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ة عامة عن النظام السياسي و واقع مشاركة المرأة في خلفي: أوال 
  المجال السياسي

  
  

 و على رأسها الزعيم الحبيـب بورقيبـة         -الجدير بمالحظته ان حكومة االستقالل      
 اهتمت بوضع المرأة و حرصت على االعتراف لها بحقوقها من منـذ             -رحمه اهللا   

 مـارس   20د رسـميا يـوم      قبل االعالن عن الجمهورية إذ أنها ما إن استقلت البال         
 حتى وقع االعتراف للمرأة باألهلية القانونية و اعتبارها راشدة عند بلوغهـا             1956

 جديـد مـن     7العشرين سنة مثلما هو الشأن بالنسبة للرجل و ذلك بموجب الفصل            
  .1956 أوت 3مجلة االلتزامات و العقود المنقح في 

  

وال الشخصية التي قننت العالقات      تم إصدار مجلة األح    1956 أوت   13ثم و بتاريخ    
األسرية و بينت حقوق و واجبات الزوجين و ألغت حـق الجبـر و منعـت تعـدد                  
الزوجات بما يدل داللة جلية على أن موضوع حقوق المـرأة يمثـل منـذ فجـر                 
االستقالل احدى أوليات السياسية التونسية على أن مبدأ مساواة جميـع المـواطنين             

  .1959تور الصادر سنة  من الدس6مدرج بالفصل 
  

و إيمانا منها بأن التعلم هو الشرط األساسي الواجب تـوفره لتـتمكن المـرأة مـن                 
ـ        4ــدد المـؤرخ فـي       18الممارسة الفعلية لحقوقها أصدرت الحكومة القانون ع

  . الذي جعل التعليم مجانيا بالنسبة لجميع األطفال إناثا و ذكورا1958نوفمبر 
  

سياسية ان كل من الدسـتور و مـن المجلـة االنتخابيـة             و على مستوى الحقوق ال    
  . سويا بين الجنسين كناخبين و كمترشحين1969الصادرة عام 

  

واصلت البالد التونسية في نفس المنحى بعد أن تم التغيير على مستوى أعلى هـرم               
  .1987السلطة سنة 

  

ـ      1987 نوفمبر   7و لقد أكد الرئيس بن علي في إعالن          انون  على تشبث تـونس بق
  .األحوال الشخصية

  

مبدأ المساواة ال يقل أهمية علـى       " أكد على أن     1988كما أن الميثاق الوطني لسنة      
 على األحزاب احترام عدد من      1988فيما يفرض قانون األحزاب لعام      " مبدأ الحرية 

  .القيم منها المتعلقة باألحوال الشخصية
  

 الحقوق التي حـصلت عليهـا       و لقد ترجم ذلك التوجيه على أرض الواقع تم تعزيز         
  .المرأة في السابق

  

ـ         المؤرخ في   1991ـدد لسنة   65فأعيد النظر في النظام التربوي بموجب القانون ع
 بما جعل التعليم إجباريا إلى بلوغ السادسة عـشر و أكـد القـانون               24/07/1991
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ـ   على أن التعليم يمثل     23/07/2002 المؤرخ في    2002ـدد لسنة   80التوجيهي ع
  ".لوية وطنية مطلقةأو"
  

 منها المتعلقـة    1993و لقد شهدت المنظومة القانونية عدة تعديالت و إضافات سنة           
باألحوال الشخصية بما رفع عن الزوجة واجب الطاعة الذي كان محمـوال عليهـا              
تجاه زوجها و عوضه بواجب متبادل بين الزوجين في حسن المعاشرة و عدم إلحاق              

فهوم الشراكة و التعاون بـينهما في تسيير شؤون األسرة         ضرر باآلخر مع إدخال م    
و منح األم الحاضنة أهم مشموالت الوالية عنـد         ) 23الفصل  (و حسن تربية األبناء     

و جعل موافقتها على زواج طفلها القاصر إلى جانب موافقـة           ) 67الفصل  (الطالق  
  ...إلخ) الفصل    (األب 

  

غل ليؤكد بوضوح تام علـى مبـدإ عـدم           مكرر إلى مجلة الش    5كما أضيف الفصل    
  .التمييز بين المرأة و الرجل في ميدان العمل

  

و هناك قوانين أخرى متعددة في ميادين أخرى ال مجال للتعرض إليها اآلن إالّ أنـه            
يتعين اإلشارة إلى أنهـا تهدف كلـها إلى إرساء قاعـدة عدم التميـيز بين المرأة             

  .و الرجل
  

ضمن كل هذه الحقوق و ثبات اإلرادة السياسية جعلت مشاركة          و ان وجود قوانين ت    
  : المرأة في صنع القرار تتصاعد و تتزايد حسبما تدل عليه النسب اآلتي ذكرها

  

 مـن جملـة     %14،89 على مستوى السلطة التنفيذية تبلغ نسبة النساء حاليا          -
  .أعضاء الحكومة

 من جملة   % 22،75 إلى    على مستوى السلطة التشريعية ارتفعت نسبة النساء       -
 %11،5 تاريخ االنتخابات األخيرة مقابل      2004أعضاء مجلس النواب منذ عام      

  .1994 سنة %7،4 و 1999سنة 
  . من جملة أعضاء مجلس المستشارين% 23 تمثل نسبة النساء -
 %21،6 مقابل   % 27،4 في المجالس البلدية ارتفعت نسبة تواجد المرأة إلى          -

  . 1995م  عا%16 و 2000عام 
  

هذا مع اإلشارة إلى أن اإلرادة السياسية، المجسمة في النقطة السادسة عشر للبرنامج     
، مصرة على تعزيز حضور المرأة في       2009-2004االنتخابي للـرئيس بن علي     

  .كافة المجاالت و خاصة في مواقع القرار
  

 مجلس النواب يوم    و لقد أكد السيد رئيس الجمهورية عند أدائه اليمين الدستورية أمام          
 أنه سيـعمل عـلى أن ال يـقل حضـور المرأة في مـواقع القرار            17/11/2004

  .2009 بحلول عام %30و المسؤولية عن 
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ممثل ( و ألول مرة في تاريخ تونس عينت امرأة في منصب والي             2004و في ماي    
  ).رئيس الجمهورية على مستوى الجهة

  

  
  

بقـرار رئاسـي عـام      " لجنة المرأة و التنمية     " ث  و إضافة إلى ما ذكر لقد تم إحدا       
 ينوط بعهدتها اعداد و تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمرأة مـن أجـل مزيـد                1991

  . إدماجها في التنمية بإعتبارها عنصرا فاعال و طرفا مستفيدا
  

) الحزب الحاكم (لقد تكثفـت مشـاركة المرأة في التجمـع الدستوري الديموقراطي         
صيات من رئيسه و هو رئيس الجمهورية بما جعل نسبة النساء تصل إلى             و ذلك بتو  

 مـن أعضاء الشعب القاعدية     %21،25 مـن أعضاء اللجنـة المـركزية و       26%
 من أعضاء الجامعات المحلية فيما تم تعيين امرأة فـي تركيبـة الـديوان               %21و  

  .السياسي
  

 28 مع تعيين    1992منذ سنة   كما تم بعث أمانة عامة مساعدة مكلفة بشؤون المرأة          
  . كاتبة عامة مساعدة بلجان التنسيق في كامل جهات البالد
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  عرض المشروعات : ثانيا 
  

 مشروعا موزعة على مختلف     50لقد توصلنا مع فريق البحث إلى ضبط قائمة تضم          
  .المؤسسات حسبما يستفاد من الجدول أسلفه

  

  
  
  الجهات المنفذة  اسم المشروع  

  
كوثر بالتعاون مع مؤسسات : جامعات / مراكز أبحاث  -  لعربية وصنع القرارالمرأة ا  1

  بحثية أعضاء أنجد

  شبكات الكوثر مع البلدان العربية: أخرى  -
الحملة االنتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة   2

   بوالية أريانة2004

مراجعة / المجلس البلدي : اللجان الوطنية / المجالس  -

  القائمات

النيابة الجهوية لالتحاد الوطني :  حكومية منظمات غير -

 للمرأة بأريانة

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -
تعزيز انخراط النساء الفالحات في االتحاد   3

  التونسي للفالحة والصيد البحري

  منظمة مهنية: أخرى  -

  

إحداث الجامعات الجهوية للفالحات باالتحاد   4

  الصيد البحريالتونسي للفالحة و

  منظمة مهنية: أخرى  -

  

إحداث إدارات إقليمية للوزارات وتعيين   5

  نساء على رأسها

  وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين: أخرى  -

  
التكوين السياسي لعضوات المكتب الجهوي   6

  لالتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان

  منظمات غير حكومية -

  
يمي للوصل والمعلومات حول المشروع اإلقل  7

قضايا المرأة والمجتمع والتنمية في الشرق 

  والمغرب

 )Mac Mag-glip(ماك ماق قليب : منظمة إقليمية  -

  

المرأة والسكان "الرحالت الدراسية   8

  "والتنمية

مركز البحوث والدراسات :  جامعات / مراكز أبحاث  -

  )الكريديف(والتوثيق واإلعالم حول المرأة 

  
النوع "دورات التدريبية الدولية حول ال  9

  "االجتماعي والسكان والتنمية

  الكريديف: جامعات / مراكز أبحاث  -
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  الوزارات: أخرى  -  دعم تواجد المرأة في الدواوين الوزارية  10

  

  الشبيبة النسائية: منظمات غير حكومية  -  ندوات وحلقات حوار  11

  

 في إطار 16فضاءات الحوار النقطة   12

امج االنتخابي لسيادة الرئيس زين البرن

  العابدين بن علي

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -

  

برنامج تكوين في االتصال والمهارات   13

  القيادية والتصرف حسب األهداف

 االتحاد الوطني للمرأة التونسية: منظمات غير حكومية  -

  طيالتجمع الدستوري الديمقرا: األحزاب السياسية  -

  إفادة: جامعات / مراكز أبحاث  -

  
اجتماع شبابي تحسيسي للمشاركة في   14

  االنتخابات الرئاسية والتشريعية

  منظمات غير حكومية -

  

حملة تحسيسية والتوجه للناخبات في   15

  بيوتهن

  منظمات غير حكومية -

  

لجنة تطبيق القوانين ودعم تكافؤ الفرص   16

  بين سين

المجلس الوطني للمرأة : اللجان الوطنية / المجالس  -

 واألسرة

  منظمات غير حكومية -
مشاركة المرأة في الحياة السياسية ودورها   17

في تعزيز مسار التحول الديمقراطي في 

  البلدان العربية

  المعهد العربي لحقوق اإلنسان: منظمة إقليمية  -

  

