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I.  توطئة 

 البرلمانية،  اإلجراءات بو االنتخابات إجراء ب اأساس زتتمي التقليدية التمثيلية الديمقراطية  ي حين أنف
 تعلقتي تال ات القرار صنعة عملي في المواطنين إشراك إلى تهدف التشاركية الديمقراطيةفإن 

  اعتبار  في  التشاركية الديمقراطية جوهر ويكمن . العام التشاور  أدوات  خالل  من اليومية  بحياتهم
الصادرة عن  قرارات لل سلبيين  متلقين مجرد وليس مجتمعيةلا الحياة في فاعلة اأطراف المواطنين
  الميزانية ر بع الماضي القرن ستينيات  بداية من التشاركية الديمقراطية وقد تبلورت . السلطات 
  . المحلي اإلنفاق بتنفيذ يتعلق فيما المواطنينمع  للتشاور األولى األداة التي تمثلو التشاركية

  . النشطة بالمواطنة وثيًقا ارتباطًا يرتبط التشاركية الديمقراطية وممفه أن السياق هذا في يتبينو
 إلماما أكثر المطاف نهاية  في القرار صنع عملية في المنخرطون المواطنون يصبح الواقع، فيو

  حلول تقديم على القدرة منحهم خالل من العامة بالحياة المتعلقة للقضايا إدراكا أكثر بل بالمعلومات 
مفهومين  ال المواطنين تمكينعملية و الالمركزية تمثل لذا. بالجهة المتعلقة ائلمسال لحل عملية

  . التشاركية لديمقراطيةبالنسبة إلى ا الرئييسيين

 للسياق   وفقا  مختلفة  أشكاال  التشاركية  الديمقراطية  تعزيز  إلى  تهدف  التي  أن تتخذ المشاريع  ويمكن
 المثال  سبيل  على  بينها  من  نذكرو.  فيها  تنفيذها  يتم  تيلا  واألماكن  المعنية  الفاعلة  والجهات   التاريخي

  ة الرسمي  غير التعليم طرق حتى أو ات والتدريب العمل ات ورش مثل تفاعليةكثر األ نشطةاأل أو ندوات ال
مكنهم  يإذ  موارد في حد ذاتهم المواطنون يصبح الوسائل هذهاعتماد بو. جتمعيمال المسرح مثل

 هماقتراب باإلضافة الى االستمراريةو يةشفافيتميز بال حوار خالل من المحلية السلطات  مع تعاونال
 السياسات  ونشر تطوير في المواطنين مشاركة بضمان السلطات  التزام ويمثل . البعض بعضهم من

 .2008 سنة أوروبا مجلس وضعهاالتي  االثني عشر ةالرشيد ةكمولحا مبادئ من اجزء العامة

  في  (ALDA) المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة من قبل PARFAITمشروع ت صياغة تم وقد
 االتحاد من بدعمو يالسياسمجال ال في ةيانالجنس لمساواةل غياب الذي يشوبه  الحالي السياق
 السياسة في هادور وتعزيز  القرار صنع عمليات  في المرأة مشاركة تشجيع بهدفذلك و األوروبي

  .دعائم له – يادول أو اوطني - المتاحة واألدوات  كيةشارالت الديمقراطيةمن  ينعلاج العامة

II. مقدمةال 

 السياق 

  شجع ي أن وهو ما من شأنه  الجديد التونسي الدستور في الالمركزية مبدأ تكريس 2014 تم سنة
  وجه  على نذكر و. العامة الحياة في أكبر  بشكل لمشاركة على ا المدني  والمجتمع المحلية  المجتمعات 

  كما . المنتخبة المجالس في والرجل  مرأةال بين ناصفتال حقيقبت الدولةلزم يي ذال 46 الفصل التحديد
  النساء بين ناصفتلإلى تحقيق ا الرامي  20141 سنة ل الجديد االنتخابي القانون باعتماد  الدستور سمح

.  شحين مرال   قائمات  تكوين  في  والتناوب  ي عمودال  ناصف الت  اشتراط  خالل   من   االنتخابية  القوائم  في   والرجال
  على   ناصفالتعلى    ينص  أساسيا  قانونا  2017  سنة  الشعب   نواب  مجلس  اعتمدفقد    المنطلق،   نفس   ومن

 .ةدحاو  2ة ي وهج   وأ  ةبلدي  انتخابية  دائرة  من  أكثر  فيالمترشحة    االئتالفيةو  يةالحزب  اتقائمال  ؤوسر  مستوى

 
  2014 ماي 26 في مؤرخ 2014 لسنة 16 عدد أساسي قانون 1
  2017 فيفري 14 في مؤرخ 2017 لسنة 7 عدد أساسي قانون 2
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  السنوات  سياق  يشيركما  . المنتخبة المجالس في المرأة ية تمثيل لتعزيز حقيقية مبادرة  القانون هذا يعدو
  . العامة الحياة في  للمرأة أكبر ةمكان إعطاء  إلى األخيرة

.  المحلية  الشؤون إدارة في أكبر بشكل للمشاركةمدعوون  خاص بشكل والنساء عموما ينالمواطن وإن
  . الحالي تونسيلا االجتماعي السياق ن مكونات م  يتجزأ ال  اجزء يمثل  وتمكينها المرأة تحريرفإن   وبالتالي

  الحالي  المشروع فإن عليهو  التونسية، لمرأةمن قبل ا اغتنامها جبو  سانحة اصفر التغييرات هذه لمثتو
  تحسين  إلى  أدناه  الموصوف  اإلجراء  هدفي كما   .المحلية  الشؤون  إدارة  لتجديد  الجديدة  الضرورة  حول  يتمحور

  الوسائل  النسائية  والمجموعات نساءلا منح خالل من تونس في  المحلي الحكم  في المرأة مشاركة
  . العامة الحياة  في الكامل  لالندماج الالزمة

 

  PARFAITمشروع استراتيجية 

واعتماد  2018 لسنة التونسية البلدية لالنتخابات  الخاص السياق ضمن PARFAIT مشروع يندرج
 .التونسي في نفس اآلن تقريبا  المحلي الحكم قانون

 العامة الحياة في أهم للمرأة لمشاركة خاص بوجه  مواتية واالجتماعية يةالتشريع ونضرا لكون البيئة
.  المحلي  المستوى على االلتزام لهذا الدعم لتقديم  PARFAIT مشروع إعداد فقد تم عام، بشكل

  ناخبة  بصفتها - للمرأة السياسي الدور على التأكيد  PARFAIT لمشروع األساسي الهدف كانو
 .ةومشارك  لتزمةوم مستنيرة ةنمواط  شيء كل وقبل ومرشحة

 : متكاملة محاور 4 عبر  الهدف هذا تحقيق ومر

 القرار؛  صنع في ونشط مستقل بشكل التدخل من مكنهابما ي المرأة قدرات  بناء •
 المجتمع مشاركة مجاالت في المحلية والسلطات  النسائية عات وجممال بين الحوار تعزيز •

 المحلية؛ السياسات  في الجنساني ورمنظال وإدماج القرار صنع عملية في المدني
  إلنشاء  الضرورية المشاركة آليات  تفعيل مستوى  على   والنساء المحلية السلطات  قدرات  بناء •

 الحوار؛  عمليات 
  المحلية  اإلعالم ووسائل السياسية واألحزاب  المواطنين إلى موجهة توعية حمالت ب القيام •

 .السياسة في المرأة كةمشارتجاه  ئيةعدا أقل بيئة يخلقمن شأنه أن  مما

  قبلي و جندوبةو الكبرى تونسو قفصة والقيروانوهي ( ات والي 6 في PARFAIT مشروع تنفيذ موقد ت
  ووسائل  مواطنينباإلضافة الى  المحلية السلطات  عن ممثال 90و امرأة 180 ستهدفا وقد) المهديةو

  ائتالف  خالل من للمشروع الفعال التنفيذ كما تسنى. لسالف ذكرهاا ات الوالي في جميع أنحاء إعالم
  لديمقراطية ل  األوروبية  للشراكة  التونسي  الفرع  ذلك  في  بما  الشريكة  الفاعلة الجهات   من  العديد  ضم

  . القيروان في المحلية الديمقراطية ووكالة تونس نساء التحالف من أجلو
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  تاألدوا لتنفيذ التحضيرية األنشطة. 3. 2

 الجهات   من  العديد  بجهود  المحلية  العامة  الحياة  في   المرأة  مشاركة  زتعزي  وجوب مرور   من  الرغم  على
  مشاركة  عدم االقتصار علىو) ذلك إلى وما اإلعالم ووسائل والمواطنين المحلية السلطات ( الفاعلة
. مسبقبشكل  معها عملسيقع ال التي المجموعات  تحديد الضروري منفإنه  ،في حد ذاتها المرأة

 على قادرة المجموعات  تكون أن الضروري منفإنه  القدرات، بناء دواتأل ئجاتأفضل نعلى  وللحصول
  المشاركة   النساء  لمجموعة  خاًصا  اهتماًما PARFAIT مشروع  أولىوقد  .  األدوات   هذه  واستخدام  جادمإ

 الجهات  مع المشاركة يّسر لهنّ ت التي من شأنها أن  السبل جميع تمكينهن من بهدف المشروع في
  في   المسبق   التفكير  جبتويفإنه    وبالتالي، .  تشريكهن  مسؤوليةبدورها    تتحمل  التي و  رىاألخ  الفاعلة

 بشكل  المهارات   مستوى  تطوير  ومرحلة  المستفيدات النساء    لتحديد  محورية  مرحلة:  أوليتين  مرحلتين
 إدراك خالل من فعالعلى نحو  ت قشاوالمنا التدريب في بالمشاركة مستفيدات نساء اللل يسمح

  .التحديات 

 

 النساء المستفيدات تحديد مرحلة

 يمكن  ال  فإنه  الواقع  فيو.  القدرات   بناء  أنشطة  تنفيذل  محورية  المستفيدات النساء    تحديد  مرحلة  تعتبر
  اإلرادة الالزمة يتقنونها الذين األشخاص لدى توفرت  إذا إالتأتي بنتائج  أن المواطنين  مشاركة ألدوات 

  التقنية  المهارات على امتالك  المسلط مراراالضوء أن يكون  غي ال ينب اإلطارفي هذا و. ستخدامهاال
  اكتساب  سيتم إذ أنه  المستفيدين  اختيار  عملية في  ضروريًا شرطًا هاجعلسببا ل  السياقية والمعرفة

  الشخصي  لدافعا تقييمتعزيز عملية  يجبفإنه  ذلك، ومع التحضيرية.  األنشطة أثناء المهارات  معظم
 .العامة  الحياة  في  الكاملة  لمشاركةل  الالزمة  والمهارات   القدرات   وتعزيز  تدريبال  ارمس  في  النخراطوراء ا

 مستفيدةامرأة    30  تحديد  إلى  PARFAIT  مشروع  من  كجزء  تنفيذها  تم  التي  االختيار  عملية  سعتوقد  
 نبحيص  بأن  شديد  اهتمام  لديهن  اللواتي  للنساء  األولوية  يالءإ  إلى  العمليةهذه    تهدفو.  والية  كل  في



 

ة | 5 ح ف ص  

 

 PARFAITوثيقة تثمين منهجية مشروع 

المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

. القادمة البلدية النتخابات ل الترشح إمكانية في فكرنت تيال وحتى المحلي الحكم في انخراطا أكثر
 المجتمع في  التأثير القدرة على تمتلكن الالتي للنساء  المسار هذا تخصيص تمفلقد  أعم، بشكلو
 هذا في للمرأة العامة المصالح أجل من النضال خالل من اكتساب هذه المهارةفي  رغبنتالالتي  أو

