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 2019التـقريـر األدبـي لســنة  

 
 

 : ةـــقدمـــالم
 

ة ة واضحانه يعكس صور إالا االتحاد ، أنشطةهذا التقرير رغم عدم خوضه في كل تفاصيل  إن    

جة تهم التي مازالت تعيش بعض الصعوبات المادية نتيعن نضاالت بناته وتضامنهم مع منظم

مة في المنظ ةإدارالملحوظ عرفته  رالتطوا وبعد الثورة،كما تعكس  إبانضت لها الممارسات التي تعرا 

ها رسمنا التي األهدافالجهوية والرابطات المهنية من اجل تحقيق  اإلداراتالتنسيق بين مختلف 

 .2022-2017الخماسية  اإلستراتيجيةضمن 

 ق إلى األبواب التالية :التطرا  إلىسعينا في هذا التقرير وإننا

للنساء  اإلنسانيةالحقوق  -

الحقوق االقتصادية -

الحقوق االجتماعية  -

إ -

 لدولي والعالقات الدولية للمنظمةعلى التعاون ا األضواءتسليط  إلىضافة

ك -

على ا صفحاتن والمالي على بياألدالشفافية وذلك لنشر تقاريرنا  مبدأما اعتمدنا العمل طبق 

 .مواقع التواصل االجتماعي

 

 أوال : الـحقوق اإلنـسانية للنــــــــساء
 

 التشريعية:التمكين السياسي للمرأة التونسية وتدعيم مكاسبها ( 1
 

ضرورة واسية من اإلتحاد الوطني للمرأة التونسية بدور المرأة الفاعل في الحياة السي يماناإ

رت المنظمة كلا جهودها خالل االنتخابات الرئاسية وجودها في موا يعية التشروقع القرار، سخا

نها من ا مكا على تشجيع المرأة التونسية على اإلقبال على التسجيل في مراكز االقتراع مم2019

 :ة واجبها االنتخابي وذلك بواسطةممارس

 

 UNION NATIONALE DE LA FEMMEـــــيةســــتــــونــرأة الــــــني للمــــــوطــــــحاد الــاالتـــ

TUNISIENNE 
 

 



 

 

 

لتي ي واوطني والجهو" على المستوى ال"بّرا قيد باش المستقبل يكون أفضل إطالق حملة*

 : لف األعمار والمستويات التعليميةمن مخت ألف مستفيد 20000استهدفت حوالي 

 تالميذ/طلبة/نساء في المجال الفالحي/عامالت المصانع  

 

* وضرورة  المجال السياسيتنظيم ندوات ومحاضرات وحلقات نقاش حول حقوق النساء في

تواجدها في مواقع القرار.

 

 

 
 

 2(مناهضة  كل أشكال العنف المسلط على النساء 
 

ال ل أشككجانب مساهمة االتحاد في صياغة هذا القانون الثوري والضامن لحماية المرأة من  إلى

 العنف ، واصل عمله من خالل :

ة توعويذات العالقة والحمالت ال بفضل الندوات والمحاضرات واألنشطة:التوعية والتحسيس

إلى  لفائدة النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله )جسدي،نفسي،جنسي،لفظي،نفسي( التي تهدف

اليات امرأة من كامل و4500وتبسيطه وتفعيله  والتي مست حوالي  58التعريف بالقانون عدد 

سط عاطالت،في الو-،عامالتات العمرية والمستويات التعليمية)من مختلف الفئالجمهورية 

(الحضري والريفي




 

 

 

أنحاء  كامل في جميع النيابات الجهوية لالتحاد)والموزعة على تعميم خاليا اإلنصات والتوجيه

 اكلالهي الجمهورية( من اجل التعهد بالمرأة المعنفة باإلنصات إليها والتدخل لفائدتها لدى

 .خاصة المرأة في األرياف المعنية

 امرأة معنفة )بين الوطني والنيابات الجهوية(  1050بال تم استق 2019في سنة 
 

تولى ت)في كل خلية إنصات(وذلك عن طريق محامية متطوعة  تأمين استشارات قانونية مجانية

الفرق )لصلة ااإلرشاد القانوني لضحية العنف وعند االقتضاء التدخل لفائدتها  لدى الهياكل ذات 

اضى المرأة والطفل،وكالة الجمهورية لدى المحاكم،ق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد

2019في  استشارة قانونية 950األسرة... ( تم تامين حوالي 
 

 ،كما2019معنفة سنة امرأة45تأو 13ركز اإلحاطة والتوجيه فضاء حيث استقبل ماإليـــــواء:
 

 مركزين جديدين  إليواء النساء ضحايا العنف وهما : بتركيزقام االتحاد  

 عنفامرأة  ضحية20حوالي ل: استقبمركز اروي القيروانية بالقيروان -
 

 امرأة معنفة رفقة أطفالها   25: استقبل حوالي مركز بالمهدية -
 

:واالقتصادياإلدماج االجتماعي


ج وزة، دفتر عالالعمل االجتماعي صلب االتحاد )توفير منحة عائالت مع عبر تدخالت وحدة

، منح نياالقتصادي )مراكز التكوين المهوحدة العمل ولحصول على عمل( امجاني، بطاقة معاق، 

 .امرأة 450قروض لالنتصاب للحساب الخاص ...(وقد تم إدماج حوالي 

 
 

