء،  لهــؤالء  المســتعجلة  الخدمــات 

ايــواء. مركــز  إالّ  يوفرهــا  أن  يمكــن 
حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء  جمعيــة  إن 
للعنــف  بالتصــدي  التزامهــا  إطــار  وفــي  التنميــة 
القائــم علــى أســاس النــوع، ارتــأت دعــم تدخلهــا 
فــي هــذا الميــدان عبــر القيــام بشــراكة مــع وزارة 

المــرأة واألســرة والطفولــة فــي مشــروع نموذجــي إليــواء وتمكيــن النســاء ضحايــا العنــف. 
جمعيــة  و  والطفولــة  واألســرة  المــرأة  وزارة  بيــن  اتفاقيــة  توقيــع  وقــع  االطــار  هــذا  وفــي 
مركــز  الجمعيــة  بموجبــه  تســير  التنميــة  حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء 
»األمــان« لحمايــة النســاء ضحايــا العنــف والمعــروف تحــت اســم »تمكيــن« التابــع للــوزارة. 

ينتفــع هــذا المركــز بدعــم مــن الدولــة. 

مهمة »تمكين«
مهمــة هــذا الفضــاء هــو توفيــر مــكان للعيــش اآلمــن للنســاء ضحايــا العنــف وأطفالهــن 
وتميتيعهــن بباقــة متنوعــة مــن الخدمــات بهــدف مســاعدتهن علــى دعــم قدراتهــن وإعــادة 

بنــاء ذواتهــن واســتعادة الســيطرة علــى حياتهــن.   

الخــدمــات: 
تبلــغ طاقــة اســتيعاب فضــاء »تمكيــن« 30 شــخصا، وقــد فتــح أبوابــه فــي شــهر مــارس 
2016. يقــدم المركــز خدماتــه لجميــع النســاء ضحايــا العنــف )ســواء كــّن بمفردهــن أو صحبــة 

أطفالهــن( علــى اختــاف ســنهن وحالتهــن المدنيــة.

يعمــل فــي هــذا المركــز فريــق متعــدد االختصاصــات يوفــر مجموعــة مــن الخدمــات تقــوم 
الخدمــات  هــذه  وتتمثــل  االنســان،  حقــوق  علــى  وقائمــة  متناســقة  شــاملة،  مقاربــة  علــى 
واالجتماعيــة،  النفســية  واإلحاطــة  الطبيــة  التغطيــة  االيــواء،  واإلنصــات،  االســتقبال  فــي: 
إضافــة إلــى التوجيــه القانونــي وتغطيــة المصاريــف القضائيــة. كمــا يعمــل المركــز علــى دعــم 
الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات لــدى النســاء، إضافــة إلــى مرافقتهــن خــال االجــراءات االداريــة 
العمــل  فريــق  يقــوم  كمــا  والعمــل،  الســكن  عــن  بحثهــن  وخــال  والطبيــة  والقانونيــة 
بأنشــطة ترفيهيــة وتحسيســية لفائــدة المقيمــات، ويعمــل علــى مســاعدتهن علــى االدمــاج 
المرافقيــن  لألطفــال  الخاصــة  واالحتياجــات  تتماشــى  خدمــات  وتوفيــر  السوســيو-مهني، 

ألمهاتهــم.     



المحور الثاني
مناهظة العنف ضد النساء 
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للبحــث  نســاء  جمعيــة  مــع  تجربتــي 
حــول التنميــة تجربــة متميــزة  تطــورت 
أنجزناهــا  التــي  المشــاريع  بتطــور 
المشــاريع طموحــا  أكثــر  ســّويا ومــن 
مشــروع إلــى صناديــق اإلقتــراع أيتهــا 
المواطنــات كان يبــدو معّقــدا وصعــب 
الــدورات  وبفضــل  لكــن  التحقيــق  
التكوينيــة والملتقيــات وتميــز فريــق 
الخبراء  وتفاعلنا كرئيســات لجمعيات  
تمثــل الجهــات تحــول الحلــم إلــى واقــع 
مــن  المفايــم  تقريــب  مــن  وتمكننــا 
الجمهــور المختــار بنجــاح حتتــى أننــا 
تحمســن  قائــدات  نســاءا  إكتشــفنا 
البلديــة  لإلنتخابــات  الترشــح  لفكــرة 
ــة البحــث  وأقــول شــكرا لنســاء جمعي
حــول التنميــة شــكرا  أنتــن فعــا القــوال 

نســاء ونصــف

تجربــة ثريــة متميــزة عشــتها مــع جمعيــة النســاء التونســيات حــول البحــث 
والتنميــة حيــن شــاركت هــذه الجمعيــة العريقــة والمناضلــة اشــتغالها 
جزئــه  فــي  المواطنــات  أيتهــا  االقتــراع  صناديــق  »إلــى  مشــروعها  علــى 
الثانــي«. شــاركُت فــي عديــد الورشــات ضمــن فريــق عمــل متنــوع متناغــم 
ضــّم ممثــات مجتمــع مدنــي فــي عديــد الجهــات ونخبــة مــن أهــل الخبــرة 

ــون الدســتوري. فــي القان
اعتمــدت الورشــات تمشــيا تشــاركيا عبــر عــن وعــي عميــق لــدى عضــوات 
المشــروع  ورأيــت  التشــاركي  والعمــل  الفريــق  بــروح  وإيمــان  الجمعيــة 
ينمــو فــي ساســة مــن ورشــة إلــى أخــرى وتنمــو معــه معــارف المشــاركات 
ومهاراتهــن لتصيــر كلُّ واحــدة مدّربــة فــي جهتهــا تعمــل على تحســيس 
المواطنــات والمواطنيــن بجــدوى االنخــراط اإليجابــي فــي العمــل البلــدي 
تحســين  فــي  النســاء  مشــاركة  وأهميــة  عمومــا  المحليــة  والجماعــات 
ــذي تشــترك فــي  ــي ُتحــّول الشــعار ال الخدمــات وتنميــة جهاتهــن، وبالتال
رفعــه عديــد الجمعيــات واألحــزاب« المشــاركة السياســية للنســاء«  مــن 
مجــرد شــعار إلــى فعــل ملمــوس فــي الواقــع، إلــى قناعــة لــدى المواطنــات 
والمواطنيــن بــأن التناصــف والديمقراطيــة المحليــة والحوكمــة المفتوحــة 
وغيرهــا مــن المصطلحــات ليســت مجــرد شــعارات بــل هــي مــن مكاســب 
حتــى  ممارســة  إلــى  نحولهــا  أن  واجبنــا  مــن  بــل  بإمكاننــا  وأن  ثورتنــا 
ــة وأقــل تمييــزا. أعتــرف بــأن  نكــون شــريكات فــي بنــاء مجتمــع أكثــر عدال
الجمعيــة التونســية للنســاء حــول البحــث والتنميــة كانــت لــي مدرســة 
تعلمــت منهــا وأثــرت تجربتــي وأضافــت إلــى مــا تعلمتــه مــن جمعيتــي األم 

الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات.
تحيــة تقديــر إلــى الجمعيــة التونســية للنســاء حــول البحــث والتنميــة، 

أشــد علــى أياديكــن وأقــول باعتــزاز: نســاء بــادي نســاء ونصــف.    

شهادات

رجاء رحال - ميثاق التنمية و المواطنة، باجة

ساجعة يعيش
صفاقس

الشــأن المحلــي ( بصدد النشــر(
دعم مادي و علمي ل 12 جمعية جهوية ●
تكوين 20صحفية و صحفي في محوري النوع اإلجتماعي و الشاركة السياسية للنساء ●

دعيــت ذات 6 نوفمبــر 2014 مــن قبــل جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة للتدّخــل والمشــاركة »علــى درب التناصــف 
مــن االنتخابــات الرئاســية إلــى االنتخابــات التشــريعية«. كان ذلــك عنــوان اللقــاء الــذي خلتــه حينهــا عرضيــا ولــم أكــن أعلــم أنــه ســيوافق 

مولــد تجربــة تواصلــت منــذ ذلــك التاريــخ. 
المحليــة  الســلطة  مشــروع  طــرح  حيــن  أعجبــت  وكــم  المحليــة.  واالنتخابــات  الامركزيــة  حــول  للتفكيــر  ذلــك  بعــد  اجتمعنــا 
ــدة المضمنــة بالدســتور وعــدد القوانيــن التــي يســتوجبها ومــا تقتضيــه المشــاركة الفاعلــة فيــه مــن جهــد، بمــا  بمفاهيمــه الجدي
رأيــت مــن عزيمــة ومــن تحــّد. وأحسســت حينهــا بتســّرب العــدوى إلــّي: كان التحــّدي بالنســبة لــي هــو تطويــع المفاهيــم القانونيــة 
لطالبــات وطالبــي اســتعماله مــن أجــل تغييــر الواقــع. ولــم أتوقــع بعــد ســنوات فــي أروقــة القضــاء اإلداري أن أالمــس النصــوص 

القانونيــة علــى ذلــك النحــو الملــيء بالحيــاة وأن أتعلــم بتلــك الدرجــة مــن الســخاء. 
تعــّددت اللقــاءات وتغيــرت الوجــوه فــي بعــض األحيــان غيــر أّن درجــة المثابــرة واإليمــان بالمســاواة كانــت واحــدة وتجــاوزت كل 
االختافــات فــي التكويــن، وفــي التجربــة، وفــي الجهــات، وفــي الســّن...الجميع يتابــع، يناقــش، يستفســر، يطلــب، ينقــد، يخّطــط، ينّفــذ، 
يشــارك، يقّيــم...كان كل لقــاء فرصــة متجــّددة لاســتمتاع بجّديــة العمــل وعمــق الترابــط. ومّثــل كل لقــاء مرحلــة مــن مراحــل مشــروع 

مشــترك للفعــل الحقيقــي مــن أجــل التنميــة العادلــة والشــاملة ولتــرك بصمــة راســخة فــي البحــث مــن منظــور النــوع االجتماعــي. 
ــوا صارميــن فــي طلــب اإللمــام بمفاهيــم المســتها معهــّن ومعهــم وحملنهــا وحملوهــا  ســرنا معــا وكــم كــّن صارمــات وكــم كان
لمتابعــة االستشــارة حــول مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة ولمواكبــة النقــاش حــول تنقيــح القانــون االنتخابــي. وكــم ســعدنا 
واالقتــراح  والنقــد  النقــاش  عبــر  المشــترك  اإلنشــاء  مــن  الظــروف  تلــك  فــي  المحليــة  الســلطة  حــول  الكتيــب  بــوالدة  جميعــا 
والتجربــة ســواء فــي تونــس أو فــي غيرهــا مــن جهــات الجمهوريــة التــي مــا ظّلــت تتوّســع وتطلــب وتقتــرب مــن الجمعيــة، مــن النســاء، 
مــن البحــث ومــن التنميــة. فســافرت صحبتهــا وبيــدي »الكتــاب األزرق« إلــى قفصــة، إلــى بوفيشــة، إلــى المنســتير، وســافر غيــري إلــى 
باجــة وإلــى دوز وإلــى صفاقــس، وإلــى تالــة، وإلــى القصريــن ... وأنتــج الشــباب مشــروعهم والتقــوا عبــره فــي تونــس وفــي مــدن أخــرى...
بلغنــا أحــد أهدافنــا التــي رســمناها حيــن التقينــا أوال: أن نخلــق حركــة مــن البنــاء المتواصــل والمشــترك مــن أجــل مجتمــع أفضــل 
تشــارك فيــه النســاء ويشــارك فيــه الرجــال فــي إطــار مــن العدالــة والشــمولية. ونتطّلــع اآلن ألن يتجّســد ذلــك المشــروع عبــر مــا 
أســميناه مجموعــة الجــذاذات حــول الســلطة المحليــة )classeur( ليتســع لمختلــف األفــكار والمتطلبــات والتجــارب، يجمعهــا ويربــط 

بينهــا.   
من غير المتاح اختزال ما عشته معكن ومعكم في بعض السطور غير أن أهم ما شدني إليكن وإليكم أشياء ثاثة:

- وضوح الرؤيا الجماعية وتقاسم منظور النوع االجتماعي من أجل مجتمع أفضل،
- القدرة المنهجية على وضع األهداف والتخطيط لها وتقييمها مع اعتماد البحث والتوثيق في أدوات مكتوبة تضمن التواصل

- االنفتاح والعمل التشابكي مع جمعيات تربطها عاقات سابقة حاضرة أو قد تكون مستقبلية معكن ومعكم 
فهنيئا لكن ولكم وهنيئا لي بكم ولكم التوفيق والنجاح.