المرأة والمشاركة في " البرنامج التدريبي   18

  "ارالحياة العامة وأخذ القر

  الكريديف: جامعات / مراكز أبحاث  -

  
النوع "برنامج دعم النساء اإلطارات   19

االجتماعي، المهارات القيادية وصنع 

  "القرار

  الكريديف: جامعات / مراكز أبحاث  -

  

التكوين السياسي للمرأة التجمعية في   20

  نس المدينةتو

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -

  

االتحاد الوطني للمرأة التونسية، : منظمات غير حكومية  -  ين سياسيتكو  21

  النيابة الجهوية بباردو
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  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -

  
  منظمات غير حكومية -  التكوين السياسي الموجه للمرأة  22

  

  منظمات غير حكومية -  أيام تحسيسية لفائدة المرأة حول االنتخابات  23

  

  منظمات غير حكومية -  ت تحسيسية باألحياء السكنيةحمال  24

  

  االتحاد الوطني للمرأة التونسية: منظمات غير حكومية  -  تكوين سياسي  25

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -

  
تشجيع المرأة على اإلقبال على التصويت   26

  باالنتخابات

  منظمات غير حكومية -

 األحزاب السياسية -

  جامعات/ بحاث مراكز أ -

  
تحسيس وتوعية المرأة بحقوقها والتعريف   27

باإلنجازات واآلليات لدعم تواجدها في 

  مناصب القرار

  االتحاد الوطني للمرأة التونسية: منظمات غير حكومية  -

 التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -

  كوثر/ الكريديف : جامعات / مراكز أبحاث  -

  
ي لإلطارات الجهوية لالتحاد تكوين سياس  28

  الوطني للمرأة التونسية بالوردية

  منظمات غير حكومية -

  

  منظمات غير حكومية -  وصول المرأة إلى مراكز القرار  29

  
 الجمعيات التنموية: منظمات غير حكومية  -  تركيز أقطاب إشعاع للمرأة الريفية  30

  وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين: أخرى  -

  
نادي الشابات للجمعية التونسية للنساء   31

  الديمقراطيات

 جمعية: منظمات غير حكومية  -

منظمات أخرى عاملة في مجال حقوق اإلنسان : أخرى  -

 على المستوى الوطني والدولي

  
 لمنتدى الفكر المعاصر 17تنظيم المؤتمر   32

دور المرأة المغاربية في حركة التحرير "

  "وبناء الدولة الوطنية

  مؤسسة التميمي: جامعات / مراكز أبحاث  -
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   المحلية –لجان التفكير الجهوية  -  )باردو(المشاركة في االنتخابات البلدية   33

 فروع –الجمعيات التنموية : منظمات غير حكومية  -

 الجمعيات الوطنية

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -
ات لفائدة  التكوين في اإلعالمية واألنترن  34

  المرأة الشابة والتجمعية بباردو

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -

  جمعية أحباء دار الشباب بخزندار: أخرى  -
التحسيس من أجل المشاركة في االنتخابات   35

  الرئاسية

  الجمعية التونسية لألمهات: منظمات غير حكومية  -

  الديمقراطيالتجمع الدستوري : األحزاب السياسية  -
تكوين سياسي لفائدة المنخرطات في   36

  الجمعية التونسية لألمهات

  الجمعية التونسية لألمهات: منظمات غير حكومية  -

التجمع الدستوري الديمقراطي، لجنة : األحزاب السياسية  -

  تنسيق المنزه
 ة المكلفة بالمرأةاألمانة العام: اللجان الوطنية / المجالس  -  االستعداد لالنتخابات الرئاسية  37

/ الجمعية التونسية لألمهات : منظمات غير حكومية  -

  االتحاد الوطني للمراة التونسية

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -
  اللجان الوطنية/ المجالس  -  تكوين خلية الفتاة التجمعية بالمحمدية  38

  
التكوين والتثقيف السياسي لفائدة الطالبات   39

  لمبيتات الجامعيةبا

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -

  المبيتات الجامعية: أخرى  -

 اللجان الوطنية/ المجالس  -  المجلس الوطني للمرأة واألسرة  40

 منظمات غير حكومية -

  جامعات/ مراكز أبحاث  -

  
  منظمة المرأة العربية: منظمة إقليمية  -  المشاركة في تنظيم المنتدى  41

  وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين: ى أخر -
التنسيق في الحملة االنتخابية بين الوطني   42

  والجهوي

التجمع الدستوري الديمقراطي على : األحزاب السياسية  -

  المستوى المركزي ولجنة التنسيق على المستوى الجهوي

  
التكوين والتثقيف السياسي لفائدة المرأة   43

  ة تنسيق التجمع بالمرسىالتجمعية بلجن

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية  -

  

االتصال المباشر باألسر في إطار الحملة   44

  2004االنتخابية الرئاسية والتشريعية 

فرع صالنبو لالتحاد الوطني : منظمات غير حكومية  -

 للمرأة التونسية

  التجمع الدستوري الديمقراطي: األحزاب السياسية 
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التكوين السياسي لفائدة المنخرطات   45

وإطارات النيابة الجهوية لالتحاد الوطني 

  للمرأة التونسية بالمرسى

النيابة الجهوية لالتحاد الوطني : منظمات غير حكومية  -

 للمرأة التونسية

التجمع الدستوري الديمقراطي، لجنة : األحزاب السياسية  -

  تنسيق المرسى

  
 اللجان الوطنية/ المجالس  -  ماسية للمرأةاللجنة القطاعية الخ  46

 منظمات غير حكومية -

 األحزاب السياسية -

 جامعات/ مراكز أبحاث  -

/ وزارة شؤون المرأة واألسرة والطفولة والمسنين : أخرى  -

  خبراء/ كفاءات وطنية

  
ورشة عمل نفاذ المرأة إلى مراكز صنع   47

  القرار

 الكريديف: جامعات / مراكز أبحاث  -

  
 االتحاد الوطني للمرأة التونسية: منظمات غير حكومية  -  التغيير واألملقطار   48

الديوان الوطني لألسرة / شركة السكك الحديدية : أخرى  -

 والعمران البشري

  
برنامج التكوين في التصرف والتسيير   49

  اإلداري لالتحاد الوطني للمرأة التونسية

 ونسيةاالتحاد الوطني للمرأة الت: منظمات غير حكومية  -

  
عمل وحدة األديان من أجل السالم في   50

  إفريقيا

  منظمات غير حكومية -

  منظمة إقليمية -
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  الفترة الزمنية  / الهدف : ثالثا 
  

 األهداف  -1
 

  .تنقسم أهداف المشاريع إلى أهداف رئيسية و أخرى فرعية مفصلة بالجدول أسفله
  

الرئيسية   - أ   األهداف

  

 

لمشاريع في توعيـة المـرأة بأهميـة المـشاركة          تتلخص األهداف الرئيسية لعينة ا    
السياسية باألساس ثم في دعم و تـعزيز حضور الـمرأة في مراكز القرار و تفعيل              
و إكساب المرأة القدرات الالّزمة و تنميتها و التكوين في المجـال الـسياسي مـع                

ي الحيـاة   التعريف بالحقوق السياسية للمرأة و نشر ثقافة المساواة في اتخاذ القرار ف           
  .العامة و الخاصة

  

الفرعية  - ب  األهداف
 

اما األهداف الفرعية فإن أهمها ترمي إلى النهوض بأوضاع المرأة و اعتماد النـوع              
  . االجتماعي في التخطيط و في التنفيذ و تبادل التجارب

  
 
 

  األهداف الفرعية  األهداف الرئيسية  اسم المشروع  

  
المرأة العربية وصنع   1

  القرار

س راسمي السياسات تحسي -

  بأهمية النوع االجتماعي وصنع القرار

إبراز تأثير النوع االجتماعي  -

على صنع القرار وتكافؤ الفرص 

  والتنمية

إبراز العالقة بين مشاركة المرأة في 

المجال العام والمجال الخاص 

  والتغييرات المسجلة حول هذه المسألة

رفع مستوى المعارف في مجال صنع 

  مجالين العام والخاصالقرار في ال

خلق تحالف استراتيجي حول مختلف 

  المتدخلين في مجال صنع القرار 

الدعوة والمناصرة تجاه صانعي 

 القرار، االبرلمانيون، صانعو(القرار 

  ..)اإلعالم
الحملة االنتخابية   2

الرئاسية والتشريعية 

 بوالية 2004لسنة 

  أريانة

توعية المرأة بواجبها  -

  االنتخابي

   المرأة بحقها في االنتخابتوعية

المحافظة على مكانة المرأة في 

  المجتمع
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تعزيز انخراط النساء   3

الفالحات في االتحاد 

التونسي للفالحة والصيد 

  البحري

تفعيل دور المرأة في مراكز  -

  اتخاذ القرار

تعزيز حضور المرأة في  -

  الجامعة الوطنية للفالحات

مزيد األخذ بعين االعتبار حاجيات 

  رأة في الفالحةالم

تعزيز تواجد المرأة في كل الجامعات 

  القطاعية

  الدفاع عن مصالح المرأة
إحداث الجامعات   4

الجهوية للفالحات 

باالتحاد التونسي للفالحة 

  والصيد البحري

المساهمة في النهوض  -

  االقتصادي واالجتماعي للفالحات

القيام بالدراسات والمساهمة في 

  فالحاتاإلرشاد وتنظيم صفوف ال

تأطير الجامعات الجهوية للفالحات 

  وتنسيقها مع االتحادات الجهوية

مزيد : العمل على تحقيق األهداف 

توثيق الصلة بين الفالحات أنفسهن 

  وبين االتحاد
إحداث إدارات إقليمية   5

للوزارات وتعيين نساء 

  على رأسها

دعم حضور المرأة في مراكز  -

 القرار على المستوى الجهوي

   الخدمات للمواطنينتقريب -

  تحسين أداء المؤسسات -

النهوض بأوضاع المرأة، األسرة، 

  الطفولة، المسنين

التكوين السياسي   6

لعضوات المكتب 

الجهوي لالتحاد الوطني 

للمرأة التونسية 

  بالقيروان

إكساب المرأة القدرة على  -

 الخطابة والتواصل

إكساب المرأة القدرة على  -

  الدفاع على مكاسبها

 المرأة القدرة على إكساب -

  االستقطاب

اطالع المرأة على سياسة  -

الدولة في مختلف المجاالت وخاصة 

  في مجال المرأة

استقطاب المرأة ومزيد توعيتها 

  بمكاسبها وأهمية المحافظة عليها
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المشروع اإلقليمي   7