 :أشكال العنف

ا العنف للنساء ضحاي % 30بنسبة  والتي سجلنا من خاللها ارتفاع نسبة العنف اللفظي والنفسي

 % 5إلى  في نسبة العنف الجسدي تراجعجهوية  مقابل الوافدات على االتحاد وفروعه ال



 

 

 

 
 

 

 ة :ـــحـالص( 3
 

ئل سبة لمسابالن أولألمراض المنقولة جنسيا  سواءكبرى لصحة النساء  أهميةاالتحاد  أعطىلقد  

عيد الموا كلفضال عن مواصلة استمرار مواكبته ل أبنائهنوصحة  اإلنجابيةذات العالقة بصحتها 

كافحة مي لم،اليوم العالاليوم العالمي لمكافحة السيدا ،مرتبطة بالصحة مثل اكتوبر الورديال

 ...التدخين 

 االتحاد في هذا المجال : أهمأنشطةوتمثلت 

 وي()على مستوى وطني وجهامرأة  880: مست حوالي  الحمالت التوعوية والتحسيسية 

 توبر الوردي : التقصي المبكر لسرطان الثديالمشاركة في الحملة التحسيسية أك -

 خاطربالم تنظيم حصص توعوية للوقاية من األمراض المنقولة جنسيا والسلوكيات المحفوفة  -

ي لفالحاورشات تثقيف صحية لفتيات مراكز التكوين المهني والنساء العامالت في المجال -

 . والسجيناتبالكليبات والمبيتات الجامعية والطلبة 

 

 ة : تم ألوليافي الصحة اإلنجابية والتربية الجنسية ،وحصص اإلسعافات :لدورات التكوينيةا

،منقطعات نيالمتكونات بمراكز التكوين المهمن )من الطالبات، فتاة  480فيها إشراك حوالي 

 ة.على غرار نيابات قابس وسوسة وصفاقس،مركز التكوين الفالحي بشبد، (عن التعليم 

 

  ابات على غرار نيالجهوية  تالنيابيافي صحية متعددة االختصاصات قوافل  5تنظيم

 وتمت بالتنسيق اإلدارات الجهوية للصحة  (-المرسى-مدنين-قابس-زغوان-صفاقس-سوسة

قد ، واءامين الكشف المجاني على عدة نس،تم خاللها تع الديوان الوطني للعمران البشريم

.(ميذ )نساء وفتيات وتال 310استفادت منها حوالي 



 

 

 



 

 

 لبــيـــئة:ا (4
 

نساء حقوق ال تكريسإيمانا من االتحاد بأهمية الحفاظ على البيئة والمحيط، وارتباط البيئة السليمة ب

 اسافي:أسمثل تت األنشطةقام االتحاد بالعديد من  البيئة،وأهمية دور المرأة في الحفاظ على 

  :  الحمالت التوعوية والتحسيسية

 2019نة التي انتظمت بالمدارس والمعاهد والكليات ومراكز التكوين التابعة لالتحاد في س 

ل والتي تهدف إلى ضرورة المحافظة على بيئة سليمة من ك( )على مستوى وطني وجهوي

 .امقدس ااجبالعوامل التي تؤثر عليها سلبا واعتباره  و

 ياباتالن وبعضتنظيم ندوات وحلقات نقاش حول البيئة )في اإلدارة المركزية  م االتحادكما قا

من الشباب  360 سوسة واريانة ونابل (والتي استهدفت حوالي على غرار

 )تالميذ،طلبة،متكونات من مراكز التكوين المهني 

 األنشطة ذات الصلة بالمحافظة على البيئة : 

 تكوينة : سواء التي تمت بصفة تلقائية من قبل شباب مراكز الالمشاركة في حمالت النظاف-

 علىديات ع البلأو تلك التي تمت بالتنسيق م المرسى -على غرار اريانة  المهني التابعة لالتحاد

 المرسى وقابسالنيابات الجهوية غرار 

 وأسة ونيابة سعلى غرار :بغرس شجرة  في مدرسةال بعيد الشجرة مثلما جرت العادةاالحتف -

 شجرة  200اذتم غرس  بشبدة التابع لالتحادالعصري حديقة عمومية أو في المركز الفالحي

 لبيئة مثل مهرجان الورد باريانةالمشاركة في المهرجانات واألنشطة الوطنية ذات العالقة با-



 

 

 

 .على غرار سوسةتزويق وتزيين بعض المدارس واالعتناء بحديقتها  -

 

 

 5(الثــقــــافـــة :
 

ة ظاهرللقطع مع قصوى للمسائل الثقافية في محاولة منها  أهمية 2019االتحاد خالل سنة  أولىلقد 

 خاصة بعد مالحظته انخراط بعض النساءفي األعمال اإلجرامية واإلرهابية . اإلرهاب

 المجال:التي قام بها االتحاد في هذا  األنشطةومن ابرز 
 

 افية:ـثقنوادي  نشيطت


 ع

 :ى المستوى الوطني ل

ية ت الثقافاالدارا الثقافية الممارسة داخله بالتعاون مع أنشطتهتنويع المركز الثقافي ببارطو واصل 

 سرواأل الجهوية مثل حي الخضراء ،الفرق المسرحية، بعث نشاط رياضة اليوغا لفائدة النساء

