تأطيية
ورقة ر
أيلول/
سبتمي 2019
ر
تونس

ً
اطالق الحملة اإلعالمية حول عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات

يف  16أيلول/
سبتمب قامت جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ( )AFTURDوالمبادرة النسوية األورومتوسطية مع ائتالف
ر
ً
مكون من  8منظمات لحقوق المرأة بإطالق حملة إعالمية حول عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات يف الجزائر  ،مص
 ،األردن  ،فلسطي  ،لبنان ،تونس والمغرب كجزء من الحملة اإلقليمية حول مكافحة العنف ضد النساء والفتيات يف منطقة جنوب البحر
ر
وف تعزيز
األبيض المتوسط بتمويل من اإلتحاد
ري
األوروب .تشك الحملة اإلقليمية المجتمع بأكمله يف منع العنف ضد النساء والفتيات ،ي
والقانوب.
االجتماع
التغيب
ي
ي
تم إطالق الحملة اإلعالمية للمساعدة يف إخراج العنف من المجال الخاص ودعم تغيب المواقف العامة .تشجع الحملة عىل مشاركة
ه قصتك ويخاطب الرجال
قصص العنف ي
الت تعرضوا لها النساء باستخدام الوسم #شنية_حكايتك الذي يخاطب النساء بمعت ما ي
ر
.
ه مشكلتك يدعو الوسم المخصص للحملة النساء إىل مشاركة قصصهن عن العنف ،مع إشاك الرجال للمطالبة بإنهاء هذا
بمعت ما ي
.
الجاب كما يوفر للنساء منصة آمنة للوصول إىل المعلومات حول الخدمات الحالية المقدمة لضحايا
الظلم وتحويل اللوم من الضحية إىل
ي
العنف.
وتبز الحملة التحديات المشبكة يف المنطقة مع معالجة األولويات الوطنية يف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ،ولذلك تم إطالق
ر
ر
.
وب ونشات إذاعية
اإلقليم
الحملة يف وقت واحد عىل المستويي
والوطت وتتضمن الحملة لوحات إعالنية خارجية وأفالم وموقع الكب ي
ي
ي
اإلجتماع يف البلدان السبعة .عالوة عىل ذلك  ،ويشارك يف الحملة
التواصل
مواقع
عىل
كاملة
تغطية
وتغطية تليفزيونية ومقابالت مع
ي
شخصيات مؤثرة من فناني ومثقفي للمساهمة يف النقاش العام ودعم القضية.
ً
اإلجتماع يف المدارس .وهناك
اإلجتماع يف التعليم والقوالب النمطية المبنية عىل النوع
تتناول الحملة أيضا التحبات المبنية عىل النوع
ي
ي
التشيعات التميبية  ،ر
اهتمام خاص بمعالجة ر
ونش المعلومات عن الخدمات المقدمة الحالية للضحايا  ،وتقديم برامج تدريبية للجهات
المعنية (القضاء  ،ر
والشطة  ،والصحة  ،والخدمات االجتماعية) لتعزيز المعرفة المؤسسية ومهارات المستجيبي األوائل.
الخباء المستديرة اإلقليمية حول مكافحة التميب ضد
اضغط/ي هنا لقراءة موجز مؤتمر اطالق الحملة يف ع ّمان ،وهنا لقراءة موجز مائدة ر
النساء ف ر
اإلجتماع
للخباء اإلقليميي بشأن تعزيز المساواة المبنية عىل النوع
التشيعات ،وهنا لقراءة موجز اجتماع المائدة المستديرة
ر
ي
ي
من خالل التعليم .اضغط/ي هنا وهنا وهنا لتصفح ألبومات الصور.
تأسست جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية ( )AFTURDيف تونس يف عام  .1989تتمثل رسالتها يف الدفاع عن حقوق المرأة
الوع والبحوث يف مجال
وترسيخ ثقافة المساواة والمواطنة الفاعلة ،وذلك من خالل الدراسات والمنشورات والتكوين والتدريب ورفع
ي
اإلجراءات العملية ومنارصة ر
التشيعات يف مجال دعم حقوق النساء .لطالما نارصت الجمعية تحقيق التكافؤ والمساواة المبنية عىل النوع
المدب للدولة وحقوق
اإلجتماع ورفع التحفظات عىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميب ضد المرأة (سيداو) والتأكيد عىل الميثاق
ي
ي
االنسان.
وبhttp://www.afturd-tunisie.org :
الموقع اإللكب ي
:
صفحة الفيسبوك http://bit.ly/2lI3oV3

الصحف الطالق الحملة يف تونس.
ر
يرج الضغط هنا لتصفح ألبوم الصور وهنا لمشاهدة تقرير قصب عن المؤتمر
ي
الخبة يف
ه شبكة سياسات تضم منظمات حقوق المرأة من
ضفت البحر األبيض المتوسط .تقدم ر
ي
المبادرة النسوية األورومتوسطية ي
اإلجتماع وحقوق المرأة كجزء ال يتجزأ من بناء الديمقراطية والمواطنة ،وتدعو إىل الحلول السياسية
مجال المساواة المبنية عىل النوع
ي
لجميع الباعات وإىل حق الشعوب يف تقرير المصب.
صفحة الفيسبوكfacebook.com/Ostik.org :
تويبtwitter.com/OrgOstik:
انستغرام instagram.com/ostik.campaign
يرج التواصل مع منسقة ر
لمزيد من المعلومات ر
المشوع هيفاء ذويب 55822382