  .المجتمع

 

   مستوىال رفع مرحلة

 من نهايتمك من شأنها أساسية متطلبات  النساء من المستفيدة المرأة كفاءات تنمية مرحلة مكنت
 الواقع فيو. القدرات  بناء نشطةأل األمثل نتائجال الحصول علىو المناقشات  في الكاملة المشاركة

 األدوات   لفهم  الالزمة  التقنية  رفاوالمع  المهارات   مستفيدينلا  جميع  يكتسب  أن  أوالً   الضروري  من  فإنه
 المرأة قدرة تعزيز إلى PARFAIT مشروع إطار في خاص بشكل المرحلة هذه تهدفو. واستيعابها

  لمفاهيم  استيعابهاو التشريعي  المجالمن  تمكنها إلى دعمو عنها، والتعبير احتياجاتها صياغة على
 تجعلها اجتماعية قاعدة واكتساب  السياسي-االجتماعي مجالال اب استيعمن  هايمكن بشكل معينة
  . كاملة المحلي الحكم عملية في الستثمارمن أجل اجهودها  تعبئة على قادرة

  تواجههن  التي العوائق إدراك من النساء لتمكين مواضيعية تكوينية دورات  ست  إنجاز تمفقد  ،وعليه
  .العقبات  هذه على للتغلب هنتصرف تحت الموجودة األدوات على  طالعهنالو
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III. األدوات المنهجية  

 

 

  المرأة  مشاركة تعزيز المساعدة علىمن شأنها نقاط  3 من التطرق إليها تم التي  المنهجية  تتكون
  -  القرار صنع عمليات في المدنية المشاركةشأن ب ةوعيتال) 1(: المحلية العامة الحياة في

  إلشراك الالزمة  دوات األعلى  طالعاال من المعنية علةفاال لجهات ا الخطوة هذه تمكن أن يجب
 إدارة   في  إلدماجه   الجنساني  بالنهج  التوعية)  2(  ؛التمكن منهامن  و  العام  المجال  في  المواطنين
 الفاعلة الجهات  تهاكتسب التي ا المشاركة أدوات  تكييف  المرحلة هذه تتيح  - المحلية الشؤون
  على صعيد  والنساء الرجال بين القائمة التباينات  مراعاة مع ، وذلكنوع االجتماعيال مع المحلية

 االستجابات  وتقديم مشاركتهم  لتحسين ةضروريال المحددة المتطلبات  استهداف عبر و المشاركة
 وضع  فضال عن  –  الجنسانية  النمطية  والقوالب  الجنساني  التحيز  إلىالتصدي  )  3(  المناسبة؛

  بيئة   أن  من  التأكد  الضروري  منفإنه    العامة،  الحياة  في  أةمرال  مشاركة  بتحسين  تسمح  مالئمة  أدوات 
إلى    باإلضافة  الشخصية  البيئةمن شأن    هنفإ  وفي الواقع.  فعالة  نتائج  إلى  ؤديبشكل ي  ةمناسب  المرأة
. ا المحليمجتمعه داخل للمرأة السياسية المشاركة تقيد حتى أو تثبط أن يمجتمعال العام الرأي

 تطبيق بعد إيجابية نتائج على الحصول في لألمل بالفعل حاسمةخطوة  ةخيراأل الخطوة هذهوتمثل 
 لسياقل ه يمكنفإن ،ات المستهدف نساءلل لمشاركةا وسائل جميع توفير وفضال عن. التقنية األدوات 

  .بذلك لقياما نّ اختياره  على) إيجابي وأ ي سلبعلى نحو ( كبير حد  إلى  يؤثر أن فيه هن الذي
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 مشروع  تنفيذ  بعدو  الواقع  فيو.  سالفة الذكر  الثالث   األهداف  من  لكل  نشاط  وصف  الدليل  هذا  ويعتزم
PARFAIT  شكل  ب  القصير  المدى  على   أهداف  تحقيق  من الممكن  يبدوإنه  ف  ، على مدى عامين ونصف

 نشطة األ  أكثرك  أدناه  الواردة  الثالثة  نشطةاألبرزت    قدو.  محددة  أنشطةعلى    االقتصار  طريق  عن  عيسر
  .المحققة النتائج جودة/تنفيذال سهولة ناد إلىستباال فائدة

  الضوء   يسلطكما    المرجو تحقيقه  الهدف  حسب  المصنفة  األنشطة  جميع  أدناه  البياني  الرسم  يعرضو
  . هدف كلل الدليل في المعروض نشاطال على

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  لهدف ا ىعل جابةكإ االجتماعية لة والمساء التشاركية الديمقراطية  حول تكوين تقديم  سيتم هكذاو
-األورو الميثاق حول تكوين  تقديم سيتمو) القرار صنع عملية في المدنية التوعية بالمشاركة( األول

 إلدماجه الجنساني  بالنهج التوعية ( الثاني  الهدف ىعل  إجابةك بين الجنسين مساواةلل متوسطي
 الثالث للهدف جابةإك يةوالتوعالت حمال شاحنة تقديم سيتمكما  ،)المحلية الشؤون إدارة في

  . )الجنسانية النمطية والقوالب الجنساني التحيز إلى التصدي(

 بين للمساواة متوسطي-األورو الميثاق حول تكوين: 1 النشاط
 الجنسين

  صنع   عملية  في  المدنية  التوعية بالمشاركة
 القرار

 والمساءلة التشاركية الديمقراطية حول تكوين: 1 النشاط
 االجتماعية

 الشامل بالحوار الوعي: 2 النشاط

  الهدف

1 

  الهدف 

3 

  والقوالب  التحيز الجنساني التصدي إلى 
 الجنسانية  النمطية

 المواطنين توعية: 1 النشاط

 يةوتوعالالحملة  شاحنة: 2 لنشاطا

 المحلية اإلعالم وسائل ةوعيت: 3 النشاط

  إدارة   في  إلدماجه  الجنساني  بالنهج  التوعية
  الهدف المحلية  الشؤون 

2 
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 الهدف العام 

  .فيها الفاعلة والجهات  التشاركية الديمقراطية بنهج المتعلقة الدراية العمليةو المعرفة اكتساب 

 

 اختيار المشاركين  

 نفس من نساءمجموعة من الو المحلية السلطات عن  ت ممثال عمجإلى   تكوينيةالالدورة  تهدف
  ، للنساء مخصصة أنها أي مختلط، غير أساس على  تكوينيةال الدورات  هذه تصميم تموقد . البلدية

 المجتمع  إلى ات المشارك وتنتمي . بليقمستال  عملهن وبالتالي التكوينسير  ضمانوذلك بهدف 
 القرار  صنع عمليات  في المواطنين مشاركة تعميق أو بدء بهدفوذلك  المحلية والسلطات  المدني

  . المحلي السياسي

فهو  لذلكو. ككل البلدية في النساء واحتياجات  مصالح نشاركست تيالال النساء ستمثل | النساء
 المجتمع  في  النساء صوت  إعالءب منتق وأن العامة الحياة في ات عنيالم النساء تشارك أن المهم من

  .المحلي

. البلدية المجالسإلى  نتنتمي نساءعبر  ممثلة المحلية السلطات ستكون  |ليةت المحالسلطا
المفاهيم  جميعتمكين النساء المشاركات من  إلى تهدف تكوينيةال فإن هذه الدورة ،في الواقعو

 .يدار عملهم اإل في نشطدور   نّ له  نوكي لكياألساسية 

 ل ا عم سير األ 

 فيها  الفاعلين  ديدوتح التشاركية الديمقراطية تعريف 

 المواطنين  مشاركة أدوات 

  عامة حوار جلسة   إعدادو  عمل خطة  وضع

 ية والمساءلة االجتماعيةحول الديمقراطية التشارك نتكوي

 

 

 

 
 ددد

 

 (ALDA) المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة من التشاركية في الديمقراطية خبيرة التكوين بتقديم قامت

 عاتاالجم عن  ممثالت 8
 النسائية

 السلطات عن  تممثال 7
 المحلية

  مشاركة المواطنين

  الحوكمة المفتوحة

 خطة عمل

 

  يومان

 ساعة 14

 المدة  المفاهيم األساسية  مشاركة  15
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  األنشطة تفاصيل  

  

(المتمثّل في   كون الم دورباإلضافة إلى  اها ومحتو ها أهداف و تكوينية ال الدورة أعمال  جدول  تقديم ❶

  . المشاركين مع  األعمال جدول  على الموافقة باإلضافة الى .  المشاركيندور و) التدريس ليس و كوينالت

  

للمشاركين للتعرف على بعضهم   المجال  فسحاليوم بابتسامة و " لبدءكسر الجليدالقيام بتمرين " ❷

متبادلة  كانت هناك ثقة ما إذا واألسماء أو معلومات أخرى عن المشاركين اآلخرين).  حفظالبعض (لعبة ل
 . ااقتراح أغنية للغناء والرقص مع اتأن يطلب من المشارك كونيمكن للمفالمجموعة، أعضاء  بين

 

  على   تكوينيةالالدورة  ب  يتعلق  فيما  اومخاوفه  اتوقعاته  ةب اكتة بمشارك  كلتقوم  .  والمخاوف   التوقعات❸ 

إذ    العامة  الجلسة   في  مناقشتها  دون  نكول  الحائط  على  هالصاق إ  يتمومن ثم    مختلفين  لونينمن    اتلصقم
  توجيه الستعمالها للقيام بو المجموعة شعور عن  شاملة  فكرة  على  للحصول  كون للم مفيدة ستكون  نهاأ

  .األمر  اقتضى  إذا ، تكوينيةالدورة ال

  

 التشاركية؟ الديمقراطية هي ما ❹

  أوراقو بوربوينتو ورقي لوحو جافة أقالمو مختلفين بلونين بطاقات :المستخدمة  المواد

  ورقتين   على  ب رأيهن،التشاركية، حس   ةقراطيللديم  والسلبية   اإليجابية   بكتابة الجوانب  مشاركة  كل   تقوم
   ملونتين.

  لبطاقات ل القيام بتخطيط من ثمو: طرحتها المشاركاتتبادل األفكار التي  من اشقالن نبثقي أن يجبو
  . وسيلة مساعدة بصرية تكوين   عبر اشقالن يسيرلت

  ة كموالح"و االجتماعية ة التشاركية والمساءل الديمقراطية تعريف  إلى  يهدف الذي  النظري الجزءيأتي  ثم
  سيما   ال  النظري،  الجزءعلى امتداد    ملموسة  أمثلة  تقديم  يتمسو.  ة المفتوح  ة كموالحو "ةيدرشال  ةالمحلي

  في  الشخصية   اربهنّ تج  من  اتالمشارك  تستحضرها  بأمثلة  استكمالها  يتمس  ما   وغالبا  األوروبي  الواقع  من
  قوانين وال اإلجراءات منظور من 2014 سنةل التونسي الدستور من 139 فصلال تحليل يتموس. تونس 

مخطط االستثمار البلدي  و المحلية والحوكمة الحضرية التنمية برنامج ( التشاركية للديمقراطية الموضوعة
    التشاركي والمخطط البلدي للتصرف في النفايات).