 خرىاألات إلى مواصلة االختصاص إضافةيطة به ،الشعبية المح األحياءوالفتيات المنحدرات من 

 بالمهدية موسيقى والموجهة إلى العموم. -رسم رقص-من مسرح

 شاب و شابة 270:   2019وقد استهدفت في سنة 


 ع

 :الجهويلى مستوى 

 

ات النيابات الجهوية والتي تتضمن اختصاصات مختلفة ومتنوعة ت ركيز نوادي بمقرا

اول ار رمزية لتكون في متنالعموم بأسع إلى.موجهة ( لعة .)مسرح،رسم،موسيقى،رقص،مطا

 شاب وشابة.  270،الفئة المستفيدة حوالى الجميع

م دي سالوالنساء وكبار السن مركز سي األطفالبعث للمطالعة وتبادل القصص بين  جانبإلى

 .الشابة
 



 

 

 

 :يةــسائــة النــــاضـــالري


 : لتاليةا األنشطةخالل ئية والتي تجسامت  من يهدف االتحاد إلى النهوض بالرياضة النسا

 ت

فارط وسم الالتابعة لالتحاد لنتائج باهرة في الم الجمعية الرياضية النسائية بسوسةحقيق 

 ،سنة15بطولة تونس تحت وقد تحصلت على (2019)

 بط

ية الجمعية النسائس تونس صغريات مشاركة في دورة دولية بالجزائر كبريات أكولة و

 بسوسة

 إح

 اث نادي رياضي نسائي تابع للنيابة الجهوية بزغوان  لفائدة شابات الجهة.د

 إح

 داث نادي رياضي نسائي تابع للنيابة الجهوية بسليانة  لفائدة شابات الجهة

 :ةـــأنشطة ترفيهي

ألكلة الباس التقليدي او رحلة ، مسابقات في ال 20مثل الرحالت الترفيهية التي بلغت 

 يغاربي بسيدممهرجان البسيسة والمهرجان ال،كسكسي بقصر هالل مهرجان الالشعبية، 

ألكلة الباس التقليدي او ، مسابقات في الرحلة  20التي بلغت مثل الرحالت الترفيهية 

 غاربي بسيديممهرجان البسيسة والمهرجان ال،مهرجان الكسكسي بقصر هالل ،الشعبية

في  ،المشاركةقصر هاللو ريانةأر لثقافة والتراث على غراا أيامالمشاركة في ،بوزيد

ثقافة نة الوالمشاركة في ايام الجهات في مدي( الثقافية )شعر،غناء،...التراث.. األمسيات

 الشعبية واللباس التقليدي والموروث الثقافي فيكل جهة األكالتبإبراز



عددين بعد انقطاع دام سبع سنوات إصدارتم اذ :    المرأةمجلة اصدرا إعادة 

 ى صفحة المنظمةعلبصفة دورية شهرية وذلك: "newsletters"نشرية اخبارية  إصدار

بموقع التواصل االجتماعي  وارسالها إلى المنظمات الدولية العضو بها منظمتنا

، رنسيةفاطعة على غرار نيابة سوسة ومقتوامة بين النيابات الجهوية وجهات دولية :اقامة 

 .   نيابة المهدية بمقاطعة فرنسية كذلك



 

 

 

 

 
 

 

 الــطـــفــــولة :)6
 

في العالم العربي  1995 رغم انفراد الدولة التونسية بإصدار مجلة حماية الطفل سنة

 يعيش ،ومصادقتها على العديد من االتفاقيات  الدولية ، ظل قطاع الطفولة في تونساإلسالمي

 لة  اساسا في :تهديدات كبيرة مست من توازنه والمتمث

يل القسري ، بروز ظاهرة التشغ58العنف المسلط على الطفل  جسديا ونفسيا ولفظيا )القانون عدد 

قانون ر )الواستغاللهم للتسول  وهو ما يندرج ضمن قانون ضحايا جريمة  االتجار بالبش  لألطفال

حتشد التحرش الجنسي واغتصاب األطفال )حادثة م،2016اوت  3المؤرخ في  61عدد 

 الرقاب..،االنقطاع المدرسي المبكر

 لذلك ، حرص االتحاد على معاضدة مجهودات الدولة في العناية بمجال الطفولة عبر :

 الحمالت التوعوية والتحسيسية : 

1995 .بحماية حقوق الطفل المنصوص عليها بالمجلة )

تك -

 لرش او االستغالالى التح ريس التربية الجنسية في ثقافة الطفل حتى ال يكون عرضة

ووبارطاألحمرالجبل :على غرار األطفاللالتحادوبعض رياض المركزية  الجنسي باإلدارة

 رةاإلدافي تنظيم حمالت تحسيسية عن العنف الجسدي واللفظي الذي يتعرض اليه األطفال 

وبعض النيابات الجهوية على غرار صفاقس وتونس المدينة المركزية 

ونيابة نابل  -المركزية باإلدارةية من االتجار باألطفالورشة تكوينية حول الوقا

 -مريم -توعية األطفال بتجنب األلعاب الخطيرة عبر االنترنات مثل الحوت األزرق

.االدارة المركزية انتحار بعض األطفال  إلىالبوكيمونغووالتي أدات 



 

 

 

