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 :  أوكسفام، عزيمة األشخاص لمحاربة الفقرمقدمة

 

شاركون تأوكسفام هي منظمة عالمية تمثل الماليين من األشخاص ممن ي

المبدأ القائم على أساس أن العالم غني بالموارد وأن الفقر ليس 

أمرًا حتميًا. فمنذ نشأة منظمة أوكسفام كمؤسسة خيرية صغيرة في 

، تحت إسم "لجنة أوكسفورد لإلغاثة من المجاعة"، نمت 1942عام 

أوكسفام نموًا كبيرًا لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية 

ستقلة في مجالي اإلغاثة والتنمية. وتدار أوكسفام الدولية الم

مراكزها منتشرة حول  منظمة زميلة 19 اليوم كاتحاد دولي يضم

منظمات محلية  بلدا بالتشارك مع 90العالم تعمل في أكثر من 

 للفقر. وعالمية أخرى من أجل التوصل إلى حلول دائمة

المواقف المنحازة  مع شركائها المحليين تتبنى منظمة أوكسفام

أي  في المحافل الدولية دون للشعوب الفقيرة والمستضعفة

أوكسفام  إعتبارات أو إنتماءات سياسية أو دينية. فعالميًا تتعاون

مع الهيئات المعنية في األمم المتحدة وتشارك بإنتظام في 

ك مع منظمات عديدة دولية أخرى منها إجتماعاتها الدولية وكذل

سبيل المثال مؤتمرات منظمة التجارة العالمية، والمنتدى  على

االقتصادي العالمي، ومؤتمر األمم المتحدة السنوي حول التغير 

المناخي. وتبذل أوكسفام قصارى جهدها للتأثير في السياسات 

 العالمية التي تؤثر على فقراء العالم.

وكسفام اليوم مقتصرة على محاربة المجاعات بل لم تعد نشاطات أ

على محاربة أسباب نشوء تلك المجاعات وعلى إيجاد سبل لتمكين 

للقضاء على الفقر،  الناس من إعالة أنفسهم بأنفسهم وتوفير حلول

كما تقوم المنظمة بالعديد من النشاطات في مجاالت التعليم 

واالحتباس الحراري،  والديمقراطية وحقوق اإلنسان ومحاربة اإليدز

 750التجارة العادلة فهناك  فضالً عن افتتاحها للعديد من مراكز

حيث تباع  منتشرة في أنحاء بريطانيا وحدها، مركز تجاري ألوكسفام

عادلة بهدف إفادة المنتجين   فيها منتجات البلدان الفقيرة بأسعار

 الفقراء.

 

 

 

 

https://www.oxfam.org/en/our-governance
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 رؤيتنا

عالم خال من الفقر والعمل على إيجاد  حول إيجاد أوكسفاممنظمة   تتمحور رؤية

اإلجتماعية لعالم يتمتع  والمساواة من شأنها تعزيز مفاهيم العدل حلول

  كاملة. الجميع بحقوقهم فيه

 أهدافنا

كجزء من حركة  هو العمل على إيجاد حلول دائمة للفقر يالرئيس هدف المنظمة

األشخاص لتأمين  فام بالعمل لتمكينعالمية من أجل التغيير، تجتهد أوكس

 مستقبل آمن وعادل وخال من الفقر.

 تحقيق أهدافنا

لتحقيق أهدافنا نحن نعمل على تنفيذ برامج التنمية المستدامة القائمة على 

والمساعدة  الحقوق ورفع الوعي لدى الشعوب وقيادة الحمالت الجماهيرية

مع شركاء محليين وعالمين  نعملاإلنسانية في حاالت الكوارث والصراعات، حيث 

 للظلم والفقر. تحدى األسباب المؤدية في

 

 في تونس: أوكسفام

كنفدرالية، تجمع منظمات وطنية في شكل تعمل أوكسفام العالمية 

تنشط في إطارها، كما تعمل في دول الجنوب عموما من خالل مكاتب 

الكنفدرالية، على تمثل فروعا إلحدى المنظمات الوطنية األعضاء في  

غرار أوكسفام نوفيب الهولندية التي تعتبر المنظمة األّم لمكتب 

 تونس.

تكّون فرع اوكسفام نوفيب تونس، كفرع لجمعية أجنبية في نوفمبر 

 ويهدف إلى:، 2011لسنة  88، بمقتضى المرسوم 2011

 المساهمة في إنجاح مسار التحول الديمقراطي في تونس -

المجتمع المدني التونسي وخاصة الجمعيات العاملة مساعدة  -

 في مجاالت حقوق اإلنسان وحقوق المرأة

 المساهمة في التعريف ونشر آليات وثقافة الحكم الرشيد -

 المساهمة في عملية اإلغاثة اإلنسانية بأنواعها. -
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 2020إلى أفق اإلطار االستراتيجي 

فيه المواطنون يجتمع  تتمثل رؤية أوكسفام في أن تكون تونس بلدا  

النوع االجتماعي التفاوت المبني على  والمواطنات لتقليص

دولة القانون في إطار والتباينات االجتماعية واالقتصادية 

 . والمحاسبة

 

