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 الشكر    

 

قكككككدم  لكككككي  علكككككى مشكككككروعي السكككككيدة منكككككى قاسكككككم التكككككيالبيداغوجيكككككة  والمشكككككرفةأوال أود أن أشككككككر أسكككككتاذ ي  

االختيككككككار لككككككي مجككككككال  وفتحكككككك  أطيري ال لمككككككي فككككككي  كككككك وسككككككا م   وعلميككككككةإرشككككككاداي م نويككككككة   نصككككككائ  و 

 والنقاش.

د  الككككككل الشكككككككر و اال تككككككرا  للسككككككيد تككككككادق بككككككن مهنككككككي المشككككككرف المهنككككككي األول علككككككى  ربصككككككي  كككككككّلم أقكككككك 

داخككككل فريكككك   الككككّي لككككم اككككدخر جهككككدا لت ريفككككي جأعمككككال الجمعيككككة ويدمككككاجي فككككي جميكككك  األعمككككال اال صككككالية و 

 اإلعال  واال صال جالجمعية.

  هد الصحافة وعلو  اإلخبار.كما أ قد  بتحيا ي إلى جمي  األسا ّة الّان أشرفوا على  دريسي جم
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 مقدمة    
 

المت ل  جضبط اإلطار ال ا     2012اوي    1المؤرخ في    2012لسنة    1227من األمر عدد    12وفقا للفصل  

لنظا  الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظا  "أمد". يخصص السداسي الراج   

مهني   ماجستير  و و  أال  على  خصصنا  ذلم  وينطب   جمشروع  خرج  ويختتم  اال صال  إلنجاز  ربص  في 

السياسي. جاء اختيار  ّا التخصص نتيجة ا تمامنا جمجال اال صال السياسي, و و ما دف نا في مر لة اإلجازة  

بهّا  شغفنا  وزاد  ثرية  والان   جربة  الحكومة,  برئاسة  واال صال  اإلعال   مصال   في  بتربص  القيا   الى 

ة األولى وأل مية الت رف على جوانب أخرى من  االختصاص خالل التكوين االكاديمي الّي  لقيناه في المر ل

 ّا التخصص, اخترنا أن ال يكون التربص في إطار مؤسسة إعالمية أو  يئة بل ضمن أنشطة المجتم   

المدني. واعتبارا ألسباب ذا ية رأانا من المفيد ان ننجز التربص ضمن جمعية جدادة جصدد التف يل  تى  كون  

ة في عملية البناء, واخترنا جمعية لينا بن مهني لتطوي  مكتسبا نا الم رفية وذلم لنا فرتة في المسا مة الف لي

العتباراي عدة أ مها أنها جمعية في طور التشكل, إذ  مث ل الجمعية إطارا مالئما لتطبي  ما اكتسبناه من  

ا تمامنا جحقوق  م ارف ا صالية في م هد الصحافة وعلو  اإلخبار. ومن دواف  اختيارنا  ّه الجمعية أيضا  

 االنسان،  يث اغتنمنا  ّه الفرتة للت رف على  ّا المجال عن الثب والت م  في جوانبه. 

وفي  ّا السياق السياسي، ار أانا ضرورة  مكين النساء من دوراي  كوينية ُ ْ َنى جاال صال السياسي من خالل  

لمشروع جالنجاعة و و ما َسُيلتمس خالل   قديم برنامج متكامل يشمل الّلم  لقاي نقاش. وبّلم  تميز فكرة ا

 عرضنا  ّا التقرير. 
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 اإلطار العام

 

في إطار مشككككروع  خر ج لنيل شككككهادة الماجسككككتير في اال صككككال السككككياسككككي من م هد الصككككحافة وعلو  اإلخبار,  

, ضمن فري  اإلعال  ججمعية لينا بن مهني. 2022مارس    14جانفي إلى    17أجرينا  ربصا دا   شهرين من  

ن التطبيقي متمم لكه و فت  ذ أن التكويإن النظري الكّي  ظينكا جكه جم هكدنكا و و مكا مكننكا من اسككككككككككككككتكمكال التكوي

 أمامنا الباب نحو  نفيّ ما   لمناه و استكماله جممارسة المهنة.

وف ال أ اح لنا  ّا التربص  طوير م ارفنا واكتشكاف المحيط المهني و تى االندماج في الحياة المهنية خاتكة  

في المجككال اإلعالمي  نشككككككككككككككطككة اال صكككككككككككككككاليككة، ممككا ج لنككا نتقن ال ككداكد من المهككاراي  عنككد ال مككل في جمي  األ

 .واال صالي

فري  االعال  واال صككككال أنه عمل  فاعلي ويشككككمل مجاالي  ومن مميزاي ال مل التطبيقي الّي قمنا جه تككككلب 

 سياسية...  إعالميةمختلفة ثقافية 

ها الال الطرفين.   من  فيد سككتإذ ي تبر فرتككة ي و شككارالية  عالقة  فاعليةاتأسككس على    للطلبة  االجمعية  ربصكك  وفر

  أكاديمية او جام ة تكككككككككي ية المشكككككككككروع  النقاش والتشكككككككككاور م  المشكككككككككرفة األكاديمية ا فقنا على ان يكون وب د 

 السككياسككية   وضككعيةالرنا  ّا جمراج ة  ا أكد لدانا خيي.  حقوقالطرح الب د الجندري و لال صككال السككياسككي للنسككاء وي

 جويلية الى اآلن. 25ج د  واال صال السياسي ج د  أملنا للوض  ال ا  للبالد منّ الثورة وخصوتا
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دور المجتمع المدني في تعزيز حضمممور النسممما  في   : القسمممم ا ول

 جويلية 25لى إجرا ات إوصوال    المشهد السياسي
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I.    دور المجتمع المدني في تعزيز حضور النسا  في المشهد السياسي 

 فادانا في  ّا التقرير نقل الت ريفاي واخترنا أن نرالز على  شخيص الحقوق السياسية للنساء والوض  

 جويلية واقتر نا إياه أل مية  حليل ال ناتر المشار اليها. 25السياسي و طوره قبل و ج د 

غة الدسككككككتور الجداد  انتخب التونسككككككيون المجلس الوطني التأسككككككيسككككككي الّي  م  كليفه جصككككككيا  2011في أكتوبر  

  2014و مهد من خالله الى إجراء انتخاجاي في أكتوبر و ديسككككككككمبر    2014فيفري    14المصككككككككادق عليه في 

وسا م القانون المؤسس للهيئة ال ليا المستقلة لالنتخاجاي في ضمان مبدإ المساواة بين الناخبين و المترشحين.  

في تكككن  القرار إذ   تبر مسكككألة جدلية  جّب الناشكككطين في  ج د الثورة  زااد اال تما  جمسكككألة مشكككارالة النسكككاء

مجال  قوق اإلنسكان والمجتم  المدني, وُ رجم  ّا اال تما  من خالل الدفاع عن  قوق النسكاء ومناقشكتها في 

الندواي والمؤ مراي و  زيز  ضككور ن في السككا ة السككياسككية, و جسككد  ّا من خالل سككن جملة من التشككري اي 

انص على التزا  الدولة بدعم النسككاء و حقي     46هن السككياسككية واالنتخابية جالدسككتور, الالفصككل  الضككامنة لحقوق

انص على التزا  الدولة جضككمان  مثيلية    34التناتككب بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة, الّلم الفصككل 

" التا  وال من بلوغ مواق   المرأة في المجالس المنتخبة . إال أن  ّا الحضككككككور لم يمكنها من  حقي  "التناتككككككب

  115قيادية. شككككككمل التغيير أيضككككككا النظا  االنتخابي وقانون األ زاب واسككككككتقاللية اإلعال  من خالل المراسككككككيم  

. سككككا م  الثورة والمجتم  المدني في   زيز الثقافة الديمقراطية, وقد لمسككككنا ذلم أيضككككا في  صككككريحاي  116و

اربية"، أن دور النساء في المجال السياسي "برز أكثر وا س  في المحلل تالح الدان الجورشي لكك "أتواي مغ

  ونس ج د الثورة، ومكنهن الدستور وعداد التشري اي من ضمان  قهن في ممارسة السياسة جأقل عوائ  ".
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 ,shorturl.at/oDHJ7,أتواي مغاربية,على الراجط   2017/ 07/ 21بن جم ة تابرين ,التونسياي والسياسة.. مشارالة ف لية أ   لمي  لصورة الحكومة؟, 1عدد 
(06/05/(2022 
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 القوانين التي تدعم مشاركة النسا  في السياسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبدأ المساواة وعد  التمييز بين الجنسين. فورد بتوطئته أن الدولة  ضمن المساواة   2014كر س دستور جانفي  

 في الحقوق والواجباي بين جمي  المواطنين والمواطناي وال دل بين الجهاي. 

