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والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  إىل  بالنسبة  والفعاليات  باألنشطة  مليئة  سنة   2019 العام  مثل 
االسرتاتيجية  شراكاته  وعزز  املربجمة،  السنوية  اخلطة  وفق  ومشاريعه  براجمه  كل  خالهلا  نفذ  »كوثر«، 
مع أكثر من شريك عرب ابرام اتفاقيات تعاون مع مراكز حبثية ومنظمات أهلية ومؤسسات للتمويل، ضمن 

جماالت اهتمامه. 

ويعترب إنتاج املعرفة ركيزة العمل األساسية ونقطة انطالق لبلورة مجلة من التدخالت، حيث متيز هذا العام 
بإصدار تقرير تنمية املرأة العربية السابع حول موضوع »املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030 : دور اجملتمع املدني 
واإلعالم« الذي قدم قراءة ألبعاد النوع االجتماعي وحتقيق املساواة بني اجلنسني ضمن خطة التنمية املستدامة 
وذلك بالرتكيز على أدوار اجملتمع املدني واإلعالم يف ظل خمتلف التحديات اليت تواجهها بلدان املنطقة العربية.

وقد توخى »كوثر« مقاربة االشتغال على القضايا املستجدة باملنطقة ذات العالقة مبجاالت تدخله كـ«تعميم 
النوع  على  القائم  العنف  ومناهضة  الدولية  والتجارية  االقتصادية  السياسات  يف  االجتماعي  النوع  مراعاة 
البحثي  املكّون  على  عالوة  أيضا  كلها  شكلت  للنساء...  التغيريية  والقيادة  اجلامعية،  الفضاءات  يف  االجتماعي 

حماور لدورات تدريبية وبرامج دعوة يف عدد من بلدان املنطقة العربية. 

الشراكة مع   بتعزيز  السنة  التنموية ومتيزت هذه  املؤسسات  لعديد  وأتاح خرباته  الفين  وقدم »كوثر« دعمه 
املؤسسات التنموية الشقيقة، وهي الشبكة العربية للمنظمات األهلية عرب تقديم قراءة نقدية من منظور النوع 
والتنمية من  للطفولة  العربّي  الشبكة، واجمللس  أعدتها  اليت  املستدامة  للتنمية  العربية  للمدونة  االجتماعي 
خالل تطبيق منهجية دليل املصطلحات واملفاهيم والصور اخلطأ حول األطفال يف وسائل اإلعالم،  واجلامعة 
العربية املفتوحة من خالل تنفيذ مشروع مشرتك لفائدة الالجئات السوريات، وبنوك اإلبداع والتمويل األصغر 

التابعة لربنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند« عرب تعزيز قدرات إطاراتها يف جمال الشمول املالي.

وتواصلت ثقة املؤسسات الدولية يف »كوثر«، بدعوته الجتماعاتها ولقاءاتها رفيعة املستوى، فشارك املركز يف 
أقيم يف مدينة جنيف،  الذي  املالي  الشمول  املرأة من خالل  الثامن حول متكني  التنموي  أشغال منتدى أجفند 
وكذلك ضمن فريق عمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية   املعين حبوكمة الشركات يف منطقة الشرق 
والستني  الثالثة  دورتها  يف   2019 للعام  املتحدة  لألمم  املرأة  وضع  جلنة  واجتماع  أفريقيا،  ومشال  األوسط 
الدولية. ووجهت جامعة أوسلو الدعوة للمركز للمشاركة يف الندوة الدولية حول »تدريس النوع االجتماعي 
الصحفية  الدراسات  قسم  مع  بالشراكة  انعقدت  اليت  االنرتنت«  على  النساء  ضد  العنف  ورصد  اجلامعات  يف 
واإلعالمية / املركز الدولي للصحافة واإلعالم يف جامعة أوسلو مرتوبوليتان، النرويج وقسم االتصاالت بكلية 

العلوم االجتماعية والسياسية جبامعة إندونيسيا. 

املساواة بني  املتصلة بقضايا  املتغريات  2020، مستعدا ملواكبة خمتلف  العام  وسوف يستقبل مركز »كوثر« 
اجلنسني، وهو الذي حرص أيضا خالل العام 2019 على القيام مبراجعة نصف مرحلية خلطته االسرتاتيجية 
التنموية  التحوالت  خمتلف  ومواكبة  والشركاء  الفاعلني  الحتياجات  االستجابة  بهدف  وذلك  اخلماسية، 

l وكذلك حتقيق النجاعة يف براجمه وتدخالته
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20 عاما  تعرفت علي مركز »كوثر« منذ 
بلبنان  بريوت  يف   1999 عام  يف  وحتديدا 
أثناء حضوري لورشة عمل مشرتكة بني 

املركز واملعهد العربي حلقوق اإلنسان. 

علي دبلومتني يف احلقوق القانونية من اجلــــامعة 
من  العربية  الدراسات  ويف  بالقاهرة،  األمريكية 
للجامعة  التابع  العربية  والدراسات  البحوث  معهد 

العربية.

مشاركيت  جاءت  هذه  املهين  التشكل  مرحلة  ويف 
قضايا  عن  كوثر  مركز  ومؤمترات  ورش  يف 
لتأخذ  املرأة  وحقوق  االجتماعي  والنوع  التنمية 
بتوجهي املهين حنو آفاق أخرى. وصقل هذا التوجه 
األكادميي واملهين لدي مقاربات جديدة وخمتلفة 

ومفيدة كانت دافعا لي ألمرين أساسيني. 

مصرية  مدنية  مجعيات  إىل  االنضمام  أوهلما، 
فكرية  مجعية  وهي  اجلديد  النداء  مجعية  ومنها 
التنمية  بقضايا  الوعي  نشر  مهمتها  ثقافية 
علي  الضوء  وتسليط  عامليا،  الناجعة  ومقارباتها 
الشعب  لدى  الوعي  ونشر  منها  االستفادة  كيفية 
املصري بضرورات النهضة والتقدم وآليات إجنازها. 
من  النيل  نهر  محاية  جلمعية  االنضمام  وكذا 
مهمة  توعوية  ثقافية  بيئة  مجعية  وهي  التلوث، 
مركز  أنشطة  يف  وشاركت  دعمت  كما  جدا. 
دراسات املرأة املصرية  ومركز »أكت«  واجلمعية 
احلوار  ومركز  االجتماعية،  للخدمات  القبطية 
األنشطة  من  وغريها  اإلسكندرية  ومكتبة  املصري 
اتصال  يف  بآخر  أو  بشكل  جعلتين  اليت  والفعاليات 
مع مركز كوثر سواء بشكل مباشر أو غري مباشر 

متالمسا مع ذات الرؤية ومتفاعال معها .

برتاكمات  املهنية  خرباتـــي  دعم  وثانيهمـــا، 
معرفية انعكست يف أعمالي املهنية، حيث كتبت 
جماالت  يف  صحفية  موضوعات  عدة  ونشرت 

وقد مّرت عالقاتي مع هذا املركز العريق مبراحل 
عمل  ورش  يف  واملشاركة  التعاون  من  خمتلفة 
وحقوقها  العربية  املرأة  قضايا  عن  ومؤمترات 
الشبكـــــة  الي  باالنضمــــام  وشرفت  عــــام،  بشكل 
أسسها  اليت  والتنمية  االجتمــــاعي  للنــــوع  العربية 
خمتلف  من  عربية  خنبــــة  وتضم  آنذاك  املركــــز 
كبري  دور  هلا  كــــان  واليت  العربي  الوطن  بلدان 
التنمية  قضايا  حيال  رؤاها  وتنسيق  التشبيــــك  يف 
التخلف واجلهل والفقر وغياب  ومقاربات مواجهة 

الدميقراطية يف بلداننا العربية.
 

وســــاهمت هذه الشبكــــة واملركز يف نشــــر الــــوعي 
القضــــايا  هذه  بأهميــــة  العربية  الشعــــوب  لدى 
كما  جديــــدة.  عربيــــة  لنهضة  السعــــي  إطار  يف 
عربية  مدنية  مجعيات  مع  التشبيك  يف  ساهمت 
ونشــــر  القناعــــات  هذه  وتعزيز  لدعم  ومصرية 

الوعــــي بهــــا.

هــــذا  دعــــم  الفضل يف  وقد كان ملركــــز كوثــــر 
التوجــــه لدي يف مسيــــرتي املهنيــــة حيث تعرفــــت 
من  سنــــوات   6 بعد  العريــــق  املركــــز  هذا  علي 
ختــــرجي من كليــــة االقتصــــاد والعلوم السياسية 
عملــــي  من  سنــــوات   6 وبعد  القاهرة.  جامعة 
السياسية  الدراســــات  مبركــــز  سيــــاسيا  باحثــــا 
الشئون  بقسم  وصحفيا  باألهــــرام  واالسرتاتيجية 
العربية والدولية باألهرام، وبعد سنة من حصولي 

أنــــا وكوثـــر... عشــرون عــامـــــا
مختار شعيب - جريدة األهرام، مصر



الرؤى  ومؤثر وذو استمرارية ودميومة، لكي تصل تلك 
ما ترمي  وينتشر صداها وحتصد  العام  للرأي  التنموية 

إليه من أهداف .

والتخلف  اجلهل  بؤر  من  واستنقاذها  بالدنا  نهضة  إن 
الوعي واالنتصار  والفقر والتطرف واالرهاب يبدأ بنشر 
اهلادفة  اخلالقة  املبادرات  ومتكني  البناء،  معركة  يف 
املبادرات  للتنمية الشاملة املستدامة. ولعل من أهم هذه 
ليس  لتساهم  املرأة،  وهو  اجملتمع  نصف  بدور  يتعلق  ما 
فقط يف جممل أنشطة عجلة االنتاج وإمنا املشاركة يف 

قيادتها واختاذ القرارات فيها. 

