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إن بالدنا التي متيزت بثورة ال منطية اخرتقت كل النظريات ومتيزت عن كل الثورات وأفلتت من كل 

التصنيفــات مام بوأها أن تكون منوذجا يحتذى به، لقادرة بفضل أبنائها أن تواصل هذا التميش نحو 

املطالب التي قامت عليها هذه الثورة. 

إن ما متر به بالدنا يف هذه املرحلة االنتقالية من مخاض عىل جميع املستويات يحتم علينا كمجتمع 

مدين اليقظة واالستعداد للعب دور إيجايب يف تنمية الوعي الجامعي ونحت تجربة جديدة مبدعة يف 

التعامل مع الواقع الجديد املتسم بالتشنج واالضطراب.

لقد حان وقت نرش ثقافة املواطنة و التعايش املشرتك و الحوار بني جميع رشائح املجتمع وأطيافه 

السياسية واالجتامعية واأليديولوجية وهذا يستوجب بناء قاعدة متينة ونواة صلبة من الجمعيات 

واملنظامت يف مختلف املجاالت من أجل نرش أشكال عمل وأنشطة مبتكرة تفيض إىل صقل ثقافة 

بديلة لثقافة العنف والكراهية والتمييز وإعطاء منوذج ملا نعمل عىل ترسيخه.

إن املجتمع املدين مطالب اليوم وأكرث من أي وقت مىض خاصة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2012 أن 

يلعب دورا أكرب للتجميع من أجل بناء تونس عىل أسس أخرى بعيدة عن التعصب وتسمح للجميع 

باملشاركة يف نحت معامل هذا الوطن دون إكراه فلننب منوذجنا عرب التصاقنا بواقعنا وانطالقا منه 

وتجميع قوانا لبناء غد أفضل لبلد يسع الجميع. 

لقد مثّل مرشوع "نساء ضد العنف السيايس واالنتخايب" واملقرتح يف إطار برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

حول "تعزيز ثقافة الحوار ومناهضة العنف"، فرصة لنحت تجربة مدنيّة للمساهمة اإليجابية يف هذا 

الحراك الذي متر به بالدنا من أجل درء مخاطر العنف والوصول إىل تحقيق انتخابات بال عنف.

«Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès;  
travailler ensemble est la réussite.»

                                                                                        Henry Ford

 

لطفووي بن سليوامج
رئيس جمعيّة “إمناء باملعمورة”
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نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي 

تقديم مرشوع 

فكرة املرشوع

خالل  بالتعددية  األخذ  نحو  كبيرا  تقدما  تونس  أحرزت  لقد 
ولكن   2011 أكتوبر   23 في  جرت  التي  التاريخية  االنتخابات 
أن  يمكن  واالنتخابي  السياسي  العنف  من  المتزايدة  الحاالت 
تهدد العملية الديمقراطية، إذ يمثّل العنف السياسي واالنتخابي 
على  القائمة  الديمقراطية  على  خطر  أكبر  مظاهره  بجميع 
المنافسة السياسية والحوار السلمي مما يؤثّر سلبيا على االستقرار 

االجتماعي واالقتصادي للبالد. 
المدني  المجتمع  على  لزاما  كان  الحاالت،  هذه  مواجهة  في 
الجماعي  الدفاع  في  أساسي  دور  ونساء(لعب  )رجاال  التونسي 

عن مفاهيم الحوار، والمواطنة والتنوع والديمقراطية. 
في هذا االطار، تتمثل فكرة مشروع »نساء ضد العنف السياسي 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  من  المدّعم  واالنتخابي«، 
والمقترح من اجل »تعزيز ثقافة الحوار ومناهضة العنف«، في 
تمكين المرأة من أخذ موقف طالئعي لمكافحة العنف السياسي 

واالنتخابي.

الهدف الرئييس للمرشوع
وتبادل  الديمقراطية  للممارسة  مبتكر  نهج  في  النساء  إشراك 
المنظمات  قدرة  تعزيز  طريق  عن  للحوار  الجيدة  التجارب 
المحلية على  اتباع نهج مدني لمواجهة تصاعد العنف السياسي 

واالنتخابي. 

األهداف املبارشة
 تشجيع النساء عىل املشاركة يف الحد من العنف السيايس و  ¡

االنتخايب من اجل الوصول  اىل انتخابات بال عنف.

 ترشيك الجمعيات املشاركة يف نرش ثقافة الحوار داخل  ¡
جهاتهم. 

الفئة املستفيدة
رجال المناطق المشاركة 

الجمعيات املشاركة يف املرشوع
انظر تقديم الجمعيات صفحة 13

اإلطار البرشي املرشف عىل املرشوع :
املنسقة العامة للمرشوع : ريم زالل ¡

املسؤول املايل : عالء الدين الفقيه ¡

منسق جمعية تونسيات : هناء جربي ¡

منسق جمعية تونسيات ببوسامل : عربية الشوايل ¡

منسق جمعية تونسيات بقابس : خولة الشيباين ¡

 منسق جمعية نساء للتنمية والنهوض  ¡
باملرأة بتطاوين : إميان بنحامد

منسق جمعية شباب وتنمية برمادة : رضيّة ذياب ¡
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انطلقت أشغال المائدة المستديرة على الساعة التاسعة صباحا 
)جمعية  بالمشروع  المعنية  الست  الجمعيات  ممثلي  بحضور 
إنماء بالمعمورة، جمعية تونسيات، جمعية نساء للتنمية والنهوض 
بالمرأة في تطاوين، جمعية تونسيات بوسالم، جمعية تونسيات 
من  االعالميين  من  وثلة  برمادة(  وتنمية  شباب  جمعية  قابس، 

اذاعات وصحافة مكتوبة. 
بالمعمورة،  إنماء  بن سليمان، رئيس جمعية  السيد لطفي  ثّمن 
بالمجتمع  النهوض  في  تونس  في  المحلية  الجمعيات  دور 
وانجاز مشاريع مشتركة بنجاح فيما بينها على اختالف مواقعها 
الجغرافية جنوبا وشماال شرقا وغربا .. على غرار هذا المشروع 
تحت  العنف  ومناهضة  الحوار  ثقافة  تعزيز  إلى  يهدف  الذي 
عنوان » نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي” بدعم من برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي.
وقدمت اآلنسة ريم زالل المنسقة العامة اإلطار العام الذي يتنزل 
فيه هذا المشروع الذي يهدف إلى إشراك النساء للمساهمة في 
الحد من العنف السياسي خاصة وأن تونس تمّر بفترة انتقالية 

قبل االنتخابات. 

وذهبت السيدة بثينة بن يغالن عن جمعية تونسيات في قولها 
إلى أنَّ ما تعيشه اليوم تونس من عنف سياسي هو جزء ال يتجزّأ 
وتونسيات   كتونسيين  واجبنا  من  و  الديمقراطي  االنتقال  من 
قائم  متماسك  مجتمع  بناء  اجل  من  واحدا  صفا  ضده  الوقوف 

على الحرية و احترام الغير رغم االختالفات. 
وبعد تقديم الجمعيات المعنية بتنفيذ هذا المشروع المشترك 
للمشروع  الجهويات  المنسقات  على  التعرف  تم  عملها  برنامج 

عن الجمعيات الست.

ورشة عمل حول متابعة وصياغة التقارير 
املالية لتنفيذ مرشوع ممول من قبل 
)PNUD( برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

أشرف السيد سمير الكيالني، مدرب معتمد من )PNUD(، على 
تنشيط ورشة عمل تهدف إلى تكوين ممثلي الجمعيات الست 
المعنية بتنفيذ المشروع المشترك » نساء ضد العنف السياسي 
واالنتخابي« وتمكينهم من فهم المنهجية المعتمدة في متابعة 
بها  المعمول  المواصفات  المالية وفق  التقارير  وانجاز  وصياغة 
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتعرف على طريقة وكيفية 

على  للمشروع  الفعلي  التنفيذ  أثناء  المالية  العمليات  انجاز 
الميدان من خالل تمارين نموذجية.

مائدة مستديرة حول انطالق المشروع
التاريخ :  السبت 26 أكتوبر 2013  -  املكاج : نزل املرادي بالحاممات ) نابل(
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تقديم مخطط االنجاز ملرشوع “نساء ضد 
العنف السيايس واالنتخايب”

 Plan( قدمت األستاذة بثينة بن يغالن المخطط العام للمشروع
للمشاركة  النساء  تشجيع  إلى  يهدف  الذي   )d’action global
تشريك  إلى جانب  االنتخابي  و  السياسي  العنف  الحد من  في 
الجمعيات المشاركة في نشر ثقافة الحوار داخل جهاتهم. )انظر 
صفحة 8( ويستهدف هذا المشروع حوالي 120 امرأة من الستة 
نساء  إلى  إضافة  منطقة(  كل  من  امرأة   20( المشاركة  مناطق 
والحوار  المناقشات  تيسير  في  الخبرة  ذوات  من  متطوعات 
بالمناطق  والنساء  الرجال  فهي  المستهدفة  الفئات  أما  بنجاح، 
والعالمي  والوطني  المحلي  العام  والرأي  بالمشروع  المعنية 

بصفة عامة. 

التعرف عىل إسرتاتيجية االتصال املعتمدة 
يف املرشوع :

تمحورت  المستديرة  المائدة  هذه  في  الثانية  المسائية  الحصة 
حول فن التواصل واستراتيجية االتصال باعتماد الدعاية واإلشهار 
للمشروع  والترويج  التسويق  من  أساسي  كعنصر 
تنشيطها  على  أشرف  عمل  ورشة  ضمن 
األستاذ أسامة زقاد متخصص في مجال 
كما  واالتصال.  والتسويق  التصميم 
شعارات  عدة  اقتراح  كذلك  تم 
على غرار “ تمشي ناس وتجي 
يفيدناش”  ما  والعنف  ناس.. 
الكراسي..  على  “نتبادل  و 

بدون عنف سياسي”... الخ.

املنهجية املعتمدة النطالق املرشوع املشرتك:
النضال  في  المراة  تشريك  هو  للمشروع  العام  الهدف  كان  إن 
الستة  المناطق  في  واالنتخابي  السياسي  العنف  ضد  المشترك 
بوسالم  قابس،  تطاوين،   ، )رمادة  الجمهورية  داخل  المنتشرة 
جندوبة، المعمورة نابل وتونس الكبرى(، فإن العمل على انجاز 
هذا المشروع يحتم على القائمين به اعتماد إستراتيجية قائمة 
والشمولية  بالمرونة  تتسم  المشترك  والعمل  االنسجام  على 
والمرحلية وفق برنامج زمني يراعي ترتيب األولويات وبالتوازي 
تقريبا بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذه تبعا لخطة العمل 

المتفق عليها مسبقا.
مختلف  في  المراة  تمكين  إلى  االستراتيجية  هذه  وتهدف 
والوطني  المحلي  محيطها  في  التواصل  فن  حذق  إلى  الجهات 
لتعزيز ثقافة الحوار ومناهضة العنف بجميع انواعه في المجتمع 
وتمكين الجمعيات المشاركة من اكتساب التجارب والخبرات في 
مجال التواصل والتأثير في المجتمع لترسيخ ثقافة الحوار الهادف 

والنقاش البناء للمضي قدما في مسيرة االنتقال الديمقراطي.
المشروع  إنطالق  حول  المستديرة  المائدة  هذه  أشغال  مثلت 
»نساء  مشروع  فعاليات  في  المشاركين  لمختلف  ثمينة  فرصة 
الذين يمثلون ست جمعيات  ضد العنف السياسي واالنتخابي« 
ـ  ـ شمال  للبالد )جنوب  الداخلية  الجهات  منتشرة في مختلف 
والتجارب  والمقترحات  اآلراء  وتبادل  والتحاور  للتعارف  وسط( 
والخبرات. وقد برزت خالل هذا اللقاء عديد الكفاءات والمواهب 
الشابة في مجال التأطير والبرمجة والتخطيط والتنشيط والحوار 

من بين نساء تونس.
شهدت المائدة المستديرة تغطية إعالمية منقطعة النظير وإقبال 
كبير من اإلعالميين باإلذاعات والصحف الجهوية والوطنية وذلك 
نظرا ألهمية الموضوع التي يتناوله المشروع » نساء ضد العنف 
السياسي واالنتخابي”. من وسائل االعالم التي واكبت أشغال هذه 
مستوى  على  نذكر  المشروع  إنطالق  حول  المستديرة  المائدة 
اإلذاعات : كاب أف ام، شمس أف ام،أوازيس أف أم، جوهرة أف 
الصحافة  مستوى  على  أما  الوطنية.  واالذاعة  الشباب  إذاعة  أم، 
الشروق،  جريدة  لألنباء،  أفريقيا  تونس،  وكالة  فنذكر:  المكتوبة 

صحيفة الضمير، مجلة شمس الجنوب.
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تقديم برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( هو شبكة تطوير عالمية 
الدول  وربط  التغيير  تدعم  منظمة  وهي  المتحدة،  لألمم  تابعة 

بالمعرفة والخبرة والموارد لمساعدة األشخاص لبناء حياة أفضل. 
وهي تعمل في 177 دولة وتساعدهم في تطوير حلولهم لمواجهة 
تحديات التنمية المحلية والعالمية، كما تعمل على تطوير القدرات 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  موظفي  على  تعتمد  التي  المحلية 

وشريحة واسعة من الشركاء.

الحصول  في  النامية  الدول  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يساعد 
على المساعدات واستخدامها بفعالية، كما يشجع على حماية حقوق 

اإلنسان ودعم حقوق المرأة.

التنمية  تقارير  جميع  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يدعم  كما 
البشرية اإلقليمية والقطرية وحتى المحلية المبنية على إطار تحليلي. 
ويسعى البرنامج إلى ضمان االستخدام الفاعل لموارد األمم المتحدة 

والمساعدات الدولية.

UNDP المصدر : موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

http://www.tn.undp.org/content/tunisia/fr/home.html



المخطط العام للمشروع
تاريخ االنجازمؤشرات التحققالجهةهدف النشاطاسم النشاطالنشاط

مائدة مستديرة 1
النطالق المشروع 

بهدف التنسيق بين 
الجمعيات المشاركة

االتصال بالجمعيات المشاركة.

تكوين حول التنظيم, التصرف, المتابعة 
والمراقبة المالية للمشروع.

وضع خطة عمل موحدة.

نسبة مشاركة الحمامات
 الجمعيات 

)قائمة الحضور(

نسبة الرضا عن 
التكوين

حضور اإلعالم

2013/10/26

 يوم إعالمي جهوي2
 للتعريف بالمشروع

 تحسيس النساء حول موضوع 
“العنف السياسي واالنتخابي”

 االتصال بالجمهور المستهدف لحثهم على 
المشاركة في مختلف األنشطة.