لتحقيق هذه الّروية ترى أوكسفام بضرورة تغيير األمور على ثالث 

 مستويات: 

  النوع االجتماعيل تحقيق العدالة في مسألة من خال .1

بما  في السياسات االجتماعية واالقتصاديةالحوكمة وتحسين  .2

يكفل النفاذ العادل إلى الموارد والخدمات خاصة للفئات 

 األكثر تهديدا 

قادر على التنظم وعلى تبليغ صوته   مجتمع مدنيباالعتماد على   .3

 شاركة المواطنين.والمشاركة الفّعالة في خلق فضاءات لم

 

طبقا للقراءة العامة ألوكسفام تشمل أبرز أطراف التغيير لتحقيق 

النساء والشباب والفئات االجتماعية المعّرضة أكثر من مجتمع عادل  

. فعندما يضمن المواطنون استقالليتهم غيرها للمخاطر والتهديدات

ويتعزز وعيهم بحقوقهم سيتمكنون من المطالبة بها. بدعم من 

منظمات اجتماعية قوية وناشطة وشاملة وتحالفات مع أطراف أخرى 

على المستويات المحلية والوطنية والعالمية يمكن للشخصيات 

والمجموعات الناشطة تعزيز مبدأ مساءلة الدولة التي سُتبادر 

بتحّمل مسؤولياتها من أجل ضمان العيش الكريم الخالي من كل أشكال 

بذلك سيساهم دعم التغيير في السياسات التمييز لكل المواطنين. و

والممارسات والسلوكيات واألفكار والُمعتقدات على المستوى الشخصي 

وداخل الُمنظمات والمؤسسات الحكومية وفي الخيال الُمشترك في 

تغيير ُمجتمعي سيمّكن أكبر عدد من األشخاص من التمتع بحقوقهم بصفة 

الثقافية والسياسية شاملة ومن المساهمة في تغيير النماذج 

 وأنماط التصّرف في الشأن العام.
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 ثالثة أهداف للتغييروتعتمد هذه االستراتيجية على 

 وعدالة النوع االجتماعي النساءحقوق 

وخاصة منها األكثر عُرضة للمخاطر والتهديدات ُتطالب بحقوقها  النساء

بيئة واالقتصادية في  بحقوقها السياسية واالجتماعيةوُتمارسها وتتمّتع 

 .عادلة ومتكافئة خالية من كّل أشكال العنف

 القتصاديةوا حوكمة السياسات االجتماعية

على المستوى  السلطات العموميةباالعتماد على مقاربات تشاركية تقوم 

سياسات إلعادة توزيع الثروات وتقليص التباينات الوطني والمحّلي بوضع  

االجتماعية واالقتصادية لفائدة المجموعات الُمهّددة خاصة منها الشباب 

 والنساء في المناطق الُمهّمشة.

 فضاء المجتمع المدنيحماية 

في   حّقهم في الُمشاركةُيمارسون    النساء والشبابوخاصة منهم    واطنونالم

 يساهم مجتمع مدني رسمي وغير رسمي يتمّتع بحُّرية التنظم وتبليغ صوته و

 وخاصة منهم الشباب.فضاءات لمشاركة المواطنين بصفة فّعالة في خلق 
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 منهجية العمل
 عمليا بالمهام التالية: يقوم فرع أوكسفام نوفيب تونس

 البحث عن منظمات تونسية تشترك مع أوكسفام في أهدافها  -

تقييم قدرات المنظمات التونسية من أجل دعمها عن طريق  -

أو غيرها من منظمات كنفدرالية  أوكسفام نوفيب بهولندا

 أوكسفام العالمية.

مرافقة الجمعيات والمنظمات التونسية الشريكة للحصول على  -

أو غيرها من  ت عن طريق أوكسفام نوفيب بهولنداتمويال

 منظمات كنفدرالية أوكسفام العالمية.

متابعة تنفيذ الجمعيات التونسية التي تربطها عقود مشاريع  -

أو غيرها من منظمات كنفدرالية  مع أوكسفام نوفيب بهولندا

 أوكسفام العالمية.

ريع تعزيز قدرات الجمعيات التونسية التي تربطها عقود مشا -

أو غيرها من منظمات كنفدرالية  مع أوكسفام نوفيب بهولندا

 أوكسفام العالمية.

بناء الشراكات والتحالفات للمساهمة في كسب التأييد  -

والمناصرة في مجال حقوق االنسان وحقوق النساء في ما يتعلق 

 بمجاالت االطار االستراتيجي لفرع أوكسفام بتونس.

 

الت في شكل منح، تسند لها تتلقى الجمعيات الشريكة تموي •

أو غيرها من منظمات  مباشرة من طرف اوكسفام نوفيب هولندا

 .كنفدرالية أوكسفام الدولية

تونس تمويالت لنفقاته التشغيلية قصد القيام فرع يتلقى  •

 بالمهام المبينة أعاله.