حسناء بن سليمان -قاضية- مندوب الدولة بالمحكمة اإلدارية
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إســتعدادا لخــوض االنتخابــات البلديــة والجهويــة  المزمــع تنظيمهــا ســنة 2016 و تكريســا لمــا ورد 
بالدســتور مــن ضمــان الدولــة لمبــدأ التناصــف و تمثيليــة النســاء فــي جميــع المجالــس المنتخبــة و 
احترامــا لمبــدأ تكافــؤ الفــرص و المســاواة التامــة و الفعليــة بيــن النســاء و الرجــال، يعتبــر القانــون 
االنتخابــي المحلــي و مجلــة الجماعــات المحليــة أهــم أدوات تفعيــل هــذه المبــادئ و ترســيخها ضمــن 
ركائــز المســار الديمقراطــي التشــاركي لبنــاء الجمهوريــة الثانيــة و فــي هــدا اإطــا جــاء مشــروع  إلــى 

صناديــق اإلقتــراع أيتهــا المواطنــات

تقديم المشروع  :
المشاركة السياسية للنساء في تونس

 
 أهداف المشروع

التعريف بالمفاهيم المتصلة بمشروعي القانون  االنتخابي  ومجلةالجماعات المحلية  ●
الحث على إدراج مقاربة النوع االجتماعي ضمن آليات الحكم المحلي ●
 فرض مبدأ التناصف العمودي وخاصة األفقي في القائمات ●
المساهمة في تحسيس الرأي العام و المناصرة لحضورالنساء في مراكز اتخاذ القرار  ●
حــث  ● علــى  العمــل  و  القانونيــة  بالنصــوص  للتعريــف  الجهــات  فــي  الجمعيــات  عمــل  دعــم 

المحّلــي  الشــأن  فــي  للنساءللمشــاركة 

تاريخ التنفيذ:
    2016-2014 

التمشي واألنشطة:  
المساهمة في اللقاءات مع نواب الشعب للمناصرة حول التناصف األفقي ●
مواكبــة االستشــارة العامــة حــول مشــروعي قانونيــن متعلقيــن بمجلــة الجماعــات المحليــة  ●

المحليــة وباالنتخابــات 
ورشات تفكير حول مسألة التناصف داخل الهيئات المنتخبة  ●
ورشات نقاش لتحديد طرق العمل داخل الجمعيات ●
ورشــات تكوينيــة لفائــدة النشــطاء فــي الجهــات الداخليــة حــول المفاهيــم المتصلــة بالحوكمــة  ●

المحليــة و النــوع اإلجتماعــي
 القيــام بــدورات تدريبيــة وتحسيســية لفائــدة الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي والمنتخبيــن  ●

والمترشــحين فــي الجهــات

نتائج المشروع
إنجازو نشر  و ثيقة مرجعية: ألسلطة المحلية في ادستور2014 ●
إنجــاز دليــل تكوينــي لفائــدة  المدربــة و المــدرب حــول النصــوص القانونيــة ومشــاركة النســاء في  ●

فريق المشروع: 
التنسيق :

منيرة الهمامي و لبنا رمضان
الخبراء : 

عفاف المراكشي أستاذة قانون عام بكلية الحقوق بصفاقس
 سهير الفراتي أستاذة قانون عام بكلية الحقوق بصفاقس

 حسناء بن سليمان مندوب دولة بالمحكمة اإلدارية
 عصام بن حسن أستاذ قانون عام بكلية الحقوق بصفاقس

الــشـــركــاء:
مؤسسة فريدريش إيبرت

إلى صناديق 
اإلقتراع أيتها المواطنات
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مشاركة
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إلــى كيفيــة التواصــل و التفاعــل مــع صنــاع القــرار .
و قــد ضمــت الورشــة شــابات و شــباب يعانــون مــن إعاقــات مختلفــة )إعاقــة عضويــة و 

أصــم (.

أمــا النشــاط الثانــي فهــو يتمثــل فــي لقــاء يجمــع بيــن صنــاع القــرار و ممثليــن مــن 
المجتمــع المدنــي مــع أشــخاص فــي حالــة إعاقــة و ذلــك للتحــاور و التفاعــل حــول إيجــاد 

آليــة الحتــرام نســبة 2% مــن تشــغيل األشــخاص المعوقيــن.
كمــا قــام فريــق جســور تونــس بإعــداد فيديــو قصيــر وهــو عبــارة عــن ومضــة اشــهارية 

توعويــة حــول حقــوق األشــخاص فــي حالــة إعاقــة .
)النشاط الثاني و الفيديو بصدد العمل فيه(.
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مشروع جسور

مقدمة: 

مشــروع جســور هــو مشــروع إقليمــي يبنــي علــى التجربــة الناجحــة لمشــروع مشــاركة 
ــز منظمــات  ــذي ركــز علــى تجهي ــا و ال فــي منطقــة الشــرق األوســط و شــمال إفريقي
المجتمــع المدنــي و الشــباب فــي البلــدان المســتهدفة للمشــاركة بفعاليــة اكبــر فــي 

تقــدم الديمقراطيــة , المســاواة و الحقــوق األساســية و الحريــات .

مــن  كل  فــي  الشــباب  قــدرات  تعزيــز  هــي  جســور  مشــروع  مــن  الغايــة 
ــز اإلدمــاج االقتصــادي و  تونس،المغرب،مصــر،األردن و اليمــن للعمــل علــى علــى تعزي
الجتماعــي للشــباب فــي مختلــف البلــدان و خاصــة الشــابات و الشــباب مــن الفئــات 

. المهمشــة 

أهداف المشروع : 

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة إلشــراك و التواصــل مــع األشــخاص المعنييــن عــن 
الشــباب. و  القــرار  صناعــة 

االنخراط في التشبيك مع شباب آخرين باستخدام منصة موقع مشاركة.
بناء القاعدة المعرفية لشباب آخرين لدعم و تعزيز مشاركتهم في مجتمعاتهم.