للوصل والمعلومات حول 

قضايا المرأة والمجتمع 

والتنمية في الشرق 

  والمغرب

م حيز عام يؤمن إنشاء ودع -

فرص التحليل والتعلم وتبادل 

المعلومات حول قضايا المرأة والنوع 

االجتماعي والتنمية للمجموعات 

  المحلية والمنظمات الغير حكومية

إطالق آلية تعبير ميداني في  -

نمط العالقات السائدة حاليا بين 

  الجنسين

تكريس التعاون والتضامن في  -

منطقة الشرق األوسط والمغرب 

  لعربيا

إنشاء منبر حوار بين األفراد 

والمنظمات بهدف تبادل المعلومات 

والتعلم حول قضايا المرأة والنوع 

االجتماعي في منطقة الشرق األوسط 

  والمغرب العربي

تعزيز المهارات التطبيقية وتعمق 

المعرفة النظرية قضايا النوع 

االجتماعي والتنمية بإعداد كوادر 

لنوع يتمتعون بوعي بقضايا ا

  االجتماعي

تعزيز مستوى التبادل والتواصل 

والتفاعل والدعم المتبادل حول قضايا 

النوع االجتماعي والتنمية بين األفراد 

والمجموعات بصورة شاملة في 

  .المنطقة
الرحالت الدراسية   8

المرأة والسكان "

  "والتنمية

االطالع على التجربة التونسية  -

  في مجال النهوض بأوضاع المرأة

  بادل الخبرات والتجاربت

الدورات التدريبية   9

النوع "الدولية حول 

االجتماعي والسكان 

  "والتنمية

تمكين المشاركين من مقاربة  -

  النوع االجتماعي

تطوير قدرات في مجاالت التخطيط 

  والتنمية

التمكن من أدوات النوع االجتماعي 

  في التخطيط والتنمية

) : مشاريع تدخل(صيانة خطط 

  عملمخططات 
دعم تواجد المرأة في   10

  الدواوين الوزارية

دعم حضور المرأة في مراكز  -

  القرار بالوزارات

ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في 

  مختلف القطاعات

األخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي 

  عند صياغة المشاريع

األخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي 

  عند تنفيذ الخطط واألنشطة
  نشر ثقافة الحوار -  دوات وحلقات حوارن  11

  التربية على ثقافة السلم -

  توزيع األدوار داخل األسرة -

  التعرف على مناهج تفكير الفتاة الشابة

تعميق لغة الحوار بين الشباب ومع 

  الشباب
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فضاءات الحوار النقطة   12

 في إطار البرنامج 16

االنتخابي لسيادة الرئيس 

  زين العابدين بن علي

لمرأة في تنفيذ تشريك ا -

  البرنامج االنتخابي الرئاسي

االطالع على البرنامج االنتخابي 

  والمشاركة فيه

  صياغة توصيات

برنامج تكوين في   13

االتصال والمهارات 

القيادية والتصرف حسب 

  األهداف

تطوير المهارات القيادية  -

  والتصرف حسب األهداف

  دعم النسيج الجمعياتي

ل الغير التطوير المؤسساتي للهياك

  حكومية

اجتماع شبابي تحسيسي   14

للمشاركة في في 

االنتخابات الرئاسية 

  والتشريعية

  التحسيس بدور الفتاة كناخبة -

التحسيس بأهمية المشاركة في  -

العملية السياسية حتى قبل بلوغ  السن 

  القانوني للمشاركة في االنتخابات

التوعية بأهمية االنتخاب كحق  -

  وكواجب

  ي كبير الحجمتنظيم حدث شباب

توعية المسؤولين بأهمية دور الشباب 

وبأهمية الطاقة الشبابية في العمل 

  السياسي

حملة تحسيسية والتوجه   15

  للناخبات في بيوتهن

التشجيع على التسجيل  -

  بالقائمات االنتخابية

التوعية بأهمية المشاركة في  -

  الحياة السياسية

  أهمية دور الفتاة كناخبة -

لمشاركة التوعية بأهمية ا -

  وتغيير الخارطة السياسية باالنتخاب

تطبيق المبادرات بفتح القائمات 

  االنتخابية للفئات الشبابية

التوعية بأهمية المشاركة في الحياة 

  العامة للشباب والفتاة خاصة

لجنة تطبيق القوانين   16

ودعم تكافؤ الفرص بين 

  الجنسين

درس المسائل المطروحة في  -

  مجال تطبيق القوانين

مشاركة المرأة في   17

الحياة السياسية ودورها 

في تعزيز مسار التحول 

الديمقراطي في البلدان 

  العربية

تطوير قدرات النساء في  -

مجال التوعية بالحقوق السياسية 

  العربية

للمرأة 

تبادل التجارب والخبرات  -

الجيدة والتوعية في مجال مشاركة 

  النساء في الحياة العامة

مشاركات تطوير قدرات ال -

والمشاركين في مجال المشاركة في 

مسار التحول الديمقراطي في البلدان 

  العربية

التعريف بالمواثيق واآلليات الدولية 

  الخاصة بمشاركة المرأة السياسية

التعريف بمبادئ ومراحل وضع خطط 

وطنية في مجال المشاركة السياسية 

  للمرأة

التعريف بالمعوقات التي تقف أمام 

  لمرأة السياسيةمشاركة ا
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" البرنامج التدريبي   18

المرأة والمشاركة في 

الحياة العامة وأخذ 

  القرار

التعريف بالحقوق السياسية  -

  للمرأة

دعم مشاركة المرأة / تعزيز  -

  في المواعيد االنتخابية

تعزيز تبادل التجارب بين األجيال 

  حول مشاركة المرأة في الحياة العامة

برنامج دعم النساء   19

النوع "إلطارات ا

االجتماعي، المهارات 

  "القيادية وصنع القرار

االرتقاء بالمرأة ومواصلة  -

النهوض بحضورها في مختلف هياكل 

الحياة العامة من خالل دعم مبدأ ت

  الفرص بين الجنسين

كافؤ 

نشر ثقافة المساواة وتقليص  -

الفجوات بين المرأة والرجل فيما 

في يتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرار 

  الحياة الخاصة والعامة

تنمية روح المبادرة وصفات القيادة 

لدى المرأة اإلطار من أجل تقليص 

  ضعف تمثيليتها في مواقع القرار

تمكين المرأة اإلطار من مفاهيم 

وآليات علمية تمكنها من التأقلم 

  اإليجابي مع محيطها المهني

التكوين السياسي للمرأة   20

نس التجمعية في تو

  ةالمدين

تكوين سياسي للمرأة التجمعية  -

الخطاب، تطوير المهارات تبليغ (

  ...)المعلومة

استقطاب النساء للعمل  -

  السياسي

  التحسيس بأهمية العمل السياسي

  التعود على الخطاب السياسي الموجه

  اكتساب آليات اإلقناع

التعود على تحمل المسؤوليات، توزيع 

  األدوار، االنضباط
  كوين القاعديالت -  تكوين سياسي  21

  التعريف بالمؤسسات الحكومية -

  تقريب مفاهيم الحزب -

  تعميم الوعي السياسي -

  المشاركة في الحياة السياسية

  معايشة المجتع المدني

  هياكل ومنظمات

التكوين السياسي   22

  الموجه للمرأة

إرساء ثقافة سياسية حتى  -

تتمكن المرأة من معرفة حقوقها 

   العامةالسياسية والمشاركة في الحياة
أيام تحسيسية لفائدة   23

  المرأة حول االنتخابات

  إرساء الديمقراطية -

  تحسيس بأهمية االنتخابات -

تحسيس بأهمية االنخراط في  -

  الحياة السياسية

  توعية المرأة لالنتخاب

  التوعية على الديمقراطية المحلية

حمالت تحسيسية   24

  باألحياء السكنية

توعية المرأة وحثها على تفعيل  -

  دورها في الحياة السياسية

غرس روح المواطنة لدى  -

  الشباب

التعريف بمختلف القوانين الداعمة  -

لحضور المرأة في المجتمع وخاصة 

حث المرأة على اإلقبال على صناديق 

  االقتراع
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  .في الحياة السياسية

  توعية سياسية -  تكوين سياسي  25

  توعية إعالمية -

  التزويد بالمعلومة الصحيحة -

  سيتأطير سيا

تشجيع المرأة على   26

اإلقبال على التصويت 

  باالنتخابات

تشجيع المرأة على اإلقبال  -

  على التصويت

التصويت كحق : أهمية التصويت 

  وواجب

خاصة منها النسوة : الفئات المستهدفة 

  غير المهتمات بالسياسة

مزيد التوعية : الفئات في الريف 

بأهمية االنتخابات والنتائج 

إليجابية التي يمن أن واالنعكاسات ا

تحصل للمرأة من عملية التصويت 

  وخاصة تصويت المرأة للمرأة
تحسيس وتوعية المرأة   27

بحقوقها والتعريف 

باإلنجازات واآلليات 

لدعم تواجدها في 

  مناصب القرار

توعية المرأة بكل ما تحقق  -

لفائدتها في المجال السياسي وماله من 

  أهمية بالغة

اإلقبال على العمل تشجيع المرأة على 

  السياسي

تكوين سياسي لإلطارات   28

الجهوية لالتحاد الوطني 

  للمرأة التونسية بالوردية

تكوين اإلطارات الجهوية  -

  للمنظمة

 –تكوين المنخرطات مدنيا  -

سياسيا وحسب االختصاصات 

  الشخصية لكل واحدة منهن

  تفعيل المنظمة جهويا

استقطاب الكفاءات واإلطارات 

  الجهوية

وصول المرأة إلى مراكز   29

  القرار

  جعل المرأة عنصرا فاعال -

تركيز أقطاب إشعاع   30

  للمرأة الريفية

اإلدماج الفعلي للمرأة الريفية  -

  في مسار التنمية وفي الحياة العامة

  تقريب الخدمات للمرأة الريفية

  خلق ديناميكية محلية
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نادي الشابات للجمعية   31

التونسية للنساء 

  ياتالديمقراط

نشر حقوق اإلنسان بصفة  -

  عامة وحقوق المرأة بشكل خاص

  التواصل بين األجيال النسوية -

تكوين العضوات ليصبحن  -

  صاحبات القرار في المستقبل

  الوعي بحقوق اإلنسان

الوعي بالميز بن الرجال والنساء في 

  المجتمع

  مكافحة مظاهر التمييز

 17تنظيم المؤتمر   32

لمنتدى الفكر المعاصر 

ر المرأة المغاربية دو"

في حركة التحرير وبناء 

  "الدولة الوطنية

تأطير الحقائق التاريخية  -

المغيبة لنضال المرأة المغاربية من 

ات وجودها السياس والجامعي  أجل 

والبرلماني في مؤسسات الدولة 

 والمجتمع المدني،

ي إثب

 