 تنظيم ندوات وحلقات نقاس حول مجال الطفولة

لعدل و بحضور ممثلين عن وزارات ابين الواقع والتشريع " ة " الطفولندوة وطنية حول 

المركزية باإلدارة والطفولةالمرأة  الدينية وشؤونالشؤون 

رس ما 15بتاريخ ""قراءة في النصوص التشريعية الخاصة بالطفولة تنظيم حلقة نقاش حول 

2019

يةمركزال اإلدارةلول تنظيم مائدة مستديرة حول االنقطاع المدرسي المبكر : األسباب والح

أنشطة موجهة إلطارات ومنشطي رياض االطفال  انجاز 

 النفسي والبيداغوجي لطفل التوحد" التأطير "انجاز دورة تكوينية حول 

"صعوبات التعلم عند الطفل"دورة تكوينية حول 

 بارطوب" األطفالالرمزية بروضة  أركاناأللعابتفعيل تنظيم يوم بيداغوجي  حول "

اتها وتوصي  األوضاعلتقييم  األطفالت فجئية لرئيسة االتحاد الى العديد من رياض زيارا

بضرورة االمتثال لمعايير كراس الشروط .

 :لألطفالأنشطة ترفيهية وثقافية تنظيم
 

لتواصل ئل اعن وسا الكتاب واالبتعاد: لتشجيع األطفال على اإلقبال على تركيز نوادي المطالعة

فرع الشابة على غراراالجتماعي 

نيابة بن عروسعلى غرار تنظيم مسابقات في الحساب الذهني  -

المرسى صفاقس و نيابات  على غرارس.قرى األطفال س.ا الطفولة ببعضاحتفاالت بعيد-

وتونس 

صفاقس على غرار نيابة احتضان معرض إلبداعات التالميذ الموهوبين 

ظيم وتن لحمالت التحسيسيةي بإطالق عديد القد اهتم االتحاد بمجال الطفولة على مستوى وطن

ات ذنشطة وكذلك على المستوى الجهوي وقد شاركت جميع النيابات الجهوية في تنظيم أالندوات،

 نيابتي صفاقس وتونس المدينة على غرارعالقة بالطفولة 



 

 

 

 

 

 
 

 

 :ن ـيــنـالمس( 7
 

 :خالل والترفيهيةمنالتضامنية بالمسنين من الناحية االجتماعية  باإلحاطةحيت قام االتحاد 

  لجهويا: حيث يستقبل مركز اإلحاطة والتوجيه على المستوى الوطني و  والتوجيه اإلنصات

تهم لقي طلبامشاغلهم  وت إلىالمسنين  من اجل اإلنصات  وأمهاتناالمئات من آباءنا 

 في : أساساوالمتمثلة  

 تدخالت للحصول على منحة العائالت المعوزة و دفتر العالج المجاني -

 طلب إعانات غذائية او عينية او مالية . -

 عقوق الوالدين  -طلب تدخل قانوني في قضايا تخص النفقة-

 مراكز رعاية المسنين  بإحدىلإليداعطلبات للتدخل لهم  - 

عظم ومشاركتهم في مائدة اإلفطار : في شهر رمضان الممراكز رعاية المسنين إلىزيارات 

ومشاركتهم في  2019االحتفال معهم باليوم الوطني للمسنين : ليالي رمضان المعظم لسنة و

قرمبالية ومنوبة إلى مركزي  على غرار(مسن 50مائدة اإلفطار تقديم هدايا لهم )لحوالي 



 

 

 

مدنين  نيابات  لهم وتقديم العون والمساعدة على غرارجانب زيارات المسنات في مناز

 سوسة  –المرسى -صفاقس القيروان تونستطاوين

 اقس فصغرار مدنين و لفائدة بعض المسنين علىناء مساكن النيابات الجهوية بببعض  تكفل 

 وفي اإلطار :

كتهم د شاروق 2019مركز رعاية المسنين بمنوبة في جوان  إلىقامت رئيسة االتحاد بزيارة 

مسن  30مأدبة اإلفطار وقضت معهم السهرة وقدمت هدايا لفائدة حوالى 

كناهم قر سزيارة النيابة الجهوية بزغوان بالشراكة مع الهالل األحمر إلى بعض المسنات بم  

وتقديم مساعدات غذائية وعينية .  ( )من العائالت المعوزة

ي السن فدم التقم العالمي لكبار السن تحت شعار "احتفال النيابة الجهوية لالتحاد بسوسة باليو

"فرصة وتحد في ان واحد


 

 
 



 

 

 : صوصيةـــياجات الخـالحتذوي ا( 8



 

 

 

ا من إيمان، يعلى المستوى الوطن ىأولكتجربة تركيز خلية إنصات لفائدة المكفوفين قام االتحاد 

 ائدةنصات لفإتم تركيز أول  خلية العناية بذوي االحتياجات الخصوصية العناية حاد بضرورة االت

تشرف عليه خلية العمل  27/06/2019بتاريخ  بالفرع الجهوي لوالية تونسالمكفوفين 

 االجتماعي التابعة لالتحاد بصفة دورية .