تنفيــذ مبــادرات مجتمعيــة مرتبطــة باالســتعراض الــدوري الشــامل و التعــاون مــع 
القــرار. صناعــة  عــن  المؤوليــن  األشــخاص 

مبادرة شباب تونس:

األنشطة :

اختــار شــباب جســور تونــس ان يشــتغل علــى اإلدمــاج االقتصــادي لألشــخاص فــي 
. مختلفيــن  نشــاطين  طريــق  عــن  ذلــك  و  إعاقــة  حالــة 

تمثــل النشــاط األول فــي ورشــة تدريبيــة لمــدة يوميــن حــول مختلــف القوانيــن و 
المعاهــدات الدوليــة التــي تنــص علــى تشــغيل األشــخاص فــي حالــة إعاقــة إضافــة 

فريق العمل: 
نورس الشريطي: منسقة المشروع 

نزار خليف : من القادة الشباب 
مهدي الورغي : من القادة الشباب 

منال عبد الواحد : من القادة الشباب 
ريم : من القادة الشباب 
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• كتابة و انجاز المشاريع 
• توفير تدريبات لفائدة 04 جمعيات حديثة التأسيس في الكاف و القصرين : 

• كتابة ، انجاز ، إدارة و متابعة المشاريع 
• تقييم المشاريع 

• توزيــع 04 منــح علــى مشــاريع مبتكــرة مــن قبــل جمعيــات جديــدة او بشــراكة  مبــادرات 
ابتكاريــة وصلــت الــى مجموعــات مهمشــة مثــل منطقــة عبيــدة و عبابســية بالكاف و منطفة 

بلعابــة و حــي الزهــور بالقصريــن 

الجمعيات : 
• جمعية الطفل و التواصل بالكاف 

• جمعية أصدقاء الجميع بالشراكة مع جمعية بادنا الكل و جمعية سراورتان بالكاف 
• جمعية تيقار مواطنة متناصفة القصرين 

• جمعية الدفاع عن طالبي الشغل القصرين 

النتيجة الثالثة: تغييرالسياسات والمواقف
• وضــع اســتراتيجيات مناصــرة وطنيــة واقليميــة وتنفيذهــا مــن خــال  حمــات اعاميــة 

الصحــة  فــي  المهمشــات  النســاء  حــق   : حــول  ضغــط  واجتماعــات 
• رصــدت نجاحــات فــي مواقــف والتزامــات ووزراء/وزيــرات، مديريــن عاميــن، مديريــن الجهوييــن، 
قيــادات مــن المجتمــع المدنــي ونقابــات واعامييــن/ات تجــاه قضيــة المناصــرة التــي عمــل  

عليهــا
النتيجة الرابعة: التعلم والتشبيك

• لقــاءات تبــادل التجــارب حــول مقاربــات دعــم المشــاركة السياســية والقيــادة للمــرأة: ملتقــى 
المنتــدى االجتماعــي العالمــي 2015

أبرز االنجازات
• تأســيس تمثيليــة لجمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة  فــي اإلدارة الجهويــة 

للشــؤون االجتماعيــة بجهــة الــكاف و القصريــن 
• انشاء موارد رزق عبر مشاريع صغرى تديرها مجموعة من النساء المهمشات 

• انشــاء نــوادي قيــادة تغييريــة فــي العديــد مــن المعاهــد و المؤسســات الجامعيــة فــي 
الــكاف و القصريــن لتمتــد الــى تونــس ) المعهــد لثانــوي بالحراريــة و معهــد المنــزه التاســع( 
• العمــل مــع الشــباب والشــابات ومــع اليافعيــن والبافعــات فــي القصريــن و الــكاف و تونــس 

للتعبيــر والمناصــرة عــن طريــق المســرح التفاعلــي
• مبــادرات ابتكاريــة وصلــت الــى مجموعــات مهمشــة مثــل عبيــدة فــي الــكاف و بولعابــة فــي 

القصرين 
• توثيق قصص لنساء و شابات قياديات من الكاف و القصرين 

• المشاركة في حملة مناصرة إقليمية :  في يدها التغيير
• تسليط الضوء من قبل االعام المحلي و الوطني على أنشطة البرنامج 

• توثيق قصص النساء من المستفيدات و اختيارهم إلنتاج وثائقي ) ايمان و عتيقة(  
• اهتمام و متابعة اكثر على 

• المشاركة في مؤتمرات ومنتديات عالمية

أبرز التحديات
• انعدام االستقرار السياسي التقلبات والسياسية 

• التحديات األمنية 
• الخطاب المعادي المحافظ والمتشدد والعنف ضد المرأة 

• فقدان األهالي الثقة في المجتمع المدني و األحزاب
• صعوبة الوصول إلى معلومات علمية و إحصائيات دقيقة 
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الهدف العام 
النســاء و الفتيــات فــي تونــس بمــا فيهــن النســاء 
اســتعدادا  أكثــر  هــن  المهمشــات،  و  الفقيــرات 
جميــع  علــى  قيــادي  دور  ممارســة  و  للمشــاركة 
مســتويات أخــذ القــرار و للتحكــم بحياتهــن و ضمــان 
احتياجاتهــن و حقوقهــن العمليــة هــي مــن أوليــات 

أنظمــة الحكــم القائمــة.