  ثالثة  ىعل  التالي  السؤال طرح  ات يتمثل في المشارك شخصي إلى واجب داسنيتم ا ، وفي الختام
  حسب  لتشاركيةا الديمقراطية هي ما: "الغرباءمن  حتى أو من المحيطين بهن األقلعلى  أشخاص

  " رأيك؟
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 ةالجهات الفاعلة في الديمقراطية التشاركي ❺

  قأوراو بوربوينتو ورقي ولوح جافة أقالمو مختلفين بلونين بطاقات المستخدمة: المواد

 الجهات مختلف دور وفهم  لتحديد ا مخصص األول  الجزءيكون 
يتم  ،وكخطوة أولى . التشاركية الديمقراطية  في  الفاعلة

  /يعتقدن التي  الجهات حول  اتالمشاركعلى  ل ؤا سطرح 
ال سيما  و المحلية  الديمقراطية في  فاعلة أنها نلميع

  المحلية السلطات : التاليتين المجموعتين إلى ةنتميالم
  علىاألجوبة  ةب اكتوتقوم المشاركات ب. المدني والمجتمع

  اللوح علىوإلصاقها  اإلجاباتيتم تجميع ثم  ؛لصقاتالم
  . الورقي 

  شريحة تخصيص تم ي الذهني،  العصف بهذا القيام بعدو
م تيل"  ؟اته الجهات الفاعلة ه  إشراك  يجب  ذا لما"  لإلجابة عن 

  . للنقاش وطرحها الرئيسية الحجج ب قائمة  وضع

  مقراطيةديال  في  الفاعلة  الجهاتوتعريف    عرض  يتم  ثمومن  
  تحليل قعوي بوربوينتال على  ىخر أل ا تلو  ةواحد التشاركية

  . التشاركي النهج في   ادورهة ومناقش شرحو

 

 التشاركية للديمقراطية األساسية القواعد ❻

في حال وجود مالحظات من قبل  ورقي  ولوح بوربوينت و وملصقات  أوراق : المستخدمة  المواد
  المشاركات

 ات المشارك اختيار: التشاركي  للنهج سليم مسار أي عليها قومي تيلا األربعة األسس شرحيتم 
 االتصال  يكون  أن  يجب(  اعتمادها  سيتم  التي  والحوار  االتصال  أشكالو)  المحلي  المجتمع  ت عنممثال(

الردود والتعليقات  وأخيرا التشاور، وشفافية الرئيسية الخطوات و) للجهات المستفيدة االئموم فعاال
على   عزمهن يتم تثبيط  وال ات المشارك طاحبيتم ا  ال حتى  ضروري، أمر وهو ،المشاورات  على 

  .لمشاركةا

  

   لمشاركةلالمختلفة  ستوياتالم ❼

  في حال وجود مالحظات من قبل المشاركات ولوح ورقي  بوربوينت : المستخدمة المواد

 إلى  "عفضاأل" من يتم ترتيبها: تخطيطي رسم من خالل المشاركة من مستويات  أربعة عرض يتم
  مختلف  تناول يتمو .الشراكةو الحوارو التشاورو المعلومات : كاآلتي المشاركة درجة حسب "األقوى"

 األدوات من واسعة مجموعة عرض يتمكما . بصورة متوازية القرار صنع عمليات  في التعاون مستويات 
بصفة   مثلةألا تقديم يتمو نظري جزء في األربعة المشاركة مستويات  من  مستوى  بكل الخاصة

  منتظمة. 
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   معلوماتال: المواطنين  مشاركة وسائل حول تمرين ❽

 ولوح ورقي وأقالم لبدية  بوربوينت المستخدمة: المواد

  بكل  يتعلق المحلية السلطات  من قرار اتخاذ تملقد  :المطروح على المشاركات السيناريو الواقعي 
  يصعب الذين    السكان  من  فئات   /مجموعات   3  تحديد  ات المشارك  على   يجبو.  هممن  جزء ب  أو المواطنين  

 الوسائل  حول  عمل  خطة   وضع  نعليه  يجب  ثمومن  ).  ذلك  إلى  وما  واألميات   ينالمشرد(  مإليه  الوصول
  يجب و ؛صغيرة مجموعات من خالل العمل في  السكانية الفئات  هذه إلى المعلومات  إليصالاألمثل 

 بعدو.  مستهدفة  سكانية  مجموعةبكل    المتعلقة  ةالمحتمل  العوائق  مراعاة  مع  برنامج عمل  إعداد  أيضا
  بالتناقش واستخالص المعلومات بشكل جماعي. ات المشاركقوم ت ،نّ خططه عرضاالنتهاء من 

  

  االستشارة :المواطنين  مشاركة وسائل حول تمرين ❾

  ولوح ورقي بوربوينتوملصقات و وأقالم لبديةجافة أوراق وأقالم  المستخدمة: المواد

  موضوع   كونلت  ما  ةشكلم  تحديدب  كونالميقوم    في البداية.  رادواألتقمص)  أو  (  في لعب  نمريالتيتمثل  
 عدة المناقشات خاللومن  تكوينيةالالدورة  من األول اليوم خاللما تظهر  عادةو. شعبية استشارة

  ا ذ إو.  سهولةكل  ب  للتمرين  مالءمة  األكثر  المشكلة  تحديد  على  كونلما  يساعدهو ما  و  محلية  مشاكل
على درجة  و صلة ذات  مشكلة  اقتراح ن منه يطلبأن و ات المشارك استشارة كونللم يمكن األمر لزم

  . نله بالنسبة من األهمية

  رئيس أي( والمنخرطين على الملصقات  لألطراف المعنيين المختلفة األدوار ويقوم المكون بكتابة
مرتبطة   األدوار تكون أن يجبو) خإل المواطن،و  بيئية جمعيةعن  ممثلو  المعلمو التاجرو البلدية

  ها.ديحدالتي تم ت المشكلةب

  المكتوب  الدور  نيلعب أن  ن عليهوصورة اعتباطية إحدى الملصقات ب  بالتقاط ات المشارك قومتومن ثم 
  والمجتمع البلدي الفريق ماوه مجموعتين إلى ات المشارك نقسم، تنهأدوار  باالستناد إلى .عليها

 يتمكما    المدني  المجتمعالى    دعوةتوجيه  و  أعمال  جدول  وضع  البلدي  يقالفر  على  جبتويو.  المدني
 دون  االجتماع حضور كونالمعلى  يجبو). خجوال وليس ادبلوماسي اشخصحيث يكون ( ميسر تعيين

 جدول حولوالمناقشات  المباحثاتفي  بالشروع عند التقائهما ناالمجموعتوتقوم . فيه تدخلال
  .التمرين بداية في المحددة بالمشكلةفي عالقة  األعمال

  وتبادل المناقشات  اثراء بهدف  لهذا التمرين محاكاة فيديو عرض يتم  األدوار، لعباالنتهاء من  بعدو
 .األدوار لعب كيفية حول ات المشارك مع األفكار
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  عمل خطة وضع ؟ملك األنسب طريقة التنفيذ هي ما: العمل  خطة ❿

 ولوح ورقي  وبوربوينتفة أوراق وأقالم جا :المستعملةالمواد 

:  تكوينيةدورة الال  أثناء  هنتعلم  لما  العملي  تنفيذال  عن  تساءلنت  ات المشارك  جعل  نا فيه  الهدفيكمن  
  فردي  بشكل ةمشارك كل ا تقوملذو. اليومي ننشاطه /  نعمله وواقع تكوينيةدورة الال بين ربطأي ال

  في بالتفكير  )  المنظمة  نفس  إلى   نينتمت  ات المشارك  من  العديد  تكان  حالفي  (  ةمجموعإطار    في  أو
 ة كممثل( وظائفهم ممارسة من خالل تنفيذها ينوون  التي الملموسة األفكار/  القرارات /  اإلجراءات 

 من المستفادة الدروس من والمستقاة) إلخ ،ةبلدي  ةمسؤولأو  ةناشطأو  حكومية غير منظمةعن 
 عمل  خطة  تطوير إلى التشاركية الديمقراطية حول  نيةتكوي ال الدورة  ؤديت وبالتالي، . تكوينيةدورة الال

  :تحديد ته بغرضعاطبتمت  جدولات استعمال المشارك على جبتويأين  ،نسبيا  تفصيلية

  مكان عملهن 
 الفرعية ناألساسي وأهدافه نهدفه 
 ن استراتيجياته 
 زمني التي يجب ترتيبها في جدول ن اجراءاته 

  .الجميع مع  نعمله خطط شانقل التمرين هذا نم االنتهاء بعد ات المشارك لتقي تمن ثم و
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 ق السيا 

  بمشاركة السماح رغمو . 2011 سنة منذ اواضح اتقدم تونس  في الديمقراطية العملية شهدت 
  أن  وحدها الحسنة للنوايا يمكن والتحديا كبيرا  تهممشارك تظل بقوة، تشجيعها وحتى المواطنين

 المفاهيم من العديدتوجد إذ  مصلحةال ب اصحأ كل عداداست يتطلبما  هوو. للنجاح عامال تكون
  بين  تواصلوال المشاركة مثل وسائل المعنية األطراف  جميع مع مناقشتها يجب  التي واألساليب

  بشكل  تكوينيةالالدورة  ههذ  تقديم ويتنزل. ةالمفتوح ةكمووالح المحلية والسلطات  المدني المجتمع
  المشاركة   فيالتونسي    المدني  والمجتمع  التونسيون   المواطنون   يرغب  حيث  السياق،  هذا  في  خاص
  هذا  يهدف ،الغاية هذهبلوغ لو: العمليات  هذه مثل في الشروع إلى المحلية السلطات  تميل وحيث

 مجال التي تخص الحاليّة واإلجراءات  المفاهيمو قوانينوال في الوسائل معهم حثابتال  إلى التكوين
  . ينالمواطن  مشاركة
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  كونها عن البعد كل ةبعيد وهي :مجموعات في العملية نشطةواال المحاكاة•
 تفكيروال النقاش ثراءإلو المحلية المشاكل إلثارة ضرورية أنها إذ ،بسيطة تمارين مجرد

 محيس ما هوو فعال التفاعلي التكوين تضمن أنها كما .الممكنة الحلول في الجماعي
.الممارسة خالل من والفهم بالمشاركة اتللمشارك

 وأ المدني المجتمع عن ممثالتل بتكوين القيام يساعد :المستهدفة المجموعات •
 ولح المحلي الحكم في األساسيين المصلحة أصحاب تجميع في المحلية السلطات

 يرون ال أو العادية الظروف في لالجتماع الفرصة لديهم تتوفر ال أنه إذ واحدة، طاولة
 فرصة لتمث التكوينية الدورة هذه فإن التعلمي، الجانب إلى وباإلضافة .ذلك من الفائدة
 .واالجتماعي السياسي دورهم وفي العمل في التفكير في للبدء الفاعلين لهؤالء
 منو( ملالمحت والتعاون والتبادل للنقاش فعلية فرصة التكوينية الدورة تمثل ولذلك

 يةالسياس الحياة في مشارك لكل المحددة الوظيفة على اأيض يعتمد هذا أن الواضح
 المحلية الحوكمة لتعزيز مختبر بمثابة التكوينية الدورة اعتبار يمكن لذا .)واالجتماعية

 لوصولا بهدف المشكالت مناقشة لتوجيه الوسيط بدور هنا المكون ويضطلع .الرشيدة
.الممكنة الحلول إلى

نقاط القوة

 إطار في بها القيام تم التي التكوينية الدورات استغرقت .تحديا الوقت يمثل ما دائما•
 في األمثل النحو على للتعمق تكفي ال المدة هذه ولكن يومين،PARFAIT مشروع

 بيقتط تقديم كيفية في التفكير وهو :صعوبة األكثر وهو التدريب من األخير الجزء
 نهحيات في المشاركات به تقوم الذي العمل في وخاصة المكتسبة للمهارات ملموس
 كنةالمم التطبيقات في بالتفكير مسبوقة عمل خطة صياغة وستتطلب .اليومية