يتلقى فرع اوكسفام تونس تمويالت خصوصية للقيام ببعض  •

للمشاريع المشتركة مع الجمعيات التدخالت المكملة 

والمنظمات الوطنية، تحول للفرع من من طرف اوكسفام نوفيب 

 هولندا أو غيرها من منظمات كنفدرالية أوكسفام الدولية.

في حاالت معينة، يتولى فرع تونس تحويل تمويالت مباشرة إلى  •

 جمعيات تونسية في إطار عقود مشاريع.
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 ENOUGH !حملة "كفى عنف" ضد النساء  

 هوالندا(أسبانيا )ألمانيا،تمويل من أوكسفام 

تهدف  دولة 90في اطار حملة دولية تقودها اوكسفام في أكثر من 

القضاء على العنف ضد النساء،قام الفرع في مرحلة أولى  إلى

بانجاز دراسة تحليلية نوعية للقيم المجتمعية المؤسسة للعنف 

في تونس، ثم عقد عدد من الورشات لبناء الحملة  الجندري

كما شارك أعضاء فريق عمل مساواة  .2019واالستعداد الطالقها في 

التدريبية المتعلقة النوع االجتماعي في عدد من اللقاءات 

 بالحملة الدولية .

 

بالتعاون قام فريق الحملة بتطوير استراتيجية تواصلية وقد  هذا

مع مجموعة من مجموعات بؤرية  4، وتنظيم JWTمع شركة التواصل 

الجمعيات التي تعمل على قضايا الشباب والنساء الشباب الناشط في  

والية صفاقس والقصرين ومجتمع الميم ووزارة المرأة في كل من 

 وتونس وجندوبة.

إقامة فنية دامت ثالثة أيام شارك فيها خمسة تنظيم  تمّ كما  

بات عملن على انتاج نصوص فنية إبداعية على طريقة "الصالم" اش

وتتوجت حول المعايير االجتماعية التي تكرس المنظومة األبوية. 

عرض فني بعنوان "اتعدى عليا" بمقهى ثقافي اإلقامة الفنية ب

يوما للنضال ضد العنف المسلط  16، في إطار أنشطة بوسط العاصمة

 على النساء.

كما عمل فريق أوكسفام على وضع استراتيجية متكاملة للحملة على 

.سنوات 3مدة   
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التحالف الوطني الجمعياتي ضد العنف: "قانون يحمينا من 

 بالحّق".العنف 

   AECID:  الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي والتنميةمصدر التمويل

 الشركاء:

  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات •

  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان •

  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية •

   رابطة الناخبات التونسيات •

  2019مارس    تاريخ انتهاء المشروع  – 2018  جانفي  تاريخ انطالق المشروع •

 

الجمعيات الحقوقية والنسوية  عدد من يتكون التحالف اساسا من

 60الرائدة في الخارطة الجمعياتية بتونس، و يضم اكثر من 

جمعية، محلية وطنية و دولية. و تضم الهيئة التسييرية للتحالف 

إلى جانب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الرابطة 

التونسية للدفاع عن حقوق االنسان، و جمعية النساء التونسيات 

بحث حول التنمية، و جمعية بيتي، و الرابطة التونسية لل

للناخبات، و جمعية وعي، و الفيديرالية الدولية لحقوق االنسان 

والشبكة االورومتوسطية للحقوق، اضافة الى منظمة اوكسفام 

 بصفتها منسق التحالف

 

 

 

 

 

تنخرط مجهودات التحالف ضمن اإلستراتيجية الوطنيةالمتعلقة  •

لعنف ضد النساء والفتيات، لتساير بذلك بالقضاء على ا

إستراتيجية وزارة المرأة، الى جانب الفاعلين الدوليين 

المشاركين في مراقبة تطبيق القانون الذي نص على إنشاء 
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للعنف ،الى جانب إنشاء مراكز لالستماع   مرصد وطني للتصدي

 ورعاية الضحايا.

 

فريق العمل الذي تم و على سبيل المثال، شارك التحالف في  •

وضعه من قبل الوزارة المعنية بشؤون المرأة من اجل تفعيل  

القانون، وقام في اطار جلستي عمل، بمشاركة مالحظاته 

الميدانية و توصياته العملية من أجل تحسين التنسيق بين 

مختلف األطراف المتدخلة والعاملة على مكافحة العنف ضد 

 المرأة.

لسنة  58متابعة تطبيق القانون عدد يقوم التحالف اليوم ب •

على مستوى وطني ومحلي، في كل من القيروان ومدنين  2017

وباجة وتونس الكبرى. و ذلك بفضل ثراء الشبكة الجمعياتية 

الناشطة صلبه، ونتيجة العتماد مقاربة تشاركية و شاملة 

للنساء ضحايا العنف، و الفاعلين من مؤسسات معنية بالمتابعة 

 رد بنص القانون آنف الذكر.طبق ما و

قام    و في هذا الصدد، •

التحالف بتنصيب 

تنسيقيات جهوية في كل  

من باجة والقيروان 

ومدنين وتونس الكبرى، 

متكونة من المجتمع 

المدني والمندوبيات 

الجهوية )على اعتبار 

المرأة  مندوبية

والشؤون اإلجتماعية 

عنف ضد المرأة والصحة والفرق المختصة في البحث في جرائم ال

والقضاة(. وذلك قصد متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع 

  واتخاذ التدابير الالزمة كما جاء في نص القانون

كما قام التحالف بتدريب الصحفيين على كيفية التعاطي اإلعالمي  •

مع مسألة العنف المسلط على النساء وتم بذلك إعداد دليل 

   صحفي.

