
 

 

 

 

 
  حملــة مناصرة

 لدعم مشاركة النساء في الحكم المحلي في تونس
 

 الجمعية المنّسقة 
 تونس  –مواطنات 

  
  الجمعية الشريكة 

 المغرب  –جمعية صوت النساء المغربيات 
 

 المنطقة المستهدفة 
 )تونس( صفاقس محافظة في محرز أغارب، عزت، ساكيت فيل، صفاقس بلديات

  السياق 
المهنية  الحياة و إثباتها لمكانتها في  ،1956 لعام الشخصية األحوال قانون على عدة حقوق بفضل التونسية المرأة صولح من الرغم على

 المحلية والمجالس السياسية األحزاب( المستويات جميع على القرار صنع مواقعإال أن وصولها ل المدني، المجتمع في و لعبها دوراً فاعالً 
 الذي يمر التونسي المجتمع في القرار صنع وعملية السياسية الحياة في المرأة مشاركةلذا فإن . التوقعات من أقلل ال يزا ..). والبرلمان

 الجديد الدستور من 45 المادة كذلك فإن. التكافؤ وضمان ،النساء و الرجال بين المساواة لتعزيز ملحة حاجة أصبحت انتقالية، بمرحلة
 .المنتخبة المجالس في والمرأة الرجل بين المساواة لتحقيق لتعم أن يجب الدولة أن على تنص

  
  هدف الحملة 

بهدف تعزيز دور النساء في الحكم المحلي و الحياة السياسة و  2017دعم مشاركة النساء كمرشحات في االنتخابات البلدية المقبلة في 
  صنع القرار في تونس. 

 
 

  أنشطة الحملة
 أهميةحول المحليين  والنواب الوطنية الجمعية ونواب اإلعالم، وسائل ماسّي تسعى الحملة لحشد أكبر عدد ممكن من الجهات الفاعلة, ال 

 مع عمل وورش جلسات حوارية الحملة تشمل وسوف. .البلدية المجالس في و انتخابهن القرار صنع مناصب أعلىوصول النساء إلى 
 الجنسين بين المساواة حول الوعي مستوى لرفع باإلضافة إلى إعداد مواد تدريبية  ؛و نساء مستقالت السياسية ابواألحز المدني المجتمع
حول المهارات القيادية و الجندر و الحكم المحلي و  البلدية لالنتخابات المحتمالت المرشحات تدريبو  المحلية؛ المجالس في المرأة وتمثيل

ت و تنظيم فالش موب (تجمع مفاجئ) و مؤتمر صحفي ن الحملة, جهوداً إعالمية بما فيها توزيع المنشورامهارات التواصل. كذلك تتشم
  و نشاطات في األماكن العامة و إطالق عريضة الكترونية. 

  
  

 تاريخ انطالق الحملة 
 2017 آذار/مارس

 
 رابط للمزيد من المعلومات 

https://www.facebook.com/Mouwatinet-157177881011859/ 

 

 
حوار السياسات و رصد وضع القدرات في جنوب المتوسط لفتح  بناء"  CSO WINS***** تندرج هذه الحملة في إطار مشروع 

  . و يتم تنسيقه من قبل المعهد األوربي للبحر األبيض المتوسط في المجتمع" الذي يموله االتحاد األوروبيالمرأة 
 