ولقد عكست كل هذه الرؤى يف مؤلفاتي اليت بلغت حتى 
سياسية  خمتلفة  جماالت  يف  متنوعا  كتابا   25 اآلن 
تعرضت  اسرتاتيجية،  وأمنية  واجتماعية  واقتصادية 
الفئات  وحقوق  واملرأة  والشباب  التنمية  لقضايا  فيها 
واألمية  واجلهل  الفقر  ومكافحة  املهمشة  االجتماعية 
التخلف  على  االنتصار  وآليات  واإلرهاب،  والتطرف 
نشرت  كما  الشاملة.  والنهضة  التقدم  حتقيق  وسبل 
عرب مسريتي املهنية املئات من املقاالت كان البعض منها 
املراكز  من  وغريه  كوثر  مركز  أنشطة  عن  مباشرة 

واجلمعيات اليت تعتين بهذه القضايا .

ويف اخلتــــــام أقدم الشكـــر كله ملركز كوثر وللقائمني 
قضايا  خلدمة  الدؤوب  املتواصل  جهدهم  على  عليـــه 
اليت  العربي ومبادراتهم  املستدامـــــة يف وطننـــــا  التنمية 
العربي  لوطننا  الشـــــاملة  النهضة  حتقيـــــق  إىل  تهدف 
اجلهل  وهي  التخلف  توليد  ثالثيـــــة  على  واالنتصـــــار 
دوما  مستعـــــد  أننـــــي  وأؤكـــــد  والتطـــــرف.  والفقر 
اليت  النبيلة  الســـــامية  األغراض  هذه  كـــــل  خلدمـــــة 
أمكنين  ما  كـــــل  أقـــــدم  وأن  كوثر  مركز  يرعاها 

تقدميه هلذا الغرض.

عاش كوثر وعاشت األمة العربية أبية عزيزة ناهضة 
l  ومتقدمـــــة وقويـــــة

حقوق املـــرأة وقضاياها وتغطيات صحفية لكل األنشطة 
والفعاليات اليت شاركت فيها مع مركز كوثر وغريه 
من املراكز واجلمعيات األخرى واليت تسيـــر يف نفس 
واملقاالت  املوضوعات  لتلـــك  نشـــري  وكان  التوجه. 
العربية  الشعوب  الوعي لدى  يهدف وما يزال إىل نشر 

بهذه القضايا وأهميتها .

ويف جمال عملي التليفزيوني، قدمت برامج تليفزيونية 
عام  وحتى   1999 عام  من  تليفزيونية  قنوات  بأربع 
وقناة  املصرية،  الفضائية  والقناة  األوىل  بالقناة   2010
النيل الدولية وقناة األسرة والطفل، حيث عملت مقدما 
العشرات  خالهلا  سجلت  واجتماعية  سياسية  لربامج 
املصرية  املرأة  تهم  وموضوعات  قضايا  عن  احللقات  من 
والعربية منها حلقتني سجلتهما يف تونس عام 2003 يف 
مؤمتر ملركز كوثر ومت بثهما على القناة األوىل والقناة 

الفضائية املصرية يف ذلك الوقت .

وطوال مدة عملي التلفزيوني اليت قدمت خالهلا أكثر 
األربع  القنوات  هذه  على  تليفزيونية  حلقة   8000 من 
من  قناة  كل  على  أسبوعيا  حلقة  أقدم  كنت  حيث 
املرأة  قضايا  حظيت  عاما   11 الـ  خالل  األربع  القنوات 
والتنمية والنوع االجتماعي والشباب على النصيب األوفر 
وصناعة  املرأة  قضايا  مناقشة  سواء  احللقات  هذه  من 
عند  أو  املصرية  للمرأة  ناجحة  مناذج  تقديم  أو  القرار 
أو  التعليم  أو  الزراعة  أو  الصناعة  لقضايا  مناقشيت 

مواجهة األمية والفقر والتطرف واإلرهاب.

كنت  التخلف،  مع  الكربى  شعوبنا  معركة  إطار  ويف 
مقروءا  صوره  تعدد  على  لإلعالم  بأن  مقتنعا  ومازلت 
ومواجهة  الوعي  نشر  يف  كبري  دور  ومرئيا  ومسموعا 
فحسب  ذلك  ليس  والفقر  واجلهل  التخلف  صور  كل 
مهمة  أداة  هو  وسائله  تعدد  على  فاالعالم  أيضا،  وإمنا 
أية  الشعوب. والبد لكي تنجح  إارادة  استنهاض همة  يف 
مؤسسة أو دولة أن يكون هلا ظهري إعالمي متنوع وفاعل 
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شهد العام 2019 انعقاد أنشطة وفعاليات أممية ودولية وإقليمية وحملية هدفت 
إىل تعزيز الشراكة العاملية من أجل النهوض بقضايا املساواة ومتكني النساء. ومل 
يكن مركز »كوثر« مبعزل عن هذه الديناميكية، إذ سّجل اخنراطه يف أكثر من 

مناسبة ومع شركاء اسرتاتيجيني متنوعني. 

»كوثـــر« ينخــرط في مســارات تطويـــر 
السياسات والتشريعات الداعمة للمساواة

للتنمية  العربي  اخلليج  برنامج  فمع   
أشغال  »كوثر«  واكب  »أجفند«، 
متكني  حول  الثامن  التنموي  املنتدى 
الذي  املالي  الشمول  خالل  من  املرأة 
أكتوبر/ يف  جنيف  مدينة  يف  أقيم 

رعاية  حتت   ،2019 األول  تشرين 
عبد  بن  طالل  بن  العزيز  عبد  األمري 
األمري  جائزة  جلنة  رئيس  العزيز، 

طالل الدولية للتنمية البشرية. 

ومع جلنة وضع املرأة لألمم املتحدة، 
 63 الدورة  أشغال  يف  »كوثر«  ساهم 
 ،2019 مارس/آذار  شهر  يف  املنعقدة 
الدولية  املنظمة  يف  عضوا  باعتباره 
مداخلتني.  قدم  حيث  للفرنكفونية، 
أنظمة  موضوع  على  الدورة  ركزت 
من  واالستفادة  االجتماعية  احلماية 
التحتية  والبنية  العامة  اخلدمات 
بني  املساواة  لتحقيق  املستدامة 
والفتيات،  النساء  ومتكني  اجلنسني 
حتقيق  من  يتجزأ  ال  جزءا  تعد  اليت 
لعام  بيجني  عمل  ومنهاج  إعالن 
التنمية  أهداف  وخطة   1995

املستدامة لعام 2030 .

املنتدى  كذلك  املركز  وواكب 
العربي اإلقليمي للتنمية املستدامة 
أفريل/ املنتظم ببريوت خالل شهر 

االسكوا  من  بتنظيم   2019 أبريل 

منتدى أجفند التنموي الثامن )جنيف، أكتوبر/ تشرين األول  2019(

اجتماع جلنة وضع املرأة لألمم املتحدة الدورة 63 ، )نيويورك، مارس/آذار  2019(

كوتريــــات عــــدد 75 ديسمبر - كانون األول 52019



الندوة الدولية حول »تدريس النوع االجتماعي يف اجلامعات ورصد العنف 
ضد النساء على االنرتنت« )أندونيسيا، أكتوبر/ تشرين األول 2019(

اجملتمع  منتدى  سبقه  وقد  العربية.  الدول  وجامعة 
العربية  الشبكة  من  ببادرة  املستدامة  للتنمية  املدني 
بالتعاون مع منصة  للتنمية  للمنظمات غري احلكومية 
اجملتمع املدني حول التنمية املستدامة اليت ميثل مركز 

»كوثر« أحد أعضائها. 

العربية،  املنطقة  يف  املرأة  حقوق  مناصرة  هياكل  ومع 
العربية  »املرأة  الدولية  الندوة  أشغال  يف  املركز  شارك 
فيفري-فرباير  يف  املنعقدة  واالستقرار«  للسلم  داعمة 
من  بدعوة  وذلك  بباريس  »السوربون«  جبامعة   2019
بتونس.  السن  وكبار  والطفولة  واألسرة  املرأة  وزارة 
العربية  الدول  األسرة يف  قوانني  أشغال منتدى  وكذلك 
واإلصالحات املطلوبة املنعقد بالعاصمة البحرينية املنامة 
إطار  يف  مداخلة  املركز  وقدم   .2019 مارس-آذار  يف 
واحللول  املستدامة  التنمية  وأهداف  »املرأة  عمل  ورشة 
»كوثر«  وحضر  اجلنسني«.  بني  املساواة  لتحقيق  املبتكرة 
القانوني  »التمييز  االسرتاتيجي  االجتماع  فعاليات  أيضا 
ضد النساء والفتيات يف املنطقة العربية : أولويات وآليات 
العمل املستقبلية« امللتئم يف بريوت يف أفريل/أبريل 2019 
بتنظيم  من منظمة » املساواة اآلن«. قدم »كوثر« عرضا 
التشبيك  خالل  من  واملناصرة  الدعوة  يف  جتربته  حول 
لتبادل  املرجعي  مركزه  حول  وعرضا  املعرفة  وإنتاج 

املعلومات حول النوع االجتماعي والتنمية. 

التعاون  منظمة  عمل  فريق  اجتماع  أيضا  املركز  وواكب 
والتنمية االقتصادية املعين حبوكمة الشركات يف منطقة 
يف  املنعقد   2019 للعام  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق 
أفريل-أبريل 2019، بالعاصمة الفرنسية باريس. وقد هدف 
االجتماع إىل مناقشة التطورات والتحديات الرئيسية وجهود 
حوكمة  جمال  يف  والفعالة  احليوية  اإلصالحات  إنفاذ 

الشركات، وذلك يف إطار دراسة يتم إعدادها للغرض.