المعمورة
تونس

بوسالم
قابس

تطاوين
رمادة

 نسبة مشاركة 
)قائمة الحضور(

حضور االعالم

صور + فيديو

 – 2013/11/23
2013/12/07

دورة تكوينية حول 3
آليات الحوار

 نسبة مشاركة المعمورةتقديم آليات وأساسيات الحوار
)قائمة الحضور(
نسبة الرضا عن 

التكوين
صور + فيديو

2013/12/01

دورة تكوينية 4
لـ 120 ميّسرة حوار 

)20 ميسرة لكل 
جهة(

دورة تكوينية حول تقنيات الحوار وبناء 
التوافق

المعمورة
تونس

بوسالم
قابس

تطاوين
رمادة

 نسبة مشاركة 
)قائمة الحضور(

نسبة الرضا عن 
التكوين

صور + فيديو

 – 2013/12/12
2014/01/06

تحسيس المواطنين بالجهات بدور المرأة أنشطة مواطنة5
في الحد من العنف السياسي و االنتخابي

تشريك الرجال في الحد من العنف 
السياسي و االنتخابي

المعمورة
تونس

بوسالم
قابس

تطاوين

نسبة مشاركة 
)قائمة الحضور(

صور + فيديو

 – 2014/02/10
2014/04/09

فضاء المواطنة 6
للحوار

)مقاهي مواطنة(

إحداث مكان للحوار حول مواضيع في إطار 
المشروع, المرأة مدعوة ألخذ دور قيادي 

للحد من العنف السياسي و االنتخابي

المعمورة
تونس

بوسالم
قابس

تطاوين
رمادة

نسبة مشاركة 
)قائمة الحضور(

صور + فيديو

 – 2014/02/25
2014/05/15
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تاريخ االنجازمؤشرات التحققالجهةهدف النشاطاسم النشاطالنشاط

انتخاب امرأة من كل جهة ممثلة للمرأة حملة انتخابية بيضاء7
بالجهة

المرأة المنتخبة ستشغل منصبا لتمثيل 
النساء بالجمعية

إشراك المواطنين في العملية االنتخابية 
بهدف تحسيسهم

المعمورة
بوسالم

نسبة مشاركة 
)قائمة الحضور(

صور + فيديو

 – 2014/04/15
2014/05/17

تمكين المواطنين من التعبير بطريقة رواق فني تحسيسي8
فنية حول موضوع “ال للعنف السياسي 

واالنتخابي”

المعمورة
بوسالم

نسبة مشاركة 
)قائمة الحضور(

صور + فيديو

 – 2014/03/15
2014/04/05

فيلم توثيقي "خطوة نساء" بـ 26 دقيقة فيلم توثيقي9
حول موضوع “ال للعنف السياسي 

واالنتخابي”

نسبة المشاهدة 
التغطية اإلعالمية

 – 2013/12/15
2014/06/07

 تبادل التجارب بين النساء ملتقى الجهات10
بمختلف الجهات بحضور ممثلين عن 

الجمعيات المشاركة في المشروع

نسبة مشاركة تطاوين
)قائمة الحضور(

صور + فيديو

 – 2014/04/10
2014/04/20

اختتام المشروع و 11
التقييم

عرض الفيلم التوثيقي

إعالن اختتام المشروع

تقديم نتائج المشروع

المراجعة المالية للمشروع

تقييم المشروع

تونس 
الحمامات

نسبة مشاركة 
)قائمة الحضور(

صور + فيديو

التغطية اإلعالمية

 – 2014/05/25
2014/06/10

استمرارية المشروعمجلة 12
توثيق األنشطة المنجزة في إطار المشروع

إيصال فكرة المشروع  إلى العموم

2014/04/01 – 1200 نسخة
2014/06/07

مرشوع نساء ضد العنف السيايس واإلنتخايب 10
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ريم زالل
رئيسة املرشوع

عالء الدين الفقيه
املسؤول املايل للمرشوع

»نساء ضد العنف السيايس واالنتخايب«
فيها من  بما  تجربة مهمة  واالنتخابي، هي  السياسي  العنف  نساء ضد  رئيسة مشروع  “تجربة 
مسؤوليات وتأطير وتوجيه للجمعيات المشاركة نظراً لبعد المسافة بيننا، من أقصى شمال تونس 

إلى أقصى جنوبها مما زاد التجربة إثراء وتميزاً. 
ولكن األهم في هذا المشروع هو التعامل مع مختلف الكفاءات واألعمار والتوجهات في محاولة 
منا إلقناعهم باالندماج معنا في أنشطة المشروع التي حاولنا أن تكون متنوعة وسلسة تمكننا 
من االقتراب أكثر إلى الفئة المستهدفة وذلك لم يكن باألمر السهل، ألن المجتمع التونسي الزال 
المواطنون  أقبل  وبالرغم من هذا  الجمعياتية،  المشاريع واألنشطة  غير معتاد على مثل هذه 
على األنشطة وشاركوا بكل حماس مما دفعنا على المضي قدما إلنجاح مختلف الفعاليات التي 
يتضمنها المشروع في الجهات، وكان لنا شرف التعامل مع عدد ال بأس به من ممثلي جمعيات 
المجتمع المدني والناشطين بها وبعض المثقفين والمواطنين الذين تمكنا من إفادتهم وساهموا 
بدورهم في إنجاح مختلف مراحل المشروع، ويعود نجاحنا في تجربتنا لما تلقيناه من تأطير 
ودعم  من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومساعدة من الجمعيات ذات الخبرة ولذلك أشكر كل 

من قدم دعمه وتأطيره لخوض هذه التجربة مع جمعية إنماء بالمعمورة”. 

           

»إن المجلة التي بين أيدينا هي ثمرة جهود سابقة انطلقت منذ بداية مشروع »نساء ضد العنف 
السياسي و االنتخابي« الذي تحول من فكرة ساهم في بلورتها بشكل عملي مجموعة من النساء 
بعين  األخذ  مع  الواقع  ارض  على  تنفيذها  و  األنشطة  من  عدد  تفعيل  عبر  الجهات  بمختلف 

االعتبار خصوصيات كل منطقة.
بأهمية  قناعتي  منطلق  ومن  وحساسة.  هامة  مالي  كمسئول  لي  أسندت  التي  المهمة  تعتبر 
دور المرأة في الحد من العنف السياسي, عملت على إنجاح المشروع من الناحية المالية رغم 
الصعوبات التي تعرضت إليها من قبل اإلدارة التونسية نظرا لصبغة المشروع الذي يعتبر حديثا 
بالنسبة لها, كما أن التنسيق و التوثيق بين الجهات عن بعد جعل المسؤولية ليست هينة بالمرة.
ويطيب لي في الختام أن أقدم خالص الشكر والثناء و التقدير لجميع الذين أسهموا في إنجاح 
المشروع أمال أن يشكل هذا االنجاز المثمر خطوة عملية نحو توعية المجتمع بدور المرأة في 

الحياة السياسية.«
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المساهمة في إعداد وتشجيع الدراسات 

والبحوث إلثراء المخططات التنموية 

المستقبلية لمدينة المعمورة.

المساهمة في النهوض بالمحيط 

العمراني والبيئي لمدينة 

المعمورة.

تنظيم ملتقيات ونوودوات وتظاهرات 

من شأنها إبراز وتنمية خصائص مدينة 

المعمورة في أبعادهووا الحضارية 

والتاريخيووة واالقتصاديووة واالجتماعية 

والثقافية.

بعث وتبني كل عموول يمكن أج 

يساهم بصفة مباشرة أوغير مباشرة 

في تحقيق أهداف الجمعية.

أهداف الجمعية

الجمعية المنفذة لبرنامج المشروع: 
جمعية إنماء المعمورة

لمدينة  مستدامة  تنمية  وأسس  تصورات  طرح  إلى  وتهدف  ماي2011   5 في  إنماء  جمعية  تأسست 
المعمورة في كافة الميادين وباالعتماد على مقاربة عمل أفقية تسعى الجمعية إلى تشريك كل الكفاءات 

للمساهمة في تحقيق أهدافها وبلغ عدد منخرطيها 138 منخرطا خالل عام 2013.

	إقتصاد  

	إجتماع
	ثقافة  

	بيئة  

	يطيب فيها للعيش  	عادلة  

	قابلة للحياة  

	مستدمية  

وتعاوج  إقامة عالقات صداقووة 

وتوأمة مع جمعيات ومنظمات 

وطنية وأجنبية مماثلة.

األهداف اإلستراتيجية للجمعية

تقديم الجمعيات المشاركة في المشروع
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برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

مسارهن المهني رهينة

الصندوق الوطني 
للديمقراطية 

تعزيز حقوق المرأة

شباب بال حدود
القيادات النسائية الشابة في 

التنمية
آنا ليندت

ملتقى حوار المواطنة
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

نساء ضد العنف السياسي 
و االنتخابي

برنامج أكاديمية النساء 
القائدات

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

جمعية تونسيات
تأسست جمعية تونسيات في ماي 2011  ¡

جمعية تونسيات... رغبة جمعت مجموعة من نساء تونسيات  قصد النهوض بوضع المرأة التونسية.  ¡

مستديمة  ¡ تنمية  وأسس  تصورات  عبر طرح  التنمية  في  التونسية  المرأة  دور  تعزيز  إلى  تهدف 
للمرأة التونسية في كافة الميادين.

أهداف الجمعية
تعزيز قدرات المرأة والعمل على انخراطها الكامل في بناء مجتمع حديث ومتشبع بهويته.   ¡

دعم روح المواطنة لدى المرأة عبر تنمية روح العمل التطوعي والجمعياتي لدى المرأة. ¡

تشجيع روح المبادرة لدى المرأة والحث على أن يكون لها دور فعال في مراكز القرار. ¡

تعزيز دور المرأة التونسية في التنمية  ¡

التعريف بمشاكل المرأة التونسية وخاصة الريفية منها والسعي إليجاد حلول لها.  ¡

االهتمام باألسرة التونسية والعمل على رفع مستواها وجعلها نواة إيجابية فاعلة. ¡

التنسيق والتعاون مع الجهات المهتمة بشؤون المرأة واألسرة داخليا وإقليميا ودوليا.  ¡

الرشكووواء
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جمعية نساء للتنمية والنهوض بالمرأة 
بتطاوين

جمعية نساء للتنمية والنهوض بالمرأة هي جمعية نسائية تعمل على تفعيل دور المرأة داخل 
المجتمع المدني ودعم التشريعات المتعلقة بحماية حقوق المرأة و المحافظة عليها و العمل 

على تطويرها.

باإلضافة إلى العمل على تنمية روح المواطنة الواعية و المسؤولة، و الملكات و القدرات اإلبداعية لدى المرأة التونسية و 
العمل على تعزيز ثقتها بنفسها و بناء شخصيتها اإلنسانية ضمن منظومة الهوية العربية اإلسالمية.

كما تهدف الجمعية إلى االعتناء بالمرأة الريفية و تفعيل دورها داخل المجتمع مع النهوض بواقع 
التنمية  عملية  في  الكاملة  المساهمة  من  تمكينها  و  اقتصاديا  و  اجتماعيا  و  ثقافيا  المرأة 
العمل  الصحية وتنمية روح  ثقافتها  الشاملة وتنمية  والسياسية  االقتصادية  و  االجتماعية 
التطوعي لديها و دفعها إلى االنخراط في عملية التحديث االجتماعي و المؤسسي بما 

يلبي تطلعات المجتمع التونسي نحو التطور و التقدم الحضاري.

و تعمل الجمعية من جهة أخرى على مواصلة دعم تعليم المرأة بالقضاء على األمية 
و االنقطاع المدرسي المبكر وتشجيعها على دخول مجتمع المعلومات و التكنولوجيا 
المهتمة  الجهات  التعاون مع مختلف  الجمعية على  ،تعمل  برامجها  لتنفيذ  و  الحديثة. 

بقضايا المرأة بتونس و على المستوى العربي و الدولي.

جمعية تونسيات بوسالم
هي جمعية نسائية مستقلة تأسست في 19 فيفري 2012 وتعمل من أجل:

لبناء مجتمع  ¡ فعال  بدور  القيام  من  وتمكينها  المرأة  بمكانة  االرتقاء 
حديث ومتشبع بهويته العربية اإلسالمية

إعادة االعتبار لمؤسسة األسرة وجعلها نواة ايجابية فاعلة ¡

ترسيخ روح المواطنة لدى المرأة ¡

التعريف بمشاكل المرأة الريفية والسعي إليجاد حلول لها ¡
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جمعية تونسيات قابس
تونسيات  جمعية  تأسست  بها.  والرقي  المرأة  قدرات  لتطوير  مشروع  قابس  تونسيات  جمعية 

فرع قابس كفرع لجمعية تونسيات في 5 افريل 2012 و في 25 نوفمبر 2013 أصبحت جمعية 

تونسيات قابس جمعية مستقلة بذاتها.

التونسية في  للمرأة  جمعية تونسيات قابس تهدف إلى طرح تصورات وأسس تنمية مستديمة 

دراسات(  ورشات عمل،  تكوينية،  دورات  )ندوات،  والتكوين  الدراسات  آلية  عبر  الميادين  كافة 

والية العمل الميداني.

األهداف:
تعزيز قدرات املرأة والعمل عىل انخراطها الكامل لبناء مجتمع حديث متشبع بهويته.¡¡

دعم روح املواطنة لدى املرأة عرب تنمية روح العمل التطوعي و ألجمعيايت لديها¡¡

التعريف مبشاكل املرأة التونسية وخاصة الريفية منها والسعي إليجاد حلول لها.¡¡

تشجيع روح املبادرة لدى املرأة والحث عىل أن تكون لها دور فعال يف مراكز ¡¡
القرار.

االهتامم باألرسة التونسية والعمل عىل رفع مستواها وجعلها نواة ايجابية فاعلة.¡¡

التنسيق والتعاون مع الجهات املهتمة بشؤون املرأة داخليا و إقليميا ودوليا. ¡¡

جمعية شباب وتنمية برمادة
جمعية تنموية شبابية تعمل في نطاق الشراكة والتنسيق مع 

والعالمية,  والوطنية  المحلية  المدني  المجتمع  مكونات 

 9 في  المنعقدة  التأسيسية  الجلسة  بمقتضى  تأسست 

أفريل 2011.

هدفها النهوض بالكرامة و االستقاللية إلدماج الشباب 

»ال  شعار  وفق  التنموي  مشروعه  بناء  عملية  في  بتأطيره  وذلك  شغل  عن  الباحث 

تعطني سمكة بل علمني كيف اصطادها« و يبلغ عدد منخرطيها 150 منخرطا.
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المعمورة... راعية لمشروع "نساء ضد العنف 
السياسي واالنتخابي"

التاريخ: السبت 23 نوفمرب 2013 - املكاج: قاعة شاي »الكوزات« باملعمورة

اللقاء اإلعالمي األول لإلعالج عن انطالق 
املرشوع باملعمورة 

انطلق مشروع »نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي« يوم 23 
نوفمبر 2013 بمدينة المعمورة بتنظيم يوم إعالمي جهوي تم 
داخل  الفاعالت  آمنت  الذي  المشروع  عن  لمحة  تقديم  خالله 
جمعية »إنماء المعمورة« بجدواه وأهميته فقررن المضي قدما 
العالقة  ذات  األنشطة  جميع  وتنفيذ  إنجاح  على  العمل  نحو 
بموضوع السعي نحو الحد من تفشي ظاهرة العنف السياسي 
المجتمع  على  وخيمة  بعواقب  تنذر  باءت  والتي  واالنتخابي 

التونسي حديث التجربة بالديمقراطية والتعددية السياسية.
و قد شارك في هذا اللقاء اإلعالمي للمشروع 50 مشاركا ساهموا 
العنف  لظاهرة  دقيق  تعريف  بضبط  تعلقت  حوار  دائرة  في 
السياسي واالنتخابي والبحث عن األسباب الكامنة وراء انتشارها 
السيدة  قامت  وقد  والتحسيس.  التوعية  عبر  منها  الحد  وطرق 

شيراز نصيري أخصائية نفسانية بإدارة الحوار.
تلعبه  الذي  الطالئعي  الدور  على  التأكيد  اللقاء  خالل  تم  كما 
المرأة  كعنصر فاعل قادر من جهته على المساهمة في الحد من 
ظاهرة العنف وتوعية الناشئة بنبذه طالما أنها مدرسة 

أجيال الغد.
في  يندرج  الذي  المشروع 
المتحدة  األمم  برنامج  إطار 
من  انطالقا  توجه  اإلنمائي 
مدينة المعمورة إلى عديد 
مع  بالتعاون  الجهات 
الجمعيات  من  مجموعة 
المجتمع  في  الناشطة 
يحقق  حتى  المدني 

أهدافه.

كلمة السيدة شرياز نصريي، اخصائية نفسانية 
خالل اليوم اإلعالمي املحيل النطالق املرشوع 

باملعمورة 

يرجع العنف السياسي الى بعدين 
فردي(  غير  )أي  اجتماعي  األول   :
اإلعالم  يعتبر  و  متبادل.  الثاني  و 
السياسي  العنف  االول في  السبب 
على  التكوين  غياب  نتيجة  وذلك 
تقنيات الحوار من قبل السياسيين 
التلفزية. بذلك ساهم  اإلعالم في دخول العنف  أثناء الحصص 
السياسي إلى البيت وهذا ما يمثل مشكل كبير للمجتمع. يتمثل 
على  التعود  نتيجة  الحوار”  ثقافة   “ غياب  في  الثاني  السبب 
الحزب الواحد مما خلق لدى الناس ضغط نفسي من السياسيين 
السبب  أن  شيراز  السيدة  اعتبرت  كما  الحكم.  في  الموجودين 
الثالث يتمثل في “ الخوف “  الذي يمثل أهم مصادر العنف 
السياسي، حيث بينت أن الخوف على حب البقاء ينتج رد فعل 
و أن الخوف ليس نتيجة بل هو رد فعل و للتخلص منه يجب 
معرفة مصدره على غرار الخوف من األحداث  الدائرة في البلدان 
من  خوف  و  قلق  )حالة  للبالد  الحالي  الوضع  كمصر،  العربية 
انهيار التجربة االنتقالية( من صعوبات اقتصادية وتراجع القدرة 
الشرائية. إذن فمشروع “نساء ضد العنف  السياسي واالنتخابي” 

بمس جوانب من حياة الناس اليومية .
من جهة اخرى، رأت السيدة شيراز نصيري أن العنف السياسي 
نابع من األسرة إذ أننا تربينا على أن نقول »ال« دون تقديم بديل 
وهنا يكمن دور المرأة المتمثل في إعطاء التوازن في البيت و 

المجتمع. 