إبراز دور المرأة المغاربية  -

  في حركات التحرير الوطني،

مة المغاربيات في إبراز مساه -

  تفعيل مؤسسات المجتمع،

 استشراف الدور المستقبلي للمرأة في

بناء الدولة الوطنية المغاربية في 

  21القرن 

المشاركة في االنتخابات   33

  )باردو(البلدية 

تشجيع المرأة على المشاركة  -

حق االنتخاب (في عملية االنتخاب 

  )وواجب االنتخاب

  ة المرأةالمحافظة على نسبة مشارك

التكوين في اإلعالمية   34

واألنترنات لفائدة المرأة 

  الشابة والتجمعية بباردو

تكوين المرأة في اإلعالمية  -

  واألنترنات

  االستقطاب السياسي للمرأة

  مساعدة المرأة على إيجاد عمل

التحسيس من أجل   35

المشاركة في اإلنتخابات 

  الرئاسية

توعية األمهات بضرورة  -

 االنتخابات ومساندة المشاركة في

  مرشح التجمع

  التمتع بحق المواطنة

  القيام بالواجب االنتخابي

  المشاركة الفعلية في االنتخابات
تكوين سياسي لفائدة   36

المنخرطات في الجمعية 

  التونسية لألمهات

تكوين األمهات في المجال  -

  السياسي

تطور حس المواطنة لدى  -

  األمهات

  لمدنيةتبسيط القوانين السياسية وا

  االستفادة من الفرص المتاحة سياسيا

االستعداد لالنتخابات   37

  الرئاسية

مناصرة مرشح التجمع  -

  الدستوري الديمقراطي

مشاركة أكبر للنساء في  -

  االنتخابات
تكوين خلية الفتاة   38

  التجمعية بالمحمدية

توعية الشابات بأهمية  -

  المشاركة في الحياة السياسية

دى إزالة صور مغلوطة ل -
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  الفتيات عن النشاط السياسي

أهمية االنخراط في الحياة  -

  السياسية
التكوين والتثقيف   39

السياسي لفائدة الطالبات 

  بالمبيتات الجامعية

  التكوين في تقنيات القيادات -

التكوين في المجال السياسي  -

التثقيف، االستقطاب، خلق قاعدة (

  )نسائية نضالية في التجمع

ي الحياة دعم مشاركة المرأة ف

  السياسية

  إعداد الشابات للمناصب المستقبلية

المجلس الوطني للمرأة   40

  واألسرة

تنسيق العمل بين مختلف  -

الوزارات واألطراف والهياكل 

المتدخلة في مجال شؤون المرأة 

  واألسرة والمسنين

ابداء الرأي في المشاريع  -

المرسومة بالمخططات الوطنية، 

المسنين والعالمية للمرأة واألسرة 

 وتقييمه

دراسة كل البرامج التي  -

تعرضها عليه وزيرة شؤون المرأة 

  واألسرة والطفولة والمسنين

اقتراح برنامج عمل وطني لالحتفال 

باألعياد والمناسبات الوطنية والعالمية 

  للمراة واألسرة والمسنين وتقييمه

تقديم اقتراحات تتعلق بالسياسة العامة 

ألسرة في ميدان شؤون المرأة وا

والمسنين والمساهمة في تشخيص 

  اإلجراءات الكفيلة بتحقيقها

المشاركة في تنظيم   41

  المنتدى

ضرورة المشاركة في الحياة  -

  السياسية

إبراز بعد شمولية حقوق  -

  المرأة وبما فيها السياسية

الدعوة إلى تفعيل اإلجراءات 

والقوانين لتمكين المرأة من التمتع 

  ةوممارسة حقوقها السياسي

التنسيق في الحملة   42

االنتخابية بين الوطني 

  والجهوي

إنجاح كل النشاطات وكسب  -

  أكثر ما يمكن من ناخبين

  استقطاب أكثر ما يمكن من الناخبات

التكوين والتثقيف   43

السياسي لفائدة المرأة 

التجمعية بلجنة تنسيق 

  التجمع بالمرسى

التعريف بمبادئ الحزب  -

  وأهدافها

جاح البرنامج المساهمة في إن -

  الرئاسي

  تقديم المعلومة

دعم تواجد المرأة في الحزب 

  كمنخرطة وآخذة للقرار

االتصال المباشر باألسر   44

في إطار الحملة 

االنتخابية الرئاسية 

  2004والتشريعية 

  توعية المواطنين -

تحسيس المواطنين بحقوقهم  -

  وواجباتهم

  تحسيس المرأة بحقها االنتخابي
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اسي لفائدة التكوين السي  45

المنخرطات وإطارات 

النيابة الجهوية لالتحاد 

الوطني للمرأة التونسية 

  بالمرسى

مسايرة التوجه السياسي  -

  للحزب الحاكم

إقحام المرأة في الهياكل  -

  السياسية

  تجسيم حقوق المرأة السياسية

اللجنة القطاعية   46

  الخماسية للمرأة

مزيد األخذ بعين االعتبار  -

   التخطيط والتنميةحاجيات المراة في

مزيد إدماج المرأة في المسار  -

  التنموي

إيجاد استراتيجية عمل  -

للنهوض بالمرأة واألسرة ومتابعة 

  إنجازها وتقييمها

سد النقص في تمثيلية المرأة في 

  اللجان القطاعية المختلفة

تحديد توجهات المسار التنموي حسب 

  القطاعات

تجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة 

رجل في جميع القطاعات وال

  والمجاالت
ورشة عمل نفاذ المرأة   47

  إلى مراكز صنع القرار

 تقييم إنجازات تونس في مجال -

  مشاركة المرأة في اتخاذ القرار

 الكشف عن العراقيل التي تواجهها 

المرأة لدعم مساهمتها في الحياة 

  العامة

 صياغة توصيات خصوصية لتطوير 

  ة العامةحضور المرأة في الحيا
إبراز مكانة المرأة في تونس  -  قطار التغيير واألمل  48

والتعريف بمكاسبها وحقوقها خاصة 

  منها السياسية

االحتفال بأربعينية تأسيس االتحاد 

  الوطني للمرأة التونسية

إبراز اإلنجازات المحققة في مجال 

  النهوض بالمرأة
برنامج التكوين في   49

التصرف والتسيير 

تحاد الوطني اإلداري لال

  للمرأة التونسية

تحسين التنظيم الداخلي  -

للنيابات الجهوية لالتحاد الوطني 

  للمرأة التونسية

تطوير القدرات القيادية  -

  النسائية في الجهات

إضفاء الشفافية على التصرف المالي 

 للنيابات الجهوية

 مسك دفاتر محاسبة للنيابات الجهوية

ة مراقبة التصرف في الموارد المالي

  للنيابات
عمل وحدة األديان من   50

  أجل السالم في إفريقيا

تفعيل الدور االستراتبجي للنساء  -

 كصانعات وبناءات للسالم في إفريقيا

تنمية قدرات المرأة في هذا  -

 المجال

 تطوير ثقافة السالم -

القضاء على الحروب المدمرة في  -

إفريقيا خاصة الناتجة عن صراع 

  األديان والحضارات

امج هادفة حسب وضع بر

 خصوصيات المكان

تعليم وتكوين المرأة اإلفريقية لتحسين 

تمرير ثقافة الحوار بين الحضارات 

تجنب الحروب : واألديان الناشئة 

  ونشر ثقافة التسامح
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 الفترة الزمنية  -2
 

 إالّ أننـا اخترنـا بعـض        2005-1995ان الفترة التي تهم دراستنا هي العـشرية         
 نظرا أنها بقيت متواصلة إلى ما بعد ذلك         1995ت من قبل عام     المشاريع التي انطلق  

  .التاريخ
  

هذا و ان الفترة الزمنية التي انجزت خاللها المشاريع تفوق السنتين حـسبما يثبتـه               
  .الجدول أسفله

زيع المشاريع حسب مدة اإلنجازجدول  ت و 

المدة   النسبة العدد
% 

  أقل من سنة

  

14  28,0  

  من سنة إلى سنتين

  

7  14,0  

  أكثر من سنتين

  

29  58,0  

المجموع

  

50  100,0  

 
 
 

58,0%

28,0%

14,0%

أقل من سنة من سنة إلى سنتين أكثر من سنتين

توزيع المشاريع حسب مدة اإلنجاز  
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  المنهجية : رابعا
  

لقد تمثلت الخطوة األولى في العمل في مسح المشاريع الموجهة للتمكـين الـسياسي       
  .للمرأة

  

ثم تولينا االتصال بالجهات المنفذة غاية تعمير االستمارات بما مكننـا مـن حـصر         
  .عالهالخمسين مشروع الملمع إليها أ

  

 معايير االختيار  -1
 

ان المعايير التي تم تبنيها الختيار المشروعات تتمثل في تعدد الجهات المنفذة لها من              
جهة أولى و في المدة الزمنية إلنجاز األنشطة من جهـة ثانيـة و فـي التغطيـة                  

  .الجغرافية للمشاريع من جهة ثالثة و في تنوع تلك المشاريع من جهة رابعة
  

  أسلوب البحث -2
 

لقد استقينا المعلومات من أجوبة األشخاص لالستمارة المعروضـة علـيهم و مـن              
دراسات، بحوث، مداخالت، أشغال،    ( مختلف الوثائق الصادرة عن الجهات المعنية       

ندوات و ملتقيات، نصوص قانونية، مطويات، مقاالت صحافية، مواقع واب، تقارير           
  ).أنشطة

  

 الصعوبات    -3
 

ث بعض الصعوبات في ربط الصلة مع األشـخاص الممثلـين           لقد واجه فريق البح   
للجهات المنفذة لمختلف المشاريع و في تحديد مواعيد معهم لغاية تعمير االستمارات            
إذ أن البعض تخلف عن الموعد المحدد و البعض اآلخر خير تعمير االستمارة بنفسه              

أحيانا إلى ترك المشروع    إالّ أنه اما لم يفعل و إمـا لم يحسن تعميرها مما أدى بنا              
  . أو النشاط جانبا لقلة المعلومات
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  النتائج : خامسا
  

يتضح باإلطالع على الجداول المعدة على أساس أجوبة الجهات المنفذة أن المشاريع            
  .موزعة حسبما يأتي بيانه

  

 حسب النطاق  -1
  

  جدول توزيع المشاريع حسب النطاق

  النسبة العدد النطاق
% 

  دولي

  

3  6,0  

  عربي/ إقليمي 

  

5  10,0  

  وطني

  

42  84,0  

المجموع

  

50  100,0  

 
 

84,0%

10,0%6,0%

دولي
إقليمي / عربي
وطني

توزيع المشاريع حسب النطاق

 
 