وتتنزل مشاركات املركز ضمن هذه اللقاءات والفعاليات 
يف إطار اسرتاتيجيته الرامية إىل تعزيز التشبيك وحتقيق 
الصعيدين  على  الفاعلني  خمتلف  جهود  بني  الرتابط 
اإلقليمي والدولي، ومعاضدة املسارات احلقوقية والتنموية 
حتى  والتشريعية  املؤسساتية  البيئة  تعزيز  إىل  الرامية 

 lتكون أكثر مالءمة وإعماال حلقوق النساء

 OCDE اجتمـاع فريـق عمل منظمـة التعـاون والتنميـة االقتصادية
املعــين حبوكمــة الشركــات )أفريــل/أبريــل 2019(
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القيادة التغييرية محور مسارات 
بحثية متنوعة لمركـز »كوثـــر«

البلدان العربية، فمن املؤكد أننا سوف جند مناذج نسائية  عندما نبحث عن نساء قياديات يف خمتلف 
قيادية هاّمة خالل خمتلف احملطات التارخيية اهلامة، ممن ساهمن يف احلركات الوطنية وبناء الدول، 
ويف مسارات التنمية مبختلف جماالتها.  لكننا سندرك أيضا أن العديد منهن قد أسقطن من الذاكرة 
اجلمعّية ومن الكتابات املختصة. وحتى النماذج النسائية املعاصرة ال تزال حتتاج إىل مزيد تسليط الضوء 
»القيادة  مفهوم  بدراسة  »كوثر«  مركز  اهتم  املنظور،  هذا  وضمن  كقياديات.  بهّن  للتعريف  عليهّن 

التغيريّية« للنساء ضمن مباحث خمتلفة.

اجته املركز إىل البحث يف كيفية تطّور مسارات نساء عادّيات 
ومؤثرات  حمليات  قياديات  ليصبحن  حملّية  جمتمعات  يف 
منظمة  مع  بالشراكة  وأجنز  جمتمعاتهن.  ويف  أسرهن  يف 
أكسفام دراسة ميدانية أنرتوبولوجية حول مشاركة النساء 
احمللية،  بامليزانيات  املرتبطة  القرارات  يف  املهمشة  املناطق  يف 
حتقيق  يف  التغيريية  القيادة  أهمية  على  بالرتكيز  وذلك 
االندماج الشامل للنساء ليصبحن مواطنات فاعالت يف مسارات 

وضع امليزانيات احمللية وتنفيذها.

ويف مبحث آخر، سعى املركز بالشراكة مع منتدى الفيدراليات 
قياديات  بنساء  اجملتمع  اعرتاف  مدى  حتديد  إىل  الكندي 
وكذلك  احمللية  جمتمعاتهن  يف  جتاربهن  على  والتعّرف 
الظروف والعوامل اليت تدفع احمليطني بهن إىل االعرتاف هلن 
ثالث  إصدار  العمل  هذا  عن  ينبثق  وسوف  القيادي.  بالدور 
دراسات ميدانية نوعية يف املغرب واألردن وتونس حول مسارات 

القيادة التغيريية للنساء، هي حاليا بصدد اإلعداد.

واقع  من  االنطالق  على  االختيار  وقع  ثالث،  مبحث  وضمن 
املستوى  على  للنساء  الضعيفة  واملدنية  السياسية  املشاركة 
يف  وفاعلة  قيادية  نسائية  مناذج  على  الضوء  لتسليط  احملّلي، 
مدنية،  سياسية،  )اقتصادية،  املشاركة  من  خمتلفة  مستويات 
ثقافية ورياضية( وإبراز مساهماتهّن الفاعلة غري املعرتف بها يف 
جمتمعاتهّن. وأفضى هذا املبحث املنفذ بالشراكة مع الوكالة 
اإلسبانية للتعاون الدولي، إىل إجناز دراستني ميدانيتني نوعيتني 
العامة والسياسية بتونس يف  النساء واملشاركة يف احلياة  حول 

ثالث واليات )حمافظات( هي بنزرت وقابس وقفصة. 

وقد تزامن هذا اجلهد البحثي مع أنشطة لتعزيز القدرات 
أنشطة  استهدفت  وقد  القرار.  واختاذ  القيادة  آلّيات  حول 
ضمن   2019 العام  يف  »كوثر«  نفذها  اليت  القدرات  بناء 
النسائية  القيادات  قدرات  تطوير  مشروع،  من  أكثر 
ويف  تشاركّية  مسارات  يف  اخنراطهم  وتعزيز  والشبابية 

مواقع صنع القرار .

وأفضت األنشطة املنفذة يف العام 2019 إىل تعزيز معارف 
سياسية  أحزاب  ميثلون   شخصا   350 من   أكثر  وقدرات 
ومرافقني  التشريعية  لالنتخابات  ومرشحات  ومرشحني 
ومرافقات للمرتشحني ونساء قياديات على الّصعيد احمللي 
القيادة  املدني يف جماالت  وناشطني وناشطات من اجملتمع 
احلياة  يف  املرأة  مشاركة  زيادة  ومناصرة  التغيريية 
عند  االجتماعي  النوع  ومراعاة  احمللي  واحلكم  العامة 
من  ثلة  إليهم  أضف  احملليةـ  والسياسات  امليزانّيات  إعداد 
اإلعالمّيات واإلعالميني املهتمني بالشأن احمللي مت تطوير 
قدراتهم يف جمال تعزيز األدوار القيادية للنساء باستخدام 
املوبايل،  بصحافة  يعرف  وما  احلديثة،  التكنولوجيات 

والتعريف بها يف وسائل اإلعالم. 

ومّكن هذا املسار الثري واملتنوع املركز من إعداد دليل تدرييب 
حول القيادة التغيريية من منظور النوع االجتماعي، سيكون 
ميّكن  وسوف  العربية  املنطقة  يف  التغيريية  للقيادة  مرجعا 
الناشطني والناشطات واملدافعني واملدافعات عن قضايا املساواة 
وعدالة النوع االجتماعي من اكتساب مهارات إلحداث التغيري 

l والتحّول على املستوى الفردي واملؤسسي واجملتمعي
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من شهادات المستفيدات من الدورات التدريبية في مجال تعزيز القيادة التغييرية

تقول بسمة السوسي، الكاتبة العامة جلمعية ابصار وحاملة إلعاقة بصرية، معّدة ومقدمة برامج بإذاعة »أمل« املوجهة 
لذوي اإلعاقة : »حتّولت من جمرد عضوة يف املكتب التسيريي للجمعية غري حاملة ألية رؤية وال ألي قرار إىل حاملة 
ومتبنية ليس فقط لقضية ذوي وذوات اإلعاقة وإمنا لعنصر تغيريي. لقد تعّلمت من الدورات التدريبية اعتماد عدسات 
النوع االجتماعي يف حتليل  وتقييم أية معلومة خاصة فيما يتعلق مبشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية للتعرف 
على أهم املعيقات للتصدي هلا. كما عملت على التأثري على بناتي ليصبحن ناشطات وفاعالت يف اجملتمع املدني، وتعملن 

على القيام مببادرات يف اجتاه تقليص الفجوة بني النساء والرجال وللحد من التمييز القائم على النوع االجتماعي«. 

قرار  صاحبة  إىل  باجلمعية  موّظفة  من  حتّولت   : اجلنوبية  بقفصة  التنمية  مجعية  من  احملمدي  سنية  وتؤكد 
القيادة  حول  التدريبية  بالدورات  قيامي  بعد  وأفكاري  سلوكياتي  يف  كبري  تغيري  حصل  لقد  تغيريي.  وعنصر 
التغيريية حبيث أصبحت أؤمن مبا أفعل أكثر وأصبحت أقدر على قول كلمة ال إن أوجب مبتعدة عن اجملاملة 
اخلاطئة أحيانا، يف كل ما ال تتماشى مع قيمي ومبادئي. كما أن التغيري اجلذري الذي حصل لي كان له أثر واضح 
على شخصييت، والعديد يشهد بذلك من العائلة، ومن العمل ومن حميطي اخلارجي. كما أصبحت لدّي القدرة على 
املخاطرة املدروسة، وعلى اإلقناع والتأثري واإلهلام فأصبحت أدرب يف العديد من الدول العربية واألوروبية. وعلى 

الصعيد املؤسسي، جنحت يف إحداث مركز إيواء ودفاع لصاحل النساء ضحايا العنف وذلك يف مدينة قفصة«. 

الناشطة منية عباس، نائبة رئيس مجعية حملية وغري مبصرة، شاركت يف الدورات التدريبية اليت نظمها املركز حول القيادة 
وبالفعل  بها.  ولدت  اليت  البصرية  إعاقةي  فرضتها  اليت  احلواجز  سأختطى  أنين  أتصّور  أكن  »مل  تقول:  التغيريية،  النسائية 
تطوّرت مشاركيت من احلياة العامة إىل احلياة السياسية. والثقة اليت اكتسبتها يف قدراتي ومهاراتي مّكنتين من اإلقدام على 
الرتشح لالنتخابات التشريعية اليت عاشتها تونس يف 2019. لو قيل لي إنين سأؤسس مع جمموعة من مواطين ومواطنات بنزرت 

قائمة انتخابية ونرتشح لالنتخابات وخاصة أتنقل يف اجلهات الداخلية من الوالية أثناء احلملة االنتخابية،  ملا صدقته«.
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اتفاقيات شراكة تعزز العمل اإلقليمي المشترك
حيرص مركز »كوثر« على تعزيز آليات العمل اإلقليمي املشرتك ملا له من أهمية يف تعزيز اجلهود وتعظيم 
األثر وحتفيز تبادل اخلربات والتجارب على اكثر من صعيد. وقد شهد العام 2019 إبرام اتفاقيات شراكة 

وتعاون مع عدد من مؤسسات التمويلومراكز البحث وهياكل اجملتمع املدني يف بلدان عربية متنوعة.