مرشوع نساء ضد العنف السيايس واإلنتخايب18

دورة تكوينية في تقنيات الحوار
1 ديسمرب 2013 - مقر جمعية امناء املعمورة

إيمانا بدور الحوار البناء في الرقي بالعالقات االجتماعية والحفاظ على مناخ السلم، نظمت »جمعية 
الغرايري، اخصائي  المعمورة« دورة تكوينية لفائدة 50 مشاركا قام بتسييرها السيد عماد  إنماء 
يعترف  تشاركي  بناء حوار  بأهمية  المشاركين  إلى تحسيس  الدورة  تهدف  البشرية.  التنمية  في 
باالختالف بالرأي وقادر عبر آليات معينة على الحفاظ على نسق تبادل اآلراء دون السقوط في فخ 

العنف السياسي واالنتخابي.
كما تم خالل هذه الدورة بسط مختلف اآلليات الكفيلة بإنجاح حوار سياسي وعلى ضوء ما قدم 
في الدورة من مداخالت ثرية تم اختيار مجموعة من المشاركين أوكلت لهم الحقا مهمة تيسير 

حوارات سياسية تندرج صلب مشروع »نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي«.

دورة تكوينية في حل النزاعات وتيسير الحوار بالمعمورة 
4-5 جانفي 2014 - فضاء Energy بنابل

نظمت جمعية إنماء المعمورة دورة تكوينية بشأن »تقنيات حل النزاعات وتيسير الحوار« شارك فيها قرابة 20 ناشطة من الجهة. 
وقام بإدارتها كل من الدكتورة أسماء بن سالم والسيد صابر الجماعي، المدّربين المعتمدين لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
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اليوم التنشيطي بالسوق األسبوعية بالمعمورة
23 فيفري 2014 - السوق األسبوعية باملعمورة

أمال في االقتراب أكثر إلى الشرائح المستهدفة و توعية المواطنين 
نظمت جمعية »إنماء المعمورة« بتاريخ 25 فيفري 2014 خيمة 
تحسيسية بالسوق األسبوعية بالمعمورة وذلك لتوعية متساكني 

الجهة بدور المرأة في الحد من العنف السياسي و االنتخابي.
و قد تضمن برنامج النشاط االحتكاك بالمواطنين داخل السوق 
عبر تقنية التواصل المباشر لالطالع على أرائهم واالستئناس بها 

ومحاولة ضبط تصورهم الشخصي للدور الذي تلعبه المرأة في 
الحد من العنف السياسي و االنتخابي وتوعيتهم بأهمية العمل 

المشترك من أجل بناء حوار سياسي خال من العنف.
أعمارهم  اختالف  على  المواطنين  النشاط  هذا  استقطب  وقد 
ببرنامج  للتعريف  الجمعية  استغلته  الذي  األمر  واهتماماتهم، 

»مشروع نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي«.

حملة انتخابية تحسيسية كاملة المراحل
23 فيفري 2014 - مدينة املعمورة

للتعددية  بوابة  االنتخابات 
والديمقراطية و تستوجب اإلعداد 
المشاركة  بأهمية  والتوعية  الجيد 
لذا   ، االنتخابي  الحق  وممارسة 
وفي تجربة فريدة من نوعها قامت 
بإعداد  المعمورة  إنماء  جمعية 
توعوي  تحسيسي  انتخابي  برنامج 
رمزية  انتخابية  عملية  وإجراء 
أسس  على  بناء  المراحل  كاملة 
ترسخ  حتى  النزاهة  و  الشفافية 
لدى المستهدفين أهمية احترام قواعد الديمقراطية وتبسط لهم 

إجراءات االنتخابات حتى يشجعهم ذلك على 
المسؤولية  وتحمل  االنتخابي  حقهم  ممارسة 
عبر  ولو  السياسية  الحياة  في  بالمشاركة 

صناديق االقتراع.
وقد أبدى أهالي المعمورة تحمسهم لمثل هذا 
الرمزية  االقتراع  صناديق  على  فتوافد  النشاط 

78 مشاركا النتخاب امرأة تمثل جهتهم.

في  المرأة  ممثلة  بانتخاب  النتائج  إعالن  تم  اليوم  ختام  وفي 
من  تم  وشفافة  نزيهة  انتخابات  طريق  عن  المعمورة  مدينة 
بأهمية ممارسة الحق االنتخابي  خاللها توعية المشاركين أيضاً 
وهو ما تحقق فمثل هذه األنشطة الرمزية قادرة على استهداف 
جانب مهم من الشعب وبطريقة سلسة تشجعه على المشاركة 

بطواعية.
وقد دل الحضور العفوي للمشاركين على تطور مساهمة المرأة 
بعض  وأثنى  هذا  البرامج.  هذه  مثل  في  المعمورة  بمدينة 
الحاضرين على نجاعة و دور مشروع نساء ضد العنف السياسي 
واالنتخابي في إرساء ثقافة الحوار و تبادل اآلراء و تقبل اآلخر.  
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فضاء حر للتعبير
25 مارس 2014 - السوق األسبوعية باملعمورة

انطلق النشاط التحسيسي في إطار مشروع »نساء ضد العنف 
و  منهم  نساء  المعمورة  أهالي  بدعوة  االنتخابي«  و  السياسي 
ما  التعبير بكل حرية عن وجهة نظرهم و  إلى  رجاال و شبابا  
هذا  واستهدف  العنف  ضد  هو  ما  كل  في  بخاطرهم  يجول 
األسبوعية  السوق  توافدوا على  الذين  المعمورة  أهالي  النشاط 
باعتبارها مكانا يتوفر فيه عدد مهم من المواطنين من مختلف 

الشرائح االجتماعية والعمرية.

التعبير  أدوات  الجمعية  لهم  وفرت  الذين  المشاركون  وانشغل 
بالرسم بكل حرية في إطار الموضوع الذي تم ضبطه والمتعلق 
بنبذ العنف، وقد جلب النشاط اهتمام المارة الذين عبر بعضهم 
عن رغبته في االنخراط في الرسم في حين تابع البعض اآلخر 
اإلنهماك في التعاطي مع الريشة واأللوان لخلق مضمون سياسي 

بطريقة إيحائية غير مباشرة. 

مقهى مواطنة تحت عنوان : 
»الحوار: حرية التعبير للجميع«

3 ماي 2014 - قاعة شاي الكوزات املعمورة

واصلت جمعية »إنماء المعمورة«  إرساء ثقافة الحوار وباعتبار أن المقاهي 
السياسي  الشأن  تبادل آراء ووجهات نظر وفضاء متابعة مستجدات  فضاء 
وأحاديث قد تأخذ بعدا تحليليا للشأن السياسي، نظمت الجمعية تظاهرة 
مقهى المواطنة حول موضوع »الحوار: حرية التعبير للجميع« وذلك في 

إطار »مشروع نساء ضد العنف السياسي و االنتخابي«.
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حضر هذا اللقاء عديد الضيوف من مختلف التوجهات السياسية 
والخلفيات اإليديولوجية والكفاءات العلمية على غرار الناشطة 
في مجال حقوق اإلنسان السيدة »سهام بن سدرين« والممثل 
المفتاحي«  »دليلة  الممثلة  و  يغالن«  بن  »رؤوف  المسرحي 
أمينة  الفنانة  الى  اضافة  الحوار،  حلقة  تنشيط  أمنا  اللذان 
الصرارفي التي عبّرت بمعزوفاتها على قدرة الموسيقى على الحد 

من العنف بين كل األطراف. 

شارك في هذا النشاط 100 شخص تم تحسيسهم بأهمية العمل 
ثقافة  إرساء  عبر  واالنتخابي  السياسي  العنف  من  الحد  على 
الحوار اإليمان بالتعددية وأن الديمقراطية تفترض تعدد وجهات 

النظر واختالفا في اإليديولوجيات السياسية.
وقد اتفق المشاركون في نهاية اللقاء على أهمية دور المجتمع 

المدني في المشاركة والتفاعل مع المواطن ودعوا إلى تكثيف 
مثل هذه األنشطة. كما طالبوا بضرورة إصالح البرامج التربوية 
لتتالءم مع جوهر ثقافة الالعنف تأسيسا آلليات حوار بناء يتقدم 

بالعملية السياسية دون السقوط في فخ العنف.

رحلة ملتقى الجهات
19-20 أفريل 2014 - تطاوين

إن اختيار والية تطاوين من قبل المنظمين الحتضان مثل هذا النشاط فيه أكثر من داللة ومعنى.
 أوالً، لدعم التواصل بين الشمال والجنوب ورفع الحواجز الجغرافية بين الجمعيات المشاركة, وثانيا 
وجنوبا  شماال  المواطنة  روح  وتنمية  التونسي  الشعب  فئات  مختلف  بين  الحوار  دائرة  لتوسيع 
شرقا وغربا حول موضوع حساس وآني يهم المجتمع بأسره في إطار مشروع »نساء ضد العنف 
السياسي واالنتخابي« وأيضا لحضور مقهى المواطنة الذي نظمته جمعية نساء تطاوين في إطار 

المشروع ولذلك كانت الرحلة في اتجاه الجنوب.
شارك في هذا الملتقى الجهوي 29 مشاركا تمكنوا خالل ما أتيح لهم من وقت من إصدار مجلة 
ورقية باأللوان توثق بالصورة والكلمة كل األنشطة والتظاهرات التي أنجزت منذ بداية المشروع 

إلى مرحلته النهائية في كل الجهات.
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كلمات مشاركين من المعمورة 

خالد املؤدب –أمني مال جمعية إمناء املعمورة
إن مشروع »نساء ضّد العنف السياسي و االنتخابي« لهو مشروع واعد و طموح، بما أنه يسلّط الضوء 
على مكّونات خصوصيّة كالتعبير السياسي في شكله الحّر و عالقته بالمرأة كعنصر فاعل في المجتمع 

المدني.  
إن الفعل المدني للمرأة التونسية ما يزال مفتقرا للجرأة الكافية للخوض في مسائل بهذه الدرجة من 

الحساسيّة، كالسياسة أو الحرية بمعناها األشمل. 
غير أّن هذه التجربة قد فتحت آفاقا أكثر تفاؤال، ذلك أّن جميع المعضالت الكالسيكيّة بخصوص إدماج 
المرأة كفاعل في المجتمع في مقابل الرجل، قد ُذلّلت بفضل التصّور الناجع ألنشطة المشروع و اإلرادة 

التونسية إلضفاء مشروعية على الحلول الناتجة عن الحوار. 
من ناحية أخرى، فقد أوضحت األنشطة التي ضّمت نساء مع رجاِل » منتفعين » تجانسا أكبر في التطلّعات االجتماعية للتونسيين 

بغض النظر عن االختالف الجهوي. نتوّجه إّذاَك بشكر كبير لكّل أولئك الذين سهروا على إنجاح هذا المشروع.

سليم مؤدب- كاتب عام جمعية إمناء املعمورة
المتحدة  األمم  برنامج  من طرف  الممول  االنتخابي«  و  السياسي  العنف  ضد  »نساء  مشروع  أتاح  لقد 
اإلنمائي الفرصة  للمرأة لتوظيف قدراتها التواصلية في القيام بنشاطات موجهة للرجل و المرأة على حد 
السواء بهدف ترسيخ ثقافة الحوار في كل المسائل الحياتية السيما السياسية و االنتخابية منها كما مكنها 

من أن تحتل موقع القيادة وأن تكون صاحبة المبادرة و التأثير.
و رغم الصعوبات التي واجهناها في البداية و التي تمحورت أساسا حول عدم قبول الدور الريادي للمرأة 
فإن التجربة كانت ناجحة في مجملها و أضافت إلى رصيد جمعية إنماء المعمورة و الجمعيات المشاركة 

في إنجازه خبرة في مجالي التواصل االجتماعي و قيادة التغيير إلى جانب إدارة المشاريع.
لقد كان هذا المشروع  بوابة للعبور إلى فضاءات جغرافية أرحب و مجاال لربط عالقات جديدة و متميزة بين كل المشاركين فيه.

ريم غرس الله - ممثلة املرأة يف املعمورة ومشاركة يف املرشوع
تعتبر تجربتي في مشروع »نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي« تجربة جديدة واستفادتي منها لم تكن 
فقط كمشاركة بل أيضاً أصبحت ناشطة وفاعلة من خالل انتخابي كممثلة المرأة في المعمورة ولدي ثقة 
كبيرة بقدرتي كامرأة يعول عليها في العمل الجمعياتي وهذا جاء بعد مشاركتي وإدماجي في مختلف 

أنشطة المشروع التي كانت ثرية بالحوارات المباشرة. 
األمر الذي زاد في إصراري على مزيد البحث عن مثل هذه المشاريع التي بإمكانها تغيير مجتمعنا إلى 

األفضل و تركيز أسس التعايش السلمي في ما بيننا.
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ملياء الصيد - ناشطة باملجتمع املدين 

بدورها  المرأة و تحسيسها  لتوعية  واالنتخابي« فكرة طيبة  السياسي  العنف  يمثل مشروع »نساء ضد 
الفعال في األسرة والمجتمع خاصة بعد الثورة وكثرة العنف والتشدد في المواقف واآلراء، وتعدد األحزاب 
و الصراعات السياسية التي أصبحنا نعيشها ونشهدها خالل حلقات الحوار اإلعالمية أو في الشوارع من 

مظاهرات وإعتصامات واغتياالت سياسية وصعوبات اجتماعية واقتصادية.
وبمشاركتي في هذا المشروع، أدركت انه يمكن للمرأة أن يكون لها دورا ايجابيا في الحد من مظاهر 
العنف انطالقا من األسرة إلى المجتمع المحيط بها. وقد كانت للدورة التكوينية لميسري الحوار اكبر 
مثال لذلك, حيث فهمت خصائص ودينامكية النزاعات والسلوكيات التنافسية لألفراد والمجموعات بسبب تضارب المصالح, وبالتالي 
يصبح مجال التعامل مع الخالفات وإيجاد حلول التوافقية التي ترضي كل األطراف ممكن وتجعل المجال مفتوح أمام الجميع للتعايش 

معا واتخاذ سياسة الحوار منهجا في كل مجاالت التعامل.
كما شاركت في »الخيمة التحسيسية« لتوعية المرأة بدورها في الحياة السياسية وتشجيعها على أن تكون مثقفة سياسيا وواعية بما 
يجري حولها ومتابعة ألنشطة األحزاب السياسية حتى تكون مستعدة يوم االنتخابات لتختار ما يناسبها دون ضغط أو سيطرة أطراف 

خارجية على مواقفها.
وكذلك »الفضاء الحر للتعبير« الذي أنجز يوم 25 مارس 2014 بالسوق األسبوعية وشارك فيه مجموعة كبيرة من متساكني المدينة. 
حيث ساهم الكبير والصغير, المرأة والرجل في التعبير عن أرائهم وكتبوا ورسموا بكل األلوان وكل األحجام مقاالت وصورا مميزة حول 
المحبة والتعايش وضد العنف والكراهية وكانت القماشة العمالقة »Patch work« لوحة فنية رائعة استقطبت مجموعة كبيرة من 

الناس.
و»مقهى المواطنة بتطاوين« كانت مجاال للتعارف والتالقي مع باقي الجمعيات الفاعلة في المشروع وقد تعرفت على نساء ناشطات 
ومتحمسات جعلن من العمل االجتماعي هدفا لحياتهن وتثقيف المرأة وتوعيتها في مناطقهم مجاال لكل ما يقمن به من أنشطة 
وبرامج وكذلك »مقهى المواطنة بالمعمورة« كانت مميزة بكل الوجوه التي كانت حاضرة وعلى رأسهم السيدة »سهام بن سدرين«.