ء على ال نب ضد المرأة،   ريفا تريحا للتمييز  المت ل  جالقضا  2017لسنة    58 ضم ن القانون األساسي عدد  

 .  3ضد المرأة ف ر فه الفصل 

 2014دستور جانفي  1الوثيقة عدد 



  

 6 

 shorturl.at/dzGWX    (05/10/2020 )أر  نيوز,  ونس.. القيادية في "النهضة" يمينة الزغالمي  تهم الحرالة جإ انة المرأة, على الراجط   2عدد 

 
 2017لسنة  58القانون األساسي   2الوثيقة عدد 

 في البرلمان و تأثير القيادات الحزبية على حضورها  النسا تمثيلية   

مكككككن  يكككككث  وذلكككككم بيكككككة داكككككد الكككككدول ال ر ال لكككككىع فكككككي  كككككونسالنسكككككاء فكككككي السكككككا ة السياسكككككية  "م رالكككككة" تميكككككز 

 مثيليكككككة لكككككى إجرائيكككككة جكككككالنظر اإلشككككككاالي اإل داكككككد الاك ن  نكككككألككككككن  كككككّا ال انفكككككي و  و قوقهكككككا،مكانكككككة المكككككرأة 

  .انالنساء في البرلم

 نل إلقصككككائهقصككككاء لككككيس ل ككككد   رشكككك  النسككككاء بككككمككككن  يككككث المقاعككككد في ككككود  ككككّا اإل التناتككككب بلكككك  ذ لككككم إ

" يمينككككة  وقككككد عبككككري النائبكككاي  مككككن  داككككد ال اسككككتنكر ه ككككّا الكككّي القواعككككد الحزبيككككة  و  مككككن قبكككل الواضككك  خاتككككة

الزغالمككككي عككككن اسككككتيائها مككككن مكانككككة المككككرأة داخككككل الحرالككككة، مضككككيفة أنهككككا  ككككرى أن المككككرأة داخككككل النهضككككة لككككم 

 تقلكككككد مواقككككك  القكككككرار الحقيقيكككككة التكككككي  سكككككا م فكككككي بنكككككاء الكككككوطن، ومكككككن المؤسكككككب أال  ترشككككك  أي مكككككن نسكككككاء 

"النهضة لترأس التلتها البرلمانية على الرغم من إسهاما ها النضالية في الحزب 

 على الراجط   ونس .DCAF  ات ل  جالقضاء على ال نب ضد المرأة  2017أوي   11مؤرخ في  2017لسنة  58قانون أساسي عدد  4عدد 

shorturl.at/jzFO2  (07 /05 /2022( 

 

2 

 shorturl.at/oxyNS (20/05/2022 ),على الرابط 2019/ 10/ 19,تمثيلية المرأة في البرلمان الجديد.. إلى الوراء در  ي يسرى, الشيخاو 3عدد 

 

2 
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 كككككرى أن األ ميككككككة ال  كمكككككن فككككككي ال ككككككدد، وينمكككككا فككككككي التموقكككككك  والمناتكككككب التككككككي  تقلككككككد ا المكككككرأة فككككككي الحيككككككاة 

 السياسية.

 
 نسب تمثيلية النساء في االنتخابات التشريعية  3الوثيقة عدد 

د المجتم  المدني جما آل  إليه   مدني في الدفاع  المجتم  ال ةسككككككككا مرغم مالمرأة في المجالس النيابية    ة مثيليند 

 .السياسيةلحقوقهن  و كثيف  مالي المناتفة النساء ق و قعن  

ز برايياي أخرى ضكككككروري التكوين النسكككككاء و اللجوء لتقنلتقليدية في الدفاع ليسككككك  الافية و نال ظ أن األسكككككاليب ا

  و ما سنقو  ج رضه في الجزء الثاني من التقرير.كفاء هم و 
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لفترة التي  م فيها  حرير الة  قوق االنسككككان عموما و قوق المرأة خصككككوتككككا موضككككوعا شككككائكا في أكان  مسكككك

 .الفضاء ال ا وفي  المجلس التأسيسيداخل الدستور الجداد فلقد عاش  البالد  ينها تراعاي 

II.  عالن رئيس الجمهورية التدابير االستثنائيةإالمشهد السياسي منذ 

البرلمان عالن رئيس الجمهورية التدابير االستثنائية و التي  تمثل أساسا في  جميد عمل  إ المشهد السياسي منّ 

ار فاع  الوضككك  الصكككحي ردي  و م   داخل قبة البرلمان  الصكككراع السكككياسكككي   فاقم   إثرجويلية و    25و ذلم في 

وجكاءي تجكاجكاي  طكالكب جحكل البرلمكان  خرجك  ا   .التي مري بهكا  ونس  الكورونكا  جكائحكةالوفيكاي جراء  عكدد  

 .لمطالب الش ب "كاستجاجة " القراراي 

والان   ّه اإلجراءاي االسكككككككتثنائية بداية لطري  طويل نحو  غيير في مالم  الحكم في  ونس و  و ما  ؤالده 

انقالجا    من األطراف الحزبية ذ اعتبره ال داد يو داخلية وخارجية,    قاداي نتا  عدة و ّا ما خلبالتحاليل  القراراي و  

 على السلطة الحرالة النهضة وم   مداد الرئيس اإلجراءاي شهدي المواقب  غيراي البيرة.
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 لتدابير االستثنائية  4 الوثيقة عدد
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سكككا م طر نا لهّه الجوانب في الت رف على التحوالي التي شكككهد ها مشكككارالة النسكككاء في الحياة السكككياسكككية ج د 

نجاز إن نمضكككي قدما في أو سكككا م  ّا التحليل في جويلية    25التحول السكككياسكككي اثر قراراي الثورة الى اليو   

 .للمشروع افكرة مشروعنا ووض نا  صور 

للجمعية دور فاعل في المجال ال ا  غالبا ما اتم اعتبار الجمعية على أنها فاعل اجتماعي ي مل على مسككائل  

 هم المجتم  و حارب اإلقصكككككاء وم  ذلم فإن الجمعية مثلها مثل الحزب   د فاعال سكككككياسكككككيا في  د ذا ها إذ  

نواقص في عمل السلطة  مثل عنصرا من عناتر القوى الم ارضة ألنها غالبا ما  تدارك ج ض ال

أن اال صككال السككياسككي   1993والّلم  حتج على قراراي إدارية جعبارة أخرى.  فإذ اعتبرنا مثل دومينيم فولتون 

 . و ناقل للنقاش الديمقراطي فت تبر الجمعياي من خالل نقد ا ال ا   سير اال صال السياسي

 

III. وأنشطتها  محاورهاالجمعية و 

سككككككككككككنقد  في  ّا الجزء إ دا  جمعية لينا بن مهني والمحاور التي  أسككككككككككككسكككككككككككك  عليها م  الوقوف على أ م   

على أنها ا فاقية بين شككككخصككككين أو أكثر ي ملون جمقتضككككا ا وبصكككفة    الجمعية  2أنشككككطتها. اذ ي رف الفصككككل  

 شعار الجمعية دائمة على  حقي  أ داف جاستثناء  حقي  أرباح".

 الش ار  5الوثيقة عدد 

-DACHEUX Éric, « 5. Les associations dans l'espace public européen »,., Association, démocratie et société civile. Paris, dans : Jean-Louis Laville éd, La Découverte, « Recherches », 2001, p. 165 5 5عد
), (12/05/2022165.htm-page-9782707135001--https://www.cairn.info/181. DOI : 10.3917/dec.lavil.2001.02.0165. URL :  

 

https://www.cairn.info/--9782707135001-page-165.htm
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 إحداث الجمعية 

النسكان   م  أسكيس الجمعية ج د ر يل لينا بن مهني جغاية  خليد مسكير ها ومواتكلة ألعمالها في مجال  قوق ا

 وأسككتاذة أنها مدونة   سككمها الجمعيةالمسككماة جا  وي رف عن لينا بن مهني والخاتككةعن الحرياي ال امة والدفاع 

الان  من بين الّان  م  اذ    وب د ا،في الثورة    اسككككككها الما ان لها   االنسككككككان قوق   و ناشككككككطة في مجال  جامعية

 1الملح  عدد انظر  من الجوائز حصل  على عدد  ا   المجلس التأسيسي.   لإل دااستشار هم 

ات ل  بتنظيم    2011سكككبتمبر    24مؤرخ في   2011لسكككنة    88لمرسكككو  عدد   مهني وفقاأ دث  جمعية لينا بن  

"و حتر  في نشاطها و مويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والت ددية والشفافية والمساواة و قوق   الجمعياي.