الشبكة العربية للمنظمات األهلية،
يف جمال الربامج ذات الصلة بأجندة التنمية 2030

الصندوق السعودي للتنمية
 لدعم الالجئات السوريات يف األردن ولبنان
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الفلسطينية لإلقراض والتنمية »فاتن« 
يف جمال دعم الشمول املالي للنساء والشباب

اجلمعية التونسية لثقافة وترفيه ذوي اإلعاقة البصرية »إبصار«، يف جمال إتاحة منشورات 
املركز لذوي اإلعاقة البصرية عرب حتويلها إىل طريقة الرباي.
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البنك الوطين لتمويل املشاريع الصغرية باألردن 
يف جمال دعم الشمول املالي للنساء والشباب

املرصد الوطين للشباب بتونس، 
يف جمال تعزيز البحث حول قضايا الشباب



العنـف القـائم على النوع االجتمـاعي 

في الفضـاء العـام بالمغرب وتـونس   

هـل تمثل الجـامعـة 
فضــــاء يتـم فيــه 
التطبيـع مع العنــف 

ضــــد النســـــاء؟

اجلامعات،  فيها  مبا  العامة  الفضاءات 
وعدم اقتصاره على جهات أو فئات دون 
أخرى. وبالتالي فهي تطمح إىل الدفع 
العنف  ملناهضة  آليات  استحداث  حنو 
الذي ميارس  والفضاء  تتالءم واجملال 
حبث  على  ارتكزت  فقد  ولذلك،  فيه. 
إىل  إضافة  البلدين،  يف  نوعي  ميداني 
القوانني  رصد  يف  يتمثل  مكتيب  حبث 
املتوفرة،  واإلحصاءات  واإلصدارات 
ما  حول  حتليلية  وبيبليوغرافيا 
املركز  اعتمد  املوضوع. وقد  كتب يف 
تشاركيا  مسارا  الدراسة  إعداد  يف 
اجلامعات  من  عدد  مساهمة  يف  متثل 
املعنية  املدني  اجملتمع  منظمات  ومن 
املبين  العنف  ومناهضة  املرأة  حبقوق 
على النوع االجتماعي يف مجيع مراحل 

تنفيذ الدراسة.

الجامعات  التونسية : 
مركزية السلطة والهيمنة 

والعالقات التمييزية 

يف  املنجزة  الدراسة  نتائج  بينت 
االجتماعية  التمثالت  أن  تونس 
متجانسة.  غري  اجلامعي  للفضاء 
فيه،  الفاعلني  بتنّوع  تتمّيز  حيث 
الفضاء  هذا  استثمار  خيتلف  كما 

حبسب اسرتاتيجيات الفاعلني فيه. 

الطلبة  إىل  بالنسبة  تعين  فاجلامعة 
إىل  أقرب  نوعية«  »نقلة  والطالبات 
مرحلة  وهي  احللم،  حتقيق  مرحلة  
الذات.  حتقيق  سريورة  يف  هامة 
كفضاء  اجلامعة  رمزية  أن  غري 
أغلب  يف  تصطدم  الطموح  و  للحرية 
األحيان مبركزية السلطة واهليمنة 

طرف  من  للموضوع  التطرق 
قد  ملا   األستاذات   وحتى  الطالبات 
مساراتهّن  على  تهديد  من  يشكله 

العلمية واملهنّية. 

يف  التعمق  إىل  إذن  الدراسة  هدفت 
القائم  العنف  انتشار ظاهرة  مسألة 
خمتلف  يف  االجتماعي  النوع  على 

املوضوع  هذا  اختيار  مثل  وقد 
املركز  إىل  بالنسبة  حتديا 
موضوع  إىل  التطرق  أن  باعتبار 
اجلامعات  يف  النساء  ضد  العنف 
عنها  املسكوت  املواضيع  من  يعترب 
اجلامعي  بالفضاء  حييط  ملا  نظرا 
»حرما  منه  جعلت  »قدسية«  من 
وحساسية  لصعوبة  ثم  جامعيا«، 

عكف مركز »كوثر« خالل العام 2019 على إجناز دراسة نوعية 
يف  االجتماعي  النوع  على  املبين  العنف  مناهضة  موضوع  تتناول 
املؤسسات اجلامعية يف كل من املغرب وتونس. وهي دراسة تندرج 
االجتماعي يف  النوع  املبين على  العنف  »الوقاية من  ضمن مشروع 
األماكن العمومية وحتديدا يف الفضاءات اجلامعية« الذي ينفذه 
املركز يف تونس واملغرب بالشراكة مع مؤسسة اجملتمع املفتوح. 
القائم  العنف  مسألة  حول  املعرفية  الفجوة  سّد  إىل  يهدف  وهو 
على النوع االجتماعي يف األماكن العاّمة، وإىل املساهمة يف تغيري 
السياسات واملواقف جتاهه من خالل التوعية واملناصرة، وأيضا رفع 
مستوى الوعي بني اجلهات الفاعلة املعنية وأصحاب املصلحة مبا 

يف ذلك أصحاب احلقوق وذوي الواجبات.
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فبالنسبة  الضحية.  أو  املستهدفة 
أشكال  تتمظهر  املوظفات،  إىل 
العنف لديهن يف الشعور بالضغط 
النفسي  العنف  جانب  إىل  النفسي 
الذي  احليف  أو  الظلم  يف  املتمثل 
رؤسائهن  قبل  من  له  تتعّرضن 
قبل  من  املعاملة  وسوء  العمل  يف 

األساتذة خاصة الرجال منهم.

اكدن  فقد  النساء،  األساتذة  أما 
أساسا  يتمثل  خاص،  عنف  وجود 
أنشطتهّن  على  التضييق  يف 
والتشويه  للتشهري  وتعرضهّن 
من  والتقليل  االجتماعية  للصورة 
شأنهن واإلقصاء من اللجان العلمية واالستبعاد من دائرة 
أخذ القرار واحلرمان من االمتيازات امُلستحقة يف العمل 
البحثي. وذكرن إضافة إىل ذلك، األساليب »التقليدية« 
اللفظي،  والعنف  اجلنسي  التحّرش  أهمها  ومن  للعنف 
يف  الفاعلة  املشاركة  من  االنسحاب  إىل  يدفعهّن  مما 
النشاطات العلمية والبيداغوجية إىل حّد اإلقصاء الذاتي 

و االقتصار على احلّد األدنى من النشاط اجلامعي. 

تتعرضن  عّما  صراحة  بأكثر  الطالبات  عرّبت  وقد 
قبل  من  جنسي  وحتّرش  ومضايقات  ضغوط  من  له 
ورّكزن  اجلامعي،  الفضاء  يف  الفاعلة  الفئات  خمتلف 
خاصة على التحرش اجلنسي املمارس ضدهّن من قبل 
األساتذة، وما يشوب هذه العالقة من خوف من رّدة فعل 
األستاذ املعتدي وشعور بضرورة اإلذعان لسوء استعماله 
تؤثر  أن  شأنها  من  اليت  والفعلية  املعنوية  لسلطته 
بعض  وأكدت  اجلامعي.  ومسارهن  مستقبلهن  على 
مستوى  يف  بعضهّن  انقطاع  السياق   هذا  الطالباتفي 
النفسي  العنف  بسبب  الدراسة  عن  الثالثة  املرحلة 

واجلنسي املمارس من قبل األستاذ املؤطر.

املنجزة يف تونس كيف تعيد اجلامعة  الدراسة  أبرزت 
اجلنسية  الرتاتبية  على  القائمة  النمطية  الصور  إنتاج 
هيمنة  عالقات  فضاءاتها  وتشهد  السلطة،  وهرمية 
فئة.  كل  وداخل  الفاعلة  الفئات  خمتلف  بني  وتسلط 
ويف ظل كل ذلك، ال تستطيع النساء املعنفات مواجهة 
العنف أو التصدي ألشكال التمييز املمارس ضدهن نظرا 

l لعدم وجود آليات مؤسسية داعمة

التمييزية،  للعالقات  وانتشار  باخلصوص  الذكورية 
باإلضافة إىل الصعوبات االقتصادية واالجتماعية اليت 

قد حتول دون إمكانية حتقيق الذات. 

تسوده  خنبوي  فضاء  فهي  األساتذة،  إىل  بالنسبة  أما 
عالقات سلطوية رمزية يتمسك بها يف الغالب األساتذة.  
اهلرمي  وبالتسلسل  الداخلية  القيود  بشدة  تتمّيز  كما 
وهو  وباحملسوبية،  مهنية  جلماعات  والوالء  وبالتنافس 

ما ميثل اجلانب السليب هلذا الفضاء. 

»زمن  خارج  يعيشون  فهم  واملوظفات،  املوظفون  أما 
وعادة  الوظيفي،  بعده  يف  لديهم  يقتصر  حيث  اجلامعة« 
ما يتمثلون أنفسهم كأضعف حلقات املؤسسة اجلامعية. 

االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  عن  سؤاهلم  وعند 
الطلبة  من  )سواء  الذكور  املستجوبني  غالبية  أنكر 
داخل  النساء  ضد  عنف  وجود  اإلداريني(  أو  األساتذة  أو 
اخلالفات  يف  ينحصر  العنف  أن  معتربين  الفضاء  هذا 
السياسية واإليديولوجية بني الطلبة الذكور باألساس. 