أهم االنجازات
شــملت النشــاطات نحــو 2000 ألــف شــخص %70 
منهــم نســاء و 30 % رجــال ينتمــون الــى مناطــق 

مهمشــة مــن القصريــن و الــكاف 

النتيجة األولى : الحقوق والقيادة
• الوصول إلى النساء الحضريات والريفيات المهمشات وازدياد الثقة بالنفس والوعي

• مجموعات من الشباب والشابات تقود التوعية والتدريب والمدافعة عن حقوق المرأة 
• مشاركة فعلية للنساء و الشابات و الشبان  و تولي القيادة في التعبئة و الحشد

 
النتيجة الثانية : بناء القدرات والعمل المشترك

• توفير تدريبات على عدة مواضيع: واإلدارة عن بعد، واإلدارة المالية 
• بناء قدرات الشابات و الشبان على عدة مواضيع : 
• حقوق االنسان و الحقوق االقتصادية و االجتماعية 

• اليات التواصل 
• المسرح التفاعلي 

فريق العمل: 
السعيدي كريمة : ممثلة عن الهيئة المديرة مكلفة بمتابعة المشروع 

لبنى رمضان : منسقة مركزية للمشروع 
الهام كعواش: منسقة مالية للمشروع 

رفقة عيساوي : منسقة جهوية للمشروع بالكاف 
نجاح جباري : منسقة جهوية للمشروع بالقصرين

بــرنــــامج امــــل
2016-2013

لمحة عامة
برنامــج أمــل برنامــج إقليمــي لدعــم المشــاركة 
الفعالــة و القيــادة النســائية فــي بــاد الشــرق 
ذلــك  فــي  بمــا  افريقيــا  شــمال  و  األوســط 

النســاء األشــد فقــرا و األكثــر تهميشــا.

Avec l’AFTURD et d’autres partenaires, on s’est lancé dans un projet de trois ans, nommé 
AMAL, qui visait à promouvoir le leadership transformateur des femmes en Tunisie. Les 

trois années de collaboration étroite avec AFTURD ont sans doute des plus enrichissantes de ma 
vie professionnelle mais aussi humaine. Dans un contexte radicalement changeant, j’ai pu suivre 
de très près, la grandissante volonté à s’adapter à un paysage politique et féministe nouveau. Un 
engagement inaliénable à saisir chaque opportunité pour faire avancer les droits des femmes, 
toutes les femmes en tenant à son militantisme, en donnant plus de place aux jeunes, en s’implan-
tant de plus en plus dans les régions et en travaillant avec les autres tout en ne s’épargnant pas 
l’auto-critique honnête et constructive. Et pour m’avoir associée ainsi qu’Oxfam à cette transi-
tion, je vous dis Merci ! Bon vent à l’AFTURD et longue vie aux féminismes en Tunisie ! 

NESSRYNE JELALIA | Regional Gender Justice Coordinator - OXFAM
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ــدة الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي  ــدورات تدريبيــة وتحسيســية لفائ 2. القيــام ب
ــة: ــاالت التالي ــي المج ــن ف ــحين القادمي ــن والمترش والمنتخبي

- القرار 1325 لمجلس األمن
- المشاركة السياسية للنساء
- مشروع قانون محاربة االرهاب

- الحوكمة المحلية

نتائج المشروع:
- تم القيام بثاث ورشات تحسيسية:

• مــارس 2015 ورشــة تكوينيــة لفائــدة النشــطاء فــي الجهــات الداخليــة حــول المــرأة 
والحوكمــة المحليــة قصــد تنظيــم ورشــات مماثلــة فــي كل مــن جندوبــة والــكاف 

والقصريــن وباجــة وتونــس الكبــرى

• أفريــل 2015: تنظيــم ورشــة نقــاش 
حــول موضــوع »قانــون مقاومــة االرهــاب 
واحتــرام  األمنيــة  المتطّلبــات  بيــن 
بحضــور  وذلــك  االنســان«  حقــوق 
فــي  وخبــراء  وقضــاة  برلمانييــن 
المدنــي. المجتمــع  عــن  وممثليــن  األمــن 

حــول  نقــاش  ورشــة   :2015 نوفمبــر   •
الهيئــات  داخــل  التناصــف  مســألة 
المنتخبــة وتقديــم نتائــج الدراســة التــي 
قامــت بهــا جمعيــة النســاء التونســيات 

للبحــث حــول التنميــة

• اعــداد ونشــر الدراســة تحــت عنــوان 
فــي  للنســاء  السياســية  »المشــاركة 
تــم  وقــد  والعراقيــل«  الــرؤى  تونــس: 
العربيــة  باللغــة  جزئيــن  فــي  نشــرها 

واالنجليزيــة.  والفرنســية 
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فريق المشروع: 
راضية بلحاج زكري، 
خديجة بن حسين، 

فتحية السعيدي، 
جنان االمام 

وعائشة ڤلّوز  

الــشـــركــاء:
WILPF الرابطة الدولية للسلم والحرية
الرابطة الدولية للنساء من أجل السلم

المشــاركة السياســية للنســاء فــي تونس 
والتعريــف باعــان  1325 لمجلــس األمن

تاريخ التنفيذ:
2015-2014 

   
األهــداف:

- التعريــف بأهــم المكاســب القانونيــة واالجتماعيــة التــي تحصلــت عليهــا النســاء فــي مجــال 
المشــاركة السياســية واتخــاذ القــرار والتعــرض كذلــك للنواقــص والعراقيــل المؤسســاتية 

والسياســية والثقافيــة التــي تحــول دون التمتــع الكامــل بتلــك المكاســب
- تحفيز وتعزيز سياسات دمج المرأة في الساحة السياسية 

- العمــل علــى تطويــر الــرأي العــام المناصــر لحضــور المــرأة فــي مراكــز اتخــاذ القــرار وحــث 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى المطالبــة باحتــرام حقــوق وحريــات المواطنيــن والمواطنــات

التمشي واألنشطة:
تتمثل مكونات المشروع في ما يلي:

1. القيام بدراسة حول: 
- الوضع الحالي للمشاركة السياسية للنساء في تونس

- العراقيل التي تعترض المشاركة السياسية للمرأة 
- الفاعلــون السياســيون العاملــون فــي مجــال دعــم وصــول النســاء إلــى مراكــز اتخــاذ القــرار 
واألنشــطة التحسيســية التــي يقومــون بهــا باالضافــة إلــى االســتراتيجيات واآلليــات المعتمــدة 