برى للسلوكيات و القيم المجتمعية يولي التحالف اهمية ك •

المتنوعة، و ذلك بغية العمل على مواجهة التحديات التي قد 

تعترض تطبيق القانون على ارض الواقع. و يتنزل هذا التمشي 
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ضمن ارادة تهدف الى الوصول الى اكبر عدد ممكن من الفاعلين 

)الفرد عبر سلوكياته، المجتمع عبر قيمه، و الدولة عبر 

تها و سياساتها العامة(، و ذلك من اجل ضمان تغيير  تشريعا

 مستدام فيما يتعلق بالقضاء على مختلف اشكال العنف

 

قام التحالف الوطني الجمعياتي ضد العنف بالشراكة مع وزارة و

 أدلةالمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن بتقديم خمسة 

 من:التعهد بالنساء ضحايا العنف بحضور كل حول ارشادية 

وزارة الداخلية )الوحدات المختصة بجرائم العنف ضد  -

 النساء من شرطة وحرس وطني(

 وزارة العدل )القضاة( -

 وزارة الصحة  -

 وزارة الشؤون االجتماعية  -

 وزارة المرأة  -

كما نظم ندوته السنوية للوقوف على مدى تطبيق القانون وتحديد 

باقتراح البدائل وتحديد الصعوبات والنقائص في ذلك، قصد القيام  

 مجاالت المناصرة وتعبئة المشاريع.

مقترح للمرحلة الثانية من المشروع لنفس هذا وقام الفرع بتقديم  

 يل.جهة التمو
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 مشروع صوت و قيادة النساء في تونس 

 : الشؤون الدولية لكندامصدر التمويل

 أوكسفام كيبيكالشركاء: 

 2024فيفري تاريخ االنتهاء:  2019فيفري تاريخ االنطالق: 

 

والتنظيمية  يهدف هذا المشروع الى تدعيم القدرات الهيكلية 

للمنظمات النسوية والنسائية, حيث يرتكز على ثالثة أصناف من 

 التمويالت:

 ، لبناء قدرات الجمعياتعلى المدى المتوسطتمويل خط  -

والتجديد في مجال العمل  تمويل للتشجيع على االبتكارخط  -

 النسوي،

، لتعزيز إمكانية التجاوب السريع مع تمويل تفاعلي -

 السياقيةالمتغيرات 

لدى وتم في هذا االطار امضاء اتفاقية شراكة مع الوزير 

الهيئات الدستورية  المكلف بالعالقة مع رئيس الحكومة

 بحضور السفارة الكندية، والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان

 وإقامة االجتماع األول للجنة قيادة المشروع 
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سالسل القيمةالفالحية )زيت  في المساواة عدم من لحدا

 المرحلة الثانيةمثاال(    - تونس في الزيتون

     OSF- منظمة تمويلال

الجمعية التونسية ، االتحاد العام التونسي للشغل : الشركاء

جمعية النساء التونسيات للبحث حول ، للنساء الديمقراطيات

  االقتصادية و االجتماعيةالمنتدى التونسي للحقوق ، التنمية

 

 2020 سبتمبر: تاريخ االنتهاء2018 أفريل: تاريخ انطالق المشروع

 

يهدف المشروع إلى الحد من عدم المساواة في 

، ويركز المغرب وتونس  المجال الزراعي في

في تونس على تهيئة الظروف الضرورية لتحسين 

الريفيات ظروف العمل واألجر لفائدة النساء 

وصغار المزارعين في مجال إنتاج زيت 

 الزيتون في تونس.

وفي إطار متابعة أنشطة المرحلة األولى من 

المشروع، واالستعداد لمرحلته الثانية، 

إطار   والهادفة إلى الحشد والمناصرة لفائدة

ظروف الئقة للعمل الموسمي  قانوني ينظم

ومراجعة اإلطار المنظم للتجمعات الفالحي 

 مهنية للعملة وصغار الفالحين،ال

 

 