 . "اإلنسان

 

 الجمعية:يها  المحاور التي تأسست عل 

النقاش  ول  و  راألفكالتبادل  خل  مجال   جالخصوص:نّالر    وأنشطة،تقاء عدة مجاالي  ال  الجمعية محور مثل  

مختلب النشطاء في المجال السياسي من خالل  ظا راي  لمحور لقاء   و شكيلاالجتماعية  الظروف السياسية و 

في  واآلراء ماية  رية الت بير و داول األفكار السككككياسككككية   واألقلياي،  لدفاع عن  قوق االنسككككان  نقاش و لقاي 

 .الفضاء ال ا 

  :الجمعية على محوريين اساسين ستتأس  

 وثي  األعمال واألنشككككككطة التي قام  بها  و  المحور األول   "ظا  األسككككككاسككككككي لجمعية لينا بن مهني سككككككب الن

"واالجتماعيالمجال المدني والسياسي والصحفي والصحي والثقافي  في المسماة جاسمها الجمعية
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مواتكلة  ّه األعمال واألنشكطة جمختلب المحامل والتقنياي وال مل على دعم المبادراي "ويمثل المحور الثاني  

ع   تمثل مبادئ الجمعية في الدفا" المبادئ الكونية للحرية والمسكككاواة في  ّه المجاالي.التي  رمي إلى  رسكككي   

 .مي  المجاالي المسواة بين الرجل والمرأة في ج ها مأ عن الحرياي و قوق االفراد ومن 

 

 وأهدافها  أنشطة الجمعية 

انجاز الدراسككككككككككاي والبحو  والندواي الرامية إلى  وثي  الم ارف و بادلها ونشككككككككككر ا والمت لقة جالحراك   

 الرامي إلى الدفاع على  قوق اإلنسان والحقوق الجندرية والبيئية والحرياي و دعيمها.

لين  نشككطة دعم القدراي والتشككبيم للصككحفيين والمدونين وخصككوتككا من الشككباب والنسككاء والفاع أمين أ  

  في القضايا االجتماعية والسياسية بتونس وبالبلدان في طور النمو.

الّا ية وزارعي األعضككاء و نظيم الحمالي    مرضككى المناعةدعم األنشككطة الثقافية واالجتماعية لفائدة    

 الصحية التي  هدف إلى التوفير المحكم لألدوية م  التنسي  م  المصال  الطبية الم نية.

 

 جمعية:ال داف،  تولى ولتحقي   ّه األ

 ي  لينا بن مهنذالرى ما من شأنه  خليد تداراي ي أمين  ظا راي و  ✓

 .ودوراي  دريبية و نشيطية نظيم ملتقياي وندواي  ✓

  مكتباي  دا  إإلى بداية من  أثيث مكتباي السجون ضمن  ملة  جمي  الكتب  أسيس مكتباي  ✓

جمعية   عن طري اإليطالية  للكتاب و وس   الحملة لتشمل السجون جمختلب المناط  التي  فتقر 

  .إيطالية
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 هيكلة الجمعية   

  رأاهابوجود أعضاء خارج الهيئة المدارة  دلي ل م  اإلشارة توزع المها  في الجمعية جشكل أفقي ال  را بي 

 :ضمن الرسم البيانيهيكلة الد و تجس مواقفها في جمي  االعمالو 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئة المدارة

جاقي األعضاء

رئيس 
الجمعية

    الهيكلة العامة 6   الوثيقة عدد
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 الهيئة المديرة 

 ثال  سنواي:ل  فترة  متد انتخاجا سريا أثناء جلسة عامة ل  انتخبهم األعضاءعضو    13مدارة من   تكون الهيئة ال

 الهيكلة  7 الوثيقة عدد

الرئيس
الكاتب 
العام

المالأمين

  عضكو مكلككب جككاإلعال
ظ التواتكككل شكككؤون  فككك

ّ اكرة  ال

عضو مكلب 
جال القاي م  
المجتم  المدني  

عضو مكلب 
جأنشطة دعم 
القدراي

عضكككككككككككككككككو مكلكككككككككككككككككب  
جال القككككككككككككككككاي مكككككككككككككككك  
ةاألطراف الر سمي  

عضككككككككككككككككككككو مكلككككككككككككككككككككب 
ككككككككؤون الت نظ يمي ككككككككة جالش 
واللوجستيكي ة

عضكككككككو ملكككككككب جال القكككككككاي 
ولي كككككككككككككككككككة  جالمنظ مكككككككككككككككككككاي الد 

والتشبيم

عضو مكلب 
راساي الصح   ي ة جالد 
و واالجتماعي ةوالبح

عضو مكلب 
جالنشر

عضو مكلب 
ة جالمبادراي في عالق
جاألمراض المزمنة

عضو مكلب 
ينا بتطوير مبادراي ل
تماعية الث قافي ة واإلج
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 المال: وأمينالعام    والكاتبمهام كل من الرئيس   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مها  الل من الرئيس و الكا ب ال ا  و أمين المال  8 الوثيقة عدد



  

 2ع  16 

 

 

 

عمال  اسمممممممتعراض أهم ا   :الثانيالقسمممممممم  

   واالستنتاجاتالمنجزة  
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I.  عمال المنجزة في إطار التربصا 

مجرد  دريب تن ال يكون الأن نكون أ د أعمدة الفري  وقررنا  من أجاعتبار أن الجمعية  داثة التأسكككككككككككيس  مكنا  

مر لة التنفيّ. وذلم  رتكككا منا على االسكككتفادة  بل المشكككارالة الف لية والمرور إلىالت رف على األعمال فقط، 

فقمنا جالمراو ة بين   والحقوقية،اال صكككالية والسكككياسكككية    تهأنشكككط  ي  نوع مجاالمن   أكثر ما يمكن من التربص و

 صككالية والصككحافية وذلم من خالل انجاز محامل ا صككالية  اال  ؛األعمال التي اللفنا بها ضككمن مجاالي مختلفة

  واراي. ندواي و ة والمشارالة في  نسي   ظا رة و وينجاز م ارض الصحاف

كتشككككككككاف عبر المال ظة و المتاج ة و الحواراي انتقلنا سككككككككري ا إلى المشككككككككارالة ال ملية االب د المرور جمر لة و 

والف لية في إعداد جملة من األنشكككككككككطة واالضكككككككككطالع جمها  مختلفة جالتنسكككككككككي  م  المؤطر المهني, ومن  ا ه  

الّلم  تنسككي  م  الصككحافة الو  فحة الرسككميةيدارة الصككو  صككميم محامل ا صككالية  و لندواي  األنشككطة نّالر  نظيم ا

 قمنا ج داد الحواراي  ول اال صال السياسي والمشارالة في  ظا راي وندواي.

 ال القة م  السلطة التنفيّية, التنظيم... ومن بين المكاسب و الم ارف الميدانية نّالر التنسي  م  الصحافة,
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 لمحة تفصيلية عن ا عمال 

 لتظا رة ا ياء ذالرى ر يل لينا بن مهني:المحامل اال صالية أوالل  لنا مهمة إعداد كما 

 الفتات  

 ف  عليه في االجتماع  أا بتصككككككميم الفتاي مختلفة  جسككككككد ما ج د التشككككككاور م  فري  التنظيم واالجتماعاي قمن

 بهدف  طوير ال مل قمنا ج داد الت داالي.و 

 صورة أولية للتصميم:

 
 لألولى ةالالفت  9الوثيقة عدد 
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 الالفتة النهائية  10الوثيقة عدد  

 فيديو:   

 م المحطاي التي داف   عنها و  م عرضككككه في الّالرى الثانية  أ فيداو يجسككككد  ياة لينا بن مهني و  جإعداد قمنا  

 5أنظر الملح  وبرا..لر يل لينا بن مهني في مدانة الثقافة في مسرح األ

 

 

 بالغ صحفي:    

ن ن تمد  صككككككميم واضكككككك  ال يحمل أخيرنا في عملية  نظيم التظا راي و  امهم  االبالغ الصككككككحفي عنصككككككر يمثل  

  .وانلأو الثافة أ ابهرج

 

 

 

 

 

 الفيديو بنية تونسية  11الوثيقة عدد 
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 دعوة: 

 
 الدعوة  12الوثيقة عدد 

 

 

 العالقات مع الصحافة: 

 

 العالقات مع الصحافة  13الوثيقة عدد 
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وذلم عبر  لل مل اال صككككالي   امهم اإدارة ال القاي م  الصككككحافة و التنسككككي  م  مختلب الصككككحفيين  مثل جزء

مشكككاري ها. ولقد أ يح  لنا فرتكككة  ت رف على أنشكككطة الجمعية وأ دافها و لعال  الصكككحفيين وفت  المجال لهم لإ 

  .2022مارس  19المشارالة في  نسي   ظا رة ضمن فري  التنظيم التي التأم  جمدانة الثقافة بتاري  

 7أنظر الملح 

 

 برنامج التظاهرة  14الوثيقة عدد 

 دول تنظيم المداخالت الصحفية ج 15 الوثيقة عدد
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 معرض الصحافة:   

  .م رض تحافة من خالل رتد أ م المقاالي التي خصص  مسا ة إعالمية للجمعية جإعداد قمنا  
 9الملح  أنظر

 معرض الصحافة 16الوثيقة عدد 

 

 ندوات وحوارات  اجتماعات، 

الجمعيكة    منهكانكّالر    يكة,خكارجو   محليكة ّلكم م  جمعيكاي في عكداكد االجتمكاعكاي م   يئكة التنظيم والك  شكككككككككككككككارالنكا

 الحكومة رئاسككة  رئاسككة الجمهورية و ل  ي اسككالمر الما قمنا ج  ي للمرأة  نظيم اليو  ال الموشككارالنا الّلم في اإليطالية  

 ووزارة الثقافة.

