مساهمة مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
في إعداد تقرير تونس لحقوق اإلنسان في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل
التوصية

مساهمة الو ازرات

 11411وضع استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف األبوية والقوالب النمطية السلبية تجاه

متعددة االختصاصات حول عديد
الدراسات ّ
قام الكريديف بإنتاج العديد من البحوث و ّ
القضايا المهتمة بالمعيش االقتصادي واالجتماعي للنساء في تونس ،مساهمة منه في إنارة

التشريع الوطني.......

القرار السياسي بشأن فجوات النوع االجتماعي

المرأة في المجتمع التونسي ،وكذلك القضاء على التمييز ضد المرأة الذي ال يزال قائما في

وسعيا إلى نشر ثقافة حقوق المرأة وثقافة المساواة بين الجنسين وترسيخها قام المركز بتنظيم

لقاءات توعوية وحمالت تحسيسية:

 -تنظيم حلقة نقاش حول المرأة الصحفية والمرحلة االنتقالية أثثه عدد من اإلعالميين

واإلعالميات وهو فضاء أراده الكريديف أن يكون متجاوبا مع ثورة  41جانفي 1144التي
يشهدها الشعب التونسي ومواكبا لهذه الفترة االنتقالية.

 -تنظيم لقاء حول  :المواقع االجتماعية لألنترنت وصنع الثورة  :دور الناشطين من الجنسين

يوم  41فيفري 1144

دولية حول" :مساواة النوع االجتماعي واالنتقال الديمقراطي " هدف منها
 تنظيم محاضرات ّإلى تكوين حلقة تفكير وتواصل مع خبيرات وخبراء وشخصيات من عديد بلدان العالم
لمزيد تكريس قيم المساواة والديمقراطية والحرية.
-تنظيم سلسلة من الورشات التدريبية تحت عنوان" :النساء والفعل السياسي" أنجزها المركز

سنة 1142

فعالة في الشأن العام
 تنظيم يوم دراسي حول " النساء واالنتخابات :من أجل مشاركة ّسنة .1141
 تنظيم حلقات نقاش" إربعاء الكريديف" ( )1142وذلك في إطار اإلنفتاح على المحيط1

مساهمة مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
في إعداد تقرير تونس لحقوق اإلنسان في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل
الجامعي والمساهمة في البحث والتكوين حول النوع اإلجتماعي :
* ما هو الجندر؟
* النوع اإلجتماعي واإلعالم
* "النوع االجتماعي والتاريخ "
 -إصدارات :

* إصدار كتاب "المكاسب القانونية للمرأة التونسية" باللغتين العربية والفرنسية واللغة االنقليزية
*إصدار كتاب محاضرات الكريديف "النوع اإلجتماعي واإلنتقال الديمقراطي" بثالث لغات
العربية والفرنسية واألنقليزية

* إصدار كتاب "تونسيات ومسار الثورة"

خصية ستّون سنة " وثائق وقراءات
* إصدار كتاب مجّلة األحوال ّ
الش ّ
 -إنجاز بحوث ودراسات:

* إنجاز دراسة التناول اإلعالمي لظاهرة العنف المسلط على النساء بهدف كسر الصورة
النمطية حول المرأة المعنفة.

 -تنظيم دورات تدريبية مختصة لفائدة الصحافيين حول التناول الموضوعي لمختلف قضايا

المرأة
 4441.2ضمان صياغة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وصياغة واضحة في الدستور
الجديد وتطبيقه عمليا عن طريق تدابير ملموسة....

 -تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة نائبات المجلس التاسيسي بهدف دسترة حقوق المرأة:

* لقاء حول" :حقوق النساء في عيون نائبات المجلس الوطني التأسيسي" 1141

* لقاء حول :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :التطبيقات في تونس 14
أفريل 1144
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مساهمة مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
في إعداد تقرير تونس لحقوق اإلنسان في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل
* لقاء حول ":الوضعية القانونية للمرأة داخل األسرة" اتخذت شكل مسامرة رمضانية  11أوت
.1141
تنظيم سلسلة من المحاضرات الدولية:

* الدستور والمساواة في الحقوق بين الجنسين (  12سبتمبر )1141

* حقوق المرأة بين الكونية والنسبية الثقافية ( 24اكتوبر )1141
* إتفاقية السيداو :آثارها على واقع المرأة  12نوفمبر 1141
مجموعة من اللقاءات:

* يوم تحسيسي حول إتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة تحت شعار" خير
منها " 2مارس 1141

* ملتقى دولي"حول " المرأة في الدستور" بمشاركة مجموعة من المختصين والباحثين من

تونس وليبيا والمغرب واألردن ولبنان ( 42-41مارس )1141
إصدارات:

* إصدار مطوية توعوية بهدف مناصرة وتأييد مجلة األحوال الشخصية
 11414إدماج حقوق المراة في الدستور الجديد بما في ذلك تشريعات عن تدابير القضاء على
جميع اشكال العنف ضد المرأة ...............