ب ،طلعينية ات غذائية/اختلفت مشاغلهم وطلباتهم )مساعد كفيف 105وقد تم اإلنصات إلى 

راء ش، طلب بعث مورد رزق لمعوق، اإلعاقةبطاقة  أوللحصول على منحة العائالت المعوزة 

 ( ... أدوية

ع مالتنسيق وتين بلمناهضة العنف تم تنظيم ند األمميةوبمناسبة االيام الدولية تنظيم ندوات مشتركة

ديسمبر  3بتاريخ "العنف االلكتروني" االولى حول :االتحاد الجهوي للمكفوفين بوالية تونس

 .2019يسمبر د 10بتاريخ  " "العنف المسلط على ذوات االعاقة بكل اشكالهاوالثانية  2019

اظات حفية ،مساعدات غذائتقديم كراسي متحركة،مبالغ مالية ،انشطة بقية النيابات الجهوية : 

 وصفاقس (كبيرة الحجم  لبعض حاملي اإلعاقة العضوية )نيابة المرسى 

 

 

 صاديةـــقوق االقتـــ: الحاـــــانيـث
 

 



 

 

 

 :( االقتصاد التضامني و االجتماعي  1
 

اهم في عي وسلقد انخرط االتحاد الوطني للمرأة التونسية في منظومة االقتصاد التضامني واالجتما

رص وفير الفيا وتساسا في فك العزلة عن الفئات المهّمشة اقتصاديا واجتماعتحقيق أهدافه والمتمثلة أ

 أمامها لتطوير الذات وتحقيق االستقاللية والنجاح .

 :عدة وسائل واليات تتلخص كالتالي المنظومة عبرلقد نجح االتحاد في تكريس هذه 

 

 :التوعية والتحسيسأ/ 

 :لفائدة الفئات المستفيدة التاليةوذلك 

إحدى  ني في:اإلنصات إليهن وتوعيتهن بأهمية التكوين المهيات المنقطعات عن الدراسةالفت

 اص أواالختصاصات العصرية كفيل بان يفتح له آفاق الشغل بسهولة تامة )إما عند الخو

 سواء) المهني التكوين مراكز الى توجيههم .ويتم(االنتصاب للحساب الخاص وبعث مشروع 

( الجهوي المجلس من محالةال او لالتحاد التابعة

ج حوالي  2019في سنة  (من مراكزنا )وطني وجهوي  متكّونة 5000تخرا

ل ي دخوفي عدة اختصاصات و وجدن صعوبة ف فتيات متكّونات بمراكز التكوين المهني

ة سوق الشغل: التوعية والتحسيس  بأهمية االنتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريع خاص

بعث  دية الراهنة ، اإلنصات الى مقترحاتهم، تكوينهم في كيفيةفي ظل الظروف االقتصا

ات متطلبلمشاريع ،، مشاركتهم في دراسة المشروع من كل جوانبه )المرودية ،مدى استجابته 

نة تلقت وحدة العمل االقتصادية في س( . السوق، ظروف الديمومة والنجاح للمشروع..

 .ملف 200لـم يتم االستجابة سوى طلب قرض لبعث مشروع خاص ول 3200حوالي 2019

طرق  : اإلحاطة بهم وتوعيتهم بان في التسويق والترويج اتصعوب واجهنحرفيات  

 تحادالتسويق والترويج تطورت ، وعليهم ان يواكبوا هذا التطور ، إضافة إلى أن اال

 .تدخللفائدتهن  بإشراكهن في المعارض التي ينظمها مجانا  تشجيعا لهن 

قوم ي، ديةألمية ألسباب اجتماعية واقتصاأين ترتفع فيها نسبة ا:وسط الريفينساء في ال

وين عام ن تكم هاتمكينق بإحدى مراكز تعليم الكبار، واالتحاد بتوعيتهم أوال بضرورة االلتحا

الحي فمهارات تساعدها على بعث مشروع تقنيات عصرية و إكسابهافي الميدان الفالحي و 

 .و إدارته

 ية لفائدتهن للحد من ظاهرة التبذير الغذائي حمالت تحسيس-

 ظيم لقاء إرشادي توجيهي لفائدة المرأة الريفية لتشجيعها لبعث مشاريع في المجال الفالحي تن-



 

 

 

 في ط الريتنظيم لقاء للتعريف باالقتصاد التضامني واالجتماعي لفائدة المرأة في الوس -

الفالحيات بمنظومة التغطية  تحسيسي لتسجيل مجموعة من العامالتتنظيم يوم -

 المعتمدياتاالجتماعية"احميني" ببعض

 

 

 
 

 :ياتـــائل واآللـالوس -ب

 : التكوين المهني

 إلىد وذلك يعو 2019سنة  130 إلى 2018سنة  98الترفيع في عدد مراكز التكوين المهني من -

عصر وح المتزايد من قبل الفتيات ، تنوع االختصاصات والتي تهدف الى تماشيها مع راإلقبال ال

االت ، واعتمادها على معاليم تسجيل مناسبة وأحيانا مجانية للحواستجابتها مع سوق الشغل

ية مجان ، واعتمادها على معاليم تسجيل مناسبة وأحيانااالجتماعية واستجابتها مع سوق الشغل

 .ماعية للحاالت االجت

سنة  كوين فيبخصوص مراكز التاالتحاد الوطني للمرأة التونسية ومن أهم اإلنجازات التي قام بها 

2019: 



 

 

 