 إدارة صفحة الفيس بوك:   

وذلم من خالل   الما ذالرنا في السكككاب ,  المحامل اال صكككالية التي أعددنا ا  نشكككرقمنا جإدارة الصكككفحة من خالل 

في   ا ام  اصكككككككفحة عنصكككككككر الإدارة  مما ج ل منو   ماسكككككككتفسكككككككارا هو اإلجاجة عن    المتلقي التفاعل م  الجمهور

تككورة    يما الفي    . ونقد األنشككطةمباشككر ل داد   فيداوالت ريف جأعمال الجمعية و  شككريم الجمهور من خالل 

  دار نا.خالل إ يسبوكال  صائياي  جسد التفاعل الّي شهد ه تفحة لإل
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 إدارة صفحة الفيسبوك 17الوثيقة عدد 

 

 التنسيق مع مؤسسات في الخارج 

 الجمعية، لصكككككككككككككال     طلب في فت   سكككككككككككككاب   و قديمجمعية  ال  ول  من  لخيص " pilotبيلوي  " مكين مجموعة 

تحميل بيانتهم في موق ها ليتمكن جمي  المسكككككتخدمين من لألتكككككحاب المكتباي المحلية   منصكككككة  وفر "بيلوي "

  . إليها الوتول

 

 
 مجموعة بيلوت 18الوثيقة عدد 
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II. :مالحظات ومقترحات عملية 

تدريب  الجوانب التطبيقية لمقر الالتمرس جمختلب  ر االنفتاح على ال مل الميداني و  جدر اإلشككككككككككككارة أنه في اطا

  ّالر منها : لة  قديم مقتر اي ومال ظاي عمليةو اومح ,عمال التي اللفنا بها رتنا على المراو ة بين األ

 التمشي االتصالي 

قار خاتككككة أن   جاإلعال  ألنه ال اوجد فري  مكلب  في الجمعية مازال جصككككدد البلورة     صككككالي اال التمشككككي    

ن   أ الكككداخليكككة التي  خص الجمعيكككة اال    على الم لومكككاي اال تفكككا   ولنكككا  ا  ككك  ين. المكلفين  م من المتطوع 

 لنا  رية الطرح. ن ال نغض النظر على أي طرف و أ لى  إ ر المهني و مدار الجمعية  دف نا  المؤط 

 

 التمويل 

لى  إ بّلم  ضككطر  و   ها ائ ل   ول الجمعية على مسككا ماي أعضككال   تمد الجمعية على التمويل المطروح ب 

مثكال ذلكم  و الجمعيكة   نجز كا  ج ض االعمكال التي    من   عن البكدائكل   البحكث و   . التمويكل الكّا ي على  الت ويكل  

ممككا يج لنككا  المكتبككاي التي  حككد  جككاالعتمككاد على  برع النككاس جككالكتككب,  الككعلى التطوع    ة المبنيككاألعمككال  

  ن  قيد أنشككككطتها جما أ نها يمكن  أ     أ الت ويل فقط على الموارد الخاتككككة  ن الجمعية  سككككتطي  أ  ل    ل نتسككككاء 

 التمويل الم روض ؟  عليها من      يطرح 

 

الندواي جأن  ن خالل  لقاي النقاش والحواراي و سككمح  لنا طبي ة ال مل في الجمعية م,  مثلما أشككرنا إليه سككلفا

 المجتم  المكدني  قاي نقكاش  ول دورمقر الجمعيكة  لج  شكككككككككككككككلك  ذ إ تم  المكدني.نت رف على دانكاميكيكة المج

ا   د  كإقك  فكرة المشككككككككككككككروع والمتمثلكة في من  كّه النقكاشككككككككككككككاي انبث نطالقكاوا ,ة في جمي  المجكاالي أ وأ ميكة المر 

.الّي سنقدمه في الجزء الثالث من ال مل كاديمية اال صال السياسي و و مشروعناأ



 

  

 
 

تصال  ال اأكاديمية مشروع :  الثالثالقسم 

السياسي
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 التمهيد

فهكا من ال كا مجكال نقكاش عكا  ولكن لم  صككككككككككككككرح جمعيكة لينكا بن مهني عن موقجويليكة ومكا   25مثلك  أ كدا   

 االتككطفاف و  أتسككرع إلتككدار بيان   "  وخ  الحّر والتريث ولم   هاذ عبر لنا رئيس الجمعية انإ  ا د  ّه األ

لكنهككا من خالل و ذلككم محككافظككة على و ككد هككا على  ككد   بيره. و فككاتككا على اسككككككككككككككتقالليتهككا  و ذاك و أم   ككّا  

ة الالمشكككككككروع الّي  تفكير والنظر في  لول عمليجالالقبول   اذ أنخارج الف ل   ي  المقتر ة عليها لم  ب المشكككككككار 

  دا  أكاديمية لال صال السياسي دون اتطفاف م  أي طرف.إالل طر ناه من خ

 يمثل مشكروع األكاديمية الظهور الف لي للجمعية من خالل مشكروع  كوين النسكاء في مجال اال صكال السكياسكي 

جراء استفتاء  إنه من المقرر أة ج د  االتطفاف م  أي طرف. وباعتبار  الجمعي إفي االنتخاجاي وا تراما لمبد 

يجابي للجمعية  كوين نسككاء شككاجاي و  ثهن على المشككارالة  اإلاجاي  شككريعية سككاجقة ألوانها رأانا انه من  وانتخ

 االندماج في الحياة السياسية وخصوتا للترش  لالنتخاجاي.و 

 صكككال السكككياسكككي االمي  جوانبه: أال و و أكاديمية   داثه وناقشكككنا جإعملنا على  الي, مشكككروعنا الّي    نورد فيما

 .ا م في  ف يل استرا يجية الجمعيةلتطبي  ويسلو و مشروع قابل 
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I.  حداث أكاديمية االتصال السياسي إمشروعA.C.P :  

 السياق ال ا  

سكألة مؤثرة في الحياة السكياسكية ومتأثرة في لم اتم طرح إشككالية مشكارالة النسكاء في السكياسكة من فراغ بل  ي م

 تى من  ّه ال وائ  و   ا اي سككاجقا عائقالان  التشككري .ج دة عوائ   حول دون مشككارالة النسككاء  متأثرة.  ن وا د آ

ية الما ذالرنا في الساب  ال  زال  ناك إشكاالي إجرائ ,م  إرساء جملة من التشري اي المساندة لمشارالة النساء

 .القائم على النوع االجتماعي زيو التمي

 طراف األلية وشككككككككككبكة الم لوماي المنقولة التي  ربط بين مختلب  ال القاي التفاعاال صككككككككككال السككككككككككياسككككككككككي  و  

، وتحفيين  ونككككاخبين  ا صاليينو  كا   ياسي من فاعلين سياسيين و فككككراد المكونين للفضاء السباألخص بين األو 

الحدود  فنقد  اال صكككال السكككياسكككي دون الوقوف على التأثير.    وعليهعالميين وبقصكككد  بادل الم لوماي واآلراء وي 

 .والسياسةبين اال صال السياسي  الفاتلةالداللية 

أو اإلعالميون    السكياسكيون   الفاعلون والما أن اال صكال السكياسكي يشكمل النشكاط السكياسكي الموجه الّي يقو  جه  

 ت ل  جقضككايا البيئة السككياسككية و ؤثر مؤسككسككاي والّي ي كس أ دافاا سككياسككية محددة الأو عامة أفراد الشكك ب أو  

من خالل وسكككائل   هامسكككتقبل  المجتم اي والشككك وب   لطة أو الرأي ال ا  والّلم مصكككيرفي النظا  والحكومة والسككك

 اال صال المت ددة والمؤثرة.