»التعنيف اجلسدي« و«اإليذاء  العنف يف  واقتصر لديهم 
أغلب  استطاعت  باملقابل  النفسية.  وآثاره  اللفظي« 
أمناط  خمتلف  حتديد  الطالبات  وخاصة  املستجوبات 

التحّرش اجلنسي بأدق التفاصيل. 

املمارس  للعنف  أنواع  وجود  إىل  الدراسة  أفضت  وقد 
الفئة  باختالف  ختتلف  اجلامعية،  الفضاءات  يف 
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االستاذة رحاب احلداد أخصائية التدريب وعضو جملس إدارة االحتاد النسائى 
مبملكة  األسرى  والعنف  الشخصية  األحوال  جلنة  ورئيسة  البحرينى 
البحرين. ناشطة يف جمال املرأة والشباب، كان معها هذا احلوار الذى مت على 
هامش  الندوة االقليمية للشبكة العربية للنوع االجتماعي والتنمية »أجند« 

املنعقد باألردن يف أكتوبر 2019.

إطار  يف  العمل  على  االحتاد  حيرص 
الشراكة اجملتمعية وتسليط الضوء 
هذا  ويف  املستدامة.  التنمية  على 
خاصة  جلنة  استحداث  مت  الصدد، 
التشكيل اإلداري اجلديد حتت  ضمن 
واالستدامة  التمكني  جلنة  مسمى 
وتولي عناية خاصة بأهداف التنمية 
ارتباطها  جوانب  وتفعيل  املستدامة 

بقضايا النساء.

رويتكم  عن  وماذا   : »كوتريــــات« 
عالقة  يف  مدني  جمتمع  كمؤسسة 
ضمن  املشرتك  التنموي  بالعمل 

وبأهمية املشاركة وإعالء قيم العمل 
وحتقيق  اجلماعي  والعمل  التطوعي 
حتفيز  على  ونعمل  والعدالة.  املساواة 
جنبا  التصدي  يف  الرجال  مشاركة 
العنف  أشكال  كافة  إىل  جنب  إىل 
إىل  االحتكام  إىل  إضافة  النساء،   ضد 
حرية  احرتام  مع  املشرتكة  الرؤية 
التعبري وقبول الرأي اآلخر واملشاركة 
كل  ونبذ  اإلنسان  حبقوق  واإلميان 

صور التمييز واستغالل اآلخرين.  

توسيع  أجل  من  االحتاد  يعمل  إذ 
قاعدته وتأطري مجيع اجلهود من أجل 
تنمية ومتكني املرأة يف مجيع اجملاالت، 
قادرة  قوية  نسائية  حركة  وتأسيس 
ضد  التمييز  أشكال  كافة  إزالة  على 
ومؤثرة  ضاغطة  قوة  وتشكيل  املرأة 
يضمن  مبا  القوانني  وسن  تعديل  يف 
اليت  املواطنة  بكافة حقوق  املرأة  متتع 

كفلها الدستور.

أهداف  ضمن  بالعمل  يتعلق  وفيما 
 ،2030 املستدامة  التنمية  خطة 

»كوتريــــات« : هل ميكننا أن نتعرف 
على االحتاد النسائي البحريين، وهل أن 

أهدافه مرتبطة بالتنمية املستدامة؟ 

البحريين  النسائي  االحتاد  يضم 
النسائية  اجلمعيات  من  جمموعة 
طبيعية  ذو  وهو  البحرينية، 
الطاقات  فيه  تتنوع  دميقراطية 
حتقيق  على  يعمل  واملوارد.  والقدرات 
يف  واألسرة  املرأة  وتنمية  متكني 
العمل  ويعترب  اجملاالت،  مجيع 
بأوضاع  للنهوض  ضرورة  املشرتك 
انسانيا  حقا  باعتباره  البحرينية  املرأة 
جمتمع  لتنمية  ضرورية  وخطوة 
الوثيق  الرتابط  يدرك  وهو  البحرين، 

بني قضايا النساء وقضايا اجملتمع.

العمل  على  االحتاد  فلسفة  وتقوم 
إذ  عنهن،  نيابة  وليس  النساء  مع 
وثيقة  عالقة  يف  النساء  قضايا  أن 
االحتاد  يؤمن  لذلك  اجملتمع.  بقضايا 
على  اجلماعي  العمل  بضرورة 
والدولي،  واإلقليمي  الوطين  املستوى 

أمال بابكر  -  »شبكة أنجد - السودان«

  األستــــــاذة رحــــاب الحــــداد

شبكة »أنجـد« رائدة في العمل الميداني 
وعلى مستـــــوى الدراســــــات والبحـــوث 
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على  الضوء  لتسليط  حاضرا  االحتاد 
جهود  إبراز  على  والعمل  اإلجنازات  هذه 
املنظمات  املرأة واسهاماتها مع كثري من 
والكيانات ذات العالقة لريتقي بواقع املرأة 
مع واقع املتغريات يف كل مرحلة بشكل 

متواز مع سياق اجملتمع وفئاته.

يف  أولوياتكم  هي  ما   : »كوتريــــات« 
بأهداف  املرتبطة  القضايا  ضمن  العمل 

التنمية املستدامة ؟

تعترب كافة أهداف التنمية املستدامة ذات 
عالقة واتصال مباشر أو غري مباشر بواقع 
املرأة البحرينية. ومن منطلق هذا االهتمام 
تعمل  جلان  عدة  استحداث  مت  باملوضوع 
جلنة  ضمنها  ومن  االحتاد  ملفات  على 
األحوال الشخصية والعنف األسري واليت 
مظاهر  على  للقضاء  خاصة  عناية  تولي 
العنف ورفع الوعي اجملتمعي وخلق ثقافة 
مناهضة  وسلوكيات  والسالم  التسامح 
العنف. باإلضافة اىل جلنة تعديل القوانني 
كافة  على  متواز  بشكل  تعمل  اليت 
التشريعية  الناحية  من  واملواد  القوانني 
أو  القوانني  يف  وقراءات  توصيات  وترفع 
خيدم  ما  لكل  وتصورات  مقرتحات  تقدم 
جلنة  وأيضا  القانونية.  الناحية  من  املرأة 
خطة  وضعت  اليت  واالستدامة  التمكني 
أهداف  جمموعة  بتحديد  خاصة  عمل 
على  ركزت  حيث   2019-2021 للفرتة 
كونها  واملساواة  والصحة  التعليم  أهداف 
العامة  العمل لألهداف  تتماشي مع خطة 
الدورة. باإلضافة إىل جلنة  لالحتاد هلذه 
رفع  على  تعمل  واليت  والتطوير  التدريب 
للجمعيات  واملنتسبات  العضوات  كفاءة 
النسائية يف خمتلف املهارات واالحتياجات 
املؤسسي.  العمل  يتطلبها  اليت  التدريبية 
من  الشبابي  الصف  وجود  إىل  باإلضافة 
خالل فريق يعمل بشكل مباشر مع الشباب 
 l املساند واملناصر لقضايا املرأة واجملتمع

على  العمل  خالل  ومن  االجتماعية، 
من  جمموعة  مع  اجملتمعي  الصعيد 
تهتم  اليت  النشيطة  النسائية  اجلمعيات 
البحرينية يف كافة  املرأة  بواقع وقضايا 
آليات  ضمن  ومن  واجملاالت.  املستويات 
الرمسية  واللجان  القطاعات  مع  العمل 
ملناهضة  االحتاد  وحراك  أداء  وتفعيل 
املرأة،  الحتياجات  واالستجابة  العنف 
اجملتمعي  الرأي  إليصال  جنتهد  فإننا 
خالل  من  القرار  صناعة  يف  والتأثري 
التعاطي مع القضايا وامللفات ذات العالقة 
القوانني  وتعديل  اجلنسية  كملف 
السيما قانون األسرة للعام 2017 وقانون 
محاية األسرة من العنف ومواده املتعلقة 
باملرأة  ومحايتها. كذلك العنف األسري 
ختول  اليت   353 املادة  إلغاء  على  والعمل 
إفالت املغتصب من العقاب من أجل الدفع 
حنو ضرورة جترميه حتى يف حال زواجه 
املطالبة  باإلضافة إىل  الضحية. هذا  من 
بالقطاع  العاملة  للمرأة  العمل  بقانون 
ناحية  من  الرجل  مع  لتتساوى  اخلاص 
اإلجازات واألجور واملميزات مع العامالت 

بالقطاع العام.