وأهم الفقرات التي أنجزت هي »االنتخابات التدريبية الختيار ممثلة المرأة في المعمورة« بمشاركة مجموعة من الرجال والنساء 
واختيار السيدة »ريم غرس الله« كممثلة للمرأة حيث كانت األجواء ديمقراطية وشفافة.

وعموما كنت سعيدة بمشاركتي في هذا المشروع حيث تعرفت على أشخاص جدد ومن المهم جدا أن تكون الحياة الجمعياتية 
ناشطة في كل مكان واني أدعو كل النساء بمختلف أصنافهن إلى مزيد االندماج واالنخراط في المجتمع المدني, حتى تطور من 

قدراتها المعرفية وتساهم في بناء الحياة العامة وتطوير المجتمع.

مروى زالل - مشاركة يف املرشوع
»مشروع نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي أضاف الكثير لمدينة المعمورة عموماً وللناس القائمين 
عليه على وجه الخصوص لما فيه من أنشطة متنوعة وثرية قادرة على تفعيل دور الشباب وتنمية قدراته 

في بناء مجتمع قائم على مبادئ وأسس صحيحة.
ساعدتني التجربة على سرعة االندماج في الحوارات والمشاركة دون خلفيات وأتاحت لنا الفرصة للتعبير 

عن آرائنا بكل موضوعية وحرية، الشيء الذي لم نكن نتمتع به كشباب في مجتمعنا قبل ذلك.«
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وجداج بلحجريّة - مشاركة يف املرشوع 
خالله  فمن  حياتي  في  ومثيرة  هامة  محطة  كان  االنتخابي  و  السياسي  العنف  ضد  نساء  »مشروع 
انخرطت في العمل الجمعياتي واختلطت بنساء من مختلف األعمار واالنتماءات ولكن جمعتنا نفس 
القناعات ووعينا و إحساسنا بضرورة االتحاد والوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن المرأة وعن حقوقها 

خاصة السياسية منها. 
أكبر لمجتمعنا واستيعاب طرق  التجربة من مالمسة واقعنا عن قرب ومن فهم  ولقد مكنتني هذه 
بحقوقهن  وتوعيتهن  بأفكارنا  النساء  إلقناع  ووسائل  حلول  إيجاد  وبالتالي  فيه  المتداولة  التفكير 

وتحسيسهن بأهمية الدفاع عنها واإلبالغ عن أي اعتداء بالعنف يطالهن من أي جهة كانت.
كما عملنا على غرس ثقافة الحوار و تقبل اآلخر رغم اختالفه. ولقد ساهم هذا المشروع كذلك في مساعدة الشباب على االنخراط 

اإليجابي والفاعل في المجتمع وحثهم على تفعيل طاقاتهم واكتشاف قدراتهم وتمكينهم من المساهمة في بناء غد أفضل.«

السيد فؤاد قطاط - أحد املستفيدين من املرشوع
للفترة  ما سيضع حداً  نهاية 2014 وهذا  في  االنتخابات  تكون  أن  على  الثورة  بعد  ما  دستور  »نص 
االنتقالية التي تمر بها البالد والتي تميزت بالتوتر والالإستقرار االجتماعي والعنف السياسي الذي زاد 

الفترة االنتقالية تشنجاً وصعوبة.
ومن هنا يأتي مشروع نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي ليبرز دور المرأة وقدرتها في ترسيخ ثقافة 
الحوار وذلك من خالل إدماجها في العمل الجمعياتي، ومن موقعي كرجل مستفيد من األنشطة التي 
تم تنظيمها تنفيذا للمشروع أثني على ما تقوم به هذه الجمعيات من أنشطة تحسيسية خاصة وأن 

منطقتنا ليست لها سابق تجربة بمثل هذه المشاريع.
ولقد القت األنشطة إقبال أهالي الجهة واستحسانهم وشجعوا القائمين على إنجاز المشروع ورغبوا في تواصل أنشطته بشكل 
دوري. وعلى هذا األساس عرف المشروع نجاحاً ملحوظاً في منطقتنا، حيث إلى جانب الدورات العلمية والتكوينية يبقى العمل 
الميداني واالتصال المباشر بأفراد المجتمع من أهم ما تقوم به المرأة المندمجة في المشروع داعية كل النساء إلى التصدي والحد 
من العنف السياسي واالنتخابي ومشجعًة كل المشاركات والمشاركين على المشاركة الفاعلة داخل المجتمع من أجل الوصول إلى 

انتخابات بدون عنف في بالدنا.« 
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تونس
رئيسة نمعية تـنسيات ـلسيدة هند بـزيري

»كان لجمعية تونسيات شرف العمل مع خمس جمعيات أخرى مسحت كامل تراب الجمهورية لنشر 
ثقافة التعايش والحوار.

لقد مكن البرنامج من تالقح تجارب وأفكار المساهمين والمساهمات في  المشروع من بيئات مختلفة 
ومن أعمار متباينة

في أوساط الشباب والكهول وحتى المراهقين واألطفال مما أتاح للجمعية التعامل مع فئات مستهدفة 
للنساء دورا رياديا للحشد والتواصل ضمن هذا  التعامل معها في إطار فعاليات أخرى. وقد كان  الجمعية مواصلة   تأمل  مختلفة 

المشروع ،مما ساهم في تعزيز قدراتهن وتمكينهن من بناء التواصل مع محيطهن ومع الناشطات في الجمعيات األخرى.«

منسقة ـملرشوع بـالية تـنس هناء نربي
“مشروع نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي كان تجربة ناجحة ومميزة  تعرفت من خاللها على 

العمل الجمعياتي أكثر وأثره على المجتمع. 
المواطنة  مقاهي  مثل  المشروع  إطار  في  بها  قمنا  التي  المختلفة  األنشطة  طريق  عن  ذلك   وكان 
و الفضاءات  الحرّة للتعبير، تمكن المشاركون من شباب ونساء من التعبير عن أفكارهم و آرائهم  بكّل 
حرية حول كيفية التصدي لظاهرة العنف السياسي واالنتخابي وترسيخ ثقافة الحوار في مجتمعنا اليوم.«

مشروع نساء ضد العنف يحط رحاله بتونس
ندوة صحفية للتعريف باملرشوع

السبت 7 ديسمرب 2013 - فضاء التياترو باملشتل

نظمت جمعية تونسيات في إطار مشروع »نساء ضد العنف السياسي 
انطالق  عن  اإلعالن  و  بالمشروع  للتعريف  صحفية  ندوة  واالنتخابي«  
شخصيات  بينهم  من  مشاركا   150 الندوة  هذه  حضر  وقد  فعالياته. 
حقوقية كالمحامية عال بن نجمة والسيد صالح الدين الجورشي تّم خاللها 
التعريف بالمشروع الذي شد الحاضرين و نال اهتمامهم حيث عبّر عدد 

هام من النساء عن رغبتهن في المشاركة في أنشطة المشروع.

ــر دورة تكـينية يف تيسري ـلح
يومي  23 و 24 ديسمرب 2013 

نظمت جمعية تونسيات في إطار مشروع »نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي« دورة 
تكوينية في حل النزاعات وتيسير الحوار تم أثناءها تكوين 20 امرأة في هذا المجال.  

و قد ركزت الدورة التكوينية على االستماع إلى مختلف وجهات نظر النساء المشاركات 
و دعم معارفهن و تحسيسهن بأهمية االضطالع بدور ريادي في التصدي لظاهرة العنف 

السياسي واالنتخابي.
أكدت الدكتورة أسماء بن سالم والسيد صابر الجماعي، مؤطّران لهذه الدورة من جهتهم 
مع  يقطع  السلمي  التعايش  من  نمط  إرساء  نحو  وأضمنها  السبل  أقرب  هو  الحوار  أن 

مختلف مظاهر العنف وينبذها.
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ــطنة حـل مـضـع: »ـلتعايش كيف ؟« مقهى ـمل
يومي 02 مارس 2014 

نظمت جمعية تونسيات تظاهرة مقهى المواطنة حول موضوع 
العنف  نساء ضد  »مشروع  إطار  في  وذلك  ؟«  كيف  »التعايش 
السياسي و االنتخابي« الممول من طرف برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي بالشراكة مع جمعية إنماء المعمورة و خمس جمعيات 

أخرى.
السياسية  التوجهات  مختلف  من  شخصا   66 اللقاء  هذا   حضر 
يغالن«  بن  »رؤوف  الممثل  غرار  على  العلمية   والكفاءات 
قاما  اللذان  الشاهد  مرصد  رئيسة  بحرية«  »ليلى  القاضية  و 

بالتنشيط.
لجمعية  المؤسس  »العضو  يغالن  بن  بثينة  السيدة  وأكدت 
تونسيات« أن الهدف األساسي من هذه التظاهرة هو إرساء طرق 
إليه  التوجه  و  المواطن  مع  الحوار  باب  وفتح  للتالقي  جديدة 
لكيفية  الناجعة  السبل  إيجاد  محاولة  في  وتشريكه  مباشرة 

التعايش و قبول اآلخر.
أهمها  التوصيات  من  جملة  الستخالص  فرصة  اللقاء  هذا  وكان 

الدورات  لتكثيف  المدني  المجتمع  مكونات  على  التعويل 
الحوار  آداب  و  التخاطب  فن  و  االتصال  مجال  في  التدريبية 
ومجابهة العنف بتكثيف األنشطة و الورشات التثقيفية و التربوية 
ترسيخ  و  للمرأة  سياسي  كمكسب  المناصفة  بقانون  والتمسك 
مكانتها لتشمل باقي المجاالت و نبذ كل أشكال العنف ضدها 
أرضية  تهيئة  التأكيد على ضرورة  أوجهه مع  بكل  اإلقصاء  ونبذ 
للتعايش و قبول اآلخر و تثمين مبدأ االختالف كنقطة قوة لبناء 

مجتمع متفاعل وديناميكي.
 كما أكد المشاركون في اللقاء ضرورة التصدي للعنف المتأتي 
من فضاءات االتصال العامة و المنابر اإلعالمية و شبكات التواصل 

االجتماعي التي مثلت منطلقا للعنف السياسي.
إرساء قواعد  للتالقي و  أولى  المناسبة خطوة  و قد كانت هذه 
التجربة  هذه  تعميم  ضرورة  إلى  الحاضرون  دعا  قد  و  الحوار 
األحياء  في  خاصة  و  الجمهورية  واليات  مختلف  في  الناجحة 

الشعبية.
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تظاهرة عدو »ال للعنف!«
09 أفريل 2014 - ضفاف البحرية

استنادا إلى كون الرياضة تحمل في طياتها رسالة تربوية هادفة 
ضد  نساء  مشروع   إطار  في  تونسيات  جمعية  نظمت   فقد 
العنف السياسي واالنتخابي، تظاهرة عدو ال للعنف يوم 9 أفريل 
المشاركين  لدى  التحدي  و  المبادرة  روح  تعزيز  بهدف   2014 
و تشجيعهم وتحسيسهم بضرورة المساهمة في التصدي لظاهرة 

العنف .
عدد  بلغ  إذ  الشباب  من  واسع  عدد  اهتمام  جلب  النشاط 
المشاركين في السباق 150 شخصا كان من بينهم امرأة شاركت 
ما  و هو  العمر سنة  من  يبلغ  الذي  السباق هي ورضيعها  في 
أضفى أجواء مرحة عززت التوافق وأسست لمناخ يسوده الوفاق 

بهدف التعاون من أجل القضاء على مظاهر العنف.

ــطنة حـل مـضـع “ـالختالف ال يعني ـلخالف«  مقهى م
يومي  14 ماي 2014

نظمت جمعية تونسيات في إطار مشروع »نساء ضد العنف 
التكوين  مركز  في  مواطنة  مقهى  واالنتخابي«  السياسي 

والنهوض بالعمل المستقل بحي التضامن.
وقد بلغ عدد المشاركين 73 شخصا معظمهم من الشباب الذين 
التضامن  بالمركز وآخرون من متساكني منطقة حي  يدرسون 

جاؤوا طواعية.
النشاط كان بهدف توعية شباب األحياء الشعبية بقيمة الحوار 
القبول باآلخر  بناء مناخ تعايش سلمي قائم على   ودوره في 
و احترام االختالف في الرأي ودفعه على المساهمة من جهته 
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في نبذ العنف و تحسيس محيطه بذلك.
ــر من نمعية تـنسيات بعض ميرسـت ـلح

االسم واللقب : هبة بالحاج خليفة  ¡
املهنة : ناشطة يف املجتمع املدين ¡
العمر : 27 ¡

»تمكنت من خالل هذا البرنامج من اكتساب خبرة في التيسير وحل النزاعات وهي تجربة ذات قيمة 
مضافة إلى حياتي العملية والشخصية«.

االسم واللقب : سلمى الريغي ¡
املهنة : ناشطة يف املجتمع املدين ¡
العمر : 29 ¡

»تمكنت من خالل البرنامج المشاركة في العديد من األنشطة التي جعلتني أكتسب مهارات جديدة مثل 
التيسير كما ترك هذا المشروع بصمة في حياتي فحضوري في أنشطة مثل مقاهي المواطنة ساهم كثيراً 

في تطوير تفكيري ونظرتي إلى المستقبل التي أصبحت نظرة إيجابية.«

االسم واللقب : إلهام بلطي ¡
املهنة : أستاذة تعليم ثانوي ¡
العمر : 32 ¡

»مشروع المرأة ضد العنف السياسي و االنتخابي هو األول من نوعه في تونس خاصة بعد الثورة و في 
منه  و  المدني  المجتمع  في  المرأة  مكانة  تفعيل  إلى  يهدف  مشروع  هو  و  الديمقراطية  مخاض  وقت 
من حدتها  التخفيض  في  المساعدة  و  السياسية  الحوارات  في  المشاركة  من خالل  في   السياسي خاصة 

و إيجاد حلول من شأنها أن تنهض ببالدنا و تساعد على التعايش السلمي.«

فليكن ـلسالم فيكم نميعا...
ملياء بن عياد كعنيش

حالة  عن  كثيرا  الحديث  »أود 
في  نساء  عليها  نطلق  أن  يمكن 

عالم سالم ووئام وصفاء
خلق  من  كائنات  البشر  فنحن 
الله الذي أبدع خلقنا حتى نعمر 
الكون وهذه القدرة اإللهية التي 
أبدعتنا هي التي خلقت الكون و 

بثت فيه الحب..
فالحب هو الطاقة الحياتية غير أنها طاقة ال تشتغل دون سالم.. 
لذلك فلنخطط معا من أجل السالم ومن أجل أن تسكن هذه 

اللفظة أذهاننا و كالمنا و حركاتنا
لقد عظم اإلسالم السالم وقد أقر الرسول الكريم محمد بن عبد 
قد  و  للسالم  استجيبوا  الناس  أيها  يا  بالمدينة  حلوله  منذ  الله 
ال  بما  ويلزمه  ويظلمه  ذمي  على  يعتدي  من  الرسول  أضاف 

عليه  المعتدى  هذا  على  المدافع  أكون  فسوف  عليه  له  طاقة 
يوم القيامة وهذا قريب من قول المسيحية سعداء من سلكوا 
مسلك السلم فأولئك هم أبناء الرب أو قولها تجنب الشر تصرف 
بشكل حسن ابحث عن السالم واتبعه. ولقد أضاف الديالي الما 
نزع الشرور الخارجية يمر حتما عبر السكينة الباطنية والضامن 
 الوحيد للسالم هو كامن في ذواتنا فليس ثمة حلوال في السالم 
و إنما السالم هو الحل األسمى كما ورد في كالم غاندي عندما 

قال ليس هناك طريق إلى السالم بل السالم هو طريقنا
وحتى نضمن انتشار هذه الفضيلة و تعلقها بالمجتمعات وجب 
علينا جميعا أن نعتنقها ونمارسها فتكون ماثلة على مر الزمان 

وفي كل مكان.