  ).%84(نرى أن أغلبية المشاريع نفذت على النطاق الوطني 
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 حسب التاريخ المخطط للبداية و تاريخ البداية الفعلية   -2
 

  . من المشاريع أعدت في التاريخ المحدد%68،1يستفاد من الجدول أسفله أن 
 
  

   وتاريخ البداية الفعليةلبدايةالتاريخ المخطط لمشاريع حسب التوزيع  جدول

  
  فترة الزمنيةال تاريخ البداية الفعلية  التاريخ المخطط للبداية

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد

]1987 – 1995[  

  

8  16,7  7  14,9  

]1996 – 2000[  

  

  

9  18,8  8  17,0  

]2001 – 2005[  

  

31  64,6  32  68,1  

  غير مصرح به

  

2  -  3  --  

المجموع 50  100,0  50  100,0  

  
 

16,7%18,8%

64,6%

14,9%17,0%

68,1%

1995-19871996 – 20002005-2001

التاريخ المخطط للبداية

تاريخ البداية الفعلية 

توزيع المشاريع حسب التاريخ المخطط للبداية وتاريخ البداية الفعلية  
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 حسب التاريخ المخطط لالنتهاء و تاريخ االنتهاء الفعلي  -3
 

  .يؤخذ من الجدول أسفله أن أغلبية المشاريع انتهت كذلك في التاريخ المخطط
  

  التاريخ المخطط لالنتهاء وتاريخ االنتهاء الفعليمشاريع حسب الجدول توزيع 

  
  فترة الزمنيةال تاريخ االنتهاء الفعلي  لتاريخ المخطط لالنتهاءا

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد

]1996 – 2000[  

  

3  7,0  3  6,8  

]2001 – 2005[  

  

  

18  41,9  17  38,6  

]2006 – 2010[  5  11,6  7  15,9  

  متواصل

  

17  39,5  15  39,0  

 -- 8  --  7  غير مصرح به

المجموع 50  100,0  50  100,0  
  

 

6,8%

7,0%

41,9%

11,6%

39,5%
38,6%

15,9%

38,6%

متواصل2000-19962005-20012010-2006

التاريخ المخطط
لالنتهاء

تاريخ االنتهاء
الفعلي 

توزيع المشاريع حسب التاريخ المخطط لالنتهاء وتاريخ االنتهاء الفعلي
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  المنفذة حسب الجهة -4

 جدول توزيع المشاريع حسب الجهة المنفذة
  

   المنفذةالجهة

  

  %النسبة   العدد

  ةاللجان الوطني/ المجالس 

  

8  16,0  

 منظمات غير حكومية

 

30  60,0  

  األحزاب السياسية

  

20  40,0  

  جامعات/ مراكز أبحاث 

  

11  22,0  

  8,0  4  منظمة إقليمية
  

  26,0  13  أخرى
  

 

16,0%

60,0%

40,0%

22,0%

8,0%

26,0%

المجالس / اللجان الوطنية

منظمات غير حكومية

األحزاب السياسية

مراكز أبحاث / جامعات

منظمة إقليمية

أخرى

توزيع المشاريع حسب الجهة المنفذة  

 
  ).%60(جهات المنفذة للمشاريع تتمثل في جمعيات نسائية غير حكومية نرى أن أغلبية ال
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  حسب طبيعة الجهة الممولة  -5
  

  طبيعة الجهة الممولةحسبمشاريع توزيع الجدول 

  

  النسبة  العدد  الجهة
%  

  24,5  12  دولية

  10,2  5  إقليمية

  34,7  17  ذاتية

  32,7  16  وطنية حكومية

  46,9  23  وطنية غير حكومية

  
 

24,5%

10,2%

32,7%

46,9%

34,7%

دولية

إقليمية

وطنية حكومية

وطنية غير حكومية

ذاتية

توزيع المشاريع حسب طبيعة الجهة الممولة

 
 
  

  . في الغالب وطنية غير حكوميةهي يتضح أن الجهة الممولة 
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  حسب التغطية الجغرافية   -6

  الجغرافية التغطية جدول توزيع المشاريع حسب
  

  %النسبة   العدد  التغطية الجغرافية

  وطني 

  8,0  4 ريف

  8,0  4 حضر

  جهوي

  6,0  3 ريف

  20,0  10 حضر

  محلي

  10,0  5 ريف

  8,0  4 حضر

  20,0  10  أخرى

  

8,0%
6,0%

10,0%
8,0%

20,0%

8,0%

محليجهويوطني

ريف

حضر

توزيع المشاريع حسب التغطية الجغرافية

 
  

يستفاد من الجدول أن األمر يختلف حسب النطاق إذ أن التغطيـة علـى المـستوى                
الوطني متساوية في الريف و الحضر في حين أن تغطية الريف ضعيفة جدا مقارنة              

  . بالحضر على المستوى الجهوي فيما تفوق تغطية الحضر على المستوى المحلي
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 حسب الموقف الحالي    -7
  

  الموقف الحاليشاريع حسب توزيع المجدول 
  

  %النسبة   العدد  الموقف الحالي

  2,0  1  جديد

  60,0  30  مستمر

  32,0  16  انتهى

  6,0  3  متوقف

 0,0 0 ألغي

المجموع 50 100,0 

 

60,0%

32,0%

6,0%

0,0%

2,0% جديد

مستمر

انتهى

متوقف

ألغي

توزيع المشاريع حسب الموقف الحالي

  
  

فيمـا تبلـغ نـسبة      ) %60(يتبين من الجدول أن أغلبية المشاريع ال تزال متواصلة          
 فقط و أنه لم يقع إلغـاء أي         %6متوقفة   و نسبة المشاريع ال    %32المشاريع المنتهية   

  .مشروع
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  حسب عدد النساء و الرجال العاملين بها  -8
  

  النساء العامالت بهاالمشاريع حسب عدد جدول توزيع 

  

  النسبة  العدد   العامالتنساءعدد ال

  77,5  31  20 إلى 1من 

  10,0  4  40 إلى 21من 

  5,0  2  50 إلى 41من 

  2,5  1  100 إلى 51من 

  5,0  2  100ن أكثر م

  --  10  غير مصرح به

  100,0  50 المجموع

  

77,5%

10,0%

5,0%

2,5%

5,0%

من 1 إلى 20

من 21 إلى 40

من 41 إلى 50

من 51 إلى 100

أكثر من 100

 توزيع المشاريع حسب عدد النساء العامالت بها  

 
  

  .20 و 1يفيد الجدول أعاله أن أغلبية المشاريع تشغل عددا من النساء يترواح بين 
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  الرجال العاملين بهاالمشاريع حسب عدد جدول توزيع 

  

  النسبة  العدد  رجال العاملينالعدد 

  74,7  36  20 إلى 1من 

  2,6  1  40 إلى 21من 

  2,6  1  50 إلى 41من 

  0,0  0  100 إلى 51من 

  0,0  0  100أكثر من 

  --  12  غير مصرح به

  100,0  50 المجموع

  
 

94,7%

2,6%

2,6%

0,0%

من 1 إلى 20

من 21 إلى 40

من 41 إلى 50

من 51 إلى 100

توزيع المشاريع حسب عدد الرجال العاملين بها  

 
 
  

نجد نفس الشيء بالنسبة للرجال إذ أن عددهم في أغلبية المشاريع يترواح هو اآلخر              
  .20 و 1بين 
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 حسب عدد األنشطة   -9
  

  نشطةاأل توزيع المشاريع حسب عددجدول 

  

  

  %النسبة   العدد  الموقف

  25,0  12  نشاط واحد

  75,0  36  أكثر من نشاط

  --  2  غير مصرح به

المجموع 50  100,0  

  

  

توزيع المشاريع حسب األنشطة

25,0%

75,0%

نشاط واحد
أآثر من نشاط

  
  
  

  .يتضح أن أغلبية المشاريع تحتوي على أنشطة متعددة
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  حسب الفئات المستهدفة  -10
  

  الفئات المستهدفةالمشاريع حسب  توزيعجدول 
  

  %النسبة   العدد  الفئـات

  50,0  25  المرأة كناخبة

  36,0  18  المرأة كمترشحة

عضو في المنظمات / حزبية / نقابية / المرأة كبرلمانية 

  غير الحكومية

31  62,0  

  60,0  30  المرأة كمواطنة

  40,0  20  صانعو القرار

  18,0  9  ) اإلعالمية–القيادات (قادة الرأي 

  58,0  29  الفئات الشبابية

  58,0  29  الجمعيات األهلية

  18,0  9  أخرى

  

50,0%

36,0%

62,0%

60,0%

40,0%

18,0%

58,0%

58,0%

18,0%

المرأة كناخبة

المرأة كمترشحة

المرأة كبرلمانية/نقابية/حزبية/عضو في المنظمات غير الحكومية

المرأة كمواطنة

صانعو القرار

قادة الرأي

الفئات الشبابية

الجمعيات األهلية

أخرى

توزيع المشاريع حسب الفئات المستهدفة 

  
يدل الجدول أعاله أن أولى الفئات المستهدفة من المشاريع هي المتكونة مـن النـساء               
  .الناشطات سياسيا سواء بالبرلمان أو بالنقابة أو بالحزب أو بالمنظمات غير الحكومية
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  حسب المستفيدات من المشاريع  -11
  

  الفعليات من النساءالمستفيدات المشاريع حسب عدددول توزيع
  

  سبة  العدد  اتالمستفيدالنساء 

  42  11  99 إلى 1من 

  23  6  500 إلى 100من 

  ,7  2  1000 إلى 501من 

  ,3  1  1500 إلى 1001من 

  ,3  1  2000 إلى 1501من 

  ,3  1  2500 إلى 2001من 

  ,3  1  3000 إلى 2501من 

  11  3  3000أكثر من 

  --  24  غير مصرح به

  100  50  المجموع
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  جدول توزيع المشاريع حسب عدد المستفيدين الفعليين من الرجال
  

  النسبة  العدد  المستفيدين رجال

  84,6  22  99 إلى 1من 

  7,7  2  500 إلى 100من 

  7,7  2  1000 إلى 501من 

  0,0  0  1500 إلى 1001من 

  0,0  0  2000 إلى 1501من 

  0,0  0  2500 إلى 2001من 

  0,0  0  3000 إلى 2501من 

  0,0  0  3000أكثر من 

  --  24  غير مصرح به

  100,0  50 المجموع

84,6%

7,7%

0,0%

7,7%

0,0%

0,0%

من 1 إلى 99

من 100 إلى 500

من 501 إلى 1000

من 1001 إلى 1500

من 1501 إلى 2000

من 2001 إلى 2500

توزيع األنشطة حسب المستفدين الفعليين من الرجال 

  
  