فــي هــذه األنشــطة خــال الثــاث ســنوات المنقضيــة
- وقــد تمّخضــت عــن هــذه الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات تخــص الجوانــب التشــريعية 
وكيفيــة تطويرهــا كمــا تطّرقــت إلــى ُســبل التصــدي لإلختراقــات االنتخابيــة والعنــف المســّلط 
والجهويــة  البلديــة  االنتخابــات  فــي  وتفاديهــا  االنتخابيــة  الفتــرات  خــال  النســاء  علــى 

لمقبلــة ا
- كما ســمحت هذه الدراســة بتحديد طرق العمل داخل الجمعيات قصد اإلرتقاء بالمشــاركة 

السياســية للمــرأة وتحفيزهــا للوصــول إلى مراكز اتخاذ القرار
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لنشــر النــص والحجــج المرافقــة لــه
المحور الرابع: دورات تحسيس وإرشاد في الجهات بهدف اعطاء بعد وطني لعملنا ●

نتائج هذا العمل

اعداد دليل ونشره على نطاق واسع ●
تســعة جهــات معنيــة بهــذا العمــل عبــر شــركائنا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحلية  ●

هــي: تونــس، جندوبــة، الــكاف، الڤصريــن، ڤفصــة، ســيدي بوزيــد، شــباب فضــاء ســواء، 
جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة، جمعيــة ابصــار.

مشاركة نشيطة في العمل بين الجمعيات بهدف رفع التحفظات. ●

مــن  ممثليــن  و  ممثــات  لفائــدة  وتكوينيــة  تحسيســية  ورشــات  عــدة  تنظيــم  تــم 
الثــاث  خــال  قبلــي  بواليــة  دوز  وشــابات  ونســاء  بقفصــة  المدنــي  المجتمــع 
ــز تمثيليــة  ــيداو«, الســلطة المحليــة و تعزي ســنوات 2016/2014 حــول اتفاقيــة »س
للعمــل  أفضــل  ألداء  االجتماعــي  والنــوع  المحليــة  المجالــس  فــي  الشــابات  و  المــرأة 
ودوز قفصــة  بواليــة  المدنــي  المجتمــع  قــدرات  تقويــة  فــي  ســاهم  ممــا  الجمعياتــي 

منانة الزيتوني
جمعية التنمية بقفصة
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من أجل مساواة دون تحفظ
السيداو

منــذ ســنوات عديــدة وباعتبارهــا مــن المكونيــن لمجموعــة 95، 
ســاهمت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة 
بطريقــة فاعلــة فــي الحملــة الداعيــة إلــى رفــع التحفظــات التــي 
اتفاقيــة  ضــد  المغاربيــة  البلــدان  وبقيــة  تونــس  بهــا  قامــت 

الســيداو )»مســاواة دون تحفظــات«(. 
وحديثــا انخرطــت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول 
الجمعيــة  جانــب  إلــى  البين-جمعياتــي  العمــل  فــي  التنميــة 
التونســية للنســاء الديمقراطيــات، مســاواة/تناصف، الرابطــة 
التونســية للدفــاع عــن حقــوق االنســان، شــبكة دســتورنا، ... مــن 
أجــل فضــح منــاورات بعــض األحــزاب المتطرفــة ومحاوالتهــم 
عنهــا  االعــان  تــم  التــي  التحفظــات  رفــع  عــن  التراجــع 
مســبقا زمــن حكومــة الباجــي قايــد السبســي فــي 24 أكتوبــر 
2011. مّثــل هــذا العمــل فرصــة لدعــوة حكومــة المهــدي جمعة 
لرفــع التحفظــات وإيداعهــا لــدى األمــم المتحــدة، وهــو مــا وقــع 
بالفعــل. ولتعزيــز أنشــطتها ومســاهماتها رأت الجمعيــة أن 
هنــاك حاجــة ملحــة إلــى الذهــاب أكثــر فــي المناصــرة مــن خــال 

الســيداو. باتفاقيــة  يتعلــق  فيمــا  والتحســيس  التكويــن 

فريق المشروع: 

منيرة همامي
هالة بن يحمد 

سلوى كنو
 اسمهان بن طالب 

آمال ڤرامي 
منية العابد

مدة التنفيذ
2014/2013

األهــداف

التعريف باالتفاقية
تشــهير  ● بحملــة  قامــت  )التــي  المتطرفــة  السياســية  األحــزاب  بعــض  منــاورات  فضــح 

زمــن  مســبقا  عنهــا  االعــان  وقــع  التــي  التحفظــات  رفــع  عــن  للتراجــع  وبمحــاوالت 
)...2011 فــي  السبســي  قايــد  الباجــي  حكومــة 

تعزيز أنشطة المناصرة التي يقوم بها المجتمع المدني  ●
الضغط على حكومة المهدي جمعة لرفع التحفظات وإيداعها لدى األمم المتحدة  ●

التمشــي واألنشــطة

يتمحور البرنامج حول 4 مجاالت رئيسية:
المحــور األول: إعــداد دليــل يســلط الضــوء علــى الترابــط الجلــي القائــم بيــن مجموعــة من  ●

ــواردة فــي اتفاقيــة الســيداو وبيــن النصــوص التشــريعية التونســية، بهــدف  الفصــول ال
دحــض الحجــج الناقــدة لإلتفاقيــة.