السالم عليكم
فليكن السالم فيكم جميعا أعزائي«
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انطالق المشروع ببوسالم

قامت جمعية "تونسيات بوسالم يوم األحد 01 ديسمبر 2013 
السياسي  العنف  ضد  نساء   " لمشروع  اعالمي  يوم   بتنظيم 
جانب  الى  المشروع  هذا  في  شريك  باعتبارها  االنتخابي"  و 
عدة جمعيات من مختلف مناطق الجمهورية خالل هذا اليوم 
االعالمي. باستدعاء األخصائية في علم النفس السيدة " مبروكة 
عنه  المنجرة  المشاكل  و  :أسبابه  بالعنف  للتعريف   عرفاوي" 
و الحلول و ذلك بمقر بلدية بوسالم مع حضور حوالي 20 امرأة. 
و قد افتتح اللقاء بكلمة ألقتها منسقة المشروع األنسة "عربية 
ضد  نساء  بمشروع  بالتعريف  قامت  بدورها  هي  و  شوالي" 
العنف السياسي و االنتخابي ثم اعطيت الكلمة لرئيسة الجمعية 

السيدة "نجمة حناشي" .

قامت  التي  عرفاوي  مبروكة  للسيدة  الكلمة  اعطيت  بعد  ثم 
بالتعريف بمفهوم العنف لغويا ثم ركزت على العنف المسلط  

على المرأة داخل األسرة و خارجها ثم قمنا باستراحة في حدود 
التعريف  الستكمال  عدنا  فم  نصف  و  عشر  الحادية  الساعة 
بالعنف السياسي و االنتخابي الذي يعتبر معضلة كبرى في هذه 
الفترة االنتقالية من تاريخ تونس و كيفية التصدي لهذه الظاهرة 
عن  التعبير  أو  االختيار  حرية  المرأة  من  تسلب  التي  الخطيرة 

رأيها بدون قيود.
طرف  من  العنف  عن  للحديث  مفتوح  بحوار  اللقاء  انتهى  و 
واحدى  الخطيرة  الظاهرة  لهذه  التصدي  كيفية  و  المشاركات 
داخل  من  المشكل  بمعالجة  يكون  الحل  أن  رأت  الحاضرات 
عن  القضاء  امكانية  عن  الحديث  يمكن  بعدها  و  أوال  األسرة 
العنف المسلط عن المرأة و ذلك بفتح باب الحوار بين الطرفين 
المرأة و الرجل ثم تعميمه داخل المجتمع المدني و قد أيد هذا 
في حدود  االول  اللقاء  انتهى  و  الحاضرات  تقريبا جميع  الرأي 

الساعة الواحدة بعد الزوال .
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ــر ـلسلمي مدينة بـسامل تنبذ ـلعنف وتريس أسس ـلح

بعض  أن  وباعتبار  للتعبير،  وطريقة  للتواصل  آلية  الحوار  يعد 
األطراف تميل إلى المقاطعة وعدم القبول باالنخراط في حوار 
بناء مع من يختلف معها في الرأي فإن المشروع ركز في جانب 
منه على تكوين مجموعة من المسيرات بلغ عددهن 20 مسيرة.

وقد تم التأكيد خالل الدورة التكوينية التي احتضنت فعالياتها 
مدينة بوسالم من والية جندوبة على أهمية دور الحوار في نبذ 
بحكمة  القائمة  المشاكل  المسير في حل  دور  وأهمية  العنف 

وعلى قدم المساواة دون االنحياز ألي طرف.
وإذ تعيش تونس على وقع حوارها الوطني فإن حوارات مصغرة 
تدور على مستوى محلي بين المواطنين ما اقتضى ضرورة الدفع 
السياسي  الحراك  وفي  المجتمع  داخل  الفاعلة  المشاركة  نحو 
بالعمل على تهيئة مناخ يحترم قيم التعددية دون السقوط في 

فخ العنف.

ــر دورة تكـينية يف تسيري ـلح

ديسمبر   16/15 األحد  يومي  بوسالم  تونسيات  نظمت جمعية 
2013 في اطار المشروع "دورة تدريبية في تيسير الحوار تحت 
عنوان "تيسير الحوار" بجندوبة بقاعة "La Belle Vue" وشاركت 
15 امرأة من معتمدية بوسالم و غار دماء و من والية جندوبة 
جماعي"  "صابر  السيد  المدربان  نشطها  التي  الدورة  هذه   في 

و االنسة "أسماء بن سالم".

و قد انطلقنا في عملية التسجيل ورحبت رئيسة الجمعية السيدة 
"نجمة حناشي" بالمشاركين و أعطت برنامج الدورة.

و قد انطلقت الدورة بتعريف المشاركات ألنفسهن ثم بعد بدأ 
أشكال  من  شكل  يمثل  الذي  النزاع  لمفهوم  بتقديم  المؤطران 
يتنافس  عندما  ينشأ  جماعات  أو  أفراد  بين  التنافسي  السلوك 
اثنان أو أكثر على أهداف أو مصالح سواء كان التضارب حقيقيا 

أو وهميا. 
ثم أبرز خصائص النزاع و اعطيا أمثلة. 

األطراف  من  المكون  النزاع  مثلث  بعرض  المدربان  قاما  قد  و 
الثانوية و القضايا و األهداف و المصالح   المتنازعة الرئيسية و 
بعدة  المشاركين  قام  و  المكان  و  النزاع  مسار  و  والمواقف 
تمارين. ليمروا بعد ذلك الى مستويات النزاع و هي 3 مستويات:

1- فردي : مثال على مستوى عائلي
2- جماعي : بين األحزاب، بين الجمعيات و بين المؤسسات
3- دولي : مثال بين فلسطين و اسرائيل بين مصر و السودان
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متعددة  و هي  النزاع  مع  التعامل  ألنماط  المدربان  تعرض  ثم 
المتنازعين  أحد  قبل  من  التنازل  نمط  و  المواجهة  نمط  هناك 
نمط  نجد   أخيرا  و  والتفادي  االجتناب  ونمط  التعاون  نمط  و 
ورشات  بعدة  الغرض  هذا  في  قمنا  قد  و  الوفاق  و  التراضي 
وقد  المؤطران.  و  المشاركات  بين  الحوار  خاللها  فتح  تدريبية 

كان ثريا جدا بالمعلومات و قد انتهى اليوم االول.
محور  باستكمال  الثاني  يومها  في  التكوينية  الدورة  تواصلت 
النزاع و التعرض لطرق التعامل معه و هي متعددة اما التجنب 

أو التصعيد أو التوصل لحل النزاع.
انتقل المدربان الى محور آخر حيث عرّف العنف بأنه يمثل كل 

سلوك معنوي أو مادي ترافقه قوة و الحاق األذى باآلخر.
أما مظاهره فتتمثل في العنف المادي و المعنوي و أخيرا الى 

أسباب العنف و هي متعددة :

ضرب  ¡ من  األسرة  داخل  عنف  هو  و  األسري:     العنف 
و شتم و تحقير

 الشعور بالنقص لقلة الموارد المادية و االجتماعية ¡

 انتشار البطالة بين الشباب ¡

 الفهم الخاطئ للدين اي التطرف ¡

الجهات  ¡ و  الشباب  بين  الحوار  قنوات  أو ضعف    غياب 
المعنية لحل مشاكلهم

وقد شّكل مفهوم التيسير محورا مهما في الدورة و هي عملية 

ما  لمسألة  المشترك  الفهم  الى  ما  مجموعة  لمساعدة  اجرائية 
يمكن من خاللها التوصل الى قرار بشأن المسألة.

و قد فّسر المدربان مراحل عملية التيسير و هي 4 :

1- ـلتصميم :

 تحديد األهداف ¡

 كتابة مخطط سير تنفيذ التيسير خطوة بخطوة  ¡

 تهيئة التقييم الخاص بالتسيير ¡
دراسة مسار النزاع اذا كان قديما و أن يطلع المسيرعلى الحلول 

التي تم اقتراحها من طرف العدالة أو االدارة

2 - ـلتحضير و ـالعدـد :
- االتفاق على منهجية العمل 

- االستماع الى األطراف المتنازعة بكل أهمية
- االستماع سرا للمجموعات المجاورة

- أخذ الوقت لدراسة تاريخ العالقات بين األطراف المتنازعة

ــر 3 - عقد ـللقاءـت:ـدـرة ـلح

ــر : يكون بالتقييم و التابعة مثال في حال  4 - متابعة ما بعد ـلح
الفشل  أنه نفذ و في صورة  التأكد من  الى حل يجب  التوصل 

يجب اعادة التصميم.
كما تعرضا الى الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسير و هي 
متعددة منها الحيادية ، الموضوعية ، سرعة البداهة و التحليل، 
ال توجد مصلحة شخصية، مرن و صبور، يكسب الثقة و االحترام، 

مهني و حرفي و مصغ جيد.
التحضير و االعداد و خلق  التشخيص و  أما مهامه فتتمثل في 
بيئة آمنة للحوار مع اشراك الجميع و ادارة الوقت و األجندة ، 
الدفع بالحوار نحو األهداف و أخيرا الوصول الى اتفاق أو وضع 

آلية لمتابعة الحوار.
و في هذا االطار تم عرض شريط لمسير توصل الى حل مشكلة 

بين طالبان كما قمنا بعدة ورشات تدريبية انتهت بها الدورة.
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كلمة رئيس نمعية تـنسيات ببـسامل بعد ـستكامل ـألنشطة ـلتابعة للمرشوع مبدينة 
بـسامل - نجمة الحنايش

»نشكر جمعية إنماء المعمورة التي أتاحت لنا الفرصة للمشاركة في  مشروع نساء ضد العنف السياسي و االنتخابي الممول من طرف 
األمم المتحدة و الذي قمنا من خالله بأنشطة عديدة لتوعية المرأة بحقوقها و واجباتها و بأهمية دورها في المشاركة في الحياة 

السياسية وبأنها عنصر فاعل في المجتمع لنبذ العنف و طرحه بوسيلة متحضرة.
كما أني أتمنى أن تتواصل مثل هذه المشاريع التوعوية التي لها بعد اجتماعي و إصالحي و مثل هذه المشاريع لها تأثير ايجابي لدى 

مختلف شرائح المجتمع خاصة في هذه المرحلة االنتقالية« .

كلمة منسقة ـملرشوع - عربية الشوايل
»في إطار مشروع نساء ضد العنف السياسي و االنتخابي قمنا بالعديد من األنشطة للتحسيس بخطورة العنف السياسي واالنتخابي 

وقد القت هذه األنشطة صدى جيدا لدى المشاركين والمشاركات الذين تفاعلوا مع المشروع«.



والية قابس: فعاليات تنشيطية لنشر ثقافة الحوار

ــر دورة تكـينية يف تيسري ـلح
نظمت جمعية تونسيات قابس أيام 23 و 24 ديسمبر 2013 بقاعة 
»تقنيات  عنوان  تحت  تدريبية   دورة  بقابس   الدولي  المعرض 
من  سلسلة  ضمن  الدورة  هذه  تأتي  و  التوافق«  وبناء  الحوار 
األنشطة المؤثثة لمشروع نساء ضد العنف السياسي و االنتخابي 
التصدي لظاهرة  و  الوقوف  النساء في  إلى تشريك  الذي يهدف 
و  العنف  نبذ  في  المبادرة  زمام  أخذ  من  تمكينهن  و  العنف 

مناهضته 

الدورة استمرت ليومين، قدمها األستاذان عادل كيالني و سامي بالحاج و شاركت فيها 23 متدربة من الناشطات في منظمات المجتمع 
المدني جمعهّن حب العمل الجمعياتي والرغبة في اكتساب مهارات جديدة.

وكان الغرض من هذه الدورة تقديم مفاتيح تساعد المشاركات على كيفية التواصل مع اآلخرين و التأثير عليهم إيجابيا و النجاح في 
إدارة الحوار و تسييره و ذلك من خالل تزويد المشاركات بمهارات في فن تيسير الحوار و فض النزاعات.

تنوعت المداخالت والفقرات أثناء الدورة وأجمعت المشاركات على ثرائها و أهميتها وعبرن عن شكرهن لجمعية تونسيات قابس 
التي درجت على تنظيم مثل هذه الدورات الممتازة و قد أعرب المكونان عن إعجابهما بالمجموعة التي أظهرت رغبة في االستفادة 

وتوقا إلى اإلنتاج صلب العمل الجمعياتي.

ــطنة تحت شعار »إيدي فيدك تفيدين ونفيدك« مقهى ـمل

تواصال مع مشروع »نساء ضد العنف السياسي و االنتخابي« نظمت 
جمعية تونسيات قابس مقهى سياسيا تحت شعار »إيدي فيدك 
بقابس يوم 27 مارس  الشاي »المرقوم«  بقاعة  تفيدني ونفيدك« 
2014  بمشاركة بعض ممثّلي المجتمع المدني في الجهة وهي 
عبارة عن حلقة نقاش حول موضوع العنف السياسي واالنتخابي 

أدارتها األستاذة اإلعالمية سارة خضر.
تنوعت آراء الحاضرين في مقهى المواطنة واحتد النقاش في بعض 

األحيان ليدفع نحو ضرورة إرساء حوار بناء قوامه االختالف.
وثمن المشاركون في هذا المقهى قيمة النشاط وطرافته راجين 
توفر فرصة أخرى لاللتقاء من جديد حول مائدة حوار بخصوص 

ذات المواضيع.
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خيمة تحسيسية لنبذ ـلعنف أمام ـملعهد ـلثانـي

رواد  إلى  تتوجه  أن  بقابس  تونسيات  جمعية  اختارت  توعوية   تحسيسية  بخيمة 
المؤسسات التربوية برسائل تهدف إلى الحد من ظاهرة العنف السياسي أمام المعهد 
الثانوي فرحات حشاد بالجهة و ذلك إيمانا من الجمعية أن الوسط التربوي أحد تلك 
األماكن التي يخصب فيها العنف والتعصب للرأي إذا لم يتم صقل الذات وتربيتها 
إلى تحمل  بالجمعيات  باآلخر وهو مادفع  التسامح واالختالف والقبول  على أسس 

المسؤولية في توعية الناشئة.
والقماش  المقوى  الورق  على  والخط  للرسم  ورشة  التنشيطية  الخيمة  وتضمنت 

األبيض باألقالم اللبدية و األلوان المائية  شارك فيها  طلبة من المعهد العالي للفنون والحرف بقابس  سعوا إلى تأثيثها برسم لوحات 
حول موضوع المشروع كما شاركوا في توجيه المواطنين الوافدين على الخيمة حول كيفية خلط األلوان و استعمال الفرشاة للرسم 

على القماش إيمانا منهم بأن الفن وسيلة تعبير ورسالة تؤدي دورها وتحقق أهدافا عبر اللجوء إلى الريشة للتعبير عن نبذ العنف.
السياسي  العنف  ظاهرة  معهم حول  التحدث  و  استقبالهم  و  المارّة  باستقطاب  قابس  تونسيّات  قامت عضوات جمعيّة  وقد  هذا 
واالنتخابي وكيفية التصدي لها والحد منها ثّم قمن بتوجيه المشاركين إلى الرّسم والتعبير عن أرائهم وتجسيدها من خالل رسومات 

وكلمات.
رغم أن البعض قد يرى الموضوع نخبويا يخّص المهتمين بالوضع السياسي في تونس فقط فإن الشرائح المشاركة في هذا النشاط 
الفعاليات مشاركة  التعليمي والمهني أبدت هي كذلك اهتمامها  إذ شهدت  الجنس والعمر والمستوى  كانت متنوعة من حيث 
عدد ال باس به من األطفال شاركوا في الرسم على  القماش بتعابير بسيطة تمحور معظمها حول حّب الوطن والتفاؤل بالمستقبل 

والرغبة في العيش  في سالم ال تنغصه مظاهر العنف.
مشاركة كل من الطّالب منصف لسود و الطّالب وفاق الحاج و الطالب سعد بن حمد والحرف   في خيمة التعبير الحر عن طريق 

رسم لوحات تعبّر عن المشروع.
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كلمة رئيسة نمعّية تـنسيات قابس - ـلسّيدة منرية ـألحمر
»من خالل مشروع نساء ضد العنف السياسي و االنتخابي خاضت جمعية تونسيات قابس تجربة ممتازة 
حيث اكتسبت العديد من المهارات فقد مّكنتنا هذه الفرصة من العمل مع الفريق وإدارة مشروع عن بعد 

مع باقي الشركاء الذين يتوزعون على كامل تراب الجمهورية. 
وكانت مناسبة جيدة للتواصل مع الفئات المستهدفة التي تفاعلت بشكل طيب مع جميع أنشطة المشروع 
وهو ما شجعنا على التفكير في اإلقدام على المزيد من المشاريع المشابهة التي تسهم في إنجاح مرحلة 

االنتقال الديمقراطي في وطننا العزيز.
شكر خاص لكل اإلطراف التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع من داعمين و منفذين و متعاطفين«.