ويشكككل  ّا   اشككائكمجال  الب ض اذ ي تبره  للنسككاء متاح  على أنها مجال غير  التصككور الّ ني للبيئة السككياسككية  

 الم ارضين لها.  ومنمجتم  المن  انتقاداي لى إ ن رض ن ال داد من المترشحاي خاتة أردعا قويا للنساء 
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 shorturl.at/oxyNS (20/05 /2022 ),على الراجط 19/10/2019 مثيلية المرأة في البرلمان الجداد.. إلى الوراء در, الشيخاوي يسرى, 6عدد  

  صكب   تى  ,  تمكن من  جاوز ذلميأمر أسكاسكي ل للسكياق السكياسكي  نالنسكاء على  ّه التحدياي و فهمه   رف

  .التمثيلية البرلمانية خصكوتكا رشك  عموما و الفاعالي من خالل الت المشكارالةتكن  القرار و   النسكاء قادراي على

اتأسكككس على  كوين األفراد على اال صكككال السكككياسكككي بهدف   مشكككروع   و  السكككياسكككي,   صكككالاالمشكككروع أكاديمية  

إليه سككككلفا مكنتنا  لقاي الما أشككككرنا لنسككككاء و ل   كوينية و و متكون من دوراي . ن متواز سككككياسككككي    أسككككيس مشككككهد 

نظرا  أل مية اال صكال  و   .يالمجتم  المدني في المشكهد السكياسكالحواراي من الت رف على أ مية دور النقاش و 

 .السياسي و جالّاي قبل االنتخاجاي التشريعية القادمة

م هم الى  ومررناجاءي فكرة "مشكككككروع أكاديمية اال صكككككال السكككككياسكككككي " الّي  حادثنا في شكككككأنه م  الم نيين   

 مر لة التنفيّ.

االنسكككان غااتها األسكككاسكككية   زيز  و قوق كاديمية النسكككاء من دوراي  كوينية  ول اال صكككال السكككياسكككي   مكن اال

 .النساءاالكاديمية متاح لجمي  التسجيل في و  لى الترش  لالنتخاجاي النيابيةإ نفاذ النساء

 

II. دوافع  اختيار المشروع 

األسكككاسكككي ضكككرورة  ف يل  ذ ي تبر الداف   إدة  نشكككاء مشكككروع أكاديمية اال صكككال السكككياسكككي عداإن دواف  اختيارنا  إ

  الوضكك  السككياسككي و المشككهد السككياسككي الّي  في الحياة السككياسككية إلى جانب األسككباب سككالفة الّالر,دور النسككاء  

 مري من خطاجاي عنب اعتداءاي و انتهاكاي قانونية خالل االنتخاجاي عايشته  ونس خالل السنواي التي 

ة التونسية للنساء الديمقراطياي  الكا بة ال امة للجمعييبرز ذلم من خالل عدة  صريحاي نّالر منها  صري   و  

 م ل  مسككككككككككؤولية التمثيلية الضككككككككككعيفة للمرأة إلى النائباي اللوا ي لم   ملن على  كوين  التي  " نائلة الزغالمي  

.ةقضايا النسوية ومشارالة أوس  للنساء في الحياة السياسيكتلة ضغط  ناتر ال

 

6 
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 االستبيان   

إشككككككالية  مثيليكككككة النسكككككاء فكككككي البرلمكككككان بدايكككككة مكككككن المجلكككككس التأسيسكككككي  والت مككككك  فكككككي والتكككككدقي ج كككككد البحكككككث 

ومككككؤثر  مكنككككا مككككن التحليككككل الككككّي قككككد يسككككا م فككككي انجازنككككا لمشككككروع مككككدروس  2019وتككككوال الككككى انتخاجككككاي 

 م   ّه التحاليل قررنا القيا  جاستبيان مبني على ما رتدناه من م لوماي.و 

اعتبككككارا للوضكككك  السياسككككي التككككي عاشككككته  ككككونس مككككن  غيككككراي سياسككككية ار كككككز  صككككميم البرنككككامج علككككى  حليككككل 

علككككى  ككككّا التحليككككل أضككككفنا لككككم يقتصككككر التحليككككل علككككى مككككا ذالرنككككاه سككككاجقا بككككل و مشككككارالة النسككككاء فككككي السياسككككة 

. بهككككككدف الت ككككككرف علككككككى المككككككدني المجتمكككككك وأفككككككراد مككككككن أعضككككككاء فككككككي أ ككككككزاب  شككككككخص  40شككككككمل  ااسككككككتبيان

     نظر مختلفة. وجهاي 

فككككي  للنسككككاء كثككككراألغلبيككككة اؤيككككدون فكككككرة  ككككأطير النسككككاء وأنهككككا  سككككا م فككككي  ضككككور أ والمككككا  ظهككككر النتككككائج أن

 .الّلم التأكيد على أن القياداي ال  فت  المجال للنساء في المشارالة الف لية المشهد السياسي.

   
 االستبياننتائج  19الوثيقة عدد 
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حضور النساء في المشهد السياسي و البرلمان

أهمية الدورالذي تلعبه  النساء في المشهد السياسي

ي تكثيف تأطير النساء للترشح في االنتخابات التشريعية يساهم ف
حضور النساء في المشهد السياسي

اليات فعلية حضور النساء في التمثيلية البرلمانية يساهم في طرح إشك
تهم النساء

مختلف نتائج االستبيان

ال نعم



  

 30 
 15الصفحة  , ونس,الريديف ,النوع االجتماعي 7عدد 

III. أهداف المشروع 

جغياب   تسم   السياسية  التشريعية المر لة  الّي خلفه  و   السلطة  السياسي  الفراغ  البرلمانم   جاءي فكرة    , ل 

 هدف الى   .موجهة للنساءالتي  تمثل جاألساس في دوراي  دريبية   صال السياسي  اال كاديمية  أ ي  و ,المشروع  

 ي  االنتخاجاي التشريعية القادمة و   السياسية في  نلتقديم مشاري هفي الحياة السياسية و   نف يل دور  لت  ن   أطير 

لسياسي  النساء في المشهد ا ضور    الساب  أنمفتو ة لجمي  النساء في جمي  المناط . والما ذالرنا في الجزء  

لمشروع نخص ومن بين األ داف المرسومة لتحقي   ّا ا,  م قد   السياسي في  ونس  والوض وضعيف      جا 

 جالّالر:

وردي في فصله الثالث "  نظيم ملتقياي وندواي   والتي م  النظا  األساسي    نسجم داف الدورة التكوينية   أ ن  إ

أنشطة دعم القدراي والتشبيم للصحفيين والمدونين وخصوتا من    و نشيطية و أمينو مالي ودوراي  دريبية  

 عية والسياسية بتونس وبالبلدان في طور النمو."  الشباب والنساء والفاعلين في القضايا االجتما

المهمة  من   النساء  يالمهاراي  يمكنها دعم  القدرة على  التي  الفاعل  اكتساب  السياسي  و   اال صال  الخطاب 

 النساء قضايا  ةالتفاوض مناتر سترا يجياي اال صال و واالّلم ال القاي م  الصحافة واالعال  ثر و المؤ 

   .للحمالي االنتخابية والترويج مقاربة النوع االجتماعي و 

  ف يل دور النساء   ✓

 عم مشارالة النساء في السياسة  د  ✓

 اهدف المشروع الى  كوين مختلب المشارالاي في مجال  قوق االنسان.  ✓

االجتماعي  اعتماد   ✓ النوع  االجتماعي  1مقاربة  جالنوع  والرجال ال  من  جصفة  "ن ني  النساء  أدوار  أن 

بل   الجنس  الوالدة  سب  عند  ثقافيطبيعية  نتاج  اهت ي  جاألدوا...أذ  االجتماعي  النوع  مفهو    , رم 

و   النساء  من  لكل  المجتم   يحدد ا  الصور...التي  و  الواجباي  و  والحقوق  والمسؤولياي  وال القاي 

" الرجال... ويكتسبها األفراد من خالل التنشئة االجتماعية 7 
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 "SWOT" الرباعي  حليل

 إلى  خاللها من  نهدف و المشكككروع  دراسكككة  على  عد ا سككك  التي  تقنياي ال  أ م  من" SWOT"  الرباعي  حليل  ي تبر

  الداخلية  المشكروع جوانب   جمي   على الت رف  على قادرين  نصكب   وبالتالي المشكروع جوانب   جمي   على الت رف

  بنجاعة  المشكككروع   نفيّ  في  ّا  يسكككاعدنا  و  للمشكككروع  واقعية  نظرة  التحليل  ّا خالل من  ونكتسكككب  الخارجية  و