 إمكانيات لتحليل بالكامل تكريسها يتم وممتدة الحقة جلسة التشاركية للديمقراطية
.والمتوسط القصير المدى على الممارسات هذه تحقيق

لتعمقلنقاط 

 .للمشاركات مالئمة زمنية بجداول أعمال جدول تنظيم المهم من .الزمنية الجداول•
 اركةالمش على تأثر عقبة العمومية النقل لوسائل الزمنية الجداول تمثل أن ويمكن
 ةأهمي االعتبار بعين أخذنا ما وإذا .التكوينية الدورة في المشاركات لبعض الكاملة
 من فإنه التكوينية، الدورات من النوع هذا في النقاش وأهمية مجموعات في العمل

.النهاية إلى البداية من المشاركات جميع حضور المستحسن
 للسماح وذلك أطول لفترة التكوينية لدوراتا تستمر أن يجب .التكوينية الدورات مدة•

 التدريب قاعة من بالخروج للمشاركات وللسماح أعاله المذكورة الجوانب بتعميق
 أن قترحوي .اليومية واالجتماعية السياسية امهنّ مه ىف تطبيقها يمكن عملية بأدوات
.)PARFAIT من بيوم أطول أي( األقل على أيام 3 لمدة التكوينية الدورة تستمر

التوصيات
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المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

 

 

 هدف العام ل ا 

  بين مستمر حوار إقامة خالل من المرأة احتياجات الى  تستجيب التي السياسات  تنفيذ تشجيع
  . المحلي القرار صنع في إشراكهاعبر و المحلية والسلطات  المرأة

  
 اختيار المشاركين

ري  ومن الضرو.  البلدية  نفس  من  والنساء   المحلية  السلطات   ممثلي  عيجمى تل ا  تكوينيةال   تهدف الدورة
  . اإلنسان لحقوق الدولية دوات باأل مسبقة معرفة نيلمشارك ل نان تكو 

  من فهو    لذلكو.  ككل  البلدية  في  النساء  واحتياجات   مصالح  نشاركست  تيال ال  النساء  تمثل  |  النساء
 المجتمع في مرأةال صوت  عالءبإ منتق وأن العامة الحياة في ات عنيالم النساء تشارك أن المهم

  .المحلي

ففي  . المشاركين من الفئة هذه  اختيار عند تكافؤبقدر من ال   التقيد المهم  من |لمحليةالسلطات ا
  النساء  بين نقاش إلى تكوينيةال الدورة  ؤديت فقد ،رجاال المحلية السلطات  ممثلي جميع كان حال

 . عليها يعتمدن التي  المحلية والسلطات  النساء بين حوار نع بدال والرجال

  لاعمسير األ
  دوات والمنهجية المرتبطة بالنوع االجتماعيطار واالتحديد اإل

  الجنساني تحليل ال

  الجنسين  بين للمساواة متوسطي-األورو لميثاق ا

  له  تخطيطوال  المحلية البرمجة في االجتماعي نوعال دمج

 الجنسين بين للمساواة متوسطي-األورو الميثاق حول تكوين

 

 

 

 
 

 

 

 
 بتقديم التكوين (CAWTAR) بحوثوال للتدريب العربية المرأة مركز من االجتماعي النوع في خبيرةقامت 

نساء من المجتمع  8
  المدني 

ممثلين عن السلطات  7
 المحلية

 النوع االجتماعيالجندر أو 

 حقوق االنسان

 الديمقراطية التشاركية

 

 يومان

 ساعة 14

 المدة  المفاهيم األساسية  مشاركا  15
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المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

 

  األنشطة تفاصيل  

 

  مقدمة ❶

 بوربوينت  :المستخدمة  المواد

    .المتوقعة والنتائج كوينتلا وأهداف إطارحول للمشاركين  عرضتقديم 

  

 دوالبال والمنطقة العالم في المرأة وتمكين ،االجتماعي والنوع المساواة ❷

  لوح ورقي من أجل العصف الذهني المستخدمة: المواد

  الى النوع االجتماعي نظريُ كيف و المرأة وضع مقارنة النشاطهذا  حتيي: السياق وسيلة لتحديد
  . بمؤشرات  مدعومة كون المالحظات المذكورةتو.  "القمع" طريقة باستخدام

  

  ي للنوع االجتماعينفيذوالت المفاهيمي اإلطار تحديد ❸

  أوراق وأقالم جافة ولوح ورقي :المستخدمة  المواد

  يقدم  ثم ومن  ويناقشونه االجتماعي للنوع تعريفهم عن الجميع يعبر: ذهني  بعصف النشاط يبدأ
.  المشاركون  أثارها التي المفاهيم جميع تجميع محاوال ي جتماعنوع االال حول  موجزا عرضا المتحدث 

 تعريفالى  باإلضافة االجتماعي  للنوع مفاهيميا تعريفا للمشاركين التقديمي العرض يقدم أن يجبو
  مسألة  تتناول التي النصوص هي ماو تونس في االجتماعي النوع تعريف يتم  كيف: وملموس عملي

  االجتماعي؟  النوع

  

  الجتماعيالنوع اتحليل  ❹
 لوح ورقي : المستخدمة المواد

  المنطقة  سياق  في والنساء  الرجال ةمكان تحليل على المستفيدين حث إلى الجلسة هذه تهدف
  المشاركون عبر  وي.    الجتماعيا  نوعال  حسبلكل منهما    المسندةوالموارد    واألدوار  فيها  يعيشون  التي
 تدخالتخالل  من يبرز أن يجبو وسيطدور ال ب بلع المتحدث  ويقوم) شانقفي شكل ( رؤيتهم عن

  .واإلمكانيات  الفرص حيث من  والنساء الرجال بينالموجودة  الفجوة المشاركين
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المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

  البلدية المجالس تشخيص ❺

 أوراق وأقالم جافة وأقالم لبدية وملصقات ولوح ورقي  المستخدمة: المواد

  االجتماعي  النوع  ةمسألب  يتعلق  فيما  ةالبلدي  المجالس  لحالة  تشخيص   إجراء  لىا  الجلسة  هذه  تهدف
  .سابقا مناقشته تمت لما وفقا الممكنة والتحسينات  التطورات  إبرازمن أجل 

 

 يأخذو.  المشاركات   والنساء  المحلية  السلطات   ممثلي  بين  تجمع  عمل  فرق  قبل  من  التقييم  إجراء  يتم
  والطريقة  ،المرأة مشاركة تشجع على كانت إذا ماو الممثلة البلديات  بيئة االعتباربعين  التقييم هذا

. لمرأةا إدماجو مشاركة لصالح مبادرات  اعتماد تم في حال المجالس في بها المرأة تمثيل يتم التي
.  االجتماعي النوع لتحليل التشخيص أدوات  استخدام كيفية على المشاركين بتعريف  كون الم يقومو
 المجتمع في الفاعلة الجهات كل دور تحليلعلى  النوع االجتماعي تشخيص يساعد أن يجبو
  في) الخاصة الشركات و ن ياألكاديميو النساءو ن يالمواطنو المدني المجتمعو المحلية السلطات (

 الجهات  هذه من كلقدرة  يةكيففي و المرأة لحقوق الحالي الوضعوفي  الجنسين بين المساواة
 .المرأة حقوق تحسين في المساهمةعلى  الفاعلة

 

 بين للمساواة متوسطي-األورو لميثاقتطبيق ا : المحليةلحوكمة جتماعي واالنوع اال ❻

 المحليةفي الحياة  الجنسين

 )متوسطي -األورو  الميثاق(  ات مطبوعووأقالم تمييز ولوح ورقي    جافة  وأقالم  أوراق   المستخدمة:   المواد

  الحياة في والرجل المرأةبين  مساواةلل المتوسطي  الميثاق وتحليل عرض على الجلسةتعمل 
 السلطات  جميع إلى متوسطي-األورو الميثاق يتوّجه  الواقعفي ). متوسطي -األورو  الميثاق( المحلية
 المساواة  مبدأ وتنفيذ احترام ضمان أجل من ورسميا علنا تشارك أن تريد التي المتوسطية المحلية

 الممارسات جعةمراتهدف الى  جنسانية  ليلاتح على  الميثاق ينص و. ترابها  على الجنسين بين
  النمطية  القوالب  إلى تستند كانت إذا  أو تمييزقائمة على ال  كانت إذا مما التحقق بغية الحالية

 تكريس تموقد . والرجال للنساء الخاصة االحتياجات  االعتبار في أخذما كانت ت إذا وأيضا الجنسانية،
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المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

 في  والمشاركة  السياسي  يلالتمث  حول  محددة  مواد  مع  السياسية  للحياة  خصيصا  الميثاق  من  فصل
 والمجتمع  الخاص  القطاع  من  الشركاء  مع  والتعاون  بالمساواة  العام  وااللتزام  والمدنية  السياسية  الحياة

  البلدية  المجالس أعضاء( للمشاركين األداة هذه ستسمحو. النمطية القوالب  ومحاربة المدني
  بلديتهم   إطار  في  المقترحة  المشاريع  كانت  اذإ  ما  تقييم ب  وفعلية  أساسية  معايير  إلى  استنادإ)  والنساء
 .ال أم نوع االجتماعيلل مراعية

  

 المحلية البرمجة في النوع االجتماعي جادمإ وسائل ❼

 ورقي  ولوح أقالم لبديةو لصقات وم جافة وأقالم  أوراق :المستخدمة المواد

  الوطنية  اثيقموال الى ليمر اإلقليمي والسياق متوسطي-األورو الميثاق من كونالم سينطلق
 المساواة  مدى مراعاةو الفاعلة الجهات  تحليليتيح  الميثاق  فإن سابقا، هح يوضت وقع كماو. والمحلية

 . المحلي المستوى على الجنسين بين

 السياسات الى  التصدي أجل من إليه االستناد يمكن إطار  وضع أهمية راظهستطيع المكون إ ي وهكذا
 .التمييزية والممارسات 

  مقارنة  الى  دعوتهمو  )أشخاص  4  إلى  3  منمتكونة  (  عمل  فرق  عدة  إلى  المشاركين   سيمقت  قعي  ثم
 . متوسطي-األورو بالميثاق وأخيرا الوطني بالميثاق ما منطقة ميثاق

  .القائمة واللوائح المواثيق على فاحصة نظرة إلقاء للمشاركين التمرين هذا يتيحو

  

 المحلي المستوى على الجنسين بين المساواة تحقيق ❽

 ورقي  ولوح أقالم لبديةو لصقات وم جافة وأقالم أوراق  :المستخدمة  المواد

  يتم  ،فحصها تم التي المختلفة المواثيق في والضعف القوة نقاط دراسة المشاركون متى أنهى
  المدينة /  البلدية حسب مجمعين أشخاص 4 إلى 3 منتضم ( ى الى فرق عملأخر مرة تقسيمهم

  ويستمد . المحلي المستوى على تطبيقه يمكن ميثاق إعدادعلى  ملونوسيع) إذا أمكن ذلك
  المواثيق  من بلديتهم لسياق أفضل بشكل تستجيب  والتي إيجابية األكثر  العناصر المشاركون

  المستوى  على الجنسين بين المساواة ضمني ميثاق صياغة أجل من هابتحليل التي قاموا  المختلفة
 .المحلي

منصوص  ال  التمييزأشكال    على  داستنيقومون باالو.  شكل فرق  في  عملهميم  قدبت  المشاركون  مويق  ثم
هاته   على القضاء يساعد تطبيق الميثاق على كيف حيوضبت و للتكوين األولى الدورات  خالل عليها