ـلة ـلشيباين - نمعّية تـنسيات قابس كلمة منّسقة ـملرشوع خ
“مثّل مشروع “نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي” فرصة لي الكتساب مهارات جديدة في برمجة 
األنشطة وحسن تنفيذها صحبة عضوات جمّعية تونسيات قابس الفاعالت الالتي رافقنني في كل أنشطة 

المشروع في جّو حماسي متناغم.
في بداية المشروع كان هناك بعض التخّوف بسبب حساسيّة التعاطي مع موضوع العنف السياسي في 
تونس في هذه الفترة االنتقاليّة والتساؤل عن مدى تفاعل المواطنين بجهة قابس معه أو ربّما خوفا من 
صعوبة العمل عن بعد كفريق واحد مع الجمعيّة الراعية للمشروع جمعيّة إنماء بالمعمورة نابل وبقيّة 
الجمعيات المشاركة فيه. لكن مع انطالق المشروع في قابس والتقّدم شيئا فشيئا في تنفيذ األنشطة 
الناس  إعجاب  من  لمسناه  لما  كبير  حماس  إلى  تحّولت  بل  المخاوف  كل  زالت  إطاره  في  المبرمجة 
بأنشطتنا وتفاعلهم االيجابي معنا ومشاركتنا إيماننا بضرورة التصدي لظاهرة العنف السياسي ونشر ثقافة الحوار والقبول باآلخر. كما 
كان التعامل مع ممثلي جمعيّة إنماء وبقية الجمعيات الشريكة سلسا وايجابيّا للغاية حيث تعّددت لقاءاتنا وتبادلنا التجارب وعملنا 

كفريق واحد يجمعنا هدف واحد وهو إنجاح مشروعنا وتحقيق أهدافنا منه.
ال يفوتني أن أوّجه شكري باسمي وباسم جمعية تونسيات قابس لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ولجمعيّة إنماء لمنحنا ثقتهما وإتاحة 
الفرصة لجمعيتنا الفتيّة  للمشاركة في مشروع نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي والمساهمة في إنجاحه.. كما اشكر شركاءنا في 
بقيّة الجمعيّات على حماسهم وانفتاحهم ووعيهم بأهميّة دور المجتمع المدني في المساهمة في إنجاح المسار االنتقالي الذي تمّر 

به بالدنا.
ختاما، أدعو التونسيّات ألخذ موقف طالئعي يمّكنهّن من التصدي للمظاهر السلبيّة في مجتمعنا من خالل تنفيذ مشاريع تنهض به 

فكريّا وثقافيّا واجتماعيّا وأن ال يستهّن أبدا بدورهّن فالمرأة نصف المجتمع والنصف اآلخر يتربّى على يديها.”

مرشوع نساء ضد العنف السيايس واإلنتخايب36
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كلمة أستاذ ـلحضارة محمد كشت

نساء ضد ـلعنف.. نساء يف سبيل ـلتأسيس
على مدى حقبة االستبداد والفساد التي امتدت على ما يزيد عن خمسين عاما كان الهرم االجتماعي 

مقلوبا . 
فبدل أن يكون مرتكزا على قاعدته كان بخالف ذلك يرتكز على رأسه. 

وكانت القمة تتركب حصريا من الحزب الحاكم و في قمة القمة نجد رئيس الدولة الذي يستحوذ على 
كل خيوط اللعبة وبذلك فقد كان قصر قرطاج يشكل المطبخ األوحد الذي يولد منه القرار.

وقد جاءت ثورة 17-14 لتعلن رفضها لتلك المعادلة المقلوبة و لتدفع في اتجاه معادلة القوى بين 
المجتمع المدني والمجتمع السياسي تبعا لقول الشابي« ال عدل إال إن تعادلت القوى«.  

ومن هذا المنطلق تتنزل أهمية العمل الجمعياتي بما هو عمل استراتيجي دائم في مقابل عمل 
المجتمع السياسي الذي يتسم بالتبدل و التحول الدائم. وفي ذات السياق يمكن أن ندرك أهمية الدور الذي تقوم به جمعية تونسيات 

قابس بالخصوص في إطار مشروع »نساء ضد العنف السياسي و االنتخابي«.
فقد كان نشاط الجمعية مكثفا و منوعا : محاضرات ..حلقات نقاش..خيمة تحسيسية... 

نساء ضد العنف السياسي و االنتخابي مشروع كان لي شرف المشاركة فيه بمداخلة فحواها أن ظاهرة العنف على سبيل اإلطالق 
ال تعدو أن تكون فشال ولو بأقدار عن استيعاب اآلخر وفهمه وقبوله وبالتالي فإن السبب وراء بروز وتفشي  هذه الظاهرة ليس 
سوى نتيجة منطقية و واقعية لعدم استيعاب مقولة » االختالف« بما هو سنة إالهية وسنة طبيعية و سنة تاريخية واقعية.. إن تدبير 
وتصريف االختالف يكون عبر مقولتين ال ثالث لهما إّما الصراع أو الحوار،الصراع بما هو إثبات للذات بنفي اآلخر والحوار بما هو 

إثبات للذات كذلك لكن تآلفا مع اآلخر و تشريكا له.
نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي مشروع عميق في سياق مسار المرحلة االنتقالية  و بالتحديد االنتقال الديمقراطي، هذا االنتقال 
الذي سيقطع مع حقبة االستبداد و الفساد التي كانت تدار بأداة واحدة و وحيدة هي »العصا » في وجه الجميع ليؤسس لحقبة 

جديدة وتاريخ جديد يدخل البلد في مجال الحداثة السياسية بكل تعبيراتها ..ديمقراطية ..حرية ..حقوق إنسان .
األكيد أن المهمة ستكون صعبة بل وشاقة وطويلة لكن خطوة األلف ميل تبدأ بخطوة والخطوة األولى كانت نسوية وال غرابة في 

ذلك فالمرأة عادة ما تكون ضحية للعنف وعادة ما تواجه ذلك العنف بكثير من الحكمة . 
شهرزاد ألف ليلة وليلة استطاعت بحكمتها إيقاف نزيف العنف األقصى عند شهريار )القتل( وجميلة بوحيرد أيقونة الثورة الجزائرية 
وقفت بصالبة تاريخية أمام عنف المستعمر،و ذلك كان شأن بشيرة بن مراد في تونس حين وقفت في اآلن نفسه ضد عنف االستعمار 

وضد العنف البورقيبي.
نساء بالدي نساء ونصف... كذلك قال الشاعر و أنا  أضيف فأقول  نساء بالدي رجال ونصف.

زينب كحيلة - مشاركة يف ـلدورة ـلتكـينية
»عندما تُشارك في دورة تكوينية فإنك تحتاج عادًة إلى حصص تكميلية كي تشعر بأهمية ما تعلّمته وجْدواه, غير أنّي خالل دورة  

تقنيات الحوار وبناء التوافقات وَجدتُِني أُمّر تلقائيا من السبب إلى النتيجة ومن المشكل إلى الحلول.
 فأن تعرف ماهيّة الّنزاع و ُمستوياته وأصناف الُمتنازعين يجعلك تطرح فطريا األسئلة حول ُسبُِل التحرك لحلّه بل تُمّر البتكار حلول 
في ذهنك, تتبلور تدريجيا بتقدم نسق الدورة خاصة مع اكتشاف بعض مهارات التيسير و صفات الُميّسر، هنا تُقارن بين ما تحِملُه 

من صفات وما تعلّْمته، لِتَْنَفَذ مباشرة إلى تطوير مهاراتك والتدرّب على غيرها خالل  التمارين التطبيقية.
ما ميّز هده الدورة أنها تفاعليّة بدرجة أولى وعمليّة جدا إال أنها مختصرة بل مقتضبة. وأجمل ما اكتسبته منها التعرف إلى أشخاص 

متعاونين، وثقة بمعادلة راسخة بداخلي الحب واالحترام.« 
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والية تطاوين تنبذ العنف السياسي واالنتخابي

ـنطالق مرشوع نساء ضد ـلعنف ـلسيايس وـالنتخايب بتطاوين

الجزء  بتطاوين  بالمرأة  والنهوض  للتنمية  نساء  نظمت جمعية 
 2013 نوفمبر   23 السبت  يوم  المشروع  هذا  النطالق  األول 
حملة  شكل  في   2013 نوفمبر   26 الثالثاء  يوم  الثاني  والجزء 
الفن  بالمشروع من خالل ورشة تكوينية في  تحسيسية تعرف 
التشكيلي والرسم الحر حول موضوع نساء ضد العنف السياسي 
واالنتخابي، وتم خالل هذه التظاهرة بشقيها التعريف بالمشروع 
النفس  أهدافه ومكوناته ومداخلة لألخصائية في علم  وتقديم 

األستاذة مباركة الشماللي .
حضر ما يقارب 50 امرأة و فتاة من الجهة من بينهم 5 رجال 

ممن اهتموا بالمشروع و أبدوا رغبتهم و استعدادهم للمشاركة 
في كافة األنشطة المتعلقة بوضع حد لظاهرة العنف السياسي 

و االنتخابي التي تعيشها البالد.
طلب  األنشطة  فعاليات  خالل  صادفناها  التي  الطرائف  من  و 
الحاضرات عدم تصويرهن أثناء النشاط ورفض الدخول إلى قاعة 
الشاي بالفضاء العائلي المجهز للنشاط و العرض مما استوجب 
من الجمعية مجهودا إضافيا تمثل في إقناعهن بضرورة التواصل 
السياسية  الحياة  في  ولالنخراط  الشجاعة  من  بروح  والتحلي 

كعنصر فاعل يفيد ويستفيد.

نشاط »ـنقـرض ـلديناصـر« بتطاوين
لتاريخها  نظرا  الديناصورات«  »أرض  بـ  تطاوين  مدينة  تسمى 
إدماج  على  الديناصور«  »انقراض  يقتصر  لم  الثري.  الجيولوجي 
ذلك  تجاوز  بل  المنطقة  يها  تزخر  التي  الطبيعية  الخاصيات 
العنف  ديناصور  و صنع  لتصميم  األساسية  العمل  مواد  ليشمل 

العمالق. 
التعامل مع  و  الجهة  النشاط بطابع رمزي إلبراز خصائص  تميز 
غير  و  جديدة  بتصورات  االنتخابي  و  السياسي  العنف  ظاهرة 

ومن  م/2م   1,5 بأبعاد  للديناصور  هيكل  تركيز  تم  إذ  مألوفة. 
الغراء  الجرائد و  أوراق  الحاضرين في مزج   ثمة تشارك جميع  
وتكوين عجينة  لصنع الجسم المتكامل للديناصور، رمزية الحيوان 
الديناصور  أن  في  تتمثل  المستعملة  األولية  المواد  و  المصنوع 
االنتخابي  و  السياسي  العنف  كظاهرة  عمالق  و  عنيف  كائن 
مولدات  من  مولد  إلى  فتحيلنا  الجرائد  أوراق  أما  نعيشها  التي 

السلوكيات العنيفة في مجتمعنا والمتمثلة في وسائل اإلعالم. 
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مهمة المشاركين تتمثل في عملية تحويل كائن عمالق و مخيف و رمادي اللون إلى كائن محبوب و مسالم باستعمال وسائل تعبيرية 
و فنية و تشكيلية و األلوان الزاهية وهكذا يكون لدينا مخلوق جميل يجمع الجميع من حوله في توافق ال ينفرهم و برعبهم. 

تم تنفيذ هذا النشاط وسط الطبيعة في قمة جبل “الصد” ليطل مخلوقنا الجديد على المدينة و ينشر عبق السلم و الوفاق في كافة 
شوارعها. 

الملفت في النشاط أن الجميع تفاعل و تفنن في رسم لوحته التعبيرية الخاصة رغم الطقس العاصف كما وجدنا فريقا من الكشافة 
الذين أبدوا فرحهم بمشاركتنا في مهمة جعل ديناصور العنف يختفي تماما كما انقضت الديناصورات منذ آالف السنين.

ــصل دوج عنف« ــطنة بتطاوين  »ت مقهى ـمل
»التواصل دون عنف« عنوان الورشة الحوارية  التي جمعت قرابة 30 شخصا 
من مختلف مكونات المجتمع المدني و األحزاب و الجمعيات لمدة ساعتين 

ونصف بفضاء االمتياز بوالية تطاوين.
الرئيسية  الفكرة  واستعراض  بالورود  الحاضرين  باستقبال  الورشة   استهلت 
و هي كيفية التواصل دون عنف, للحصول على مجتمع يفكر بطريقة سليمة 
و يتعايش بسلمية. تبادل المشاركون آرائهم في هذا الموضوع و سعى كل 
منهم إلبراز طرق مختلفة لكيفية التواصل دون عنف مستدلين بأمثلة من 
الجهة خصوصا و من تونس عامة و من ثم كيفية مجابهة العنف السياسي 

و االنتخابي.
بالمشروع ثم استراحة  الخاص  المالحظات  النشاط توزيع كنش  تخلل هذا 
األمسية  هذه  في  المشاركون  تفاعل  كما  الجهة.  من  شاعرة  أمنتها  شعرية 
بإيجابية مع األفكار و الحلول المقترحة من قبل الحاضرين و تمكنوا من االطالع عن قرب ومن خالل التجارب وتبادل األفكار على 

كيفية مجابهة هذه المخاطر التي قد تهدد سلمية التواصل .

الحضور النسائي في هذه األمسية كان الفتا, حيث أبدت النساء الحاضرات 
جدية كبيرة في تناول هذا الموضوع و قدمن حلوال عملية وجديدة لبناء 

صرح التواصل دون عنف و ترسيخه كسلوك لدى أبناء الجهة.

وتطاوين تعد إحدى الواليات التي اشتد فيها الصراع السياسي حتى بلغ 
أوجه وكانت شاهدا على أحداث عنف دفع إليها التعصب الحزبي ورفض 
اآلخر إيديولوجيا دون محاولة الدخول معه في حوار بناء يرتقي بالعالقات 

المجتمعية دون الوقوع في دوامة العنف.
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ــر دورة تكـينية بخصـص آليات تيسري ـلح

دورة  بتطاوين  بالمرأة  النهوض  و  للتنمية  نساء  نظمت جمعية 
»تقنيات  تحت شعار  الحوار  وميسرات  ميسري  لفائدة  تكوينية 
الحوار وبناء التوافق« في إطار مشروع نساء ضد العنف السياسي 
و االنتخابي يومي 15 و 16 ديسمبر 2013 بنزل صانغو تطاوين. 
تضمن اليوم األّول تعريف النزاع و خصائصه باإلضافة إلى مثلث 
التعامل معه.في حين تضمن  النزاع, مستوياته, تطوره و كيفية 
الميسر  وصفات  مهام  مراحله,  و  التيسير  تعريف  الثاني  اليوم 
أشغال  و  تمارين  عدة  خالل  من  الميسر  مهارات  إلى  باإلضافة 

تطبيقية بعنوان »أنا ميسر«.
و تهدف هذه الدورة إلى دعم المرأة في الحصول على الخبرة 
تعزيز  في  وفعالية  بإيجابية  تُساهم  المناقشة حتّى  تسهيل  في 
 25 بحضور حوالي  انتظمت  و  العنف  مناهضة  و  الحوار  ثقافة 

مشاركا من شباب ونساء والية تطاوين.

 تميزت هذه الدورة بالتكامل والتفاعل بين مختلف المشاركين 
من خالل عملهم كمجموعات في ورشات و بالقدرة على التعبير 
عن مواقفهم تجاه العنف السياسي و االنتخابي المسلط بكل ثقة 
في النفس و إعداد شعارات و الفتات تهدف إلى الحد من هذه 
الظاهرة في ظل األجواء العفوية و المرحة التي طغت على سير 

الورشات المختلفة.
شهادات  المشاركات  تسليم  تم  التكوينية  الدورة  ختام  وفي 
مشاركة وتقدير لحضورهن ومساهمتهن في إنجاح وإثراء الحوار.
العاملين في  بعيد ميالد أحد  النشاط تم االحتفال  على هامش 
التكوينية  الدورة  في  المشاركين  من  الفكرة  جاءت  وقد  النزل، 
الذين تبرعوا بقيمة من المال واقتنوا أزياء رياضية ألبناء العامل 

وإقامة حفل صغير على شرفه.