 اطار العمل الفالحي الموسمي ظروفتحسين انجاز دراسة حول  -

حول تطوير السياسات الفالحية خاصة في انتاج   يةومذكرة توجيه

 زيت الزيتون 

مع ممثلين عن القطاع الخاص إلنتاج زيت الزيتون عقد لقاءات  -

 في القطاع. والعامالت العاملين ظروفللتفكير معا حول تحسين 

 تشخيص مواطن تعزيز قدرات شركاء المشروع -

 تنظيم لقاء مفتوح للتعريف بالمرحلةالثانية من المشروع -

 إنتاج محامل سمعية بصرية  -

العمل في القطاع  وفظرحول  2019في ديسمبر طالق حملة توعوية إ -

الفالحي الموسمي مركزين على التفاوتات والالمساواة التي تعاني 

منها العامالت, تم بث ومضة تحسيسية مصورة على القناة الوطنية 

 األولى وومضة صوتية على راديوهات وطنية.
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II. وكمة السياسات االقتصادية ح

 واالجتماعية
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 البلدية المساءلة المواطنين، مشاركة :بلدية مرصد

 والالمركزية

  - األوروبي اإلتحاد تمويل و داخلي تمويل مصدر التمويل:

  محلية جمعيات  8و البوصلة منظمة: الشركاء

 

 2019 أكتوبر  :تاريخ االنتهاء   2016جانفي: تاريخ االنطالق

 

المجالس البلدية المنتخبة من خالل واصل المشروع متابعة أشغال 

من البلديات لمتابعة العمل   بعددعة من الراصدين المتطوعين  مجمو

جمعيات محلية في   7دعم    تابعالبلدي.  بالتوازي مع هذا العمل ،  

واليات، وتم دعم  8تنفيذ المشاريع بالتعاون مع البلديات في 

المشاريع ، بما في ذلك الجمعيات الكتساب مهارات عملية في تنفيذ  

التواصل والتخطيط. كما مكنت المشاريع النموذجية من خلق شراكة 

 ،بين منظمات المجتمع المدني المحلية والمجالس البلدية المنتخبة

وكانت هذه فرصة للجمعيات المحلية لتتمركز كعنصر فاعل يمكن 

لية االعتماد عليه في تعزيز العالقة بين المواطنين والسلطات المح 

 .المنتخبة حديًثا

الجمعيات التي تم دعمها في اطار 

مشروع، باإلضافة الى البوصلة هي: ال

جمعية جسورنا ، جمعية قابس الفاعلة 

بسوسة، جمعية االنتصار من أجل المرأة 

الريفية بسيدي بوزيد، جمعية رابطة 

الناخبات التونسيات بجندوبة، جمعية 

نمية رؤية بقبلي، الجمعية التونسية للت

البشرية والتدريب باريانة، جمعية منحلة 

المواطنة بتوزر، وسيتم دعم جمعية 

 ة.المنتدى التونسي للشباب بوالية منوب

وتمت الموافقة من قبل اإلتحاد األوروبي على التمديد في فترة 

 . 2019الى أكتوبر  2019أشهر اي من افريل  6المشروع  لمدة 
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 مؤشر العدالة الضريبية  

 -نوفيب ألوكسفام العامة التمويالت:مصدر التمويل

 لإلقتصاد التونسي المرصد: الشركاء

 2019 مارس  :تاريخ االنتهاء   2016ديسمبر: تاريخ انطالق المشروع

 

 ورسم األدبيات، مراجعة تعتمد على دراسة تنفيذتابع الفرع 

 تونسي مؤشر لوضع الفاعلة لالطراف البيانات وجمع خرائط

  .للضريبة

تنظيم جولتين لمدارس صيفية حول الحوكمة تّم  2019سنة وخالل 

 . المحلية بالشراكة مع منظمة البوصلة

عن  وممثالت المدرسة الصيفية على دعم قدرات ممثلين قامتهذا و

المجالس البلدية وراصدين محليين في ما يتعلق بالديمقراطية 

التشاركية وأدواتها من جهة والجباية المحلية والحق في النفاذ 

 الى المعلومة من جهة ثانية.

كما واصلت المنظمة دعمها لجمعيات محلية بقبلي ومنوبة وتوزر 

عما د وأريانة للقيام بمشاريع نموذجية بالشراكة مع البلديات

 للشفافية والمقاربة التشاركية في اطار عملنا على الالمركزية.

 

 العادلة   الضرائب مراقبة

  -سيدا : مصدر التمويل
 

  2019ديسمبر :تاريخ االنتهاء 2017: أكتوبر تاريخ انطالق المشروع

 

 المؤشر بتغذية قاعدة بيانات تونس في أوكسفام منظمة تقوم

 شبكة مع بالشراكة أوكسفام وضعته الذي العادل الضريبي

يهدف هذا المؤشر إلى مقارنة مدى . تونس في الضريبية العدالة

قدرة األنظمة الجبائية على تقليص الفجوات في البلدان و قدرة 

مواردها الجبائية من أجل توفير خدمات تعبئة الدول على 

و صحية و مدرسية الئقة لكافة المواطنين والمواطنات  اجتماعية

  .دون تمييز

تونس، سنغال، يوغندا، فلسطين، فيتنام ويشمل هذا المؤشر كال من 

 و بنغالدش.