المحــور الثانــي: تنظيــم حصــة للتحســيس ولتقديــم الدليــل، لفائــدة عضــوات الجمعيــة  ●
وشركائها

ــث:  دورة تكوينيــة لألقــران  فــي الجهــات بهــدف تمكينهــم مــن وســائل  ● ــور الثال المح



المحور األول
المشاركة السياسية للنساء 

و الشباب





الـمــحـتــوى

المحور األول المشاركة السياسية للنساء و الشباب
من أجل مساواة دون تحفظ السيداو

المشاركة السياسية للنساء في تونس والتعريف باعان  1325 لمجلس األمن
بــرنــــامج امــــل 2016-2013

مشروع جسور
مشاركة

إلى صناديق اإلقتراع أيتها المواطنات

المحور الثاني مناهظة العنف ضد النساء
فضاء »تمكين« إليواء وتمكين النساء ضحايا العنف

جمع البيانات حول العنف المسلط على النساء والفتيات

المحور الثالث النساء و التمكين االقتصادي
مركز تضامن المرأة : دعم االقتصاد االجتماعي النسائي بوالية جندوبة

نساء الفايجا جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

المحور الرابع النساء و العدالة الحالة الراهنة للوضعية القانونية لملفات عائات شهداء وجرحى 
)ات(  الثورة في والية القصرين

العدالة التحويلية / التغييرية في مصر وتونس

المحور الخامس البحث و التكوين
البحــــوث

مشروع مشترك بين: جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية - مركز البحوث حول النوع 
)CEG/UNIL( االجتماعي في جامعة لوزان

وثائق واألعمال المطبوعة

المحور السادس الشبكات و الشركاء
االتفاقيات المبرمة مع المؤسسات

انخراط الجمعية في شبكة جديدة
»المنصة اإلقـليمية من أجل النوع أالجتماعي«





 أعضاء مكتب الجمعية

فريق التسيير :

سلوى كنو
رئيسة

إسمهان بن طالب
مكلفة بالبحث

إلهام كواش

عائشة فطحااله
مديرة فضاء تمكين

سامية بوسامة 
أمينة مال

خديجة بن حسين
كاتبة عامة

زهرة بوقرة
مكلفة باإلتصال

هالة بن يحمد

كريمة السعيدي
مكلفة بالتكوين

منيرة الهمامي
مكلفة بالتنشيط

لبنى رمضا ن



1 - تقديم جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 
نضاالت وتدخل في الجهات بعد الثورة 

النشئة: 13 جانفي 1989
المهمة: 

تعزيز ثقافة المساواة والمواطنة الفّعالة للنساء
باألساس عبر: 

الدراسات والبحوث ●
المناصرة ●
التكوين والتحسيس ●

بعد 14 جانفي 2011:
رهانات جدية، تحديات جديدة: 

األميــة  ● للبــاد:  المســتعجلة  لإلحتياجــات  تســتجيب  حتــى  تدخاتنــا  وتكييــف  مائمــة 
... المحرومــة  والمناطــق  الجهــات  فــي  حضــور  وتشــغيل،  اقتصــاد  للنســاء/  القانونيــة 

المشاركة في التعبئة لصالح حقوق اإلنسان وحقوق النساء ●
إعادة التفكير في التنمية مع النساء وألجل النساء ●
تشجيع مشاركة النساء في تصور وتنفيذ المشاريع التنموية ●
● 

II- التواجد والتدخل في الجهات

III - مجاالت الــتدخــل
مركــز إنصــات وتوجيــه ومرافقــة للعائــات التــي تعرضــت لخســائر ماديــة وعنــف نفســي  ●

ومعنــوي  
تبادل وتكوين: ●

تشبيك مع منظمات المجتمع المدني المحلية ●
وضع فضاء على ذمة الجمعيات المحلية الجديدة ●
)المشــاركة  ●  AFARD والتنميــة  للبحــث  االفريقيــات  النســاء  جمعيــة  تكويــن/ 

 ). . السياســية.
القيام بعمل تضامني مع نساء القصرين  ●

العدالة االنتقالية: ●
الحالــة الراهنــة للوضعيــة القانونيــة لملفــات عائــات شــهداء وجرحــى)ات( الثــورة فــي  ●

واليــة القصريــن
● ASF »خدمة المساعدة القانونية/ منظمة »محامون با حدود
من أجل عدالة انتقالية ترتكز على الضحايا/ اعام وتوجيه فاعلين للضحايا ●
تعزيز القيادة التغييرية للنساء في تونس ●
للنســاء-  ● والسياســية  السوســيو-اقتصادية،الثقافية  بالحقــوق  التحســيس 

 ... جديــدة  مقاربــات  الشــباب- 
»فضاء تمكين« إليواء وتمكين النساء ضحايا العنف. ●



إّن نظــرة إلــى الفتــرة الممتــدة بيــن ســنتي 2013 و 2016، تظهــر أن »جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول 
التنميــة« والتــي مــّر علــى وجودهــا أكثــر مــن ربــع قــرن، قــد دّعمــت مكانتهــا كفاعــل مهــم فــي المجتمــع المدنــي وفــي 

ميــدان البحــث والفعــل النســوي. 
تمتعــت تونــس بدســتور جديــد، مّثــل، بفضــل نضــاالت النســاء والديمقراطييــن، ســابقة فــي حقــوق االنســان والمســاواة 
الــذي  الحــراك  فــي  التنميــة،  حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء  جمعيــة  ســاهمت  جهتهــا،  مــن  الجنســين.  بيــن 
فــي:  تمثلــت  المســتويات  مــن  جملــة  شــملت  التــي  التعبئــة  خــال  مــن  وذلــك  الدســتور،  هــذا  والدة  نحــو  دفــع 
العمــل التحسيســي، التربيــة والتعليــم، المناصــرة، انتــاج اآلليــات )دراســات،  دليــل، مطويــات، ومضــات...( وذلــك بهــدف 

خلــق نقــاش والتعريــف بحقوقنــا والدفــاع عنهــا، واحبــاط الخصــوم.
كمــا قامــت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة  بتطويــر وتنميــة »يقضــة ُمَواطنيــة« أثناء كتابة الدســتور، 
وذلــك مــن خــال تنظيــم حلقــات حــوار أو النــزول إلــى الشــارع للمشــاركة فــي المظاهــرات التــي تهــدف إلــى الدفــاع عــن 

»المشــروع الديمقراطــي« القائــم علــى المبــادئ الكونيــة لحقــوق االنســان وحقــوق النســاء.  
للبحــث  التونســيات  النســاء  لجمعيــة  فرصــة  الرئاســية  واالنتخابــات  التشــريعية  االنتخابــات  مــن  كل  مّثلــت  لقــد 
فــي  االنتخابــات  مراقبــة  وعلــى  االنتخابــي  المســار  فــي  المشــاركة  علــى  النســاء  لتشــجيع  التنميــة،  حــول 
العراقيــل  دراســة  علــى  عكفــت  كمــا  االجتماعــي،  النــوع  مقاربــة  باعتمــاد  التونســية  البــاد  مــن  مختلفــة  جهــات 