 على غرار نيابتي صفاقس والمهدية 

ار كوين دبصفاقس و مركز التمركز التكوين ساقية الزيت افتتاح مراكز تكوين مهني جديدة

اوت بقرقنة 13المرأة 

بة التابع للنيابة الجهوية بالمهدية مركز سيدي سالم بالشا

 (مركز التكوين الفالحي العصري بشبدةالراجع بالنظر لالتحاد )الوطني

، قة والتجميلالحال 2019تابعة للنيابة الجهوية بجندوبة سنة تأسيس مراكز التكوين المهني :

ة رينع  الحلويات العصالفصالة والخياطة، صنع  الحلويات العصرية والتقليدية ، ص

 صابون، تركيز ورشات غير قارةفي صنع االجبان والعصائر وصنع الستائر والوالتقليدية

نة/عين غار الدماء المديمعتمدية عين دراهم،  –وتقطير الزيوتبمقر النيابة ومعتمديات

نسلطان غار الدماء/جنطورة فرنانة/ سوق الجمعة جندوبة الشمالية /..بلطة بوعوا

 2019في  بنيابة سليانةلمهني للخياطة والفصالةتأسيس مركز التكوين ا-

خياطة في االختصاصات التالية ال للنيابة الجهوية بجربةتركيز مراكز تكوين تابعة -

 .خياطة الستائر والصالونات /اآلليوالفصالة/الرسم على الحرير والبلور/التطريز 

كاف ة المنوب اقس قرقنةوتعصير وهيكلة وتاهيل جملة من المراكز اريانة زغوان النفيضة صف

 القصرين سليانة قفصة  جندوبة باجة المهدية

كبرى نس التمكين بعض المراكز من معدات جديدة في إطار إستراتيجية االتحاد لفائدة   تو -

 شبدة( -)تونس/ اريانة / المرسى/ منوبة / بن عروس

ال  تعميم وسيقع مستقب 2019وحيد برنامج التكوين المهني : مراكز التكوين تونس الكبرى في ت

 2021-2020التجربة على بقية مراكز التكوين 

ثر اب اكوضع رزنامة امتحانات ومتابعة حسن تطبيقها بجميع مراكز التكوين من اجل  استقط -

نات  عدد ممكن من المتكوا

  flayer / dépliantتطوير أساليب التواصل والتعريف بالمراكز عبر  -

مواقع  ونسيةلخاص ببوابة التكوين المهني لالتحاد الوطني للمرأة التتحيين بنك المعلومات ا -

 التواصل االجتماعي

زيد مت على وهي من أهم المسالك لتسويق المنتوج وترويجه وتشجيع الحرفياالمشاركة في المعارض : 

 اإلبداع وبث روح

 روح بداع وبثوهي من أهم المسالك لتسويق المنتوج وترويجه وتشجيع الحرفيات على مزيد اإل

 : الصعيد الوطنيالمنافسة ، من اهم المشاركات على 

المشاركة في المعرض الدولي للصناعات التقليدية  بالكرم -  



 

 

 

2019تنظيم معرض الحاذقة في دورته الثالثة افريل  -  

2019تنظيم معرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي أكتوبر -  

 2019رض الصناعات التقليدية بالدندانجويلية المشاركة في مع-      
 

 : الصعيد الجهويعلى 
 

ت لتي كثافاالمنستير وجربة وقبلي وتطاوين وقابس بالمعارض على غرار النيابات الجهوية شاركت اغلب 

فت بالمخزون الثقافي لكل جهة )اللباس التقليدي،األكالت األصيلة للجه ض ( عرةمن المعارض  وعرا

 رأة الريفيةوالحرفيات لمنتوجات الم

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 ثـالثـا:الحـقوق االجتـــــماعية 

التقليص من نسبة الفقر حيث حرص االتحاد على تكريس الحقوق االجتماعية للمرأة من خالل 

.ميةألانسبة  والبطالة ومن  

 أ / التقليص من نسبة الفقر والبطالة:

ف االتحاد من األنشطة االلتدهور الوضع االجتماعي في السنوات االخيرة ، نتيجة  ة جتماعيكثـا

 بر :عوالخيرية لإلحاطة بأكثر عدد ممكن من العائالت المعوزة والمعطالين عن العمل وذلك 

ة في قائم دراجهمبشأنها ودراسة أوضاعهم إلنجاز البحوث الميدانية وا استقبال الحاالت االجتماعية -

 .المنتفعين بالمساعدات التي يمنحها االتحاد 

ميع  من قبل اإلدارة المركزية وج  حالة اجتماعية 1200تم استقبال حوالي   2019وفي سنة 

 في مختلف المناسبات إعانات النيابات  الجهوية .وقد تم تمكينهم من 

 

 :2019شهر رمضان 

 يابات ن على غرار . حالة اجتماعية 400ئد إفطار لكامل شهر رمضان لحوالي موا تامين-

 وجربة مدنين صفاقس نابل

ابل ن و اريانة نيابات  على غرارعائلة معوزة  700مساعدات غذائية لفائدة تقديم -

 المدينة تونس  و المرسى و القصرين و سليانةوباجة ودوبة نجو

خاصة   س وإعانة مالية لعائلته بالتنسيق مع مصحاتمع تمكينه من مالبطفل  250ختان -

 نابل-تونس -المسى -صفاقس–اريانة 
 

: 2019 رــــطـــد الفــيـع  



 

 

 