 من الجدوالن أعاله أنه يتعذر تحديد عدد المستفيدين و المستفيدات من أغلبيـة              يؤخذ
إذ من المفروض أن يستفيد منها جميع المواطنين مثل المخططـات           ) 24(المشاريع  
  .الوطنية

كما يفيد الجدوالن أن عدد المستفيدين و المستفيدات من المشاريع التي تـأتي فـي               
  .ةدون المائ) 11(الرتبة الثانية 
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  حسب المضمون  -12
  المضمون  توزيع المشاريع حسبجدول

  

  %النسبة   العدد   المشروعمضمون

  88,0  44  توعية

  68,0  34  تدريب وبناء قدرات

  34,0  17  تقديم خدمات مساندة

  32,0  16  تنمية مؤسسية

  62,0  31  توعية إعالمية

  34,0  17  تزويد باألجهزة أو بالمعلومات

ات أو المناصرة والدعوة لسياس

  قوانين

29  58,0  

  32,0  16  أخرى
  

 

88,0%

68,0%

34,0%

32,0%

62,0%

34,0%

58,0%

32,0%

توعية

تدريب وبناء قدرات

تقديم خدمات مساندة

تنمية مؤسسية

توعية إعالمية

تزويد باألجهزة أو بالمعلومات

المناصرة والدعوة لسياسات أو قوانين

أخرى

توزيع المشاريع حسب المضمون

 
  

  .نرى أن األغلبية الساحقة من المشاريع تعتني بالتوعية
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  حسب اإلنجازات  -13
  

  اإلنجازاتتوزيع المشاريع حسب جدول 

  

  %النسبة   العدد  اإلنجازات

  58,0  29  تدريب

  90,0  45  توعية

  34,0  17  أخرى

  

58,0%

90,0%

34,0%

تدريب

توعية

أخرى

توزيع المشاريع حسب اإلنجازات

  
  
  

  .واقع إنجازها تخص التوعية هي األخرىهنا كذلك يتضح أن أغلبية المشاريع ال
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  حسب التقييم  -14
  

  تقييم توزيع المشاريع حسب الجدول 

  

  %النسبة   العـدد  التقييم

  73,5  36  نعم

  26,5  13  ال

  --  1  غير مصرح به

المجموع 50 100,0 

 

73, 5%

26, 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

النعم

توزيع المشاريع حسب التقييم

  
  

  .يفيد الجدول أن أغلبية المشاريع وقع تقييمها
  
  
  

 37



  حسب جهة التقييم   -15
  

  التقييمجهة مشاريع حسب توزيع الجدول 

  

  %النسبة   العدد  جهة التقييم

  5,9  2  الجهة الممولة

  14,7  5  الشركاء في التنفيذ

 داخلي
24  70,6  

 8,8 3  داخلي والشركاء في التنفيذ

 -- 16 غير مصرح به

المجموع
50 100,0 

 

5,9%

14,7%

8,8%

70,6%

الجهة الممولة

الشركاء في التنفيذ

داخلي

داخلي والشركاء في التنفيذ

توزيع المشاريع حسب جهة التقييم

  
  

لبيـة  ان تقييم المشاريع داخلي و ذاتي في الغالب و لربما ساهم ذلـك فـي كـون أغ                 
  .المستبوبين تقييمهم للمشاريع إيجابي كما سنبينه الحقا
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 معوقات إجراء التقييم و نتائجه -16
  
  

  اسم المشروع  

  

  أهم نتائج التقييم  معوقات إجراء التقييم

  دون إجابة  دون إجابة  المرأة العربية وصنع القرار  1

الحملة االنتخابية الرئاسية   2

 2004والتشريعية لسنة 

  نةبوالية أريا

  وعي المرأة بأهمية االنتخابات -  دون إجابة

  استفادة المرأة من الحمالت التحسيسية -

نسبة هامة لمشاركة المرأة في  -

  االنتخابات
تعزيز انخراط النساء   3

الفالحات في االتحاد التونسي 

  للفالحة والصيد البحري

قلة المعلومات حول  -

  الفالحات

مشاركة متواضعة للمرأة في االتحاد ال  -

  % 5اوز تتج

إحداث الجامعات الجهوية   4

للفالحات باالتحاد التونسي 

  للفالحة والصيد البحري

  قلة المعلومات -

  عدم توفر بنوك معطيات -

  ضرورة مزيد تنظيم صفوف الفالحات -

  ضرورة إحداث الهياكل المهنية -

  تحسين االنخراط -

إحداث إدارات إقليمية   5

للوزارات وتعيين نساء على 

  رأسها

  دون إجابة  دون إجابة

التكوين السياسي لعضوات   6

المكتب الجهوي لالتحاد 

الوطني للمرأة التونسية 

  بالقيروان

كسب المرأة القدرة على البحث عن  -  دون إجابة

  المعلومة وتبليغها

المشروع اإلقليمي للوصل   7

والمعلومات حول قضايا 

المرأة والمجتمع والتنمية في 

  الشرق والمغرب

لمشاركات والمشاركين من تمكين ا -  دون إجابة

إدماج مقاربة النوع االجتماعي في الحياة 

  العملية والعائلية

تبادل وتواصل حول قضايا المرأة  -

  الغربوالنوع االجتماعي والتنمية بين الشرق و
المرأة "الرحالت الدراسية   8 ساهمة في تحسين صورة الكريديف   دون إجابة

 ال

ف بالتجربة التونسية في المجال 

مو

  يم نشاط التكوين بالكريديف

  "والسكان والتنمية

الم -

خارج   في

يالتعر -

ي   التن

تدع -
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الدورات التدريبية الدولية   9

النوع االجتماعي "حول 

  "والسكان والتنمية

صعوبة متابعة تقييم أثر  -

 دانهم التكوين على المشاركين في بل

  الدورات تلبي حاجيات المشاركين -

من التمكن من مقاربة النوع االجتماعي  -

  قبل المشاركين

مواصلة تمويل مشاركة المتكونين  -

  بالرغم من انسحاب الممول الرئيسي
دعم تواجد المرأة في   10

  الدواوين الوزارية

تطور تدريجي زاد من اإلرادة السياسية  -  دون إجابة

  في دعم الحضور

مكاسب محققة مع العمل على مزيد  -

  تفعيلها
  يف من فضاءات الحوارالتكث -  دون إجابة  ندوات وحلقات حوار  11

مزيد االستعانة بوسائط مكتوبة ورقمية  -

  في حلقات الحوار
 16فضاءات الحوار النقطة   12

في إطار البرنامج االنتخابي 

لسيادة الرئيس زين العابدين 

  بن علي

  أهمية تشريك الرجال -  ال -

  نقاش أكثر ثراء عند حضور الرجال -

برنامج تكوين في االتصال   13

ادية والتصرف والمهارات القي

  حسب األهداف

  طلب تكوين مشخص -  ال -

اجتماع شبابي تحسيسي   14

للمشاركة في االنتخابات 

  الرئاسية والتشريعية

القيام بأنشطة شبابية على هامش الحملة  -  دون إجابة

االنتخابية ضروري وأكيد لتوعية الشباب 

  بأهمية المشاركة في الحياة العامة

حملة تحسيسية والتوجه   15

  خبات في بيوتهنللنا

عمل إيجابي لكن يجب أن يتواصل في  -  دون إجابة

  الزمن

لجنة تطبيق القوانين ودعم   16

  تكافؤ الفرص بين الجنسين

أهمية تكليف عدد من الخبراء  -  تعزيز الكتابة القارة للجنة -

والمختصين بإعداد ورقات عمل أمر ضروري 

  لضمان جودة التقارير
مشاركة المرأة في الحياة   17

لسياسية ودورها في تعزيز ا

مسار التحول الديمقراطي في 

  البلدان العربية

تحققت أهداف الدورة وطلب تنظيم  -  دون إجابة

دورات أخرى في نفس المجال لنفس الفئة 

  ولفئات ومنظمات أخرى

المرأة " البرنامج التدريبي   18

والمشاركة في الحياة العامة 

  وأخذ القرار

  دون إجابة  دون إجابة
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برنامج دعم النساء اإلطارات   19

النوع االجتماعي، المهارات "

  "القيادية وصنع القرار

  دون إجابة  دون إجابة

التكوين السياسي للمرأة   20

  نس المدينةالتجمعية في تو

  تحسن في التمكين السياسي للمرأة -  دون إجابة

  مردودية إيجابية للتكوين السياسي -

  ضرورة البحث عن آليات جديدة لإلقناع -

استخدام التقنيات الحديثة لإلعالم  -

  واالتصال
  دون إجابة  دون إجابة  تكوين سياسي  21

التكوين السياسي الموجه   22

  للمرأة

عدم تواتر حضور المرأة  -

  ألسباب شخصية

تفتح المرأة على محيطها واكتساب ثقة  -

  في ذاتها

أيام تحسيسية لفائدة المرأة   23

  حول االنتخابات

  دون إجابة  دون إجابة

حمالت تحسيسية باألحياء   24

  السكنية

 اإلقبال المكثف على صناديق االقتراع من -  دون إجابة

  قبل المرأة

  توعية سياسية -  دون إجابة  تكوين سياسي -  25

تكوين فئات نسائية ذات ثقافة سياسية  -

  تتماشى مع اإلنجازات الوطنية
تشجيع المرأة على اإلقبال   26

  على التصويت باالنتخابات

عرفة نسبة مشاركة المرأة في م -  ال -

االنتخابات والعمل إثر ذلك على مزيد توعية 

  الفئات التي قل إقبالها على صناديق االقتراع

تحسيس وتوعية المرأة   27

بحقوقها والتعريف باإلنجازات 

واآلليات لدعم تواجدها في 

  مناصب القرار

عدم إقبال المرأة على العمل السياسي  -  دون إجابة

  طلوببالعدد الم

تكوين سياسي لإلطارات   28

الجهوية لالتحاد الوطني 

  للمرأة التونسية بالوردية

كسب إطارات مجتمع مدني مكونة مدنيا  -  دون إجابة

  وسياسيا وقادرة على التكوين

وصول المرأة إلى مراكز   29

  القرار

الرجل الريفي ال يقبل وجود  -

  المرأة على رأس شعبة

  دون إجابة

عاع للمرأة تركيز أقطاب إش  30

  الريفية

  تقييم إيجابي -  عدم توفر المعلومات -

  دعم النشاط في مناطق أخرى -

  التركيز على الجوانب االقتصادية -
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نادي الشابات للجمعية   31