  االشكال.
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المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

 

 ةيالمرجع قائمةال: النوع االجتماعي  مراجعة ❾

 ورقي ولوح جافة وأقالم  أوراق: المستخدمة المواد

  ، كونالم بمساعدة المشاركون، يحاول ها،عدادإ تم  التي  المواثيق جميع تقديم  وبعد التدريب  اءنهإل
 .المواثيق جميع في الموجودة المشتركة النقاط تحديد

من   والتي  المشتركة  النقاط  جميع  استعمالب"  ةيمرجع  قائمة"  عدادإ  على  هم تساعدويقوم المكون بم
  المحلي  المستوى على  الجنسين بين المساواة وضعضل لفأ بتقييم للمشاركين تسمحشأنها أن 

على   ميثاق إعداد على المشاركين األخيرة الجلسة هذه تحث أن يجبو. مختلفة سياقات  فيو
 . بلديتهم مستوى

 ميثاق.  إعداد  بعملية ةتعلقالم تهم أسئل  بطرح المشاركونيقوم ثم 
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  السياق 

  أنّ   سيما  وال  العربي،  العالم  في  االجتماعي  النوعب  فيما يتعلق  مساواة  األكثر  الدولة  تونس  اعتبار  رغم
 حقوقها،   حمايةفي  و  االنتخابية   المناصب  إلى  وصولفي ال   التونسية   لمرأةا  حقضمن صراحة  ي  لدستورا

.  السياسية تهامشارك ةمسير في عددةمت حواجز ةواجهم التونسية المرأة على يزال ال الواقع في
 هذه  وتعود. الشؤون العامة إدارة في المرأة مشاركة منتحد  جنسعلى ال قائمة حواجز توجد ،أوال

  تعدد  عن ةالناجم ل األعباءثق وإلى العام المجال في المعلومات  إلى قصور في الوصول إلى الحواجز
 البلديات  تفتقر ثانيا،. السلبية الجنسانية النمطية القوالبالى و المرأة بها تضطلع التي األدوار

 وتنفيذ  تخطيط في منهجي بشكل المرأة ومصالح احتياجات  لدمج الالزمة المهارات الى  التونسية
 فعال بشكل المواطنين مصالح تمثيل على قادرة غير تكون ما وغالبا المحلية، والبرامج السياسات 

  تطبيق ب  فيما يتعلق  المحلي   المستوى  على  األحيان  بعض  في   يوجد نقص  وأخيرا،.  ات المواطن  وخاصة
 . القرار صنع  عملية في للمواطنين ةمكانتخصص  حقيقية ديمقراطية ثقافة
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 االجتماعي النوع لموضوع متينة أسسا التكوين هذا يوفر .المشتركة المراجع•
 توضيح يةأولو الى اإلشارة وتجدر .التونسية واالجتماعية السياسية البيئة في وتأطيره

 جميع قبل من الكامل الفهم لضمان المشروع خالل المعتمدة المصطلحات نطاق
  .العامة الحياة في االجتماعي النوع لمكانة مشتركة رؤية ودعم المعنية الجهات

 آمن حيز بخلق شخصا 15 يستهدف الذي النشاط هذا يسمح .التصورات تبادل•
 الواقع يوف .المشاركين بين الفعلي التبادل وتعزيز االجتماعي النوع موضوع لمناقشة

 أن شأنه من ما وهو النظر ووجهات للخبرات الفعلي التقاسم الممكن من يجعل فإنه
 تناول يف المتمثل الهدف فعال بشكل يبلغ وأن المشاركين بين المتبادل اإلثراء يحقق

.العام البعد في معه التعامل يصعب الذي الموضوع هذا

نقاط القوة

 معقدا أمرا التكوين انتهاء بعد ملتزمين المشاركين بقاء ضمان يكون ما دائًما :االلتزام•
 ىمستو على ميثاق إعداد حول يتمحور التكوين من النهائي الهدف أن وبما .للغاية

 سألي وأن االلتزام في مليّا التفكير على الحرص المكون على فيتعين البلديات،
 .ميثاق ادإلعد التكوين انتهاء بعد تنفيذها ينوون التي التالية الخطوات حول المشاركين

 فيدام التكوين هذا خالل الفاعلة الجهات مختلف بين التواصل يعتبر المنطلق هذا ومن
.المستقبل في بينها الوثيق للتعاون سبل إيجاد تشجيع المكون على ويجب

نقاط للتعمق

 البلديات تشخيص كان ما إذا:المشاركات النساء تشريك ضمان على الحرص•
 للمرأة أن إثبات فيجب البلدية، المجالس أعضاء تدخل يتطلب المواثيق وإعداد

 فعلى لذا .المحلية السلطات الى تنتم لم وإن حتى أيًضا التدخل مشروعية المشاركة
.المتخذة المبادرات نجاح لضمان نإليه االستماع البلدية المجالس أعضاء

 المعرفة مستوى على( :المشاركين بين شاسعا فارقال يكون أال على الحرص•
 إلى ماو بالسياق واالهتمام الدولية القانونية األدوات ومعرفة االجتماعي النوع بمفهوم

   .)ذلك

التوصيات
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  الهدف العام 

  عن  اثنيهت قد والتي للمرأة ةالسياسي للمشاركة المعادية األسرية البيئة معالجة: العام الهدف
  والتي  السياسيات  للنساء السلبية التصدي الى الصورة أعم، بشكلو العامة؛ الحياة في المشاركة

  رأس  على نساء ترشح التي السياسية لألحزاب  التصويت عدم إلىوالناخبات  الناخبين تدفع قد
 تها.قائم

  ار المشاركين ي اخت 

في   الهدف يتمثل اذ. المواطنين ة واسعة لدىدعو ينظمون  الذين الميسرون الحملة هذه سيقود
  . ذلك إلى وما الجتماعي ا ووضعهم جنسهم عن  النظر بغض الناس من عدد أكبر إلى الوصول

  سيتحدثون  الذي بالموضوع واسعنطاق  علىملمين  الميسرون يكون أن المهممن  | الميسرون
وإن ) الشباب  خاصة( المثال سبيل على المدني المجتمع اءنشطالى  األولوية إيالء يجب لذا عنه،

 منفإنه  ناحية، منو  .اثنين من جنسين مختلفين ميسرين تضمفرق اإلمكانية، فيمكن تكوين  توفرت 
  ية وضعال  في  اأنهحيث    مباشرة  المواطنين  تخاطب  وأن  الحملة  هذه  في  حاضرة  المرأة  تكون  أن  المهم

  من يكون  أخرى، ناحية منو. يومي بشكلالمرأة  له تعرضت الذي التمييز عن للتحدث  نسباأل
 اط.بعض األوس في معينين مواطنين مع للتعامل مشتركة ية تمثيلوجود  المستحسن

فإنه  موارد،لل وفقاو. بهذه المهمة لقيامل ومراسل سائق توفير الضروري من | مراسلو سائق 
  تشمله بما ( التقارير إعداد  مهامالى أن  نظرا الدورين هذينب  لقيامل فقط واحد شخص تعيين نامكباإل

 معهم ابالت مق إجراء ثمومن  المواطنين مع دثاتاحالم أثناء المالحظات  تدوينو الصور التقاطمن 
 لذا  ،اضروري  صتمخ  سائق  تشغيلال يعد    وبالتالي،.  السيارة  توقف  بعد  فقط  تمت)  األمر  لزم  إذا  التصويرو

يجب أيضا أن    ولكن  .إضافية  تكاليفيتم تفادي    حتى  للقيام بهذا الدور  الفريق  من  شخص  تعيين  يمكن
 .جيدة تقارير اعداد  على ةقدركثر أو بالعمل المناط اليه واعيا يكون الشخص الذي وقع عليه االختيار

 . النشاط التعرف على ممّا يسّهل على المواطنين جذب اإلنتباه للميّسرين بتمييزهم الضروري منو

 شاحنة الحمالت التوعوية

 

 

 

 
 

  التكوين  ميقدبت  (EPD)ةلديمقراطيل األوروبية والشراكةس من أجل نساء تون التحالف قام

 متطوعين ميسرين  8

 مراسل/  سائق

 المواطنون

 االنتخابات

 االنتخاب في الحق

 النمطية القوالب
 الجنسانية

أيام 5  

ساعة 30  

 المدة  المفاهيم األساسية  مشاركا  15
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  النشاط سير  

 والهدف  المسار  ديحدت

 لمطوياتوا الخطاب إعداد

 يةوالتوع الحمالت  شاحنةعمل   تفعيل

  والنشر  إعداد التقارير

 

  األنشطة تفاصيل  

 

 والهدف حديد المسارت ❶

  وخريطة جغرافية ورزنامة ورقي لوح :المستخدمة  المواد

  جمع  يجب أيام،  بضعة  قبلو لذا، . القيام بالنشاطقبل  تنفيذه  سيتم الذي الدقيق المسار تحديد يجب
  . والقيام بتخطيط الفريق أعضاء

معينة  أو بلديات  تمديةالوالية أو المع: فيه النشاط تطبيق  تريدون الذي العام المجال تحديد -1
  وما الى ذلك. 

بالحمالت  القيامة الحال عيبطب لشاحنة يمكن لال :المستهدفة للمناطق  الدقيق  التحديد -2
.  للنشاطوفقا ألهميتها  بعينها مناطق تحديد المهم  منف لذلكو الواليةفي كامل أنحاء  يةو توعال

عادة ما يكونون   سكانها نأل نظرا أولوية ت ذا الريفية  المناطق اعتبار  ينبغي ،ولتحقيق هذه الغاية
  .الحضرية المناطق بالمقارنة مع المعلومات  عن نيبعيد

الذين وقع  ألشخاصفيما يتعلق با  كمي هدف تحديد المهم من: زمني وجدول هدف تحديد -3
  شخصا  150 - اليوم في شخصا 50: المث( الهدف تحديد بمجردو. نشاطال  من خالل التواصل معهم

 العامة  التظاهرات   أنواع  جميع  مراعاة  المهم  منو.  للتنفيذ  زمني  جدول  تحديد  يجب  ،)أيام  3  في  الإجما
من  ممكن عدد أكبر إلى والوصول الهدف تحقيق ضمان حتى يمكن جدول الزمنيلل التخطيط عند

 يسهللذا  ذروة ت أوقااألسبوعية والتي تمثل  السوق  أيام ونذكر على سبيل المثال. األشخاص
  إلى  لوصولفي عالقة با العمل ساعات فيأيضا  التفكير يجبكما . خاللها المواطنين إلى ولالوص

مخصصة    الميسرين  من  لكل  ورقة  تقديم  المهم  من  فإنه  أخيراو.  الريفية  المناطق  في  العامالت   النساء
  األمانة. من ممكن قدر بأكبر الذين وقع التواصل معهم األشخاص عدد إحصاء لمحاولة

. الحمالت  من األنواع بهذه للقيام البلديات  من مسبق إذن على الحصول عادة الضروري من ليسو
  إلشعارها. مسبقا المحلية بالسلطات  االتصال يمكن شك،وفي حالة الوقوع في ال ذلك، ومع
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 إعداد الخطاب والمطويات   ❷
  لوح ورقي للعصف الذهني  :المستخدمة  المواد

وذلك من   الشاحنة بداية جوالن بلق توعي نشاط بتنفيذ سيقوم  ذيال الفريقب االجتماع المهم من
  توفر   التيو  -  بذلك  لميزانيةسمحت ا  إن  -  مطويات ال  إلعداد  باإلضافة  األفراد جميع  خطاب   تنسيقأجل  