به  يقوم  عما  تكلمت   : »كوتريــــات« 
التشريعات  تغيري  حنو  للدفع  االحتاد 
فكيف  وعادلة،  منصفة  تكون  حتى 
تقيمني أوضاع  املرأة البحرينية اليوم؟ 

منوذجا  تعترب  البحرينية  املرأة  طبعا 
كونها  اخلليجية  البلدان  مستوى  على 
الفعل  على  وقادرة  ريادية  امرأة 
الستينات  منذ  حراك  ميتد  واإلجناز 
كبري  اسهامات  وهلا  والسبعينات 
العمل  ميادين  خمتلف  يف  كرائدة 
اجملتمعي والرتبوي والتعليمي والصحي 
مازالت  وهي  واهلندسي.  واالجتماعي 
ومؤثرة  ومستقلة  قيادية  لتكون  تطمح 
يكون  ودوما  القرار.  صناعة  يف  وفاعلة 

االجتماعي  للنوع  العربية  الشبكة 
والتنمية »أجند«؟

طبعا أجند كشبكة تضم كوكبة من 
منظمات اجملتمعات العربية واإلقليمية 
تلتقي بذات  النسائي واليت  ذات احلراك 
األهداف مع خصوصية القضايا احمللية 
االحتاد  عن  يغيب  وال  منظمة.  لكل 
املستجدات  متابعة  البحريين  النسائي 
كوننا  العصر  ومتغريات  الساحة  على 
الظروف  نفس  يعيش  عامل  ضمن 
التكنولوجي  والتسارع  واملتغريات 
متغري  وكل  االجتماعي.  واحلراك 
من  إذن  فالبد  عملنا.  وعلى  علينا  يوثر 
والتباحث  اخلربات  وتبادل  التشبيك 
مناصرة  يف  واملساهمة  والعطاء  واألخذ 
مبا  االحتاد  أهداف  ختدم  اليت  القضايا 
يتناسب مع السياق اجملتمعي العام. هذا 
طبعا باإلضافة إىل جانب االستفادة من 
اليت  التدريبية  واملهارات  اخلربات  تبادل 
شبكة  ضمن  املشرتك  العمل  يتيحها 
امليداني.  العمل  يف  رائدة  كونها  أجند 
مستوى  على  إجنازه  يتم  ما  أنسى  وال 
التدريبية  والورش  والبحوث  الدراسات 
املرأة العربية بشكل  يف خصوص قضايا 
واجملتمعات  األقطار  يف  واملرأة  عام 
يف  خاص  بشكل  أجند  مع  تعمل  اليت 
والسياسي  االقتصادي  التمكني  جماالت 

واالجتماعي والثقايف.

: لو نتحدث قليال عن  »كوتريــــات« 
املستوى  على  التشبيك  يف  جتربتكم 
بالدفع  يتعلق  فيما  العربي  اإلقليمي 
حنو املساواة بني اجلنسني و املشاركة 

املنصفة للنساء ؟

واقع  يف  حنن  حبريين  نسائي  كاحتاد 
املنظمات  قانون  ضمن  نشتغل  األمر 
والتنمية  العمل  لوزارة  التابعة  األهلية 



سهى عوده - العراق

عراقيون...
غير معترف بـ »عراقيّتهم«

تعيش إسراء اليوم مع عاهة مستدمية 
املربح  الضرب  تسبب  فقد  ظهرها،  يف 
إىل  الرقة  سجون  يف  له  تعرضت  الذي 
يف  وضغط  فقراتها  بعض  يف  كسر 

مفاصل الرقبة والساق.

“نساء داعش” 
أزمة اجتماعية مستمرة

سنتني،  منذ  العسكرية  احلرب  انتهت 
اليوم  يعيشون  واألطفال  النساء  آالف 
اليت  العراقية  واملدن  املخيمات  يف 
عانت الصراع املسلح، بال أوراق ثبوتية 
أو هويات رمسية. فاحلكومة العراقية 
حتى  بعراقيتهم  االعرتاف  تأبى 
فعلى  العراق.  بلدهم  يف  وهم  اآلن، 
وطالق  زجيات  ثالث،  سنوات  مدى 
الشرعية«  »احملاكم  بعقود  تتم 
اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  التابعة 
وصالح  األنبار  )نينوى،  حمافظات  يف 
على  داعش  سيطرة  إبان  الدين(، 
احملاكم  تعرتف  ال  عقود  مناطقهم. 
باطلة  وتعتربها  بها،  اليوم  العراقية 
النساء  زواج  إثبات  جيعل  ما  رمسيًا، 
أطفاهلن  نسب  وتثبيت  العراقيات، 
شبه مستحيل، وسط إرادة اجتماعية 
دجمهم  وعدم  داعش«  »عائالت  لعزل 
يف اجملتمع. األمر الذي يقلق املنظمات 

العاملة يف اجملال اإلنساني.

جمالس  يف  يعمل  كان  الذي  خلاهلا 
 2006 سنة  تشكلت  اليت  الصحوة 

ملواجهة تنظيم القاعدة يف العراق.

مرات  ثالث  الثمن  »دفعت  إسراء  تقول 
اليوم  أما  السجن.  ثم  القسري  زواجي    :
وحنن  وطفليت،  أنا  قتلنا  يريدون  فأقاربي 
خسرتها  للهوية  ثبوتية  أوراق  بال  نعيش 
خالل هروبي من القائم قبل ثالث سنوات«.

اليت  طفلتها  عنه  نتج  االغتصاب  زواج 
مستمر  ترحال  يف  اليوم  معها  تعيش 
عدم  وسط  بغداد،  مدينة  أحياء  بني  ما 
من  هربا  إسراء  تعيشه  الذي  األمان 
زواجها  بسبب  دمها  أهدرت  عشرية 
يف  “داعش”  بصفوف  يعمل  قيادي  من 
التنظيم،  قبل  من  اعتقاهلا  ثم  القائم، 
إعدام  مت  وقد  كاملة.  لسنة  وسجنها 
يعود  سالح  على  العثور  إثر  شقيقتها، 

»رفضت الزواج منه، تهجم على منزل أمي، شدني من شعري وأخذني إىل بيته 
عنوة، وتزوجين قسرا. كنت زوجته الرابعة، ثالثا مسلمات وسبية أيزيدية«.

بهذه الكلمات تبدأ »إسراء« ) 24 سنة( سرد قصتها، كنت قد التقيتها يف بغداد 
قة«  قبل أيام قليلة، بعد أن الذت إليها هاربة من »القائم« قادمة من سجون »الرَّ

و»البوكمال« يف العام 2016.
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إىل  إسراء  تنظر 
تلعب  اليت  طفلتها 
هوادة.  دون  حولنا 
متشابهيت  كانتا 
املالمح :  بشرة مسراء، 
عينان سوداوان جبرأة، 
تربض  خجولة  شامة 
العليا.  الشفة  فوق 
دموعها  األم  متسح 
وتكمل حديثها قائلة : 
»حبثت عن أهل الطفلة 
األنبار  يف  ووجدتهم 
بعد التحرير، لكن جّدها طردني ورفض 

االعرتاف بها أمام احملكمة«.

مخاوف المحاميين العاملين 
على قضايا “عائالت داعش”

تعمل  اليت  س.  غيداء.  احملامية  تقول 
من  املتزوجات  النساء  قضايا  جمال  يف 
عناصر تنظيم داعش »األوامر القضائية 
ال توجد فيها معوقات للتفريق أو الزواج 
التوقف  لكن  داعش،  لزوجات  النسب  أو 
جهاز  إىل  العائالت  إحالة  عند  حيصل 

االستخبارات للتدقيق والتحقيق«.

تضيف : »نعمل اآلن على قضايا التفريق، 
وهي مكلفة جدا ماديا. فالزوجة تضطر 
األحوال  يف  خمتص  حمام  لتوكيل 
اجلنائية  القضايا  يف  وآخر  الشخصية، 
يف  األمين  التحقيق  عند  معها  يكون 
االستخبارات، وتصل القضية إىل ما بني 

ألفني إىل عشرة آالف دوالر«.

العراقية  احملاكم  أن  بالذكر  اجلدير 
عنصر  لزوجة  بالتفريق  تسمح  باتت 
أن  بعد  املاضي،  العام  منذ  داعش، 
الثورة  قيادة  جملس  قرار  اعتمدت 
والذي   ،١٩٨٥ العام  يف  الصادر  املنحل، 
يسمح للعراقية بطلب التفريق يف حال 
هروب زوجها مع العدو. لكن هذا القرار 
اللواتي  للنساء  إال  بالتفريق  يسمح  ال 

أو  موجودا  الرجل  كان  أ  سواء  ألطفاهلا، 
غائبا. لكن توجد إرادة سياسية وجمتمعية 
هذه  سيجعل  وهذا  داعش.  عائالت  لعزل 
والبغاء  اجلرمية  ملشاريع  معرضة  الفئة 

واإلجتار بالبشر والتسول«.

العار االجتماعي يمنع األهالي 
من االعتراف بأطفالهم

إثبات  أو  الزواج  تثبيت  دعوى  إقــــامة 
النسب، تستوجــــب غــــــــالبا إحضار الشهود 
من حمل إقامة صاحب الدعوى. وغالبا ما 
يكون الشهود هم اجلريان واألقــــارب الذين 
داعش،  عائالت  مســــاعدة  يرفضون  باتوا 
وتقديم الشهادة معهم وهذا جيعل الدعوى 
اجملتمع  يشعر  إذ  بداياتها.  يف  تتوقف 
العراقي أنه تأذى كثريا من تواجد تنظيم 
اليوم  لعائالتهم  ينظر  جيعله  ما  داعش، 
انتقامية ودونية، ويكتفي بتسمية  نظرة 

عائالتهم بـ”زوجة وابن الداعشي”.

املوصل  يف  تزوجت  سنة(   22( سبأ 
وزوجها كان طالبا جامعيا عندما انضم 
زوجي  »أهل  تقول  التنظيم.  صفوف  إىل 
يشعرون اليوم بالعار وال يريدون االعرتاف 
يعملون  كانوا  أنهم  رغم  الداعشي  بابنهم 
مع التنظيم. والنتيجة هي بقاء طفليت بال 
على  احلصول  أستطيع  فال  أنا  أما  هوية 

حكم يف الطالق«.

إلحصائيات  وفقا 
ملنظمات  رمسية  غري 
عدد  يبلغ  إنسانية، 
خميم  يف  اليوم  النازحني 
املوصل  جنوب  اجلدعة 
تشكل  شخص،   50000
 60 قرابة  منهم  النساء 
ثبوتية.  أوراق  بال  باملائة 
 15000 ميكث  حني  يف 
طفل بذات املخيم، كلهم 

بال هويات رمسية.