-قابس-تطاوينعلى غرار نيابات من مالبس العيد وأحذية والعاب و حلويات العيد طفل  360تمكين 

سليانة..-قبلي  

:ى ـــحـــاألض ـيــــدع  

على  لدخلاعائلة محدودة  520لفائدة  إضافيةم ومواد غذائية تقديم مساعدات غذائية : لح

 جربة  دنين وم-و تطاوينو اريانةغرار نياباتا

:ة ــيــدرســمـودة الــعـال  

 كل النيابات مساعدة متمثلة في كتب ومواد مدرسية للتالميذ 430تقديم 

تنظيم قوافل تضامنية  لعدة معتمديات بالمناطق الداخلية-  

 رار عديد النيابات على غساهمت فيها عائلة معوزة  220ادت منها حوالي والتي استف

 -القيروانو-تطاوين-و توزر و صفاقسوسوسة و المرسى نابل

ضمن برنامج الخدمة  فتاة من حامالت الشهائد العليا والمعطلين عن العمل من تربص 60تمكين -

هوية  وذلك لتمكينهم من تطوير قدراتهم المدنية التطوعية باإلدارة المركزية وببعض النيابات الج

 ودعم كفاءاتهم .

 



 

 

 

 

 

 ب-التقليص من نسبة األمية :

 األمية الوطنية هو التقليص من نسبة إستراتيجيتهالتي وضعها االتحاد ضمن  األولوياتأهممن 

كل  تسخير إلى، لذلك سعت المنظمة  ة )تقريبا الخمس(عمفز ينسبةوه %19والتي بلغت حوالي 

 الوسائل لتحقيق هدفها والمتمثلة اساسا في :

في .60وأصبح 2018.في مركز 48: حيث كان العدد. الترفيع في عدد مراكز تعليم الكبار -

 جندوبة(-قابس-تطاوين-مراكز تعليم كبار جديدة بالمرسى إحداث) 2019

 2019 في مستفيد  1240الى 2018سنة  845منتفيدات من تعليم الكباربالتالي ارتفع عدد المس
 

هارات موظيف :أي انه إضافة إلى القراءة والكتابة يتم تتدعيم مهارات دارسات تعليم الكبار -

شات رغل : والتي تصقل موهبتها وتفتح لها آفاقا في سوق الش الورشات التكوينية الدارسة بإحدى 

نيابة )يات صنع الحلو -اإلعالمية-الحالقة والتجميل)نيابة سليانة (-خياطةتكوين في الفصالة وال

 .)نيابة نابل ( ورشة لصنع الحلي )نيابة قابس (تربية النحل -صنع االجبان -جندوبة (
 

 

رية( شع تأمسيا)رحالت ترفيهية ، مختلفة : ثقافيةإشراك دارسات تعليم الكبار في انشطة -

نه ا من شا( وهذ )المشاركة في حمالت نظافة بيئية..الحد من التبذير ..( )الصحة االنجابية، توعوية

ع الدارسة على مواصلة التعليم .   ان يشجا
 

التوقيع على اتفاقية تعاون بين االتحاد ووزارة الشؤون االجتماعية لتفعيل البرنامج الوطني -

مركز واستقطاب ماال  50ل إلى يتم بمقتضاها فتح مراكز تعليم الكبار والتي قد تص لتعليم الكبار

ارة دارسة بكل مركز ويساهم في التأطير البيداغوجي للمدرسين على أن تتولى الوز 30يقل عن 

.البرنامج  إطارضبط البرامج التعليمية وتوفير المدرسين والمؤطرين الذين سيتولون التدريس في   

 



 

 

 

 األلمانيةالتونسية و الجمعية  لمرأةلبرنامج عمل مشترك بين االتحاد الوطني  عقدتوقيع على ال-

2019ماي 24يوم : لتعليم الكبار  
 

مركز التكوين الفالحي العصري بشبدةسنوات3برنامج عمل تنمية على 

2019جوان12تعليم الكبار بتاريخ  أساليبمناهج و  يورشة تفكير حول قراءة ف

كمشار 160بمشاركة  جندوبة -القيروان-بن عروس-ر بواليات تونسورشات تفكي 04تنظيم 

ركمشا  120لفائدة تحديد المهن و القطاعات الواعدة موضوع  حولتفكير  رشاتو3تنظيم 

 شاركم  120لفائدة تحديد المهن و القطاعات الواعدة موضوع  حولتفكير  رشاتو3تنظيم  -

القيروان  -جندوبة–من مراكز تعليم الكبار : مشرفين ودارسين + مسيّرين من هياكل االتحاد شبدة  

 2025-2020 سنوات مقبلة5االتحاد في مجال تعليم الكبار لمدة  إستراتيجيةمشروع  إعداد

 بجامعة التعلم مدى الحياة بتونس اختيار االتحاد كعضو -

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 رابـعـــــا: التعــاون الـدولي والعــالقات الدولـية للــمنظمة
 

 
 

 :ية لضور في المحافل الدوـالح (1

  التونسية في معرض الصين  بـ  للمرأةمشاركة االتحاد الوطنيXi4an shaanxi province 

 2019ماي  16الى  10من 

  مشاركة االتحادفي اليوم العالمي للمراة للسالمIWPG تمبرسب 2019ماي  2لى افريإل 26ن م 