 التونسية للنساء الديمقراطيات

قلة الموارد واإلمكانات يمثل عائقا يحيل  -  دون إجابة

عدم تنظيم جامعة : من تحقيق عدة أنشطة 

  م تنظيم تظاهرات جهويةصيفية وعد

 لمنتدى 17تنظيم المؤتمر   32

دور المرأة "الفكر المعاصر 

المغاربية في حركة التحرير 

  "وبناء الدولة الوطنية

  دون إجابة  دون إجابة

المشاركة في االنتخابات   33

  )باردو(البلدية 

 98نسبة مشاركة المرأة يوم االقتراع  -  دون إجابة
%  
  نسبة نجاح قائمة التجمع -

التكوين في اإلعالمية   34

واألنترنات لفائدة المرأة 

  الشابة والتجمعية بباردو

  دون إجابة  دون إجابة

التحسيس من أجل المشاركة   35

  في اإلنتخابات الرئاسية

  دون إجابة  دون إجابة

تكوين سياسي لفائدة   36

المنخرطات في الجمعية 

  التونسية لألمهات

لسياسي لدى حاجة ملحة للتكوين ا -  دون إجابة

  األمهات

جهل األمهات لبعض اآلليات  -

  واإلجراءات في المجال السياسي
  دون إجابة  دون إجابة  االستعداد لالنتخابات الرئاسية  37

تكوين خلية الفتاة التجمعية   38

  بالمحمدية

  دون إجابة  دون إجابة

التكوين والتثقيف السياسي   39

لفائدة الطالبات بالمبيتات 

  الجامعية

إقبال على / طلب / انخراط / التزام  -  إجابةدون 

  التكوين

المجلس الوطني للمرأة   40

  واألسرة

/ عدم إنجاز دراسة علمية  -

القيام بجلسات سبر اآلراء للمثلين 

  في المجلسين

التوصل إلى ضبط تصور يتالءم أكثر  -

مع خصوصيات المرأة واألسرة وتطور 

المجتمع بتكوين فرق عمل مختصة لتوسيع 

  اختصاص اللجنةدائرة 
  دون إجابة  دون إجابة  المشاركة في تنظيم المنتدى  41
التنسيق في الحملة االنتخابية   42

  بين الوطني والجهوي

  عمل ناجح بشكل كبير -  دون إجابة

نسبة أصوات عالية محرز عليها في  -

  لجنة التنسيق المرسى
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التكوين والتثقيف السياسي   43

لفائدة المرأة التجمعية بلجنة 

  سيق التجمع بالمرسىتن

تمرير نسبي للمعلومة من  -

  تنسيققبل الجامعات التابعة للجنة ال

  حضور طيب للمرأة في مستوى التكوين -

االتصال المباشر باألسر في   44

إطار الحملة االنتخابية 

  2004الرئاسية والتشريعية 

  دون إجابة  دون إجابة

التكوين السياسي لفائدة   45

يابة المنخرطات وإطارات الن

الجهوية لالتحاد الوطني 

  للمرأة التونسية بالمرسى

  دون إجابة  دون إجابة

اللجنة القطاعية الخماسية   46

  للمرأة

قلة المعطيات الدقيقة حول  -

األنشطة المنجزة، الفئات 

  المستهدفة، التغيرات المحدثة

  

تحسين أوضاع المرأة في مجاالت  -

مختلفة ومزيد العمل على ضمان تكافؤ ال

  ين الجنسينب

فرص 

ورشة عمل نفاذ المرأة إلى   47

  مراكز صنع القرار

  دون إجابة  دون إجابة

  تغطية إعالمية كبيرة للحدث -  دون إجابة  قطار التغيير واألمل  48

مزيد االعتراف بمكانة المرأة في  -

المجتمع وبمشروعية تمتعها بحقوقها خاصة 

  منها السياسية
برنامج التكوين في التصرف   49

ر اإلداري لالتحاد والتسيي

  الوطني للمرأة التونسية

صعوبة دراسة أثر النشاط  -

  على مدى قصير

نجاعة أكبر في التسيير المالي للنيابات  -

  الجهوية

الحد من الغموض الذي كان يسود  -

  عالقة النائبة الجهوية بأمينة المال
عمل وحدة األديان من أجل   50

  السالم في إفريقيا

ناطق وبلدان إفريقية مازالت هناك م -  دون إجابة

بحاجة إلى مزيد اإلحاطة والعناية رغم النتائج 

  اإليجابية المسجلة إثر تدخل الجمعية
  

يعطوا إجابة بخـصوص    ) 36/50(يستفاد من الجدول أعاله أن أغلبية المستجوبين        
معوقات إجراء التقييم بينما البقية يعتبرون أن أهم المعوقات تتمثل في قلة المعلومات             

  .م تواتر المرأة ألسباب شخصية و عقلية الرجل الريفيو عد
  

و بالنسبة لنتائج التقييم فإن اإلجابات كانت متوفرة إذ لـم تتجـاوز عـدم اإلجابـة                 
16/50.  
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و يؤخذ منها أن أهم النتائج هي اإلقبال المكثف للمرأة على صناديق االقتراع مـن               
لى آليات جديدة لإلقناع    جهة و من أخرى أهمية تشريك الرجال و ضرورة البحث ع          

و عدم إقبال المرأة على العمل السياسي بالعدد المطلوب و مزيد العمل على ضمان              
  . تكافؤ الفرص بين الجنسين في كافة المجاالت
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  حسب نقاط القوة و الضعف  -17
  

  

  القوة والضعفنقاط توزيع المشاريع حسب جدول 

  
  نقاط القوة غير مصرح  إلى حد ما  ال  نعم

  العدد % النسبة  العدد %النسبة  العدد % النسبة  العدد

  1  12,2  6  4,1  2  83,7  41  األهداف محددة ومصاغة بدقة

  3  21,3  10  6,4  3  72,3  34  األهداف قابلة للقياس

  0  4  2  0  0  96  48  األهداف واقعية

هناك تحديد للعائد أو األثر المتوقع من 

  تنفيذ المشروع

35  72,9  2  4,2  11  22,9  2  

 الزمنية المحددة كافية لتنفيذ الفترة

  المشروع

32  65,3  8  16,3  9  18,4  1  

  2  39,6  19  18,8  9  41,7  20  توفر الموارد الالزمة

  0  36  18  0,0  0  64  32  نسبة عالية من الحضور أو المشاركة

/ القى تجاوبا من المشاركات 

  المشاركين

48  98  0  0,0  1  2  1  

  2  29,2  14  14,6  7  56,3  27  القى صدى إعالميا عاما

  2  25  12  0  0  75  36  كان له أثر على الواقع

  2  6,3  3  4,2  2  86,6  43  قابليته لالستدامة

  2  35,4  17  0,0  0  64,6  31  حقق أهدافه

    0,0  0  0,0  0  0  0  أخرى تذكر

  
  

يؤخذ من الجدول أعاله أن أهم نقاط قوة المشاريع تتمثل في أنها القت تجاوبا مـن                
و محددة و مصاغة    ) %96(و أن أهدافها واقعية     ) %98 (المشاركين/ المشاركات  

   .%1،4فيما ال تتجاوز نسبة المشاريع التي ال تتحقق أهدافها ) %7،83(بدقة 
  

  . أما نقاط الضعف فإنها تتمثل في نقص نسبي في الموارد الالّزمة
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  مقترحات تحسين المشاريع  -18
  

ن ان الكثير يطالبون بتـوفير      يتضح من خالل االقتراحات التي تقدم بها المستجوبو       
أفضل للموارد المالية أساسا و كذلك البشرية فيما يطالب الـبعض بمزيـد تـوفير               
المعلومات حين يرى آخرون ضرورة مواصلة التوعية لتغيير العقليات و التحسيس           
بأهمية العمل السياسي من جهة و من أخرى العناية بالفئات غـير المهتمة بالسياسة             

  . االجتماعية الميسورة و ذوات الشهائد العليا المهتمات فقط بعائلتهنو هي الفئات
  

  
  مقترحات لتحسين المشروع  

 التعاون مع هياكل عربية مثل منظمة المرأة العربية -  1

 مشروع البحث إشراك أصحاب القرار في صياغة -

  إيجاد تمويل أكبر خاصة من قبل الدول العربية -

  االتصال المباشر بالمواطنين -  2

 مزيد من العمل الميداني -  3

 اتصال أكثر بالفالحات -

  تحسيس الرجال على كل المستويات بضرورة ضمان مشاركة المرأة -

 توفير المعلومات -  4

 إحداث بنك معطيات -

 تشخيص للحاجيات -

 تنسيق بين الجامعات -

 تبادل أفضل للمعلومات -

  إحداث شبكات -
 )إلقليميا/ الوطني (تنسيق أكبر مع وزارة اإلشراف والجهات  -  5

 شراكة مع المتدخلين -

  توفير موارد بشرية أكبر -
  تخصيص اعتمادات أكبر لتنويع النشاط واستعمال طرق علمية حديثة ومتطورة لمزيد النجاعة -  6

  إيجاد تمويل جديد ومواصلة مشاريع التدريب حول النوع االجتماعي -  7

 فادة من تجربتهمتنظيم رحالت دراسية للتونسيين في البلدان اإلفريقية لالست -  8

  القيام برحالت استطالعية لمعرفة أفضل لحاجات البلدان في مجال تكافؤ الفرص -
 تعريب النشاط وتوجيهه إلى البلدان العربية -  9

 تطوير مضمون التكوين -

  الحصول على موارد أكثر أهمية -
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  اردعم تواجد المرأة في مناصب المكلفات بمهمة والوظائف التي تمكن من اتخاذ القر -  10

 تخصيص مدة أطول للنشاط -  11

 تكثيف التغطية اإلعالمية  -

  البحث عن موارد دعم أخرى -
 )زيارات ميدانية(مزيد االطالع على التجارب  -  12

  تنظيم االجتماعات في أماكن مختلفة على عالقة بموضوع المرأة -

  دون إجابة  13

 توفير موارد مالية أكبر لمثل هذه األنشطة -  14

  ن الجمعيات األهلية لتنظيم مثل هذه األنشطةالتعاون بين عدد م -

 ضرورة مواصلة التوعية بأهمية المشاركة في الحياة العامة من طرف الشاب والفتاة خاصة -  15

  التوزيع المتواصل للوسائل الدعائية للمشاركة -

 ضبط أهداف عمل اللجنة بوضوح -  16

 توفير مستلزمات العمل من موارد بشرية ومادية -

  ي إلضفاء النجاعة على عمل اللجنةالتقييم الدور -
  تخصيص وقت أكبر لإلعداد للتمكن من اختيار أوسع للمنظمات واألشخاص المستفيدين -  17

  دون إجابة  18

 تحيين محتوى بعض الورشات -  19

  اعتماد مساحة أكبر لورشات علم النفس -

 تغيير عقلية النساء -  20

 مزيد من الوعي بأهمية العمل السياسي لدى المرأة -

  االستفادة من التشريعات واإلنجازات واآلليات -

  دون إجابة  21

مزيد اإلحاطة بالمرأة واستقطابها وتحسيسها بأهمية التكوين السياسي ألنه يصقل شخصية المرأة  -  22