  التي  المعلومات   لمواطنينأن ينسى ا  يمكنإذ  (  الذين وقع التواصل معهم  للمواطنين  محددة  معلومات 
  .)مدونة لم تكنل في حا لهم هاموقدمت

 ): حصرية  غير قائمة( مناقشتها تمت التي عيضاالمو

 االنتخاب على  حافزوال االنتخاب  واجبو في االنتخاب  حقال  
  االنتخاب إجراءات 
 السياسة  في المرأة صورة   

 فيو  ذلك  ومع.  الجنس  عن  النظر  بغضو  السكان  شرائح  جميع  مع  المواضيع  هذه  جميع  مناقشة  مكني
 من  العديد  ألن(  أساسا  النساء  مع  موضوعين  أول  التركيز على  الضروري  من  يبدو  ،اطالنش  أهداف  ضوء

 غير هانتجد أو اإلجراءات  يتجاهلن أو عائلية لضغوط يتعرضن أو االنتخاب  في حقهن يمارسن ال النساء
  تركيز ال  طريق  عن  الرجال  مع  ربأكبصورة    ثالثال  الموضوع  تناول  سيتموعلى عكس ما سبق،  ).  واضحة

  ن لدوره  االكتراث   وعدم  اإلعالم  وسائل  في  لسياسيات ا  صورةعلى    المسلط  والظلم  الوعي  عنصر   لىع
    وما الى ذلك. مجال السياسةت في كفاعال
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  للنساء   بالنسبة  خاصة  في المطويات   التصويت   بإجراءات   يتعلق   فيما  مفيدا  يكون   قد  ما  ويحبذ إدراج كل
 باإلضافة الى رسائل  ذلك)،   إلى  وما  على معلومة ضرورية  للحصول  لالتصال  هاتف   ورقم  عامة  معلومات (

 .االنتخاب  على المتعلقة بالتشجيع  الحملة

 الناخبات عدد: للمرأة ةالسياسي مشاركةبالتتعلق  خاصةصورة تحسيسية  توفير أيضا المهم ومن
  . لصورةل ةالخلفي الصفحة في عرضها ليتم ذلك، إلى وما السياسية المناصب  في النساء وعدد
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   توعويةالحمالت الشاحنة لعمل ببداية ا ❸

 مطويات وال) ذلك إلى وما وشارات  أوشحةو  أردية( تميز أفراد الحملة معدات  المستخدمة: المواد
  .وكاميرا جافة أقالمو للتسجيل وورق

 للجدول وفقا ةيووعت ال الحمالت  شاحنة نطلقت
. والمراسل الميسرينعلى متنها  حاملة الزمني

  الهدفأن  نيالميسريغيب عن أذهان   أال يجبو
يقع الوصول   نالذي األشخاص عددب تعلقمالمرجو 

 أكبر لجمع جاهزا المراسل يكون أن يجبو. إليهم
  إبراز  على ساعدست التي العناصر من ممكن عدد

: المدى طويل تأثير لهأن يكون  علىو المشروع
  إلى وما الصور عبر( الالحقة التصاالت ويمكن ل

  تكرر التي المالحظات  ربطمجاال ل خلقت  أن) ذلك
ويمكن أن تكون،   المواطنين معاذكرها على مس

  المشاركة حول على سبيل الذكر ال الحصر،
  الفاعلة الجهات  توعية أجل للمرأة من السياسية

  .األخرى

في   ما منطقة إلى واصلو  متى الميسرون ينطلق
ميسرين  من مجموعات  فيالعمل الميداني 

  وهم  المواطنين مقابلةينطلقون في و. يناثن
) ذلك إلى وما ومنادل الرأس ات وشار طابقةتم وقمصان أردية( تعريف بهمبال محتس بمعدات  نومجهز

    .أمكن إن طويات المبو

 :التوصيات التي يجب اعتمادها

 مع شخص. للتحدث  اإلذن بطلب وماد ءبدلا 
 الحملة  وأن سياسي  حزب  أي تمثل ال أنك حيوضلمخاطب وت لمنه  والهدف المشروع ميدتق  

 سياسية حملة ليست
  عن  النظر بصرف دائماللتعبير  للمتحدث  ترك المجال. التي تم إعدادها المواضيع تناوليجب  

  المحادثة   تركيز  إعادة  في   ارئيسي  ا دور  ميسريلعب الو.  محايدة  بنبرة  تهمخاطبو  المقدمة  الحجة
 في أبدا تدخليجب ال الو. الحملة وأهداف متحدثينال أفكار بين مشتركة أرضية وإيجاد

 .ما حزب ب أو بمرشح المتعلقة السياسية شات االنق
 بهم االتصال تم الذين األشخاص عدد إحصاء بمهمة المجموعة من واحد يضطلع فرد . 
 طلب  من دائما تأكدويجب ال. شات االنق خالل الحديث  تسجيلو الصور بأخذ  المراسل يقوم  

  الخاص  يالصوت أو    بصريال  تسجيلال  أو  الصور  التقاط  عند  خاصةو  شخاصباأل  االتصال  قبل  اإلذن
 .بالشخص
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 والنشرنهاية كل يوم  مع التقارير إعداد ❹

  لوح ورقي وأوراق/حاسوب لصياغة التقرير المستخدمة: المواد

 كل  نهاية  معدقيقة    30  حواليمع جميع أفراد الفريق ل  المعلومات   استخالصلحصة    موعد  تحديد  يجب
  :التحدث خاصة عن الخطوة هذهوتتيح  . يوم

 تكرارا  األكثر والسلبية اإليجابية الحجج: المواطنين ردود 
 المستقبل في  تجنبها  وكيفية صودفت التي المحتملة المشاكل 
 الذين تم التواصل معهم لألشخاص اإلجمالي العدد إحصاء 

  من خالل  اإلنترنت عبر اتصاالت  يمكن ربط  الحملة، تقدم ومع. تقرير في هذه النقاط تم تضمين كليو
  التقدم. بمتابعة للعموم للسماح مختلفة اتصال قنوات 

  األهداف  وتقييم  نهائي تقرير  صياغة أجل من التقارير جميعمراجعة  تم ت ، النشاط نهاية بعدو
 هااستخدام  يتمل  العمل  لتحسين  توصيات   التقرير  هذا  يتضمنو.  استخالصها  مكني  التي  واالستنتاجات 

 في  ترغبقد  أخرى فاعلة جهات  إلى هانقل أيضا ويمكن النشاط رتكرّ  إذا داخليصعيد العلى ال
   .محاكاتها

  

  

 

 
 السياق   

  المشاركة  على صعيد خاص بشكل مشجعة البلدية لالنتخابات  األخيرة النتائج  أن من الرغم  على
  مستويات  فمختل على عملها تعيق كثيرة عقبات  هناك تزال الفإنه  تونس، في للمرأة السياسية
 المتزايد لمرأةا اهتمام من الرغم علىو. ات ومرشح ات وناخب شاركات م  ات كمواطن: المشاركة

 والسياسية  المدنية  بحقوقها  الكامل  التمتعها غير قادرة على  فإن  السياسية،  العملية  في  المشاركةب
  في  واالقتصادية  افيةوالثق  االجتماعية  بيئتهابسبب    الذكور  من  هاء نظرا  بها  تمتعي   التي  الطريقة  بنفس
  للمرأة  الخارجية  المشاركة  كانت   إذاو.  الحالي  والمؤسسي  السياسي  السياقوبسبب    ،الحاالت   بعض
ال ) المنتخبات  النساء( الداخلية مشاركتها فإن أبوي،  مجتمعنطاق  في معقدة العام القرار صنع في
 حقيقة   اإلقليمية  اإلدارات   في  اصب من  يشغلن   اللواتي  النساء  من  العديد  تستنكرو.  عن ذلك  تعقيدا  تقل

 العمل،  على  القدرة  وعدم  باالستبعاد  شعورا  يخلق  مما  األحيان،  من  كثير  في  تهناوخبر  آرائهن  تجاهل
  الدراسات   تشيرو.  نلمشاركته   مالءمة   أكثر  إضافي  وتنظيمي  تشريعي   إطار  وجود  من  الرغم  علىوذلك  

يظهر  ) والداخلية الخارجية( المستويات  عجمي على السياسي المجال من  االستبعاد هذاأن  إلى
 . تونس في الريفية المناطق فيأكبر  وضوحب
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 .واطنينالم توعية مستوى على كبيرة فوائد التوعوية الحمالت شاحنة تقدم•
 سجيلبالت قاموا الذين المهتمين المشاركين إلى فقط ليس الوصول في تساعد فهي
 اماالهتم على وقدرة احتماال األقل المواطنين أيضا تستهدف ولكنها التكوين، في

.السياسية بالشؤون
 الخصوص وجه على معين جمهور استهداف على النشاط هذا يساعد .معين جمهور•

  مشروع حالة وفي :اختيارها تم التي المستهدفة األماكن على باالعتماد وذلك
PARFAIT، النساء معظم تجمع التي المساحات لكونها األسواق استهداف تم فقد 

 الوصول على الجهات بين الميسرين حركة ساعدت فقد ذلك، وبموازاة .منازلهن خارج
.منازلهم مداخل عند حرفيا وأحيانا "ديارهم في" مباشرة المستهدف الجمهور إلى

 بألوان مزدانة فهي :كبيرة إعالمية بإمكانات التوعوية الحمالت شاحنة تتمتع•
 درجة زيادة في الشاحنة وتساهم .عليها والتعرف مالحظتها ويسهل المشروع ورموز

 ائلوس لدى أيضا ولكن المواطنين لدى فقط ليس الفضول إثارة خالل من العام الوعي
.اإلعالم

نقاط القوة

 ألنه انظر بمكان األهمية من بها العمل مدة طوال الشاحنة وظيفة توضيح يعتبر•
 زبيةح انتخابية حملة تخفي قد االنتخاب على التوعية حملة أن في االشتباه السهل من
 أي عوقو لتجنب وذلك للميسرين موجه تدريب بتقديم يوصى الصدد، هذا وفي .وراءها من

.للخطر النشاط نجاح يعرض أن شأنه من ما وهو السكان مع فهم سوء

نقاط للتعمق

 يستحسن العمل من خالل جمعية محلية: في حال كنت تمثل سلطة محلية•
.لتنفيذ هذا النشاط وذلك لتجنب المشاكل المذكورة أعاله أساسا

التوصيات
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IV. الصةالخ 

 تهديد في حالة وجود السياسية االحتجاجات قلب فيفي الوقت الراهن النساء  عضوتمت ما الباغ
  أول  لنساءكانت ا الثورة، زمن تونسفي و ولبنان السودان  فيف. بها اإلطاحة حتى أو القانون سيادةل
 ال  ،الحكومية المؤسسات  على فاحصة نظرة نلقي عندما ذلك، ومع. الجميع حقوق عن يندافعمال

المرتبة األولى على صعيد التفاوت بين  3السياسي المجال ويحتل. عن هذا الواقعتعبر  نجد تمثيلية
  والنساء   الرجال  بينالحاصلة    الفجوة  معالجة  من  العالم  في  دولة  أي  تتمكن  لم  اليوم،والى  .  الجنسين

  حوالي ب السياسي التمكين فجوة معالجة تمأين  أيسلندا،وتمثل ( السياسي التمكين على صعيد
  ، )ةالدول  سأرعلى  و  والوزارات   البرلمان  في  لمرأةل  افيها التمثيلية األوسع نطاق  توجد  التي  الدولة  ،70٪