*إصدار مطوية تحسيسية حول اتفاقية القضاء على جميع التمييز ضد المرأة  #خير منها؟
أيام الكريديف لمناهضة العنف المسّلط على الّنساء ) )2016
مسرحات من العمل"
* عرض نتائج التقرير حول الهشاشة
ّ
اإلقتصادية :صور من حياة نساء ّ
النقل(ماي )1142
النوع اإلجتماعي في وسائل ّ
* مائدة مستديرة حول " العنف المبني على ّ

ضد
*  brunchمع
إعالميين من أجل إعالم شريك في نشر ثقافة مناهضة للعنف ّ
ّ
النساء(ماي )1142
ّ
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مساهمة مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
في إعداد تقرير تونس لحقوق اإلنسان في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل
مكونات المجتمع المدني حول " المجتمع المدني شريك فاعل لمناصرة
* لقاء مع ممّثلين عن ّ
ضد المرأة" (ماي )1142
واسعة من أجل مناهضة العنف ّ

الشارع" ( ماي ،سبتمبر
النوع اإلجتماعي في ّ
* مائدة مستديرة حول "العنف المبني على ّ
)1142

الناشط في المجتمع المدني حول " المناصرة من
يبية لفائدة ّ
الشبان من الجنسين ّ
*ورشات تدر ّ
النساء( فيفري ،مارس ،نوفمبر .)1142
ضد ّ
أجل القضاء على جميع أشكال العنف ّ
خصوصية للعنف المبني
مؤشرات
تيجية
ا
يبية حول " وضع
وطنية لصياغة ّ
ّ
ّ
استر ّ
* ورشة تدر ّ
النوع االجتماعي في تونس ( نوفمبر )1142
على ّ

*تنظيم لقاءات مع إطارات أمنية حول ” العنف المسلط على النساء ،آليات التوعية وحماية
ضحايا العنف“ ( سبتمبر )1142

حمالت مناصرة وتأييد للقانون الشامل لمناهضة العنف ضد الم أرة

ظم
ضد المرأة ن ّ
بهدف كسب التّأييد والمناصرة لمشروع القانون األساسي للقضاء على العنف ّ
توعوية وذلك من خالل مجموعة من الملصقات والدعائم اإلعالمية وكذلك
المركز حمالت
ّ
 11411إدماج مجلة األحوال الشخصية في الدستور الجديد بهدف دعم حقوق المرأة

 441.2مواصلة الجهود لوضع أحكام وآليات تكفل حماية المرأة من العنف ،وتمكينها من

التمتع بالحقوق والحريات األساسية سن التشريع الالزم للقضاء على العنف القائم على أساس

حمالت مصورة وقع بثها عن طريق صفحته االجتماعية

 حمالت توعوية واتصالية وحلقات نقاش ( انظر النقطة )441.2 -إنجاز دراسة حول "العنف المبني على النوع اإلجتماعي الفضاء العام في تونس "

نوع الجنس.....

 441.1مواصلة التعاون مع منظمات المجتمع المدني للحد من ظاهرة العنف ضد

 إرساء قاعدة بيانات ( )3102واصدار دليل تحليلي حول جمعيات تكافؤ الفرص بين4

مساهمة مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
في إعداد تقرير تونس لحقوق اإلنسان في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل
المرأة.......

هامة
النساء والرجال في تونس ( )3102اعتمادا على بحث ميداني وهي تمثّل بوابة ّ
لالنفتاح على المجتمع المدني.

 -البرنامج التدريبي " العنف المسلط على النساء في الفضاء العام" 3102 -3103

الفئة المستهدفة :النشطاء من الجنسين في المجتمع المدني وخاصة الجمعيات والمنظمات
العاملة في مجال دعم مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ونشر ثقافة المواطنة وحقوق اإلنسان.

أهدافه :

* التعريف بمفهوم العنف المبني علي النوع االجتماعي كشكل من أشكال انتهاك حقوق
اإلنسان فى الفضاء العام مع التركيز على أشكال العنف المسلط على النساء في الفضاء
العام وانعكاساته.
*تطوير ودعم وتنمية قدرات المستفيدين في مجال الحشد والمناصرة لمكافحة مختلف أشكال
العنف المسلط على النساء السيما في الفضاء العام.