اخلدمات  على  حيصلون  ال  فعليا  »هم 
أننا  ومسألة  والتعليمية،  الصحية 
نعمل على إعادة دمج عائالت داعش يف 
يقوله  ما  اجملتمع حمض كذبة«. هذا 
)فوزي. ع( الذي يعمل يف قسم احلماية 
تابعة  خميمات  يف  واألطفال  للنساء 

ملدينة املوصل.

متلك  ال  داعش  »عائالت  فوزي  يبني 
هويات ألن بعض أفرادها قاموا بإتالفها 
يتم  ال  كي  التحرير  عمليات  خالل 
التعرف عليهم، لكن القسم األكرب هم 
من املتزوجني واملولودين خالل سيطرة 

التنظيم على مناطقهم«.

القانون العراقي يمنح الجنسية 
لزوجة “اإلرهابي”  وسط  “إرادة 

سياسية” رافضة

عزيز  هادي  العراقي  القاضي  يقول 
ومبوجب  عراقية،  هي  الداعشي  »زوجة 
فمواد  عراقيا.  يصبح  ابنها  الدستور 
يتعلق  فيما  واضحة  العراقي  القانون 
باإلرهابي املتزوج من امرأة عراقية على 

الشريعة اإلسالمية«.

للمرأة  جييز  العراقي  »القانون  ويضيف 
إقامة دعوى لتصديق الزواج وإثبات النسب 
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معضلة  أمام  اهلشة  الفئة  هذه  جلعل 
حماولة  عند  مستقبلية  قانونية 
ال  فهو  ثبوتية.  أوراق  على  احلصول 
للديانة،  االختيار  حرية  للطفل  يتيح 
اعتربه  بل  البلوغ.  ذلك عند  أراد  لو  فيما 
كان  لو  حتى  األب،  لديانة  تبعا  مسلما 
مغتصبا. وعلى الطرف اآلخر، فالديانة 
األيزيدية لن تسمح بتقبله أيزيديا فيما 

لو أرادت األم االحتفاظ بطفلها.

تقول  إدوار  هناء  العراقية  الناشطة 
العالقة  أهمل  »القانون  الصدد  هذا  يف 
وأطفاهلن،  األمهات  بني  اإلنسانية 
إىل  التطرق  حتاشى  أنه  إىل  إضافة 
االغتصاب  أو  اجلنسي  العنف  لفظة 

الذي تعرضت له النساء األيزيديات«.

أن  بالقانون  األوىل  »كان  وتضيف 
ال  كي  وينبذه  اجلنسي  العنف  يدين 
تربيرات  أية  وملنع  أخرى،  مرة  يتكرر 
لالعتداءات اليت ما زالت حتصل للنساء 

يف اجملتمع العراقي”.

الطويلة  الصراع  جتربة  أن  أدور  وترى 
مع التطرف يف العراق، حتتم على الدولة 
جيل  لتشكيل  املوقوتة  القنبلة  تفكيك 
جديد، من خالل عدم نكران وجود زوجات 
وأطفال عناصر تنظيم داعش، وحماولة 
جتفيف  على  يساعد  مبا  تأهيلهم،  إعادة 

l منابع اإلرهاب يف املنطقة

يتعرضن  كثرية  أحيان  ويف  اجلنسي، 
لالبتزاز املالي والسرقة.

للتنظيم،  والدها  انضم  سنة(،   14( سلمى 
يف  العسكرية  العمليات  خالل  قتل  ثم 
 100 مقابل  مرتني  تزوجيها  فتم  املوصل، 
دوالر، لرجال يفوقنها يف العمر ثالث مرات 
خيمتها  قرب  تقف  وجدتها  األقل.  على 
شيخ  عند  املاضي  األسبوع  »تزوجت  فقالت 
وأعادني  اليوم،  زوجي  وطلقين  اجلامع 
للمخيم قائال بأن ال حاجة له بي بعد اآلن«.

أن  بعد  احملامي  »سرقين  فتقول  سبأ  أما 
لريفع  مهما  مبلغا  له  دفعت  قد  كنت 
أغلق  احملكمة.  يف  زواجي  تثبيت  دعوى 
من  وأخشى  بعدها،  أجده  ومل  هاتفه 

تقديم شكوى ضده«.

قانون الناجيات األيزيديات:  
مساع حكومية عاجزة

الذي  األيزيديات  الناجيات  قانون  مشروع 
الشهر  مطلع  العراقية  احلكومة  أطلقته 
الناجيات  تعويض  إىل  يهدف  املاضي، 
أيدي  على  االختطاف  من  األيزيديات 
عناصر تنظيم داعش ماديا ومعنويا. لكن 
مسألة  واضح  بشكل  جتاهل  القانون  هذا 
املولودين  األيزيديات  أطفال  أزمة  إنهاء 
من عناصر تنظيم داعش، بل فتح اجملال 

احملاكم  من  صادرة  زواج  عقود  لديهن 
العراقية حصرا.

تقول احملامية غيداء إنها تعرضت للمساءلة 
املدنية  األحوال  دائرة  يف  االستخبارات  من 
عن  الدفاع  أحاول  أنين  تهمة  لي  »وجهوا 
ذلك  إثر  وعلى  مطلوب.  داعشي  زوجة 

تركت العمل يف هذه القضايا«.

يقول  اإلنسانية  املنظمات  إىل  وبالعودة 
فوزي ع. العامل مبجال احلماية »اجلهة 
احلكومية غري متعاونة معنا كمنظمة 
لدينا  القانوني.  الدعم  جمال  يف  تعمل 
حبقها  قبض  القاء  أمر  أصدر  حمامية 
ثالث مرات لعملها على دعم هذه الفئة«. 
العراقية  للحكومة  ثم يضيف »ال ميكن 
كأنهم  داعش  عائالت  مع  التعامل 
على  مقبلون  فأننا  وإال  موجودين  غري 
لذا  مشكالت جمتمعية أكرب مستقبال، 

يتوجب إجياد آلية حلول آنية«.

االستغالل الجنسي
أبرز المشكالت

النساء والفتيات هن أكثر الفئات املتضررة 
الثبوتية  األوراق  على  حصوهلن  عدم  من 
بصورة  أدى  هذا  ألن  االجتماعي،  والعزل 
القاصرات  تزويج  حاالت  ارتفاع  إىل  أكرب 
منهن خارج احملكمة، إضافة إىل االستغالل 
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connection with the female side likely to achieve and accomplish 
them within the community and women’s work arenas.

“CAWTARYAT”: what is your vision as a civil society 
institution of joint work within the Arab Network for 
Gender and Development “@NGED”?

As a network, @ANGED is consisting of a group of Arab and 
regional women’s organizations that share the same goals, with 
the specificity of local issues for each organization.

The Bahrain Women’s Union does not miss working and 
following up on developments on the scene and the changes 
of the time, being within a world that lives through the same 
conditions, changes, technological acceleration, and social 
mobility, and every variable must affect us as pioneers of work 
and activists in different social arenas. 

Therefore, it is necessary to network, work, discuss, give and 
take, contribute and advocate for issues that serve the goals of 
the Union in a manner that is appropriate to the general context. 

This of course besides drawing on the exchange of experiences 
and training skills learnt from @NGED network as it is leading in 
field work as well as at the level of studies, research and training 
workshops that are enriching with everything new in the issues 
of Arab women in general and women in countries and societies 
that work with @NGED, in particular, like economic, political, 
social and cultural empowerment.

“CAWTARYAT”: What is your experience in net-working at 
the Arab regional level with regard to pushing for equitable 
political participation for women?

As a Bahrain women’s union, we are in fact working within the 
law of civil organizations affiliated to the Ministry of Labor and 
Social Development, and by working at the societal level with 
a group of active women’s associations concerned with the 
reality and issues of Bahraini women in all levels and fields. 

Within the mechanisms of working with the official sectors and 
committees and activating the performance and action of the 
union to combat violence and integrate the needs of women, we 
strive to communicate societal opinion and influence decision-
making by dealing with related issues and files. These include 
the nationality file and the Law Amendment Committee, in 
particular the Family Law 2017 and the Law on the Protection 
of Family against Violence and its articles related to women and 
their protection and domestic violence in addition to working 
on the repeal of Article 353, which authorizes the impunity 
of a rapist from punishment in order to push for the need to 
criminalize him even with his marriage to the victim. 

This is in addition to the calls for a labor law for women working 
in the private sector to be equal in terms of vacations, wages 
and benefits with workers in the public sector.

“CAWTARYAT”: what are the Union’s efforts regarding 
legislation?

The Bahraini women are certainly considered a model in the 
Gulf arenas, as they are leading and able to act and accomplish 
and have mobility since the early sixties and seventies. They 
also have great contributions as pioneers in the various fields 
of community, educational, educational, health, social and 
engineering work. 

They still aspire with other women of other societies to be 
empowered, independent, influential and active in decision-
making. 

The union is always present to highlight these 
accomplishments and work to highlight the efforts and 
contributions of women with many relevant organizations 
and entities to improve the reality of women and keep it in 
pace with changes in each stage in parallel with the context 
of society and its groups.

“CAWTARYAT”: what are the priority issues related to 
SDGs?

All sustainable development goals are related to and have direct 
or indirect connection with the reality of Bahraini women. 

Based on this interest and the attention paid for the issue, 
several committees working on the union’s files have been 
created. These include the Personal Status and Family Violence 
Committee, which pays special attention to eliminating 
manifestations of violence, raising community awareness 
and creating a culture of tolerance, peace and anti-violence 
behavior.

This is besides the Law Amendment Committee that works 
in parallel on all laws and articles from the legislative point of 
view by submitting recommendations and readings of laws or 
providing proposals and perceptions of everything that serves 
women legally. 