رئيسة نمعية نساء للتنمية وـلنهـض باملرأة يف تطاوين 
مريم الشبيل

»ألنّها ثورة الياسمين أردناها أن تعطر بأريجها كل فضاء،وترسم بياض سلمها على كل صفحات هذا 
الوطن العزيز حبا وعطاء ...ألنّه بلد مثالي .

ألجل ذلك كانت والدة هذا المشروع » نساء ضد العنف السياسي واالنتخابي« بناء جديدا لقواعد 
إرساء ثقافة الحوار في ظل ديمقراطية حديثة بقيادة نساء رائدات من جمعيات متعددة تؤمن بأّن 
التعايش السلمي ضمان لتقدم وارتقاء الشعوب تحت شعار » تمشي ناس وتجي ناس والعنف ما 
يفيدناش« »ومحالها عيشة الناس كي يبدا الحوار هو الساس« تجلت هذه الرسالة الوطنية ،هذا 
المبدأ الحضاري من خالل األنشطة المتميّزة والمختلفة التي قامت بها كّل الجمعيات المشاركة 
ال  حتى  وصوره  أشكاله  بجميع  العنف  مناهضة  في  الفعال  المدني  المجتمع  دور  على  للتأكيد 
تنتكس ثورتنا،كشأن الدول العربية التي أجهضت فيها عملية االنتقال الديمقراطي باعتماد سياسة 
القوة واإلقصاء نتيجة لغياب الوعي بدقة المرحلة وبمعنى المواطنة الحق وبخطورة االنزالق في تيار العنف والالمباالة و قد حرّك 
هذا المشروع كّل شرائح المجتمع بإيقاظ نوازع الخير والمبادرة والمشاركة لدى كّل مواطن يسعى لتحقيق أهداف الثورة دون أن 

يستهين أحد بدوره في التغيير نحو األفضل : إيدي في ايدك تفيدني ونفيدك«
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منسقة نمعية نساء للتنمية وـلنهـض باملرأة يف تطاوين
إميان بنحامد

»نحيا كل يوم في مزيج من العنف المختلط فنحن نشعر و ال نشعر.
 نشعر أحيانا بمواجهات مسلطة علينا و ال نشعر بأخرى نسلطها على أنفسنا و على اآلخرين 

من حولنا.
السياسي  العنف  تحديدا  و  مجتمعنا  في  العنف  هذا  مواجهة  في  يتمثل  اليوم  التحدي  إن 

واالنتخابي منه الذي ميز الفترة االنتقالية التي تعيشها بالدنا.
 إن نسائم الحرية تداعبنا و ضياء االنسجام يطل علينا بمحيّاه الباسم:  اختالف يثري و ال ينفي 
و ود يتضاعف وال يتضاءل و احترام يتبادل وال يفرض بالقوة هذه هي الحياة التي نريد.. لقد 
الذي يستشري في شوارعنا و إعالمنا ومدارسنا  الوباء  الوقت لنقف متحدين ضد هذا  حان 
المبادرة ليواجهن هذه الظاهرة  النساء هن الالتي أخذن زمام  و ربما في مخيالتنا أيضا  و 
المستفحلة. شامخات هن النساء الالتي تسعين إلنقاذ مجتمعاتهن من هذه اآلفات السرطانية 

و أبيات هن الالتي يرفضن الضيم و يطلبن السلم و الحرية.. تونسيات هن هؤالء النساء«. 

ـمليرسـت: 

نورة إبراهيم   ريم زليمةهاجر طيبصفاء جعفرإسالم محمد

سامي بالحاج
مكون يف آليات الحوار وفض النزاعات وبناء التوافق

»مشروع المرأة ضد العنف االنتخابي والسياسي الذي نفذته جمعية إنماء المعمورة بمشاركة جمعيات أخرى كان فرصة لتقديم 
المجتمع إلى  العنف عبر آلية الحوار ودفع شرائح مختلفة من  التصدي لظاهرة  المجتمع المحلي بشأن  تصور ومقترحات إلى 

المشاركة في مثل هذه األنشطة البناءة ومن أجل إرساء أسس حوار يستقيم مع احترام قيم التعددية والديمقراطية.
هذه المجهودات تأتي في إطار مساعدة تونس على إنجاح مسار االنتقال الديمقراطي و لذا كانت الدورة التكوينية أساسية لتوعية 

الفاعلين على المستوى المحلي بأهمية نبذ العنف.«
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رمادة... من أجل الحدّ من انتشار ظاهرة العنف

أنشطة  فعاليات  التونسي  الجنوب  من  رمادة  مدينة  احتضنت 
أن  وباعتبار  واالنتخابي”  السياسي  العنف  ضد  “نساء  مشروع 
العاصمة  وسط  التمركز  اختارت  المدني  المجتمع  جمعيات 
بفعل الكثافة السكانية الهائلة والتي تكاد تفوق 3 ماليين ساكن 
جلهم يقطنون بالعاصمة تونس وأحوازها، فإن منظمي المشروع 
اختاروا االقتراب أكثر إلى المرأة في الجنوب حتى تتسع دائرة 
االستفادة وحتى نقترب أكثر ونحيط بمتطلبات المرأة في تونس 

أينما و حيثما كانت.

وشهدت مدينة رمادة كغيرها فعاليات دورة تدريبية في تيسير 
الحوار الهدف منها تكوين ميسرات حوار يعملن على الحد من 

انتشار ظاهرة العنف وفض النزاعات بطرق سلمية.
وقد أثمرت هذه الدورة تخرج 11 ميسرة حوار ممن عبرن عن 
واالستفادة  اإلفادة  في  رغبتهم  و  المشروع  بمحتوى  إعجابهن 
وتجعلن  المواطنين  تجمع  التي  العالقات  بطبيعة  ترتقين  حتى 
من الحوار ينبني على أسس التعددية والقبول باآلخر نبذا لكل 

أشكال العنف سواء منه الفكري المعنوي أو المادي.

ــر يرتقي.. بالد ترتقي ــطنة برمادة : ننبذ ـلعنف.. ح مقهى ـمل
مقهى المواطنة كان أيضا فرصة لالقتراب إلى المجتمع المحلي بمدينة رمادة حيث تم تنظيم لقاء عفوي أكد الحاضرون خالله على 
أهمية التصدي لظاهرة العنف والرغبة في إرساء قواعد حوار سوي يرتقي بالعالقات ويضمن التعايش السلمي حتى يمر ما تبقى من 

الفترة االنتقالية بالبالد في سالم ال يعكر صفوه أحداث عنف توتر العالقات بين األحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني.
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دورة تدريبية في تيسير الحوار 
الهدف منها تكوين ميسرات حوار 

النتائج : تكوين 11 ميسرة حوار 

قامئة ـمليرسـت
سعاد ـلمهزرس :  متخرجة و متربصة بجمعية شباب و تنمية 

مريم بـعجيلة :  متربصة في جمعية الصحة االنجابية 
سنية ـلمذبـح :  أستاذة طفولة في مركب الطفولة برمادة 

فاطمة شلحي :  عاملة بمعهد رمادة 
عفاف ـلقريشي :  متخرجة و متربصة بجمعية شباب و تنمية 
متخرجة و متربصة بجمعية شباب و تنمية  سلـى ـلحبيب : 

كاتب عام جمعية شباب و تنمية حليمة ذياب : 
متخرجة و متربصة بجمعية شباب و تنمية  ضية كريدغ :  ـر
متخرجة و متربصة بجمعية شباب و تنمية كريمة معرف : 

متخرجة و متربصة بجمعية األنشطة البترولية  آمنة ـلعكروت : 
متخرجة و متربصة بجمعية األنشطة البترولية  آمنة ـلعكروت : 

رئيسة نمعية شباب وتنمية برمادة- رضّية ذياب
في  المرأة  دور  تعزيز  في  رائدا  مشروعا  االنتخابي  و  السياسي  العنف  ضد  نساء  مشروع  »يعد 
التّحسيس ومناهضة العنف بشكليه السياسي و االنتخابي نظرا لما تشكله الظاهرة من تهديد للسلم 
الكفيلة  السبل  و  آليات  عن  البحث  الضروري  من  كان  المنطلق  هذا  ومن  تونس،  في  االجتماعي 
لتجنب حدوثه على أرض الواقع.وهو يعتبر أول مشروع يعطي للمرأة دور ريادي في التصدي لظاهرة 
العنف السياسي و االنتخابي ويشمل عدة مناطق من الجمهورية التونسية ، وهذا يعد اتجاهاً إيجابياً 
المرأة خاصة - ذلك أن  االنتقالية و بدور  بالمرحلة  المتعلقة  بلورة نشاطها في دعم قضايا  المدني من شأنه  المجتمع  لمنظمات 
تعزيز حضور المرأة كشريك فاعل للرجل في التصّدي لكل ما من شأنه إفشال التجربة الديمقراطية  يتطلب في المقام األول معرفة 
مباشرة لقضايا المجتمع وأنواعها وأهميتها ومدى تباين تلك القضايا واالحتياجات بين الواليات ومراعاة خصوصية كل منطقة ووفقا 
لذلك يمكن وضع أجندة رسمية في األسباب واالحتياجات الرئيسية التي أّدت إلى تنامي هذه الظواهر المجتمعية خاصة في مرحلة 
ما بعد الثورة  وترتيب أولوياتها لتكّون برنامج عمل يسعى إلى طرح بدائل من شأنها تحقيق السلم االجتماعي و نشر ثقافة الحوار 
في المجتمع  . وذلك يعني عدم وضع قضايا واحتياجات افتراضية بل يجب معرفة تلك االحتياجات والقضايا معرفة مباشرة من واقع 
المجتمع. و من بين التوصيات التي توصلت لها جمعية شباب و تنمية برمادة أنه على منظمات المجتمع المدني أن تحول نتائج 
الدراسة إلى برامج عمل تسعى إلى تحقيقها بالتنسيق مع المنظمات الوطنية و العالمية والتنسيق مع الحكومة من أجل إدماج هذا 
النوع من القضايا المتعلقة بظاهرة العنف السياسي و االنتخابي ضمن سياسات واستراتيجيات الحكومة وهذا يتطلب إعداد خطة 

عمل تفصيلية لمجمل التدابير الالزمة للتصدي لها.
و من خالل األنشطة التي توجهنا بها للمجتمع في رمادة يمكن القول أن لهذا المشروع تأثيرا إيجابيا من حيث أنه ساهم في التعريف 

بدور المجتمع المدني ودور المرأة خاصة في المشاركة في الحد من هذه الظاهرة.« 
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كلمة ـملنسقة
»كمنسقة للمشروع أرى ان للمشروع أفاق على المدى القريب و على المدى البعيد. و قد اكسبني 
تجربة في التعامل مع الناس و تقريب وجهات النظر كما مكنتني من خبرة في جعل النساء يقبلون 
على المشاركة في مختلف انشطة المشروع . كما انه جعلنا نشتغل 6 جمعيات بروح جماعية من 
أجل تحقيق االهداف المرسومة للمشروع و في هذا االطار البد من تثمين دور المنسقات في انجاح 
تشاركية  خطوة  في  الداخلية  والجهات  العاصمة  بين  الرابط  يمثلتن  وانهن  خاصة  المشروع   مسار 
و ما يميزهذه التجربة أنها كانت فرصة للجمعيات للتعرف على مدن الجنوب و تبادل الخبرات بين 

الواليات.«  

شهادـت فاعلني يف ـلجهة حـل ـملرشوع

ـلة برمادة نبيل بـسنينة : مدير مركب ـلطف
»هذا المشروع فيه تجديد فيما يتعلق بدور المرأة فقد جعل لها دورا رياديا و من خالل تعاوننا مع جمعية شباب و تنمية فإن المرأة 

هنا شاركت بطريقة فاعلة في جل النشاطات.«

نجيب ضيف ـلله: ناشط نمعيايت 
»البد الن يكون للمرأة مشاركة فاعلة الى جانب الرجل في بناء مجتمع يؤمن بالديمقراطية و ذلك من خالل الحد من ظاهرة العنف 

السياسي و االنتخابي الذي انتشر بعد الثورة.« 

ـلة  عبد ـلله ربـدي:منشط طف
»أرى أن المشروع سيكون له تأثير على المدى القريب خاصة و ان االنتخابات على االبواب و سيكون للمرأة وزن كبير من حيث 

مشاركتها في الحد من ظاهرة نتخوف منها.« 
 

سعاد ـملهزرس - متخرنة و مرتبصة بجمعية شباب و تنمية:
»أعتبر مشاركتي فرصة للتعرف على مهارات الميسر في الوصول الى وضع ارضية مشتركة في الحوار و نشر الحوار و تبادل الخبرات 

مما يسهل التواصل بين أفراد المجتمع.«

مريم بـعجيلة - مرتبصة يف نمعية ـلصحة ـالنجابية :
 »أنا شاركت في هذا المشروع ايمانا مني بفاعلية دور المرأة في المجتمع فهي مدرسة على يديها تتربى اجيال على مبدأ الحوار 

و التشارك و نبذ كل اشكال العنف.«

حليمة ذياب: كاتب عام نمعية شباب و تنمية برمادة : 
»هذا المشروع يعد من المشاريع التي اعطت للمرأة فرصة الن تكون فاعلة و قد اخرج المرأة من صورتها النمطية من ضحية للعنف 
الى عنصر شريك مع الرجل من اجل التصدي لهذه الظاهرة. كإمرأة و ناشطة في المجتمع المدني استفدت كثيرا خاصة من الورشات 

و اللقاءات مع النساء و اتطلع الن اكون فاعلة في المستقبل.«  

ـلة برمادة : ـلة يف مركب ـلطف سنية ـملذبـح - أستاذة طف
افادتني كثيرا و اصبحت لي تجربة مميزة.  الميسرين قد  افراد وتجربة  الى حاالت نزاع بين  اتعرض  العملية كثيرا ما   »في حياتي 

و كإمرأة من منطقة ريفية اعتبر مشاركتي كانت فاعلة من اجل النهوض بالمنطقة.«
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تغطية اعالمية
صحافة مكتـبة

صحافة مرئية



47
ــج 2014 عودد 3 - نوو



مرشوع نساء ضد العنف السيايس واإلنتخايب48



sommaire

Pour publier dans le magazine, prière de nous contacter sur l’email : magazine@inma-Maamoura.org.tn

L’association INMA Mâamoura 
Rue Omar Ibn Al Khattab, Maâmoura, gouvernorat de Nabeul, Tunisie
Tél./Fax : (216) 72 368 815
E.mail : contact@inma-Maamoura.org.tn
Site web : www.inma-Maamoura.org.tn

Les femmes parlent … aux hommes 3

Présentation du Projet « Femmes Contre La Violence Politique et 
Électorale » 4

Plan d’action 6

Association TOUNISSIET : Journée d’Information Régionale à Tunis 
dans le cadre de l’évènement «Femme & transition démocratique» 8

Activité Gabes : Journée d’information régionale de lancement du 
projet 10

Activité Tataouine : Journée d’information régionale de lancement 
du projet 12

REMADA : Journée d’information régionale de lancement du projet 14





33Magazine Inma N°3 - Août 201461
عـدد 3 - جــوان 2014

 

Boutheina Ben Yaghlane
Association TOUNISSIET

Les femmes 
parlent … 
aux hommes

La société civile tunisienne était marginalisée, 
démunie, presque interdite de participer à la vie 
citoyenne. Après la révolution, ses différentes 
composantes se sont soulevées avec la détermination 
de reconstruire le pays. Ses représentants 
(hommes et femmes), engagés dans l’action via 
leurs associations, jouent un rôle fondamental dans 
cette nouvelle construction à travers l’élévation 
collective des notions de dialogue, de citoyenneté, 
de diversité, et de démocratie. 
Par ailleurs et durant les élections du 23 
octobre 2011, la Tunisie a accompli des progrès 
considérables vers l’instauration du pluralisme, 
l’incidence sans cesse croissante de la violence 
électorale pourra freiner l’élan en faveur de la 
consoli dation du processus démocratique. En effet, 
la violence affecte négativement la stabilité sociale 
et si elle n’est pas bien maîtrisée peut, juxtaposée 
avec d’autres divisions confl ictuelles, et mener par 
conséquent à l’anarchie.
C’est dans ce contexte que se situe notre projet 
« Femmes contre la violence politique et électorale », 
proposé dans le cadre de l’appel à propositions du 
PNUD et s’intéressant à la thématique « Promotion de 
la culture du dialogue et prévention de la violence ». 
Ce projet a pour objectif d’impliquer les femmes 
dans une démarche innovante vers la démocratie 
et le meilleur vivre ensemble en échangeant les 
bonnes pratiques de dialogue et d’écoute pour 

faire face à la montée de la violence politique et 

électorale. Mais aussi en renforçant les capacités 

des organisations actives sur le terrain touchant six 

régions différentes de la Tunisie (Mâamoura, Tunis, 

Bousalem, Gabes, Tataouine, Remada).