* المساهمة في تكوين شبكة ضغط واقتراح وطنية قادرة على التعبئة والمساهمة في تنفيذ
االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المبنى على النوع االجتماعي.
* العدد الجملى للمستفيدين 421 :مستفيد ومستفيدة

* الجهات المغطاة  :تونس الكبرى /منستير  /صفاقس  /القصرين /قفصة
مكونات المجتمع المدني حول " المجتمع المدني شريك فاعل
 تنظيم لقاء مع ممّثلين عن ّضد المرأة" (ماي )3102
لمناصرة واسعة من أجل مناهضة العنف ّ
*تنظيم منتدى وطني للجمعيات" من أجل مناصرة مدنية واسعة حول القانون الشامل
لمناهضة العنف ضد النساء تخّللته ورشات تكوينية مغلقة لمناصرة القانون الشامل لمناهضة
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مساهمة مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
في إعداد تقرير تونس لحقوق اإلنسان في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل
العنف ضد النساء ( أوت )1142
 441.2مواصلة اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في
المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية مواصلة الجهود لزيادة تعزيز مشاركة المراة في
اتخاذ القرار........

 بحوث ودراسات* إنجاز دراسة التمكين االقتصادي للمرأة ،التشغيل وبعث المشاريع "
* إنجاز دراسة حول "المشاركة السياسية للمرأة"
الصغرى من أجل تمكين اقتصادي
* إنجاز بحث مو ّ
ظف للتنمية حول :بعث المشاريع ّ
للنساء
ّ
السياسي"
* بصدد إنجاز دراسة " التناول اإلعالمي للتّمكين ّ

إرساء قواعد بيانات

* قاعدة بيانات حول الكفاءات النسائية التونسية "من هي؟ في تونس" ()1142

* قاعدة بيانات حول " التونسيات في مواقع المسؤولية اإلدارية بالوظيفة العمومية

النوعية التي تعتمد في
* قاعدة بيانات إحصائية " "Gender infoوتحديد
ّ
الكمّية و ّ
المؤشرات ّ
رصد ثالث محاور ذات أولوية:


النوع اإلجتماعي والمشاركة في الحياة السياسية والعامة،
ّ



النوع اإلجتماعي،
العنف المبني على ّ



النوع اإلجتماعي والتمكين اإلقتصادي،
ّ

 -البرنامج التدريبي" تكافؤ الفرص المرحلة االنتقالية والمشاركة في الشأن العام

الفئة المستهدفة :النساء الناشطات في مجال الحياة العامة والمدنية بمجاليها السياسي

والجمعياتى.
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مساهمة مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول المرأة
في إعداد تقرير تونس لحقوق اإلنسان في إطار آلية االستعراض الدوري الشامل
أهداف البرنامج:

تمكين المستفيدات من المفاهيم األساسية لمشاركة فعالة في الحياة العامة كمفهوم

تكافؤ الفرص ومفهوم االنتقال الديمقراطي ومفهوم المواطنة.

تطوير وتنمية قدرات المستفيدات في مجال العمل التشاركى والقدرة على تكوين
الشبكات المدنية.
دعم قدرات الجمعيات الناشطة في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين في مجال
االتصال والتعبئة
العدد الجملى للمستفيدين  24 :مستفيدة
العدد الجملي للدورات التكوينية  12 :دورات

الجهات المغطاة :القصرين /القيروان  /سيدى بوزيد  /المنستير /الكاف

 441.44إدماج تعزيز وصول المرأة إلى العمل المأجور  ،في إطار التدابير المزمع اتخاذها
لتحقيق العدالة اإلجتماعية ومقاومة الفقر والتهميش
 441.42-مواصلة بذل الجهود للنهوض بأوضاع المرأة في المناطق الريفية.......

موقعهن ومجاالت
ألهمّية
النساء الفاعالت في ّ
 وبهدف مزيد دعم قدرات ّّ
الشأن العام و ّ
النساء المعتمدات.
يبية لفائدة ّ
ّ
تدخلهن قام المركز بتنظيم دورات تدر ّ
المسرحات من العمل"
النساء
 إنجاز تقرير "الهشاشة االقتصادية و ّّ
المتعددة في الوسط
غيرات
 إنجاز دراسة "المرأة فاعل بارز ،عالقات ّّ
النوع االجتماعي والتّ ّ
الريفي".
ّ
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