و قد قام المكتب في هذا السياق بإعداد تقرير حول العدالة 

وسيتم تطوير أشرطة  2020الجبائية في تونس الذي سيتم نشره في 
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ي على النقاط الرئيسية والتوصيات من التقرير فيديو تحتو

 لتسهيل مفاهيم العدالة الضريبية في النظام التونسي.

قامت منظمة أوكسفام في تونس بالشراكة مع جمعية البوصلة بتنظيم و

خمسة حلقات نقاش حول العدالة الجبائية في الجامعات التونسية 

تمكنا خاللها من تعريف بعدة واليات: جندوبة, تونس, قابس وصفاقس 

 الطالب على مبدأ العدالة الجبائية.

FOGO الشراكة من أجل الحوكمة المفتوحة النسوية 

 أوكسفام -: مصدر التمويل

 

 2019فريل أ :تاريخ االنتهاء  2018أفريل : تاريخ انطالق المشروع

 

 المرأة العربية للتدريب والبحوثقامت المنظمة بالشراكة مع مركز  

كوثر ببحث تشاركي نسوي حول تأثير المقاربات القيادية  –

التغييرية والمقاربات النسوية في دعم مشاركة المرأة في الحياة 

المنهجية التجريبية لهذا البحث في حد وتعتبر    العامة والمحلية.

الستخدام في بناء قدرة المنظمات النسوية والباحثات    مساهمة  اذاته

 .ت بحثية مجددةأدوا

تم انجاز البحث في بلدية المعمورة بمشاركة عشرة نساء فالحات  و

والية  –واإلدارة الجهوية للفالحة بالتعاون مع بلدية المعمورة 

 نابل.

لبحث على دعم قدرات وفي هذا االطار، وقع التركيز في أثناء مسار ا

النساء فيما يتعلق بالميزانية البلدية والديمقراطية التشاركية 

ت القيادية من أجل تشريكهن بصفة فعلية في الحياة والقدرا

 البلدية.

ل شارك وتولت النساء المشاركات تقديم نتائج البحث خالل ورشة عم

 فيها مختلف الفاعلين المحليين على نطاق واسع.
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 مرصد ميزانية:

2020مارس نهاية المشروع:   2019 مارس بداية المشروع:   

البوصلة في اطار مشروع مرصد قامت المنظمة بتمويل جمعية 

قصد دعم قدرتها على تحليل الميزانيات ومشاريع قوانين  ميزانية

سات االمالية، وربطها بمجهودات المناصرة من اجل حوكمة السي

.العامة وتقليص الفجوات  

في نطاق عمل جمعيّة البوصلة الّتي  "مرصد الميزانّية" يندرج مشروع

تهدف بمراقبتها لمختلف الهياكل المسّيرة لدواليب الّدولة إلى 

االمكانّية للمواطن للّنفاذ تكريس مبدأ الشّفافّية عبر اتاحة 

للمعلومات بطريقة مبسّطة وفي صيغة مفتوحة، تسمح له باالطالع على 

موارد الّدولة ونفقات مختلف مؤسّساتها كالمجلس الّتشريعي ورئاسة 

 الجمهورّية وجميع الوزارات.

في ظّل مناخ اقتصادي متأّزم على الصّعيد العالمي، وتبعاته على 

الداخلي، أضحت الّتحدّيات االقتصادّية وضرورة مجابهتها إحدى الصّعيد  

أبرز أولوّيات مرحلة ما بعد االنتخابات المقبلة. من هذا المنطلق، 

وسعيا لتقديم مساهمة في هذا االّتجاه من خالل رصد ميزانّية الّدولة، 

في اعداد مشروع "مرصد  2014شرعت جمعية البوصلة منذ جانفي 

د تبسيط ميزانّية الّدولة للمواطن وتذليل العوائق الميزانّية" قص

الّتي تحول دون مشاركته، عبر توعيته بمتطّلبات الوضع االقتصاديّ 

 الّراهن.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://budget.marsad.tn/
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  2020ستراتيجية برقو إ

  إطار برنامجه للجوارفي اإلتحاد األوروبي  تمويل:

 شهرًا  34ويمتد على مدة  2017نوفمبر  15 :تاريخ االنطالق

 . 2020مر تسب 30:تاريخ االنتهاء

: منظمة اوكسفام )فرع اوكسفام نوفيب بتونس، أوكسفام الشركاء

 وقال الورو اإليطالية.  أيطاليا(وشركاؤها جمعية الوفاق برقو

 يهدف المشروع إلى دعم التنمية

بمعتمدية  االقتصادية و االجتماعية

برقو في تناسق مع مخطط محلي 

للتنمية تقع صياغته حسب مبادئ 

المساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة 

الرشيدة. ويعمل المشروع على 

صياغة مخطط محلي للتنمية يرتكز 

على تشخيص مجالي تشاركي يأخذ بعين 

االعتبار أراء المتدخلين المحليين 

 وكذلك المواطنين.