 .التهداداي  وأخيرا الض ب نقاط و الفرص  و القوة عناتر التالية الصورة خالل من نقد 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 التحليل الرباعي 20الوثيقة عدد 
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IV.  سياسي :التصال اال كاديمية أتنفيذ مشروع 

لكن المر لة التطبيقية  از المشكككككككككككككروع ودراسكككككككككككككة جمي  جوانبه و   تبر المر لة النظرية مهمة في التخطيط إلنج

 .لهاجسدة مكملة وم

 

    
 قسم التصميم                               

 
 

 التطبيق  قسم          

 

 

 

 التصميم 

 تصميم الشعار 

و م  عملية التصككميم على مرا ل   (Adobe Illustrator)  أدوبي إليسككتريتورقمنا ج ملية التصككميم جاسككت مال  

 لم بهدف  صميم ش ار يجسد المشروع.وذ الل مر لة قمنا ج ملية  طوير للتصميم  عدادة و في
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 رتصميم الشعا  21الوثيقة عدد 

 

 الش ار النهائي الم تمد 1-أ

و جما أن  . المختلفة اال صالية المحامل في استخدامه اتم  شرالة أو  جارية ل المة  مثيل   عن  و عبارة الش ار

للتأكيد على االستقاللية والحياد األكاديمية و الجمعية المنظمة لها ار أانا اعتماد علم  ونس    الش ار ي زز تورة

خاتة أن الدوراي التكوينية موجهة للنساء ومن  ,يحمل الش ار أساسياي مشروع أكاديمية اال صال السياسيو 

"          "الال      على أن  كون الخل ية في شكل "فقاعاي   عتمدناة أخرى ا خالل وجه المرأة أكدنا ذلم و من نا ي

  ال لم و الّلم ألنه يضفي  رالية. األ مر مناللون  واستو ينا
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 محامل اتصالية متعددة  

أكاديمية اال صكككككككككال السكككككككككياسكككككككككي   جمشكككككككككروع من خاللها قمنا ج ملية جحث عن أ م المواق  التي يمكن الت ريف

A.C.P  و انطالقا من األرقا  الواردة في الصكككورة التالية ار أانا أن نصكككمم محامل لكل من ال يسكككبوك خاتكككة

 مشارالة في األكاديمية.أنه يحتل المر بة األولى والّلم جاقي التطبيقاي. وستنشر  ّه المحامل م  راجط ال

 

  "Facebook  يسبوكال "لصفحةالترويجية  الالفتة •

 ترتيب مواقع التواصل االجتماعي  22 الوثيقة عدد

 الفتة الفيسبوك  23 الوثيقة عدد

1200px 

600px 
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  ية واعتمدنا صكككالالمحامل اال" لكل "Adobe Photoshop فو وشكككوب  أدوبي  قمنا ج ملية التصكككميم جاسكككت مال

 خل  انسجا  بين الل المحامل. أ مية  و يد الهوية البصرية قصد  إلدراكنا على  وية جصرية مو دة.

 نجسد من خالل  ّه الصورة اليف سيتم نشر الالفتة و التفاعل م  الجمهور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تورة  جسيدية للالفتة قمنا جإعداد ا  24الوثيقة عدد  
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  "Instagram")إنستغرا ( الترويجية  الالفتة ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 أنستغرام ةالالفتالوثيقة عدد 

 "instagramالصورة التجسيدية التي قمنا جإعداد ا للالفتة"  26الوثيقة عدد 

1080 px 1080 "post" 

1080px 1920px "story" 
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 "التويتر "Twitter الترويجية الالفتة ❖

 التويتر" Twitter "للنشر على تفحة في

 

 تويتر الالفتة 27الوثيقة عدد 

 

 

 الفيديو الترويجي   

  .ثانية   40اعتمدنا على فيداو قصير يحتوي على  في الت ريف جالمشروع و  امهم  االترويجي عنصر يمثل الفيداو  

فيكداو    "  لننتجAdobe premie Prذلكم جكاالعتمكاد على برنكامج " أدوبي بريمير بر "قمنكا ج مليكة "المونتكاج" و 

واضكككككافة المقاط   واعتمدنا مؤثراي انتقالية بين مقاط  الفيداو ومؤثراي على مقاط  الفيداو والصكككككوي نفسكككككها،

 16  أنظر الملح  عدد واألتواي وال ناوين.

1024 px 

512px 
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 التقطي  التقني  28الوثيقة عدد 
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 االشتراك في الدورة التدريبة 

 18ح  عدد ملظر الن أ. االشتراك عبر راجط و رسل الترشحاي الى البريد االلكتروني للموق اتم 

 

 
 المشاركة في األكاديمية 29الوثيقة عدد 

 

 ملف تمويل المشروع   

خاتككة أنه الما ذالرنا في السككاب  الجمعية   ول على  ,مثل  ّه المشككاري  سككاسككياي أ  تبر مسككألة التمويل من  

 دا  شكككككككراكة م  منظمة أو ار أانا أن نقد  ملب  مويل بهدف إ ي جمعية جصكككككككدد التشككككككككل. فو   مويل ذا ي.

 17أنظر الملح  عدددعم مالي من مؤسسة راعية لمثل  ّه المشاري . 
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 لملف التموي  30الوثيقة عدد 

 مشاريع لمنظمات المجتمع المدني  مقترحاترصد دعوات تقديم  

التي  طلقها الجمعياي أو المؤسساي الداعمة لمثل  ّه مشاري   الكّلم رتدنا دعواي الترش  من خالل  قديم  

 لهّه الدعواي: . نقد  مثاالالمشاري  الداعمة للديمقراطية

 
 دعوة لمنظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحات  31الوثيقة عدد 
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 البرنامج التكويني لألكاديمية 

سكككياسكككي يمهد الطري  أما  المشكككارالاي في  حقي   ضكككور الفي اال صكككال  على  كوين النسكككاء  ار كز البرنامج  

مقصككككود  نا أنه عاي   و ال  االبير  امؤثر ار قي إلى  طل اي المجتم  التونسككككي الّي قط  شككككوط  قوي و خطاب 

  غيير النظا  السياسي.و الثورة ال  جارب مختلفة

والحككككككككا  جاإلضافة إلى مساعدة   ون السياسكككككككي ون التقنياي التي يست ملها الفكككككككاعلالل  "ي تبر اال صال السياسي  

سكياسكية للتواتكل م  الناخبين  السكياسكي الالمهنيين في مجال النصكيحة الأ ل االختصكاص في ميدان اال صكال  

و الل التقنياي المسكت ارة من ميدان التسكوي  التقنية سكبر اآلراء وال القاي ال امة واإلشكهار فضكال    مواطنينو ال

عن اسككككككككككت مال التكنولوجياي الحداثة الاإلعال  اآللي و الوسككككككككككائل السككككككككككمعية البصككككككككككرية المتطورة الالوسككككككككككائل 

 2اإللكترونية فكي مجال السياسة

 

 البرنامج نلمحة تفصيلية ع 

 .لى  كوين النساء على محاور محددةار كز البرنامج ع
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برنامج مفصل 32الوثيقة عدد 

• يلة الرسالة المرسل أو المصدر المستقبل المتلقي القناة و الوس
رج  الصدى التأثير التشوي  اال صال و مكونا ه

.و و أساس ومضمون عملية اال صال: النشاط السياسي.1•
ياسي ذا ه أو اإلعالميون أو الجمهو : القائم جاال صال.2• .رو و الس 
.االقناع من خالل الرسالة السياسية: األ داف3•
مارسه القائم و ي قناة اال صال ليتجسد النشاط السياسي الّي يُ : الوسيلة4•

جاال صال

اال صال السياسي و عناتره

موما ي تبر الخطاب أ م أرالان عملية اال صال السياسي ع•
قبل اهدف الخطاب السياسي للتأثير من خالل اقناع المت

برأي أو  ثه لتبني قضية ما أو فكر ما 
مصدر الخطاب قناة الخطاب الجمهور الخطاب الجمهوري •

الخطاب النخبوي 

الخطاب السياسي

ال القاي م  الصحافة •
ّالر أن كيف نحق  التأثير في المجال ال مومي و نخص  نا ب•

المجال ال مومي  و المجال الّي اتم فيه النقاش ال ا  و
الحجاج ال لني في قضايا  هم الشأن ال ا 

وسائل ال ال  و التواتل االجتماعي 

رية النظا  القانوني اإلعال  السياسي   ر بط جاألساس  •
االعال  السياسي جالنظا  السياسي ين قانون اإلعالم و االنتخابات و قوان

الضامنة لحقوق النسا  

مقاربة النوع االجتماعي •
النسوية الجندر •
الحرية الديمقراطية النظا  السياسي الدولة السلطة •