 لرجل ا بين ملحوظ بشكل اوت تتف تزال ال والتي ،واألجور المسؤوليات  سألةم ى الفجوةإل وتضاف
  لسنة  العالمي االقتصادي المنتدى عن الصادر الجنسين بين العالمية الفجوة لتقرير وفقاو. لمرأةاو

  ومع . عاما 94.5 4يسياسمجال الال في الجنسين بين المساواة تحقيق سيتطلب  ،2020
ا األخير يشهد التطور  هذ فإن السياسي، المستوى على نطاقا األوسع الفجوة تواجدفرغم  ذلك،

 األول العقد منذف: مستمر في تزايد المؤسسات  في مرأةال حضور  معدلفإن  عام، بشكلو. األسرع
  وبين  الضعف،  من بأكثر العالم في الدول ت سائي ر النساء  عدد تزايد والعشرين، الحادي القرن من

  االقتصادي  المنتدى التي أجرى عليها 149 ال إجمالي من  ةدول 108 قامت ،2020و 2019 عامي
  عدد  في كبيرة زيادة إلى رئيسي بشكل  ذلك ويرجع اإلجمالية، ادرجاته بتحسين دراسة العالمي
 أكثر المهم من أنه اإليجابية البيانات  هذه تظهرو. ةالسابق ات تقييمالب مقارنة البرلمانات  في النساء

  إلى  الجنسين بين فجوة أهم  يل لتحوو التغيير  هذال إلعطاء زخم  حولنامن  العمل مضى  وقت أي من
أي : مجهودا جماعيا العمل هذا يمثل أن يجبو. اإلنسان حقوقمع  تماما تتناغم خالصة مساواة

.  واألسر نيوالمدرس والشركات  اإلعالم ووسائل والمواطنين  المدني والمجتمع الحكومة مشاركة 
شكل ب  بعض األنشطةب  القيام  يمكن  هأن  إال  ،إختالف اإلمكانات المتاحة لجميع األطراف  من  الرغم  علىو

.  المحلي المستوى على تنفيذها عند خاصة ،المواد أو الوقت من الكثير بالضرورة  تتطلب وال طيبس
الرابطة األوروبية   نإو للغاية، جيدة نتائج عن الدليل هذا في الموصوفة اإلجراءات أسفرت لقدو

 بين المساواة من أجل تحقيق المضي قدما في  سيساهم تكرارها بأن مقتنعة للديمقراطية المحلية
 . الجنسين

 

 

 

 

 

 
  العالمي االقتصادي المنتدى ،0202 الجنسين  بين  العالمية الفجوة تقرير 3
  العالمي االقتصادي المنتدى ،2020 الجنسين  بين  العالمية الفجوة تقرير 4
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V.  المشروععن  

 ؟ PARFAIT مشروعي الجهات الفاعلة في ن هم

  الحقيقي   المكسب  تفاعلها  مثل  التي  الفاعلة  الجهات  من  مجموعة  قبل  من  المشروع  هذا  إدارة  تتملقد  
 تنفيذالممكن من  كان لما  المصلحة،  أصحاب  جميع مشاركة  ولوال . المشروع أهداف  بتحقيق سمح  الذي

 أهمية.  أقل المشروع تأثير لكانو األنشطة

  بينها الذي حصل  التفاعل  في  تمثلت  الحقيقية المضافة القيمة األطراف، فإن  كل  مشاركة  إلى  باإلضافة و
في جو من روح اإلصغاء   PARFAIT في مشروع هات الفاعلةج قد عملت الف : ه عن الناتجة جاتخروالم

  . جماعية  مسؤولية الجنسين بين  المساواة بأن لقناعة ا ممارسةوالتشارك و

 

 – المؤسسات –
 

 تونس ب  األوروبي  االتحاد  بعثة 

على الصعيد   فقط وليس PARFAIT مشروع  لتنفيذ أساسيا األوروبي االتحاد دعم  كان
 تنفيذ 2017 أكتوبر في  هابدايت  منذ  بتونس  األوروبي  االتحاد  بعثةوقد دعمت . المالي

  ائتالف تدعمكما  .للمشروع  الرئيسية  اللحظات في حضورها انضمعبر  األنشطة
التي وقعت في   السياسية  التغييرات بعد  الضرورية  التأقلم تدابير ب فيما يتعلق الشركاء
  الماضية.  الثالث السنوات خاللتونس 

 

 ة وكبار السن لووالطف واألسرة  المرأة وزارة

عبر   PARFAIT عمشرو تنفيذ كثب عن  سن ال وكبار والطفولة  واألسرة المرأة زارةو تابعت
  مشاركة عبر  ة ملموسال والمساهمة في المشروع الرئيسية  المحطات  في  المشاركة 

مالي ألطراف ال دعم ال من المستفيدة الجمعيات اختيار عملية في عن الوزارة ةممثل
  الست   اتواليال  المشروع   ريأثت  تجاوزلكي ي  بمكان  همية من األ  الوزارة  مشاركة  تعتبرو.  ثالثة

  . تونس  في الوطني المستوى على  صدى  لهلكي يكون  و المستهدفة 

 

  برنامج مساواة 

  التي تم تحديدها جميع المواضيع  ، الممول من االتحاد األوروبي ،ةوااجمع برنامج مسي
تم تضمين  وفد احترام المساواة بين الجنسين في تونس.  في كنفكأولويات للعمل 

العنصر  – " وميوالعمن برنامج "التمكين االقتصادي م 2 الحزمةفي  PARFAITوع مشر
  الكلمةمشروعين آخرين: " باإلضافة الى"مشاركة المرأة في الحياة العامة" الخاص ب

تنسيق المشاريع  في البرنامج  يهدف ممثل  تمثّلقد . و "Gouvern’elles"و" للنساء
  التي يستهدفها مشروع ت الست والياالتأثير على ال يتجاوز المختلفة وتحليلها في إطار 

PARFAIT . 
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  PARFAIT–مشروع شركاء  –

 

 

 المحلية  للديمقراطية  األوروبية الرابطة

  ومشاركة   الرشيدة  الحوكمة  دعم)  ALDA(  المحلية  للديمقراطية  األوروبية  الرابطة  تكرس 
  تسهيل إلى الخصوص وجه على ALDA تهدفو. المحلي المستوى على المواطنين

.  جواربلدان ال في  و  األوروبي   االتحاد   داخل   المدني   والمجتمع   المحلية  السلطات  ينب  التعاون
  المحلية  السلطات مؤتمر من بمبادرة 1999 سنة هاإنشاء تم ، التيALDA وتعهد

  تم   التيو)  ADL(  المحلية   الديمقراطية  وكاالت  من   شبكة   دعمب  أوروبا،   لمجلس   واإلقليمية
هذه الوكاالت باالستقاللية المالية    وتتمتع.  نسيق بينها والت  التسعينات  أوائل  في  إنشاؤها

  ة كموللح  قوة دافعةك تعمل و على الصعيد المحلي مسجلة حكومية  غير منظمات وهي
  عضو   300  من  أكثر  تضم  جمعياتية  منظمة   ALDAوتمثل    .المحلي  الذاتي  والحكم  ةالرشيد

 أكثر في  الحكومية يرغ والمنظمات المحلية السلطات ورابطات المحلية السلطات تضمو
 األوروبية  المفوضية  ق ووصند اشتراكات األعضاء من ALDA تمويل  أتىيتو . دولة 40 من

 . المشاريع  لتمويل  والخاص  العاممن القطاعين    االخرى  ةمانح جهات الوال  أوروبا  مجلس من  و

  األوروبي  االتحاد من  الممولة المشاريع وإدارة صياغة في  الخبرة من سنة 20 وبناء على 
  عن  لدفاعل قوي  دافعباإلضافة الى و المحلية بالديمقراطية  المحوري هااهتمام على و

  لالتحاد التابع  الجوار برنامج  ن الصادر ع لنداءل ALDA استجابت  الجنسين، بين المساواة
 إطار  في  التونسية السن    وكبار  والطفولة  واألسرة  المرأة  وزارة  عليه   تشرف  الذيو  األوروبي

  بالنسبة   حاسمة   كانت   التي و  أخرى  ومحلية   دولية   منظمات   مع  بالشراكة و  ةواامس  برنامج
  تنسيق ال ةيمسؤولب ALDA اضطلعت لمشروع،ل قائدوك. المشروع مراحل لمختلف

  الدعم المالي ألطراف ثالثة  وإدارة المشروع  دورة إدارة على مستوى  خبرتهاب متساهو
 .التشاركية الديمقراطيةتكريس و
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  ة للديمقراطيةالشراكة األوروبي

  أنحاء  جميع  في  الديمقراطية  تدعم  ربحية  غير  منظمة  هي  لديمقراطيةل  األوروبية  الشراكة
  إحدى  من أوروبية وسياسية مدنية منظمة عشر ستة  من الشراكة هذه تتكونو. العالم
  األوسط  والشرق  وأوروبا  وآسيا  فريقياا   في  تواجدتو  األوروبي،  االتحاد   في  عضو  دولة  عشرة

 أثبتت   قدف  بروكسل،  في  المنطقة االوروبية  قلب  في  مقرها  ونظرا لتواجد.  الجنوبية  كاوأمري
  الديمقراطية  دعم  في   رئيسي  كطرف فاعل  نفسها)  EPDللديمقراطية (الشراكة األوروبية  

  مجموعة   ربأكوذلك ب األعضاء،  الدول  وأ  األوروبية   المؤسسات  كان ذلك إزاء  سواء   األوروبية،
 تقوم الشراكة). المانحة المدني والجهات المجتمع  منظماتو خبراء ( لديمقراطية ل دعم 

 شراكات تطوير  على  مبنية وتعاونية مبتكرة منهجيات خالل  من للديمقراطية  األوروبية
 ذيتنف مع  العالم أنحاء جميع في الفضلى والممارسات المعرفة تبادل  لي سهبت  فعالة

 . األوروبي  االتحاد  أعمال   جداول  في  يةالديمقراط  لدعم  أقوى  حضور  أجل  من   الدعوة  أنشطة

  في  ومقره تونس،  EPD ، للديمقراطية األوروبية الشراكة  من التونسي الفرع  كانو
 متعدد الحوار في اخبرتهل ونظرا. PARFAIT لمشروع المنفذ الشريك ،تونس  العاصمة
  ملية ع  عنصر لتحقيق ضرورياللديمقراطية  األوروبية الشراكة مع التعاون كان الشركاء،

  شبكة  إشراك   بفضل   المحلي   المستوى  على   الفاعلة  الجهات  مختلف  بين  الشامل   الحوار
  ن.المواطني ة وعيت  حيث  من أيضا  ولكن  ،جهات ال  جميع  في المنتشرين هاميسري 

 

  التحالف من أجل نساء تونس 

  المستوى  على عملت جمعية 22 من تتكون شبكة تونس هومن أجل نساء  التحالف
 . التونسية المرأة احتياجات وبالتحديد  الميدانية، االحتياجات اعاةمر  مع  التشريعي

  النساء  وإدماج  المرأة؛ حقوق سيما وال  اإلنسان حقوق  عن الدفاع: في وتتمثل أهدافه 
المرأة في    حقوق  للمرأة؛  المالية  االستقاللية  والمدنية؛  السياسية  الحياة  في  المهمشات

  الجنساني  النهج ضمان السلطة؛ إلى المرأة ولوص  النساء؛ قدرات بناء المجال الصحي؛
  في  الرجال  جا دمإ العنف؛  في مكافحة  القادرة المرأة مكانة  تعزيز  جاالت؛ الم  جميع  في 