  30الى  26من  ـاالتحاد النسائي العربي العام مراكش بالمملكة المغربية مشاركة االتحاد في مؤتمر 

2019افريل 


 ولي للنساء دانتخاب رئيسة االتحاد مستشار قانوني بالمجلس ال 

 

: كـــــشبيـالت( 2


 :االتفاقيات المبرمة على الصعيد الوطني -أ


 2019افريل  26ان إمضاء اتفاقية شراكة بين االتحاد والمعهد العربي لحقوق االنس 

 

 21يه إمضاء اتفاقية شراكة وعمل في مجال األنشطة االجتماعية وتركيز خلية إنصات وتوج 

 . 2019جوان 

  ت لطرقااإمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين االتحاد والجمعية التونسية للوقاية من حوادث
 

  2019افريل  23إمضاء اتفاقية شراكة بين االتحاد ودار الكتب الوطنية 

 في مجال التبليغ  تكوينيةالفساد مع عقد دورات  لمكافحةة العليا ئامضاء اتفاقية مع الهي

 ورية هوالتقصي في كامل تراب الجم



 

 

 

 

 االتفاقيات المبرمة على الصعيد الجهوي  -ب 

 زائري ي الجإمضاء اتفاقية شراكة بين النيابة الجهوية لالتحاد بنابل واالتحاد النسائ

 لجزائريةبوالية غرداية ا

  س المحرباتفاقية شراكة بين النيابة الجهوية لالتحاد بصفاقس وقرية االطفال س.ا.س

 2019جانفي   16في 

 إ

بجربة  ثقافةبرام اتفاقية شراكة بين النيابة الجهوية لالتحاد بجربة  فرع الرياض مع دار ال

 "ال للعنف ضد المراةللمساهمة في مسرح الشارع تحت شعار "

 م

معية جوهو بالشراكة مع  Actabidaابة الجهوية لالتحاد بالقيروان في مشروع شاركة الني

المرأة  لجنة وكاالت الديمقراطية المحلية بتمويل من االتحاد األوروبي  الذي يهدف إلى تفعيل

 وتعزيز التواصل القربي بين البلديات والمواطنين بمنطقة عبيدة .

 ا

 ربوية ت التحاد بجندوبة مع المركب الشبابي للمؤسساتفاقية شراكة بين النيابة الجهوية لالت

 ا

طير ية بني ملعمومبرام اتفاقية تعاون وشراكة بين النيابة الجهوية لالتحاد بجندوبة مع المكتبة ا

 فرنانة

 ا

  لتقليديةعات اتفاقية شراكة بين النيابة الجهوية لالتحاد بجندوبة و المندوبية الجهوية للصنا

 إ

 إلنجابيةصحة اة بين النيابة الجهوية لالتحاد بسوسة و الجمعية التونسية للمضاء اتفاقية شراك

 بسوسة

 إ

 للمناطق تديمةبرام اتفاقية شراكة بين النيابة الجهوية لالتحاد بمدنين و جمعية التنمية المس

 القاحلة 

 

 

خـــاتــمـــة ال  
 



 

 

 

ه لهياكل لنسبةمبدئية بافي شتى المجاالت مسالة  المرأةان مواصلة اهتمام االتحاد بقضايا 

وطنية ت ال،وان تطلعه المزيد ال حدود له وهو ما يميزه عن غيره من المنظما وإطاراته

لوطن يا ا،الن النضال من اجل قضايا الفساد نضال من اجل قضااستشعاره دوليا وما تمّ 

دنية وجزء ال يتجزأ من الحراك اليومي بين مناصري الدولة الم لمنظمتنابالنسبة 

عبر  الرقيوالتقدم  أسبابالهشة والضعيفة المتطلعة إلى كل  للفئاتجتماعية الحامية اال

ن مكثير مازلن قي الالشعب وخاصة منهم النساء الالتي  أفرادالمواطنة الحقيقية لكل 

العنف والتهميش  أشكالمناطق بالدنا يحرمن من ابسط حقوقهن وعرضة لمختلف 

ضة ة مناهورئيسة منظم المرآةوزيرة  أكدتهقاق كما والتفقير واالستغالل وحتى االستر

 االتجار بالبشر.

 

 اناألحين م مالاألعما نقوم به من جليل  إليمانناأيضا إنمنازلنا قادرات على المزيد  إننا

جع وناوفي غياب تكوين حقيقي ومستمر  أصنافهاع كل هياكلنا بمختلف صعبة وبتطوّ 

 .ولهياكلنا إلطاراتنا

 

كثرة وايا سم بكثرة العقل  وكثرة القضحققناهمن انجازات تم في وضع اتّ  كل ما أن    

لينا اثر عمن نسق عملنا و األحيانالمسلط علينا وطنيا وجهويا حدّ في كثير من  الضغط

 كثيرا.

لل ملل او العطاء دون حساب ودون ك بإمكانناانه  أخواتيانه ال مناص من ان نؤكد لكم 

 . مع هيئات دولية مانحة إلدارتناوتعاقدناتنفيذي  لو تمكننا من انتداب مدير

بل مستق على الطمأنينةمسالة التمويل العمومي للجمعيات وتعود  عهائيا منولو ننتهي 

 استقرار . وأكثرراحة نفسية  اكسرونعمل في جوّ  إدارتنا
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