En proposant notre projet, nous croyons 

profondément en la nécéssité que les femmes 

parlent aux hommes et prennent le relais pour 

s’opposer à la violence politique et électorale qui 

règne davantage dans les débats télévisés, dans les 

foyers et dans les milieux publics. Ce climat violent 

a des répercussions négatives sur nos enfants et 

sur toute notre société.  

Notre projet favorise le dialogue entre des femmes 

de tendances diversifi ées et de milieux sociaux 

différents (femmes paysannes, femmes élites, 

femmes de foyers, …). En outre, les femmes 

constituent un excellent véhicule de la promotion de 

la culture  de dialogue auprès de leurs entourages 

(familles, amis, …). 

A travers notre projet « Femmes contre la violence 

politique et électorale  », nous présentons une 

approche innovante encourageant les associations 

partenaires à adopter une démarche citoyenne vers 

la démocratie. 
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Présentation du projet « Femmes contre 
la violence politique et électorale »
Objectifs du projet

1. Objectif Général 
Impliquer les femmes dans une approche citoyenne 
innovante vers la démocratie et le meilleur vivre-
ensemble en échangeant les bonnes pratiques de 
dialogue et d’écoute pour faire face à la montée de 
la violence qui s’accentue de plus en plus dans notre 
société tunisienne. 

2. Objectifs spécifi ques 

OS1- Engager les femmes des régions impliquées dans la 
prévention de la violence et le règlement des confl its politiques 
et électoraux.

OS2- Soutenir les associations partenaires dans la propagation 
de la culture du dialogue dans leurs régions.

Associations partenaires
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aux hommes
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Présentation du projet « Femmes contre 
la violence politique et électorale »
Objectifs du projet

1. Objectif Général 
Impliquer les femmes dans une approche citoyenne 
innovante vers la démocratie et le meilleur vivre-
ensemble en échangeant les bonnes pratiques de 
dialogue et d’écoute pour faire face à la montée de 
la violence qui s’accentue de plus en plus dans notre 
société tunisienne. 

2. Objectifs spécifi ques 

OS1- Engager les femmes des régions impliquées dans la 
prévention de la violence et le règlement des confl its politiques 
et électoraux.

OS2- Soutenir les associations partenaires dans la propagation 
de la culture du dialogue dans leurs régions.

Associations partenaires
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Stratégies palliatives 
1. Stratégies liées au démarrage
• La réunion de coordination entre les associations 
partenaires a permis de mettre en place une stratégie de 
travail commune..
• La journée d'information régionale a permis de présenter 
le projet au public et de prendre contact avec le groupe 
cible local.

2. Stratégies liées à l'exécution
La sensibilisation des femmes de leurs rôles dans la lutte 
contre la violence politique et électorale nous a aidée à les 
impliquer dans les différentes activités exécutées. 

Relations avec le public cible et les bénéfi ciaires fi naux 

Relation avec le public cible:
•  La réalisation des réunions de coordination avant chaque 

activité pour la mise en œuvre d'une stratégie de travail 
commune (réunion de préparation des activités avec les 
femmes, slogans des brochures,  ). 

Relation avec les bénéfi ciaires fi naux:
•  L'interaction avec les bénéfi ciaires fi naux pour déterminer 

leurs exigences.

Impact des activités sur la thématique 
L'appropriation par les femmes de l'idée du projet;
• Les facilitatrices disposent de la méthodologie de la gestion et de prévention des confl its.
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Plan d’action
N° Titre de l’activité Objectifs de l’activité Gouvernorat /

délégation Indicateurs de suivi et moyens de vérifi cation Date ou période 
d’exécution

1 Table ronde de lancement 
du projet au profi t du 
comité directoire pour 
la coordination entre les 
associations partenaires

-  Prise de contact entre les 
associations partenaires 

-  Formation sur l’organisation, 
la gestion, le suivi et le 
contrôle fi nancier du projet 

-  Mise en œuvre d’une 
méthode de travail 
commune 

Nabeul Taux de participation des associations 
partenaires 
(Liste de présence) 
Taux de satisfaction de la formation (Fiche 
d’évaluation)
Taux de validation de la méthodologie adoptée 
(Fiche d’évaluation)
Taux de médiatisation 
(Liste des médias, supports médiatiques, ..)

26/10/2013

2 Journées d’information 
régionales

-  Sensibilisation des 
femmes sur la thématique 
de violence politique et 
électorale.

-  Prise contact avec les cibles 
qui peuvent  participer aux 
activités du projet

Mâamoura
Tunis
Remada
Tataouine
Gabes
Bousselem

Taux de participation 
(Liste de présence)
Taux de satisfaction de la formation 
(Fiche d’évaluation)
Supports numériques (photos, ..)

23/11/2013  -  
07/12/2013

3 Formation sur les 
techniques de dialogue

-  Appropriation des 
techniques et principes du 
dialogue

Mâamoura Taux de participation 
(Liste de présence)

01/12/2013

Taux de satisfaction de la formation 
(Fiche d’évaluation)

Supports numériques (photos)

4 Sessions de formation de 
120 facilitatrices locales 
(20 dans chaque région)    

-  Formation en techniques de 
facilitation

Mâamoura Honoraires formateurs (24*400) 
6 ateliers (2js/atelier)

15/12/2013 - 
06/01/2014

(2 jours) Tunis

Remada

Tataouine

Gabes 6 ateliers (2js/atelier)(hébergement 
formateurs+pause café+déjeuner+frais de 
déplacement+location de salle)

Bousselem

5 Point d’animation au 
souk hebdomadaire.

-  Sensibilisation de la 
population régionale sur 
le rôle de la femme dans 
la lutte contre la violence 
politique et électorale.

Mâamoura  Taux de participation 10/02/2014 - 
09/04/2014

Remada  Supports numériques (photos, ..)

Tataouine  

Gabes  

Bousselem  

Marathon d’hommes 
organisé par les femmes

-  Impliquer les hommes dans 
la lutte contre la violence 
politique et électorale.

Tunis Taux de participation

Couverture médiatique 

Caravane citoyenne     Taux de participation

Couverture médiatique

6 Espaces citoyens de 
débaat

-  Propagation du concept 
"Café citoyen" comme 
cadre de dialogue

-  Intéraction directe entre les 
hommes et les femmes sur 
des thèmes différents.

-  Réduction des préjugés sur 
le dialogue entre femmes et 
hommes

Mâamoura   25/02/2014 - 
15/05/2014

Tunis Liste de présence

Bousselem Supports numériques (photos, …)

Tataouine Couverture médiatique

Remeda  

Gabes
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N° Titre de l’activité Objectifs de l’activité Gouvernorat /
délégation Indicateurs de suivi et moyens de vérifi cation Date ou période 

d’exécution

7 Campagne électorale 
pilote « Non à la 
violence »

-  Stimuler les femmes à 
s'impliquer dans le débat 
politique

Mâamoura   08/03/2014 - 
31/03/2014

Tunis  

Remada Liste de présence

Tataouine Supports numériques (photos, ..)

Gabes  

Bousselem  

8 Gallérie artistique de 
sensibilisation dans les 
régions destinée aux 
hommes: galerie photo, 
spot amateurs, micro 
trottoirs,

Faire exprimer artistiquement  
les hommes 

Mâamoura Indicateurs de suivi et moyens de vérifi cation 15/03/2014 - 
31/05/2014

Tunis Supports numériques (photos, vidéos, …)

Remeda  

Tataouine  

Gabes  

Bousselem  

9 Film documentaire pour 
promouvoir la cause des 
femmes de « NON A LA 
VIOLENCE POLTIQUE »
intitulé: "Women Step"

- Promotion de la cause de 
« Non à la violence politique 
et électorale » fi lmé avec 
les femmes des 6 régions 
impliquées

Mâamoura Réalisation du fi lm documentaire de 26 mn 15/12/2013 - 
31/05/2014

10 Rencontre inter région - Echange et témoignages 
des femmes formées sur 
leurs expériences respectives

Tataouine Taux de participation. 10/04/2014 - 
20/04/2014

(Quarantaine de femmes)  Taux de satisfaction.

  Couverture médiatique.

11 Evènements de clôture et 
évaluation globale

- Projection du fi lm 
documentaire

Tunis Les résultats fi naux 30/04/2014

- Annonce de la clôture du 
projet 

Couverture médiatique

- Présentation des résultats 
du projet

 

- Contrôle fi nancier du projet  

- Evaluation de projet.  

  Management du projet Chef de projet      

Financier

5 coordinateurs

  Livrable        

  Supports de 
communication (Flyers, 
brochures)
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Association TOUNISSIET

Journée d’information régionale à Tunis 
dans le cadre de l’évènement «femme et 
transition démocratique»
07 Décembre 2013 - Espace El Theatro El Mechtel

Objectif de cette activité : 
Présenter le projet «Femmes contre la violence politique et électorale» à travers la discussion 
avec des experts de la thématique de la violence politique et électorale, et ceci afi n de sensibiliser 
les femmes-invitées à cette thématique et prendre contact avec elles pour les impliquer dans les 
activités du projet.

Déroulement de l’activité :
Comme l’association TOUNISSIET est appelée, 
d’une part, à clôturer son projet « Carrières de 
femmes en otage »  sur le thème de la justice 
transitionnelle et l’approche genre en partenariat 
avec le PNUD, et d’autre part, à lancer son 
nouveau projet « Femmes contre la violence 
politique et électorale » réalisé en partenariat 
avec cinq associations et fi nancé par le PNUD, 
le bureau exécutif de l’association a suggéré de 
faire un seul évènement pour ces deux activités, 
chose qui a été approuvée par le PNUD .

Cet évènement s’est  déroulé en deux grandes 
parties :

 ❙ Dans la première partie, nous avons commencé 
par une présentation du projet   «Carrières de 

femmes en otage» présenté par Mme Hend 
Bouziri, par la suite nous avons présenté un 
fi lm documentaire intitulé «Tunisian Women, 
despite the embargo…» produit par l’association 
TOUNISSIET et enfi n, nous avons clôturé cette 
partie par un hommage aux victimes invitées.

 ❙ La deuxième partie de notre manifestation a 
débuté par la présentation du projet « Femmes 
contre la violence politique et électorale » 

présenté par Mme Boutheina Ben Yaghlane, 
suivie par les interventions des experts Mme 
Oula Ben Nejma (juriste) et Mr Salaheddin 
Jourchi (Journaliste), par la suite le débat a 
été ouvert aux participants/participantes à cet 
évènement.
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Présentation du projet « femmes contre la violence politique et électorale »

Résultats atteints : 
Nous avons présenté notre projet intitulé « femmes contre la violence politique et électorale » à 
un public très nombreux qui a dépassé nos prévisions (présence de plus de 120 personnes). La 
couverture médiatique de notre activité est satisfaisante.

Hall de l’espace el Teatro el Mechtel :

55
عـدد 3 - جــوان 2014
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Activité Gabes

Journée d’information régionale 
de lancement du projet
Objectif de cette activité :  
Impliquer les femmes de la région Gabès pour 
lutter contre la violence politique et électorale

Déroulement de l’activité : 
 ❙ L’activité s’est déroulée dans des bonnes 
conditions.

 ❙ La présence des médias à travers le 
radio local Oasis fm

Résultats atteints : 
 ❙ le public est au courant du projet et des 
activités programmées à Gabès.

Outputs : 
 ❙ Le reportage produit par Oasis fm et 
diffusé sur sa page facebook 

 ❙ Interaction entre le public et les invités a 
mis en relief l’intérêt des citoyens pour le 
projet. 

Problèmes rencontrés lors de la 
mise en œuvre : 

 ❙ La quasi-absence des étudiants (l’activité 
s’est déroulée au même temps que la 
période de révision pour les devoirs de 
surveillance du premier semestre) 

 ❙ La présence de plusieurs  reporteurs 
d’un seul média (radio Oasis fm)

مرشوع نساء ضد العنف السيايس واإلنتخا�54



11Magazine Inma N°3 - Août 201453
عـدد 3 - جــوان 2014



Projet femmes contre la violence politique et électorale12

Activité Tataouine

Journée d’information régionale de 
lancement du projet

Objectif de cette activité :  
Cette activité consiste à ce que les femmes prennent conscience de phénomène de violence 
politique et électorale qui peut nuire notre paix sociale.

Déroulement de l’activité :
Cette activité vise à présenter le projet et ses objectifs  
et réunir des femmes de la région de Tataouine dans 
un espace public où elles peuvent s’exprimer sur le 
thème de violence politique et électorale. D’autre part, 
une intervention de la psychologue Madame Mbarka 
CHEMLALI a été présentée au cours de cet événement  
à propos les effets de la violence sur la famille et les 
enfants.       

Résultats atteints : 
Une vingtaine des femmes sont intéressées et ont demandé de participer dans les activités du 
projet pour dire "Non à la violence politique et électorale".

Outputs : 
Les participantes sont informées par le projet et sont motivées pour participer aux différentes 
actions de notre projet "Femmes contre la violence politique et électorale".

Problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre : 
Au débuts, les femmes n’acceptent pas l’accès au salon de thé et la prise des photos pour 
l’activité mais après elles sont convaincues. 

مرشوع نساء ضد العنف السيايس واإلنتخا� 52
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Activité Tataouine

Journée d’information régionale de 
lancement du projet

Objectif de cette activité :  
Cette activité consiste à ce que les femmes prennent conscience de phénomène de violence 
politique et électorale qui peut nuire notre paix sociale.

Déroulement de l’activité :
Cette activité vise à présenter le projet et ses objectifs  
et réunir des femmes de la région de Tataouine dans 
un espace public où elles peuvent s’exprimer sur le 
thème de violence politique et électorale. D’autre part, 
une intervention de la psychologue Madame Mbarka 
CHEMLALI a été présentée au cours de cet événement  
à propos les effets de la violence sur la famille et les 
enfants.       

Résultats atteints : 
Une vingtaine des femmes sont intéressées et ont demandé de participer dans les activités du 
projet pour dire "Non à la violence politique et électorale".

Outputs : 
Les participantes sont informées par le projet et sont motivées pour participer aux différentes 
actions de notre projet "Femmes contre la violence politique et électorale".

Problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre : 
Au débuts, les femmes n’acceptent pas l’accès au salon de thé et la prise des photos pour 
l’activité mais après elles sont convaincues. 

مرشوع نساء ضد العنف السيايس واإلنتخا� 52 51
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REMADA 

Journée d’information régionale de 
lancement du projet
Objectif de cette activité :  

 ❙ Informer les femmes et les hommes de la 
région du projet pour les engager dans la 
lutte contre la violence politique et électorale.

 ❙ Motiver les femmes pour participer aux 
activités ultérieures du projet 

Déroulement de l’activité : 
10:00 accueil de participants et mot de 
bienvenue 
10:15 mot de la présidente de l’association 
10:20  présentation de l’association et des 

associations partenaires.
10:30  présentation du projet «Femmes conte 

la violence politique et électorale»
11:00  pause café
11:15  atelier sur le rôle de la femme dans 

la lutte contre la violence politique et 
électorale. (animé  par Radhia Dhiab)

12:00 discussion et débat
12:50 clôture   

Résultats atteints : 
 ❙ Journée d’information pour lancer le  projet 
au profi t de femmes et des hommes  de 
Remada est faite. 

 ❙ 15 femmes et hommes ont manifesté leur 

engagement dans la lutte contre la violence 
politique et électorale en participant dans les 
activités ultérieures du projet.

Outputs : 
 ❙ Journée d’information pour lancer le  projet 
au profi t des femmes et des hommes  de 
Remada est faite. 

 ❙ 15 femmes et hommes ont manifesté leur 
engagement dans la lutte contre la violence 
politique et électorale en participant aux 
activités ultérieures du projet.

مرشوع نساء ضد العنف السيايس واإلنتخا�50
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