وتوثيقــه. المســار  هــذا  خــال  المترشــحات  أمــام  المتاحــة  والفــرص 
أمــا فيمــا يتعلــق باإلنتخابــات البلديــة المزمــع القيــام بهــا، فقــد التزمــت جمعيتنــا بنشــر وتعميــم مــا جــاء بــه الدســتور 
فيمــا يتصــل بـ«الســلطة المحليــة« بهــدف تشــجيع وتنميــة مشــاركة النســاء فــي هيــاكل الحكــم المحلــي، ومــن أجــل 
ذلــك قامــت  الجمعيــة باصــدار دليــل حــول »الســلطة المحليــة فــي دســتور 2014« تــم وضعــه علــى ذمــة المناضــات 

والمناضليــن فــي مجــال حقــوق المواطنيــن/ات.
إن جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة وهــي التــي التزمــت منــذ عشــر ســنوات بالكفــاح ضــد العنــف 
المســلط علــى النســاء، قــد واصلــت العمــل علــى هــذا الــدرب عبــر تنميــة اســتراتيجية متعــددة المشــارب، مــن خــال: 
دعــم مشــروع القانــون الشــامل لمناهضــة العنــف المســلط علــى النســاء والفتيــات، تعزيــز عمــل شــبابيك االنصــات 
والتوجيــه الخاصــة بالنســاء ضحايــا العنــف، تنميــة محــور جديــد يتعلــق بالبحــث وجمــع المعطيــات ذات الصلــة بالعنــف 
المســلط علــى النســاء وذلــك فــي إطــار التشــبيك، تطويــر آليــات جديــدة للتحســيس ونشــرها فــي الجهــات. لقــد مكنــت 
هــذه التجربــة الثريــة والمتنوعــة جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة مــن أن تكــون مناســبة تمامــا لتحّمــل 

مســؤولية إدارة أول مركــز وطنــي إليــواء النســاء ضحايــا العنــف، والتابــع لــوزارة المــرأة واألســرة والطفولــة.
فقــد  إمكانياتهــا،  محدوديــة  ورغــم  النســاء،  بيــن  الامســاواة  تقليــص  فــي  المتمثلــة  ألخاقياتهــا  وفّيــة  وألنهــا 
دّعمــت جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة عملهــا فــي الجهــات، عبــر تكويــن الفاعليــن المحلييــن فــي 

الميــدان السوسيو-سياســي.
أمــا فيمــا يتعلــق بالميــدان السوســيو-اقتصادي فقــد ســاهمت الجمعيــة فــي دعــم تمكيــن النســاء علــى المســتويين 
الفــردي والجماعــي مــن خــال مرافقــة النســاء الريفيــات خاصــة عنــد تكويــن الجمعيــات أو بعــث المشــاريع االقتصاديــة. 
كمــا قامــت بالتــوازي مــع ذلــك بوضــع خبرتهــا فــي خدمــة الجمعيــات، ســيما مــن أجــل تنظيــم النســاء المزارعــات فــي 

»مجامــع تنميــة فاحيــة«.  
  

فقــد  التونســي،  الواقــع  فــي  تدخلهــا   لترســيخ  منهــا  وســعيا  البــاد،  فــي  الحاصــل  للتنــوع  االعتبــار  بعيــن  أخــذا 
ُفرضــت  ومصطلحــات  مقاربــات  فــي  التفكيــر  ضــرورة  التنميــة«  حــول  للبحــث  التونســيات  النســاء  »جمعيــة  ارتــأت 
علينــا، ودفعتنــا نحــو التفكيــر والبحــث فــي التالــي: مــا هــو البحــث االجرائــي النســوي؟ مــا المقصــود بالبحــث وجمــع 
المعطيــات حــول »النســاء ضحايــا العنــف«؟ مــا هــي العدالــة التغييريــة؟ مــا المقصــود بالقيــادة التغييريــة؟ ثــم مــا هــي 

األشــكال الجديــدة للنضــال فــي ظــل الســياق الجديــد للبــاد؟ 
هــذا التأمــل والتفكيــر مّكننــا فــي الواقــع، مــن الربــط بيــن مشــروعنا العلمــي، معارفنــا، التراكــم المعرفــي، ومشــروعنا 

السياســي لتغييــر عاقــات الهيمنــة الذكوريــة  وتأســيس ثقافــة المســاواة.
فــي هــذا المســار، مّثــل، العمــل فــي شــكل شــبكات، مــن ناحيــة أولــى، مصدر مهم للتبادل ولمشــاركة التجــارب ولتوحيد 
الجهــود ولبنــاء مشــاريع مشــتركة. أمــا مــن ناحيــة أخــرى، فقــد مّكــن الســياق العــام »جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث 
ــة« و«الديــوان  ــة )خاصــة »وزارة المــرأة واألســرة والطفول حــول التنميــة« مــن بنــاء عاقــات جديــدة مــع مؤسســات الدول

الوطنــي لألســرة والعمــران البشــري«( علــى أســاس أكثــر وضــوح وتقســيم للمهــام يحتــرم ويضمــن اســتقاليتنا.
لقــد حاولنــا فــي كل مشــروع مــن مشــاريعنا توثيــق المقاربــة والمســار وإصــدار منشــورات  وآليــات، وذلــك بهــدف: ضمــان 

وضــوح عمــل »جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة«، واســتمرارية التجــارب والتبــادل والنشــر.  
بدعــم  انتفعــت  قــد   ،)2016-2013( الفتــرة  هــذه  خــال  االنتهــاء،  علــى  قاربــت  التــي  أو  المنجــزة   المشــاريع  إن 
ــا النســاء وبالتزاماتنــا والتــي وضعــت علــى ذمتنــا مــوارد ســاهمت فــي دعــم  المنظمــات الصديقــة التــي تؤمــن بقضاي

عملنــا. 

نضاالتنا : نحو آفاق جديدة

سلوى كنو السبعي
رئيســة جمعيــة النســاء التونســيات للبحــث 

حــول التنميــة
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