ممفراداي و   اريفها  

كيف نقد  برنامج انتخابي مقن 
اال صال ويدارة األزماي
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 مشي المتبع  تال 

  .اال صالية للمشارالاي على مستوى الخطاب و التسوي  قدراي ال طوير   ✓

 .لمت لقة جاالنتخاجاي و السياسة حليل القوانين ا  ✓

 .اال صال ويدارة األزماي  ✓

 .سياسي و  ناسقه م  الخطاب  نامجبر الي ية ال مل على   ✓

 .ارالاي م  سياسيين و  بادل النقاشنقاش  جم  المش لقاي   ✓

   . جارب ساجقة وطنية و دوليةعلى من االطالع  ن مكينه  ✓

  .فهم الداناميكية االجتماعية و الثقافية التي  كمن وراء مفهو  النوع االجتماعي ✓

الي ية ادماجها في المشكهد  الت رف على مختلب الحدود التي   ي  انخراط المرأة في السكياسكة و م رفة  ✓

 .السياسي

جمسككككككككككككا مة  امة في  قوق النسككككككككككككاء نتيجة    لم يقمن  2019ن النسككككككككككككاء في برلمان   ناك من ي تبر أ ✓

راف قصد أن  كون    تمد الم ااير على  شريم الل األط  وعليهمالءاي القيادة إالحزبية و   االنقساماي 

مثيلية نسككككككائية  تسككككككا م في  كوين  ل المشككككككارالاي   بين  ةنشككككككأة ال القاي السككككككياسككككككي  يةالدورة التدريبية بدا

    .االختالفاي الحزبيةمتماسكة رغم 

 في المشهد السياسي. أل ميتهاخاتة  ستخدا  المؤثر لوسائل التواتل االجتماعياال دريباي على  ✓

   

 

اتم    تهافي نهااو   جودة التدريباي وعد  االنحيازضككككككمان  لهيئة المدارة لرقاجة مسككككككتمرة من قبل ااتم خالل الدورة 

 .في  صميم الدوراي القادمة ي تقييماال سهم  ّه و من قبل المشارالاي  ها قييم
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 ير اختيار المدربين .يمعا 

 يجب أن اتمت  المدرب جمرونة في الت امل  ❖

 على المشارالاي  ال يحمل خل ية سياسية يمكنها التأثير ❖

 معاير اختيار المشاركات    

ي تمد اختيار المشكككككارالاي على م ااير شككككككفافة  قو  بتحداد ا الهيئة المدارة و يصككككككادق عليها جاقي األعضكككككاء       

 .متقارباي من  يث التجربة السياسيةو  المناط شاجاي من جمي  

 وجستي        لالتنظيم ال 

                                                                                                                              للقاعة التي سن تمد ا خالل الدوراي التكوينية. انموذج يما النقد  في   امهمرا ال ب التنظيم اللوجستي دو 

 
 التدريبقاعة  33الوثيقة عدد 

مكيفاي الهواء  ,  التدريبية  ي اإلضاءة, الم يناالحواسيب, :   األجهزة والم داي يجب أن  كون القاعة مجهزة جكل  

ورؤية  اي بين المشكارال  التفاعليتي   في  ر يب شككل الجلسكة ل الشككل الدائري و اعتماد    .التوتكيالي الكهربائيةو 

 لشاشاي ال رض.جيدة 
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    جدول االعمال المتب 

 
 جدول األعمال  34الوثيقة عدد 

 

 آفاق المشروع •

إمكانية متاج ة المجموعة المشككككارالة األولى ورشككككاي عمل أخرى بهدف مواتككككلة  مكين النسككككاء من مكاسككككب  

 ا صكككالية عدادة, على مدى طويل  سكككا م في  طوير مهار هم اال صكككالية. ويمكن أن  تم دعوة المشكككارالاي في 

الدورة األولى م  المشكككككككارالاي الجدد " المشكككككككارالاي في الدوراي القادمة التي سكككككككتنظم "بهدف خل   فاعل مهم 

 يشج  المشارالاي على خوض التجربة.
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 خاتمة  ال

 

مكننكا التكدريكب من الت رف على دانكاميكيكة عمكل المجتم  المكدني والجمعيكاي. وسككككككككككككككا مك  في  كويننكا ل القكاي  

فاعلين سياسيين وأفراد من المجتم  المدني من نا ية واإلعالميين والصحفيين من نا ية أخرى. ووفر  ّا  م   

على عداد األطراف. وخصكككككوتكككككا أنه الان لنا  رية ال مل و شكككككريكنا في جمي  األعمال    امنفتح  ا فاعلي  مجاال

 واالجتماعاي. 

خصية واستثمار الل ما اكتسبناه من  كوين نظري كما  وتلنا من خالل  ّه التجربة من استكشاف قدرا نا الش

النقاشككككاي التي قمنا   اإلخبار. الما سككككا م  الحواراي و وخبراي خالل التكوين الجام ي جم هد الصككككحافة وعلو 

 بها في  أطير مشروعنا.

 

 المكاسب  •

رنا م   شككككككاو   وعند رالة في مختلب األنشككككككطة  اج لتنا نندف  للمشكككككك عمالأ ل مل المشككككككترك م  الجمعية لتطوير  ا

 .مشروعللنهائيا  يها بنعبري عن جمعية المدارة لل هيئةالمدرب المهني وال

 ت وباي     •

سككككتتضككككمن االكاديمية   ي التمويل في عالقة ج دد الدوراي جهتنا عند انجاز المشككككروع  امن الصكككك وباي التي و 

 ّا أيضكككككا جالتمويل خاتكككككة أن الجمعية    إضكككككافة دوراي أخرى و ار بط  يمكنناأ     2022دورة وا دة في سكككككنة  

     .المشروع ميزانية داثة التأسيس و عدد أيا  الدورة في ار باط جالتمويل 

 مقارباي  •

  قابل للتطوير م  ا ضاح األف  السياسية

 سبل  طوير المشروع  •
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رنامج في الدوراي  قد اتم  طوير  ّا البضكككمن برنامج محدد و  قد  االكاديمية دوراي  دريبية    ىفي دور ها األول

 القادمة.

 

التدريبية   الدورةخاتكة أن  الحضكور. بادل األفكار م   اللمة و   شكارالاي فيها الم  قد  ختتا  الدورة سكيكون بندوة ا

في   ذلم  يسككا مذ . إلتخاطب م  الجمهورادعم مشككارالة النسككاء في السككياسككة و   ولية نحواأل ي الجهود   األولى،

يصكككبحن  امالي   سكككياسكككية  وم   ولي المشكككارالاي مناتكككب   .دور النسكككاء في الحياة السكككياسكككية بناء وعي  ول

فكر الّي اؤيد مسا مة النساء في السياسة ال  يحملن  عليهو حملة االنتخابية  الأثناء  الوعي و ج د  رشحهن و لهّا 

.ةمكانة ال ملية االنتخابي و جالتالي التراليز على بناء الوعي  ول أ مية التصوي  ويبراز
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 قائمة المحتويات
 1 ................................................................................................................................... مقدمة    

 2 ............................................................................................................................... اإلطار العام 

I.  ي المشهد السياسي
 
ي تعزيز حضور النساء ف

 
ي ف

 4 .............................................................. دور المجتمع المدن 

ننالقواني  ن   
ننالنساءنمشاركةنتدعمننالت   

 5ن..........................................................................نالسياسةنف 

ننالنساءنتمثيلية   
لماننف  ننونالبر  6ن...................................................نحضورهانعىلنالحزبيةنالقياداتنتأثب 

II . 8 .............................................. نائية المشهد السياسي منذ إعالن رئيس الجمهورية التدابير االستث 

III .  10 ....................................................................................... الجمعية ومحاورها وأنشطتها 

 11ن............................................................................................................نالجمعيةنإحداث 

ننالمحاور   
 11ن..................................................................................نالجمعية:ننعليهانتأسستننالت 

 12ن.................................................................................................نوأهدافهانالجمعيةنأنشطة 

 13ن..............................................................................................................الجمعيةنهيكلة 

 14ن........................................................................................................نالهيئةنالمديرةن 

نالمال:ن   15ن..............................................................نمهامنكلنمننالرئيسنوالكاتبنالعامنوأمي  

 16 ....................................................................... استعراض أهم ا عمال المنجزة واالستنتاجات القسم الثاني: 

I. بص ي إطار الير
 
 17 ................................................................................................... األعمال المنجزة ف

 18ن...............................................................................................ناألعمالننعننتفصيليةنلمحة 

 18ن................................................................................................................نالفتات 

 19ن.................................................................................................................نفيديو:ن 