  ويعرفها بحقوقها لتخوض التجربة السياسية بكل جدارة
 تحسين التمويل -  23

  د كل نشاطتحديد األهداف بأكثر دقة وواقعية وتقييم بع -
  االستمرارية -  24

 مزيد اإلعالم -  25

  حضور مكونين أكادميين في التكوين الجهوي والمحلي -
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مزيد العناية بالفئات التي تبقى غير مهتمة بالسياسة وهي من الفئات االجتماعية الميسورة وذوات  -  26

اسي واالجتماعي الشهائد العليا المهتمات بعائالتهن فقط وهن بعيدات كل البعد عن النشاط السي

  وتجهل ما يدور حولهن في المجتمع على الساحة السياسية والفكرية

  العمل على تطوير عقلية الرجل حتى يشجع أكثر المرأة على المشاركة في الحياة السياسية -  27
 تعميم تجربة النشاط على جهات أخرى -  28

  القيام بجامعات صيفية على منوال التجمع كحزب -

  دون إجابة  29
  ضرورة دعم الشراكة والتعاون بين الجمعية المحلية والمتدخلين الحكوميين -  30

 ضمان االختالط -  31

 محل نقاش/ جمعية نسوية في األصل  -

 حضور أكبر في الجهات -

  انفتاح على المنظمات الشبابية األخرى -
 تقديم شهادات  -  32

  استضافة نساء لتقديم شهادات -
 مواكبة النشاط البلدي بكل دقة -  33

 ابعة تنفيذ المخطط البلديمت -

  المشاركة في اللجان البلدية وإبداء الرأي بكل موضوعية وشفافية -
  دعم مادي لتوفير الغذاء للمشاركات -  34

  دون إجابة  35

  زيارات ميدانية ألجهزة، لمؤسسات سياسية -  36

  دعم مادي أكبر -  37

اإليمان بجدوى وفاعلية تكوين مثل مزيد دعم هذه الجمعيات والخليات من قبل األطراف المسؤولة و -  38

  هذه الخلية
  دعم الخطاب التحديثي ضد التيارات السلفية -  39

 مختصة وفق أمر رئاسي / تم تطوير المجلس وإحداث لجان فرعية  -  40

محاور اهتمام اللجان المختصة والتركيز على متابعة مشاركة المرأة في الحياة / تعديل اهتمامات  -

  العامة
 كة بين المشاركينإحداث شب -  41

  إصدار نشرية إعالمية بين المشاركين لمواصلة تبادل المعلومات -
  تنسيق أكبر في إنجاز النشاط من قبل المتدخلين -  42
 توفير التجهيزات الالزمة لتقديم المعلومة -  43

  تحسيس أكبر من الجامعات للنساء للمشاركة في الدورات التكوينية -
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  دون إجابة  44

  للنشاط واستفادة أكبر عدد ممكن من النساء منهأكثر انتشار -  45

  مزيد التحسيس بالعمل السياسي -
  توفير معلومات أكثر دقة لتشخيص وتقييم وصياغة مشاريع أكثر مالءمة -  46
  المقارنة بدول أخرى -  47
مجاز /توقف القطار في مناطق أخرى باإلضافة إلى الفحص -  48

 ةالمهدي/الجم/قابس/قفصة/صفاقس/الكاف/الباب

  إعادة التجربة -
 مزيد توضيح العالقات داخل فريق العمل على مستوى النيابات -  49

 التكرار والرسكلة في مجال التكوين -

  عدم البقاء أكثر من مدة نيابية لكل عضو -
 دعم اإلعالم لمزيد التعريف بمكاسب المرأة التونسية -  50

  تجارب بعضهن البعضتمتين الصلة بين المنظمات النسائية اإلفريقية لالستفادة من  -
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  الدروس المستفادة: سادسا 
  

من تحليل المعلومات التي استقيناها و من خالل أجوبـة الجهـات المنفـذة لعينيـة                
المشاريع موضوع البحث نرى أن أغلبية المشاريع الناجحة مناسبتية إذ أنها تمـت             

  .بمناسبة إجراء االنتخابات الرئاسية و التشريعية
  

ستـمارات ان الفئة األولى المستهـدفـة من حمالت التحـسيس        كما يـؤخذ من اال   
و التوعية هي فئة النساء الالتي تشغلن خطط سواء بالهياكل المنتخبة أو بالجمعيات             

  .غير الحكومية و تليها فئة المواطنات الالئي ال دور سياسي لها بعد
  

علـى المـستوى    و لقد أثبت البحث كذلك أن التغطية الريفية ال تزال ضعيفة جـدا              
  .الجهوي مقارنة بالحضر

  

و من ناحية أخرى يتضح أن الجهة المنفذة متكونة في الغالب من جمعيات نـسائية               
  .غير حكومية و ان المشاريع مولت تمويال ذاتيا و تم تقييمها تقييما ذاتيا أيضا

  

ة مع  كما أن تحليل األجوبة يدل على أن تقديم خدمات المساندة يمثل أدنى نسبة مقارن             
بقية مضامين المشاريع الموجهة اساسا للتوعية بحيث انه يتجه فـي رأينـا مزيـد               

  .االعتناء بميدان خدمات المساندة
  

و ما تجدر مالحظته هو أنه، بالرغم من ارتفاع حضور المرأة في مراكـز صـنع                
القرار، أن نسبة تواجدها ال تزال ضعيفة و ال تتالءم مع ما تزخـر بـه القـدرات                  

  . ية من إمكانيات و طاقاتالنسائ
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  التوصيات : سابعا 
  

 إيالء أكثر إهتمام بالريف )1
  

على ضوء ما سبق بسطه نرى من المفيد مزيد االهتمام بـالريف علـى المـستوى                
الجهوي السيما و أن تغـطية الريف تسـاوي تغطية الحضر على النطاق الوطني             

  .و انها تفوقه بقليل على النطاق المحلي
  

 معيات إلعداد و تدريب النساء و مساندتهن بعث ج )2
  

كما يستشف من األجوبة أن عمل االستقطاب ال يزال قابال للتحسن بحيث أنه يكون              
من المفيد بعث جمعيات يكون هـدفها إعـداد النساء و تدريبهن للترشح في الهياكل             

  .و مساندتهن في الحمالت االنتخابية
  

ق ضعف مشاركة المرأة فـي صـنع        ضرورة التفكير و التحاور حول عوائ      )3
 القرار و في طرق تالفيها  

  

ان نسب تواجد المرأة في مراكز صنع القرار تقوم دليال واضـحا علـى شـساعة                
 .الفجوة الفاصلة بين الواقع و الطموح

  

و مـن بين العوائق التي تحول دون مساهمة المرأة السياسية بأكثر فاعليـة يمكـن               
ـ     افية و اجتماعـية سلبية حاكمة للسلوكيات المجتمعية       اإلشارة إلى وجـود رؤى ثق

و استخدام المرجعية الدينية االنتقائية على ضوء تفسيرات خاطئة للشريعة و األمية            
  .و جهل القوانين

  

 ضرورة تقييم دور النساء الالتي تحتل مواقع مسؤولية سياسية  )4
  

 فيهـا القـرار     بالرغم من وجودهن المحتشم ان النساء تشغلن خطط سامية يـصنع          
 .السياسي

  

و لكن ما يتجه االهتمام به هو عنصر التقييم لمعرفة هل أن وجود المـرأة أعطـى                 
نتيجة و ما هي و هل أن المرأة التي تحتل موقع مسؤولية سياسية تمـارس فعـال                 

  .القرار
  

 ضرورة إرساء مبدإ الحصة الدنيا أو الكوطا   )5
  

تكثيف تواجد النساء في مراكـز القـرار     نظرا للواقع المعاش يبدو أن أنجع طريقة ل       
 .تتمثل في الكوطا التي تضمن حدا أدنى للنساء في مختلف الهياكل

  

  .و عليه يتعين إقرار تلك اآللية بصفة رسمية
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 وجوب التنسيق بين الدول العربية  )6
  

طالما أن وضع المرأة جد متشابها و أن عقلية المجتمع هي نفسها أو تكاد في كافـة                 
ء القطر العربي برجاله و نسائه يبدو من الضروري أن يقع تنسيق كامل بـين               أنحا

مختلف الدول العربية ليقع تبادل الخبرات و االستفادة من التجارب الناجحة و تالفي             
التجارب الفاشلة و ذلك من خالل قاعدة معلومات يمكن الرجوع إليها من طرف كل              

اركة المرأة العربية في الحقل     من يرغب في الحصول على معلومات بخصوص مش       
  .السياسي حتى يتيسر وضع استراتيجيات و خطط استشرافية مشتركة
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  المشروع المقترح 
  

انطالقا من حصيلة المعلومات المتأتية من المشاريع المعنية بهذا البحث و اعتبـارا             
حقيقي و بناء   ألهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة و تمكينها السياسي الناجع و ال           

  :على إطالعنا على التجارب الناجحة في مختلف أنحاء العالم نقترح المشروع اآلتي
  

: بعث مرصد عربي لجمع المعطيات المتعلقة بالمرأة في جميع المجـاالت           .1
 .القانونية و االجتماعية و االقتصادية و السياسية

 

ب نجاحهـا   استغالل تلك المعلومات لحصر التـجارب الناجحة إلبراز أسبا        .2
و االستفادة منها و النـسج على منوالها و عرض التجارب الفاشلة لتجنبها            
و لتحديد المعوقات و العراقيل قصد العمل على تذليلها و القـضاء علـى              

 .مسبباتها
 

االهتمـام بتهيئة األرضية الكـفيلة بوصول المرأة إلى مراكز صنع القرار           .3
الحالـة  :  ي شتى ميادين الحيـاة    و تمكينها من حقوق متساوية مع الرجل ف       

 ....الشخصية باألساس، و التعليم، و العمل إلخ 
 

إحـداث شبكة عـربية بـين النساء تضمن تبـادل متـواصل للمعلومات          .4
 .و للتجارب

 

إيالء العناية الالزمة قصد تغيير التصورات التقليدية لدور المرأة و العمـل             .5
ء في اتجاه إرسـاء قناعـة لـدى         على تغيير العقليات لدى الرجال و النسا      

المجتمع بمشروعية و ضرورة التمكين السياسي بوصفه يخدم الصالح العام          
 .و ال يرمي إلى ارتقاء المرأة لمستوى أخذ القرار في حد ذاته

 

  . نشر الدراسات و اإلحصاءات و ضمان تداولها بين الدول العربية .6
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