ثمين كما يعمل على دعم وت

ديناميكية التشارك على المستوى 

المحلي إلرساء تقاليد العمل 

المشترك. في مرحلة ثانية ينفذ 

المشروع برنامجًا للمنح الصغرى 

موجهة لألفراد والمجموعات 

المهيكلة والغير المهيكلة لتنفيذ 

 حسب ألف يورو 450-مخرجات المخطط المحلي للتنمية بمبلغ يقدر ب

  برمجة محددة سلفًا.

في الختام، يعمل المشروع على تثمين التجربة وإستخالص الدروس 

المستقاة وكدلك الممارسات المثلى واألدوات المنتجة في إطار 

 المشروع إلعادة تنفيذ التجربة في مناطق أخرى ذات نفس الخصائص.

 التشاركي   المحلي  التنموي  تم االنتهاء من المخطط،  2019وفي غضون  

دراسة حول ميكانزمات التمويل على مستوى   انجازو  ،  لمعتمدية برقو

  والية سليانة

طالق دعوتين لطلب مشاريع سوسيواقتصادية في عالقة مع كما وقع إ

 أولويات المخطط المحلي للتنمية.
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 53في صياغة مخطط أعمال واختيار  )ة(مترشح 120تم تكوين و

.اقصد تمويله امشروع  

زيارة عمل و تبادل للخبرات ألعضاء هذا وقام المشروع بتنظيم 

اللجنة الوطنية للتنمية وأعضاء الوحدة المحلية للمتابعة 

والتصرف  إليطاليا بالشراكة مع غاليرورو مجموعة عمل محلية 

 لمدينة اليرو.
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 والتشغيلية": مشروع "مشاركة الشباب

من خالل  وزارة الشؤون الخارجية الدانمركية :التمويل

  برنامج الشراكة العربية الدانماركية

   2017 سبتمبر تاريخ االنطالق:

  2022        أوتتاريخ االنتهاء: 

 

 :الشركاء

 Shanti  ،FIDEL Metouia  ،IACE  ،CONECT  ،AFPF    4مراكزC  ، 

 

 

، عمل المشروع على 2018خالل سنة 

شاًبا وشابة من خالل   230تعزيز قدرات  

التدريب على التأهيل التقني 

والمهني، وتشجيع ريادة األعمال 

التجارية، وتيسير  -وإنشاء األعمال 

 الوصول إلى التمويل واالئتمان

 

كما رّكز على تعزيز قدرة شركاء المشروع على خلق تآزر 

مدني والمؤسسات العامة والقطاع بين المجتمع ال

الخاص، وخلق مساحات للحوار بين الشباب والمجتمع 

المدني والمؤسسات العامة والخاصة حول الفرص 

 االقتصادية للشباب والشابات.
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مشروع " تشجيع ريادة األعمال االجتماعية في تونس ومنطقة 

 البحر األبيض المتوسط ":

 595347يورو  االتحاد األوربي التمويل:

مارسا تاريخ 2018 مارس تاريخ االنطالق  2022 النتهاء: ْ

 المركز التونسي للريادة االجتماعية، أوكسفام إيطاليا  :الشركاء

 

تشجيع  يهدف المشروع إلى 

ريادة األعمال االجتماعية في 

تونس ومنطقة البحر األبيض 

المتوسط لتحسين اإلدماج االقتصادي وقابلية التوظيف 

 للشباب.

 :قمنا ب 2018في عام 

تقييم وطني الحتياجات أصحاب المشاريع االجتماعية  -

 والمنظمات التي تدعم هؤالء المقاولين

روح المبادرة   منظمات تدعم  10توفير بناء القدرات لـ   -

 .االجتماعية بعد تقييم االحتياجات
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III. حماية فضاء حريات المجتمع المدني 
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 دعم الجمعيات لحماية فضاء حريات المجتمع المدني

 -التمويالت العامة ألوكسفام نوفيب 

 الديمقراطية للتحوالت الكواكبي مركز: الشركاء

  2017جانفي: انطالق المشروعتاريخ 

 2019تمديد إلى ماي  - 2018مارس: تاريخ االنتهاء

كواكبي، والمشاركة في إعداد  مركز مع المشروع قام الفرع بمتابعة

قراءة قانونية لالطار التشريعي الخاص بالجمعيات ووضع توصيات 

 ." عمل ورشة أثناء

بالتشاور مع المنظمات كما رافق الفرع مختلف األنشطة المرتبطة 

والذي أفضى إلى إعداد استراتيجية عمل لكسب التأييد للمحافظة 

 .2011-88 على المرسوم

وقدم الفرع الدعم الفني العداد خطة العمل وإعداد جملة من  

 العربية- لغات بثالث متاح وهو السياسات األدوات وخاصة موجز

 بشأن الالزمة راتالتفسي فيها فيديوات ؛-واإلنكليزية والفرنسية

 تفسير تسهيل هو الهدف منها .تطبيقه وحقيقة المرسوم هذا

الناس وتقديم الحجج والبراهين على ضرورة التمسك  لعامة المرسوم

به وتقديم مقترحات عملية لتطوير االطار التشريعي )االوامر 

 .التنفيذية( والمؤسسي لتحسين تطبيقه

المدني، والمشاركة في  كما تّم تنظيم لقاءات دورية بالمجتمع

 مختلف األنشطة التشاورية للوزارة قصد تقديم الحجج.