  مواتية بيئةوجود  تعزيز  ؛ ةنسوي شابّات في الحركة ال ناشطاتتحصيل  النسوية؛  الحركة 
  ية الجمعياتالحياة  ي ف  والناشطات اتيثاالحد النساء عن  والدفاع  المرأة حياةمردود ل

 . السلطة مواقع  في   وحتى السياسية

 والحياة المدنية والحقوق  والتشغيل االقتصاد على رئيسي  بشكل  التحالف يعملو
تتمثل  و. الوطني  المستوى على والجنسية  العاطفية والحياة والصحة  السياسية 

  التحالف ع يتمتو. العنف وضحايا  تبا اوالش األعمال سيدات يف  المستهدفة المجموعات 
 . الجنسين  بين  المساواة  مجالب   الخاصة  العملية   الخبرة  من  بسنوات  تونس   ءنسامن أجل  

.  األولى  ته مرحل  في  خاصة و  PARFAIT  إطار مشروع   في   ضرورية  التحالف   مساهمة   كانتو
  أيضا  للمشروع خبرته بتقديم المستفيدين، تحديد عن مسؤوالبصفته  التحالف، قاموقد 
  . اإلعالم ووسائل طنينالموا ةوعيت  حيث من
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  الديمقراطية المحلية في تونس وكالة 

  لشبكة  المحلية لديمقراطيةل وكالة أول هي القيروان في المحلية الديمقراطيةإن وكالة 
  في  الوكالة  مقر يقع و. المتوسط األبيض  البحر في المحلية  للديمقراطية األوروبية  الرابطة
  ومنظمات   المواطنين  بين  ناقشتلل   منصةالوكالة    لمث تو  والرمزية،   التاريخية  القيروان  مدينة

 وكالة و .المحلية المجتمعات  احتياجات تلبية بهدف المحلية  والسلطات المدني المجتمع
  بما   شركاء،  /أعضاء  8  من  أكثر   تضم  حكومية  غير  منظمة  هي  تونس ب  المحلية  الديمقراطية

  التوقيع   تموقد  .  الحكومية  يرغ  والمنظمات  المحلية  والجمعيات  المحلية   السلطات  ذلك   في
  الشركاء   قبل   من   المحلية   للديمقراطية  األوروبية   الرابطة  أطلقتها  التي   التفاهم   ى مذكرةعل

 Fons Mallorqui deو سردينيا وإقليم ستراسبورغ بلديةو القيروان بلدية: التاليين
Solidaritat i Cooperació وجمعية Auxilia Onlus األوروبي  على الصعيدين  

 )Sawa-Med( دام-سوا جمعية فنذكر والتونسي الوطني الصعيد  علىأما و والدولي،
 والبيئة الطبيعة حماية وجمعية (AKDI) المتكاملة للتنمية القيروان وجمعية تونس 

 ). APNEK( بالقيروان

  على  القرار صنععملية  في التشاركية العمليات دعم : ي ف األساسية أولوياتهاوتتمثل 
  على  وتشجيعها مفتوحة بطريقة للعمل المحلية السلطات ودعم يالمحل المستوى

  المدني  المجتمع منظمات قدرات وبناء الفرص تنمية خلق المواطنين؛ احتياجات مراعاة
وقدرات  معرفة  تعزيز المحلية؛ السلطات  مع  التواصل شجيعوت  الحوار في للمشاركة 
  على  هم وتشجيع  القرار صنع عملية في مشاركتهم  بمستوى يتعلق فيما  المواطنين
    التوأمة  عالقات تعزيز المحلية؛ السلطات على قضاياهم وعرض حقوقهم ممارسة
  األخرى  واإلقليمية   المحلية   والسلطات  البلديات  بين   الجديدة  الروابط  وتعزيز  القائمة التعاونية  

 .المتوسط  األبيض البحر منطقةفي و تونس  في

  PARFAITفي نطاق مشروع  ضروريا تونس ب المحلية  الديمقراطيةوكالة  دعم كان وقد 
ه  ألن  نظراو.  الخصوص  وجه  على   والمهدية  القيروان  واليتي   في   المحلي   بالتأثير  يتعلق  فيما

  شريك  على االعتماد ةضرور تثبت فقد ،واليات  عدة إلى يافعل مشروعال هذاتم نقل  قد
  المحلية   ديمقراطية الوكالة   انضمام  وراء  السبب  وهو في آليات المشروع    للمشاركة  محلي 

  المحلية   الديمقراطيةوكالة    عززت  لذلكو  . 2019  ماي   من  بداية  الشركاء  ائتالف  إلى  تونس ب
  وخاصة  األنشطة،  جميع  تنفيذ ودعمت المحلي  المستوى  على المشروع  ة قيم  تونس ب

  ة تابعمو  لفضلىا الممارسات لتبادل اجتماعات وتنظيم ية والتوع  تالحمال شاحنة
وكالة    تعاون  كان   كما.  دعم المالي ألطراف ثالثة ال  إطار  في   المشاريع  فذتن  التي  الجمعيات

  مدينة  في  عقدان الذيو للمشروع، الختامي المؤتمر  لتنظيم ضروريا  المحلية  الديمقراطية
  .2019 ديسمبر 7 يوم القيروان
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  PARFAITمشروع  منهجية تقييم وثيقة

 

المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

 –السلطات –

 النساء المنتخبات  

  انتخابات ألولبالترشح  PARFAIT مشروع ب متعلقة تدريب دورات في  نشاركمن الالتي  امرأة 29قامت 
  تجاربال وتبادل عبر التالقي وواصلن المسار منهن تسع انتخاب تموقد . 2018 ماي في تونس في بلدية

  تونس  منتدىفي  سيما ال العامة، مناسباتال من العديد في أيضا النساء هاته شاركتوقد . المختلفة
  دورهن  ن ع وقد تحدثن  PARFAIT لمشروع  الختامي  مؤتمروال ) 2019 ريل فأ ( الجنسين  بين للمساواة

  . البلديات داخل لجان ئيسات ور عضواتك

 

 

 المجالس البلدية للست واليات التي تم استهدافها 

  الواليات في  البلدية المجالس إشراك  الضروري من كان  المحلي، المستوى  على الحقيقي التأثير لضمان 
  تونس  اتوالي في  بلديات عدة في البلدية المجالس ألعضاء حامسوقد تم ال . المشروع يستهدفها التي

  والمواطنين المحلية السلطات  بين حوار  بإقامة  وقبلي  وقفصة  والمهدية والقيروان  وجندوبة الكبرى
 النوع االجتماعي.  موضوع حول  المدني  المجتمع ومنظمات
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المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

 –المدني  المجتمع  منظمات –

 

  في الدورات التكوينية  ا الذين شاركو المدني  المجتمع  منظماتممثالت  و ممثلو 

  حتى  المستهدفة  البلديات مختلف في شطةاالن المدني المجتمع منظمات إشراك الضروري من كان
  اقترحها   التي  المواضيع   حول   األفكار   تبادل   ها فاستهداتي تم  ال  الست   للواليات  الجمعياتي   النسيج  يستطيع 
  حول   كوينالت  دورات  في  يافعل  والية  كل  من  المنظمات  ممثالتو  ممثليمن    عشراتال  شاركوقد  .  المشروع

  جهة   منو  ،منظماتهم  إثراء  وستواصل  أثرت  التي  والمهارات  المعرفة  اكتساب  خالل  من  جهة  من  المشروع،
  في  حاسم بشكل ساهمت والتي  وحازم، قوي بصوت  بها يعملون  التي الهيئات تمثيل  خالل من أخرى
 .تلفةالمخ المحلية السياقات  فهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ة | 36 ح ف ص  

 

  PARFAITمشروع  منهجية تقييم وثيقة

 

المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

  

  تفيدون من الدعم المالي ألطراف ثالثةالمس

  

 

  PARFAIT  مشروع  شركاء  أطلقها   التي   المشاريعلتقديم    دعوةال  في   واليات   6  من   جمعية  32  شاركتلقد  
  ع ي ضا الموب ومتعلق محلي تأثيرذو   مشروععلى  لعمل لمنها    23 على  ختياراال قد وقعو ،2019 فيفري  في

  المدني   المجتمع   منظمات  مع   بالشراكة و   32  الـ   الجمعيات  هذهوقد كانت  .  PARFAIT  فطر   من   المستهدفة 
  المستوى  على والسياسي االجتماعي للتغيير رئيسية فاعلة جهات األخرى المحلية والمؤسسات

  على  الضوء  تسليط  إلى اإلصدار هذا يهدففي هذا االتجاه، و االجتماعي،  النوع  مسألة  تجاه  المحلي
 .صوصالخ وجه  على   جهودهم

 

 –المواطنون –

  التدريب  من  المستفيدات النساء 

  الالتي  النساءجميع هي في الحقيقة  PARFAIT مشروعفي  أن العناصر الفاعلة الرئيسيةال شك في 
  الدافعة  القوة نودوافعه نوتأثيره نشجاعته مثلتقد و. المشروع قدمه الذي  كوينالت في شاركن

  و أ  أمهات  أو  يافعات   فتياتالمشاركات    كانت   سواءو.  نمحيطه  في ته  تدامسالضمانة الو  للمشروع   الحقيقية
  أهداف   تحقيقمن    جعلت  الجميع   مشاركة   فإن   المدني،   المجتمع  منظمات   تممثال  و أ  اتمهني  وأ  بيوت   ربات

  . ملموسة  حقيقة المشروع 
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المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

 

  

  المستفيدون المباشرون 

  عدد  فإن، االجتماعية ودوائرهن زمالئهنو عائالتهن أي التدريب، من المستفيدات النساء محيط من بدءا
  من  المستفيدين إذا ما أخذنا بالحسبان وخاصة ، ايربك كان المشروع من المباشرين غير ينالمستفيد
  تأثير  أخذ تموقد . ثالثة ألطراف المالي  الدعم أداة خالل من  المحلي المستوى على المنفذة المشاريع
  ال  الجنسين بين المساواة بأن الوعي  خالل من الحسبانفي  المشروع من المستفيدين على  المشروع

  ذلكك  ولكنها   أنفسهن،   النساء   مسؤولية   وعلى   السياسي  المستوى ب  المتعلقة  اإلجراءات   على   فقط  تقوم
  األجيال  عقلية وخاصة  المواطنين،  جميع  عقلية على و العام الرأي على  بقوة تعتمد  جماعية  مسؤولية

  . الشابة 
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المحلية للديمقراطية األوروبية الرابطة  

 وسائل اإلعالم 

  للعاملين  خاص  نشاط  تخصيص  تم فقد : PARFAIT مشروع  في ا كبير ادور التونسية اإلعالم  وسائل لعبت
  وكيف   السياسة،  في   وخاصة  النساء،   حول  للسردية   الكبرى   األهمية   االعتبار  في  األخذ   مع   المجال  هذا   في 
  خرج  قدف ، ةلمهنياالمهارات  تطوير روحالى  البداية في هم انجذاب وبعد . التونسي  اإلعالم في ا نقله يتم

  المرأة، بقضية يتعلق فيما  دورهملو اإلعالم لوسائل مختلف بإدراك يوالتوع نشاط هذا ال من المشاركون
  . " عملهمتجاه  اوعي وأكثر مختلفة  نظرة" حاملينو

 

 

 

 

 

 مواساه الذين  جميع ،بأكمله الرابطة األوروبية للديمقراطية المحلية فريق عن  بالنيابة، ونشكر نهنئ أن نود
في  يوم، كل الجنسين  بين  المساواة قضية في المضي قدما في معالجة يواصلون والذين المشروع هذاوالدة  في

 خارجهاو تونس 
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