:ن   
 19ن.........................................................................................................نبالغنصحف 

 20ن.................................................................................................................ندعوة:ن 
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 20ن............................................................................................نالعالقاتنمعنالصحافة:ن 

 22ن...................................................................................................نمعرضنالصحافة:ن 

 22ن.....................................................................................ناجتماعات،نندواتنوحوارات 

 22ن.........................................................................................نإدارةنصفحةنالفيسنبوك:ن 

نال   
 23ن................................................................................نخارجالتنسيقنمعنمؤسساتنف 

II .  :حات عملية  24 ....................................................................................... مالحظات ومقير

ن   
ننالتمش   24ن............................................................................................................ناالتصال 

 24ن.......................................................................................................................نالتمويلن 

 25 ................................................................................. اسي مشروع أكاديمية االتصال السيالقسم الثالث : 

 26 ................................................................................................................................... التمهيد

I.  وع إحداث أكاديمية االتصال السياسي  A.C.P   : ............................................................................ 27مشر

II. وع  28 .................................................................................................. دوافع  اختيار المشر

 29ن....................................................................................................................ناالستبيانن 

III. وع  30 .......................................................................................................... أهداف المشر

IV.  : وع أكاديمية االتصال السياسي  32 ........................................................................ تنفيذ مشر

 32ن.....................................................................................................................نالتصميمن 

 32ن......................................................................................................نتصميمنالشعار 

 34ن...........................................................................................نمحاملناتصاليةنمتعددةن 

ويجر ن   37ن....................................................................................................نالفيديونالب 

نالدورةنالتدريبةن   
اكنف   39ن.......................................................................................ناالشب 
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نامج  ننالبر  
 41ن..............................................................................................نلألكاديميةننالتكويت 

نامجن   41ن.......................................................................................نلمحةنتفصيليةنعننالبر

ن  ناختيارنالمدربي    44ن...........................................................................................نن.نمعايب 

 44ن...........................................................................................نمعايرناختيارنالمشاركات 

 ن 
 44ن..................................................................................................نالتنظيمناللوجست 

 47 .................................................................................................................................. الخاتمة 

 ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52 عالمراج
 56.................................................................................................................ق,........................................................ حمالال
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نن,أصواتن2017/ن07/ن21الحكومة؟,نلصورةنتلميعنأمنفعليةنمشاركةنوالسياسة..نن,التونسياتنصابريننجمعةنبنن1نعدد

 4ن..........................................................................نSHORTURL.AT/ODHJ7, (06/05/(2022نالرابطنمغاربية,عىل

نننالقياديةنتونس..نننيوز,نأرمن2نعدد  
ننيمينةن"النهضة"نف  نن)ن SHORTURL.AT/DZGWXنالرابطننعىلن,المرأةنبإهانةنالحركةنتتهمننالزغالم 

 6ن...........................................................................................................................ن(2020/ن10/ن05

ننSHORTURL.AT/OXYNSنالرابطن,عىل2019/ن10/ن19,در الوراء إلى  الجديد.. البرلمان في المرأة تمثيليةنيسرى, الشيخاوي 3نعدد

 6ن.........................................................................................................................ن(ن2022/ن05/ن20)

ننقانون 4نعدد نننمؤرخن2017نلسنةن58نعددنأساس   
ننعىلنتونسن.DCAFنالمرأةنضدنالعنفنعىلنبالقضاءننيتعلقن2017ننأوتن11نف 

 6ن.......................................................................................................................................نالرابطن

 .DACHEUX ÉRIC, « 5. LES ASSOCIATIONS DANS L'ESPACE PUBLIC EUROPEEN »,., ASSOCIATION, DEMOCRATIE ET SOCIETE CIVILE 5ن5عد

PARIS, DANS : JEAN-LOUIS LAVILLE ED, LA DECOUVERTE, « RECHERCHES », 2001, P. 165-181. DOI : 

10.3917/DEC.LAVIL.2001.02.0165. URL : HTTPS://WWW.CAIRN.INFO/--9782707135001-PAGE-165.HTM, 

 10ن...........................................................................................................................ن(12/05/2022)

ننالمرأةنتمثيليةننيرسى,نالشيخاوين6نعدد  
لماننف  ننSHORTURL.AT/OXYNSنالرابطن,عىلن2019/ن10/ن19در,نالوراءنإلنالجديد..ننالبر

 28ن.......................................................................................................................ن(ن2022/ن05/ن20)

 

ننالنوعنمقاربةنإدماجنكريديف,دليلن7نعدد نناالجتماع   
 30ن.................................................ن2020العمومية,نالسياساتنف 
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29/10/2013,URL,https://doi.org/10.4267/2042/15353,(13/5/2022) 

 

 

 

 



  

 
54 

 جدول الوثائق 

ي  دستور 1 عدد الوثيقة
 5ن...........................................................................................................ن2014 جانف 
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 13ن.................................................................................................................نالعامة الهيكلة 6   عدد الوثيقة

 14ن..........................................................................................................................نالهيكلة  7 عدد الوثيقة

 15ن.........................................................................نالمالننأمي  ننونالعامنالكاتبنونالرئيسنمننكلنمهامن8 عددنالوثيقة

 18ن...................................................................................................................نلألولننالالفتةن9نعددنالوثيقة

 19ن................................................................................................................نالنهائيةنالالفتةن10نعددنالوثيقة

 19ن.......................................................................................................نتونسية  بنية الفيديو 11 عدد الوثيقة

 20ن........................................................................................................................نالدعوة  12 عدد الوثيقة

 20ن.....................................................................................................نالصحافة  مع العالقات 13 عدد الوثيقة

 21ن.............................................................................................................نالتظاهرة برنامج 14 عدد الوثيقة

 21ن....................................................................................نالصحفية المداخالت تنظيم جدول 15 عدد الوثيقة

 22ن.............................................................................................................نالصحافة معرض 16 عدد الوثيقة

 23ن......................................................................................................نالفيسبوك صفحة إدارة 17 عدد الوثيقة

 23ن..............................................................................................................نبيلوت مجموعة 18 عدد الوثيقة
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 29ن...............................................................................................................ناالستبيان  نتائج 19 عدد الوثيقة

ننالتحليلن20نعددنالوثيقة  31ن...............................................................................................................نالرباع 

 33ن.................................................................................................................نرنالشعا تصميمن21نعددنالوثيقة

 34ن.......................................................................................ناالجتماعي  التواصل مواقع ترتيب 22 عدد الوثيقة

 34ن.............................................................................................................نالفيسبوك الفتة 23 عدد الوثيقة

 35ن...................................................................................نبإعدادهانقمنانللالفتةننتجسيديةنصورةن24نعددنالوثيقة

 36ن...............................................................................................................ن25 أنستغرام الالفتةنعددنالوثيقة

ننالتجسيديةنالصورةن26نعددنالوثيقة  
 36ن.........................................................ن"نINSTAGRAMنللالفتة"نبإعدادهانقمناننالت 

 37ن..................................................................................................................نتويتر  الالفتة 27 عدد الوثيقة

ننالتقطيعن28نعددنالوثيقة  
 38ن................................................................................................................نالتقت 

 39ن.....................................................................................................ناألكاديمية في المشاركة 29 عدد الوثيقة

 40ن...................................................................................................................نالتمويل  ملفن30نعددنالوثيقة

 40ن.........................................................................نمقترحات  لتقديم المدني المجتمع لمنظمات دعوةن31نعددنالوثيقة

 42ن...............................................................................................................نمفصل  برنامج 32 عدد الوثيقة

 44ن.................................................................................................................نالتدريب  قاعة 33 عدد الوثيقة

 45ن.................................................................................................................ناألعمال جدولن34نعددنالوثيقة
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 المال  

 58ن....................................................................................................................................ن1نعددنالملحق

 58ن....................................................................................................................................ن2نعددنالملحق

 59ن....................................................................................................................................ن3نعددنالملحق

 59ن...................................................................................................................................ن4نعددنالملحقن

 60ن....................................................................................................................................ن5نعددنالملحق

 60ن..........................................................................................................................نيديوالفن6نعددنالملحق

 61ن....................................................................................................................................ن7نعددنالملحق

 62ن....................................................................................................................................ن8نعددنالملحق

 62ن....................................................................................................................................ن9نعددنالملحق

 69ن..................................................................................................................................ن10نعددنالملحق

 70ن..................................................................................................................................ن12نعددنالملحق

 70ن...................................................................................................................................11 عددنالملحق

 71ن..................................................................................................................................ن13نعددنالملحق

 71ن..................................................................................................................................ن14نعددنالملحق

 71ن..................................................................................................................................ن15نعددنالملحق

 73ن..................................................................................................................................ن16نعددنالملحق
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