هذا وشارك الفرع وشركاؤه في اللقاءات المنتظمة بمناسبة زيارة 

المقرر الخاص لألمم المتحدة حول حرية التنظم، ومختلف جلسات 

 االستماع التي عقدت في البرلمان بمناسبة قانون السجل الوطني.
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IV. تعزيز االستدامة للفرع 

 

 بناء قدرات الفريق .1

 

قام الفرع بتوفير فرص تدريب للفريق داخليا )دورات حول إدارة 

( باإلضافة الى دورات حول الوقت، العمل تحت الضغط، إدارة الفريق

 اإلنجليزية...السالمة والحماية، وتوفير إمكانيات تطوير اللغة 

كما أتاح فرصا للتدريب الخارجي عبر دورات تنظمها الكنفدرالية 

 لعدد من أفراد الفريق.

لقاءه الداخلي السنوي قصد تمتين روح العمل  هذا وقد نظم الفرع

 كفريق وتباحث سبل تطوير العمل.

 التخطيط االستراتيجي .2

، بمشاركة عدد 2025-2021باعداد مشروع االستراتيجية  قام الفرع

من الجمعيات الشريكة، وممثلين عن مكاتب وفروع مختلفة من 

 أوكسفام.

 

V. الخالصة 

بتطور ملحوظ في عدد المشاريع التي  2019تميزت سنة 

ينفذها الفرع مباشرة، أو يساهم في تنفيذها مع الجمعيات 

الشريكة، مع تقلص نسبي للتمويالت التي تسندها أوكسفام 

 للجمعيات الشريكة.هولندا 

ويعكس هذ التغيير النظرة االستراتيجية الوكسفام، وتطلعها 

 االن تكون لفروعها مجاالت تدخل أوسع، في إطار الرؤي

 المشتركة للمنظمة.

لمواجهة المهام بتطوير موارده البشرية، قام الفرع  كما

 .الجديدة الموكلة له، وتعزيز قدرات العاملين/ات فيه
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فرع أوكسفام بتونس في مشاركة  مستوى ارتفاع نسقوتواصل 

ة بمواضيع قالشبكات والتحالفات الجمعياتية ذات العال

، وهو توجّه تّم إقراره في إطار الخطة اهتمامها

 .2019-2015االستراتيجية 

وبرز ذلك خاصة في مشاركة الفرع في كل من التحالف الوطني 

الجمعياتي للقضاء على العنف ضد النساء، واالئتالف 

 اواة في الميراثس والتحالف من أجل الم  للحريات الفردية،

الوطنية، عالوة على المشاركة في  وغيرها من المبادرات

مسارات إقليمية ودولية في عالقة بحمالت أوكسفام 

 العالمية.

هذا وقد عمل الفرع على تدعيم مشاركاته وتفاعله بشكل 

ات والمؤسسات أكبر في الفعاليات التي تنظمها الوزار

الحكومية الوطنية، قصد المساهمة بفعالية أكبر في 

مسارات وديناميكيات العمل المشترك خاصة في مجال حقوق 

 النساء، والحوكمة والالمركزية.

هذا وقد عرفت اوكسفام نقلة إيجابية في التفاعل مع عدد 

من الوزارات والسعي نحو عقد شراكات استراتيجية معها 

حقوق النساء، أو تشغيل الشباب أو إدماج سواء في مجال 

)وزارة التعليم العالي، وزارة   الشباب في الحياة العامة

ع ين، وزارة العالقة موالطفولة والمسن ةواالسر المرأة

 ....(جتمع المدنيالم

كما شهد الفرع حراكا داخليا مهما نحو بناء برامجه 

وتخصيص برنامج للعدالة االقتصادية، نظرا لتطور المشاريع 

المهتمة بتشغيل الشباب وبالتمكين االقتصادي للنساء خاصة 

 في المجال الريفي.

المقابل، يسجّل الفرع عددا من التحديات، وخاصة في وفي 

ما يتعلق بمنسوب حريات الفضاء المدني، وما يتم على 



28 

4/5/2020 

مستوى االطار القانوني والممارسات، التي تطال الجمعيات 

 أو الحراك االجتماعي.

وفي هذا االطار، يواصل الفرع عمله نحو تدعيم الشراكة مع 

بناء فضاءات للحوار مع القطاع العام ومختلف الوزارات، و

المجتمع المدني، وتحقيق التفاعل بين الفضاءات الوطنية 

واإلقليمية والدولية في مجاالت العمل المشترك، لتحقيق 

 التنمية العادلة والمساواة.

 لالنطالق في تنفيذ  على اإلعداد 2020سيعمل الفرع خالل كما 

، باإلضافة إلى تعزيز قدراته 2025-2021مخططه االستراتيجي  

المادية من خالل تعبئة الموارد والتفاعل مع البشرية و

 مختلف مكونات الكنفدرالية إقليميا ودوليا.

 

 

 