There is also the Empowerment and Sustainability Committee, 
which has developed an action plan for defining a set of goals 
for the period 2019-2021, where it focused on the goal of 
education, the goal of health, and the goal of equality, as it is in 
line with the action plan for the general goals of the union for 
this session.

Moreover, there is the Training and Development Committee, 
which works to upgrade the capabilities of female members and 
affiliates in women’s associations in different skills and training 
needs, whether for the union’s files or the skills required 
by institutional work in the community. This is besides the 
presence of the youth group through an awareness team that 
works directly with youth supporting and advocating for women 
and society issues l



“@NGED” network is leading 
in field work as well as in 
studies and research

Rehab Al Haddad
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This interview was conducted with Rehab Al Haddad, training 
specialist, Board member of the Bahrain Women Union and 
chairperson of the committee of personal status and domestic 
violence in the Kingdom of Bahrain and women and youth 
activist, on the sidelines of the regional seminar of the Arab 
Network for Gender and Development, “@NGED”, held in 
Jordan in October 2019.

“CAWTARYAT”: Can we get to know the Bahrain Women’s 
Union, and are its goals linked to sustainable development?

The Bahrain Women’s Union includes a group of Bahraini 
women’s associations, and it is a democratic organization with 
diverse capacities, expertise and resources. It works to achieve 
the empowerment and development of women and the family 
in all fields and joint work is considered a necessity to advance 
the conditions of Bahraini women as a human right. It is also a 
necessary step for the development of Bahrain’s society and it 
realizes the close link between women’s issues and community 
issues.

The philosophy of the union is based on working with women 
and not on their behalf, as women’s issues are closely linked to 
community issues. 

Therefore, the Union believes in the necessity of collective action 
at the national, regional and international levels, participation 
and upholding the values of volunteerism and teamwork and 
achieving equality and justice. It also works to stimulate men’s 
participation in addressing side by side all forms of violence 
against women, in addition to invoking a shared vision while 
respecting freedom of expression and the acceptance of the 
other opinion, participation and belief in human rights and 
rejecting all forms of discrimination and exploitation of others.

The Union works to expand its base and frame all efforts for the 
development and empowerment of women in all fields, and to 
establish a strong women’s movement that struggles to eliminate 
all forms of discrimination against women and create a pressing 
and influential force pushing for amending and enacting laws to 

ensure that women enjoy all the rights of citizenship guaranteed 
by the constitution.

As for the goals of the Women’s Union, it keeps pace with local 
events and monitors the women’s mobility in society, along with 
its interest and work in community partnership and highlighting 
sustainable development. 

In this regard, a special committee was created within the new 
administrative structure under the name of the Empowerment 
and Sustainability Committee, which pays special attention to 
the sustainable development goals and activates aspects of their 

Interviewed by Amal Babikir
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The majority of male respondents (whether students, 
professors, or administrators) denied that there was 
violence against women within this space, considering 
that violence was mainly confined to political and 
ideological differences between male students. 

Violence for them was limited to “physical abuse” and 
“verbal abuse” and its psychological effects. 

On the other hand, most of the female respondents, 
especially the female students were able to identify the 
various types of sexual harassment in the smallest details.
Violence committed in university spaces is of type, and it 
differs according to the target group or the victim. 

For women employees, forms of violence appear in the 
feeling they have of constant psychological pressure 
alongside psychological violence represented by the 
oppression or injustice to which they are exposed by their 
superiors at work and the abuse and hurtful words from 
professors, especially men.

As for the female professors, they emphasized the 
existence of special violence, mainly through restriction 
of their activities, their exposure to defamation 
and distortion of the social image, diminishing their 
importance, excluding them from scientific committees 
and from the decision-making circle and denying 
privileges due in research work. 

This is besides “traditional” methods of violence, the 
most important of which is sexual harassment and verbal 
violence.

This leads them to withdraw from active participation 
in scientific and pedagogical activities to the extent of 
self-exclusion and to merely confining themselves to the 
minimum of their activities.

However, female students spoke out more openly and 
frankly about the pressures, harassment and sexual 
harassment they faced by the various groups active in the 
university space. 

They focused specially on the sexual harassment 
committed against them by the professors, and the fear 
of the aggressor’s reaction and a feeling of the need to 
submit to the misuse of his moral and actual authority 
that would affect their future.

Some female students affirmed that many of them at 
the post-graduate and doctoral cycle have dropped 
out because of the psychological and sexual violence 
committed by supervising professors.

Therefore, the university reproduces stereotypes based 
on sexual hierarchy and the hierarchy of power, and 
its spaces see relations of domination and hegemony 
between the different actors and within each group. 

In light of all this, battered women cannot counter 
violence or address the forms of discrimination 
against them due to the lack of supportive institutional 
mechanisms.

Moroccan universities: victim’s silence 
about harassment is the norm

In Morocco, the results of the study indicated that the 
most common form of violence against female students 
is harassment.

The study also showed that inherited traditions are 
the main reason for the persistence of stereotypes 
as obstacles to women’s and girls’ enjoyment of their 
rights, and that the persistence of these differences in 
gender relations results from gender-based stereotypes 
rooted in Moroccan culture.

According to the students, the behavior of victims of 
gender-based violence at the university fluctuates 
between evasion, submission and refusal to condemn, 
for fear of scandal, revenge or stigma, and their silence 
is the norm.

The two studies, which were carried out in parallel in 
Tunisia and Morocco, adopted a qualitative analysis 
based on an in-depth interview guide directed to the 
various groups active in the subject to ensure the 
representation of different perspectives on the issue of 
gender-based violence. 

Interviews and focus groups were also organized in 
coordination with official bodies in universities and with 
the facilitation of associations and non-governmental 
organizations that are partners in this project in both 
countries l
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Gender-based violence in public 
sphere in Morocco and Tunisia
Is the university a space where 
violence against women is 
tolerated?

The CAWTAR Center has been 
conducting a qualitative study on 
the topic of prevention, gender-
based violence in university in 
both Morocco and Tunisia.

This qualitative study was carried 
out within the project “Preventing 
gender-based violence in public 
spheres and specifically in 
university spaces” in Tunisia and 
Morocco, with the Open Society 
Foundation support.

It aimed at bridging the knowledge 
gap related to the issue of gender-
based violence in public places, 
and contributing to changing 
policies and attitudes towards 
gender-based violence through 
awareness-raising and advocacy, 
as well as promoting awareness 
among stakeholders, including 
rights holders and duty-bearers.

The choice of this subject was a 
challenge for the center, since touching 
on the issue of violence against women 
in universities is one of the topics that 
are left aside.

Moreover, tackling the topic is difficult 
and delicate for students and professors, 
because of the threat it poses to their 
scientific and professional career paths.

The study, therefore, aimed to delve 
deeper into the issue of the prevalence 
of gender-based violence in various 
public spaces, including universities, 
and not be limited to entities or groups 
and not others. 

Consequently, it yearns to push for 
developing mechanisms to combat 
violence in accordance with the space 
and sphere in which it is practiced.

Therefore, it was based on a 
qualitative field research in the 
two countries, in addition to a desk 
research that consists in monitoring 
laws, publications, available statistics, 
and a bibliographical analysis on 
what was written on the topic. 

The Center has adopted a 
participatory approach represented 
by a number of universities and civil 
society organizations concerned 
with women’s rights and gender-
based violence at all stages of the 
study’s implementation.

Tunisian universities: 
centralization of power, 
dominance and 
discriminatory relations
The results of the study conducted 
in Tunisia showed that the social 
representations of the university 
space are heterogeneous. It 
is indeed distinguished by the 
diversity of its actors. Maximizing 
this space varies according to the 
strategies of its actors.

For male and female students, the 
university means a “qualitative 

shift” closer to the stage of realizing the 
dream, as it is an important stage in the 
process of self-realization. It is at the 
same time a stage for accomplishment 
of a personal and family project. 

However, the symbolism of the 
university as a space for freedom 
and ambition often clashes with the 
centralization of power and male 
dominance in particular, and the 
spread of discriminatory relations, in 
addition to the economic and social 
difficulties that impede the possibility 
of self-realization.

As for the professors, it is an elitist space 
dominated by symbolic authoritarian 
relations that are mostly maintained 
by professors in order to preserve the 
status. 

It is also strongly characterized 
by internal restrictions, hierarchy, 
competition and loyalty to professional 
groups and patronage which represents 
the negative side of this space.

As for male and female employees, 
they live outside “university time” and 
live on the margins of this space, as 
it is limited for them to its functional 
dimension. They see themselves as the 
weakest link in the university.
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The meeting aimed to discuss key developments and 
challenges and efforts to implement vital and effective 
reforms in corporate governance, as part of a study to 
be prepared for the purpose.

The Center’s participations come within these 
meetings and events within the framework of 
its strategy to enhance networking and achieve 
interconnection between the efforts of the various 
actors at the regional and international levels.

They also fit into supporting the human and 
development paths aimed at strengthening the 
institutional and legislative environment to make it 
more appropriate and realizing women’s rights l  

the Ministry of Women, Family, Childhood and the Elderly 
in Tunisia.

It also took part in works of the Forum on Family Laws in 
the Arab Countries and the required reforms held in the 
Bahraini capital, Manama, in March 2019. 

The CAWTAR made a presentation in the framework 
of the workshop “Women, Sustainable Development 
Goals, and Innovative Solutions to Achieve Gender 
Equality.” 

It also attended the activities of the strategic meeting 
“Legal Discrimination against Women and Girls in the 
Arab Region: Future Priorities and Mechanisms for 
Future Action” which was held in Beirut in April 2019 
and organized by the “Equality Now” organization. 

CAWTAR gave a presentation on its experience in 
advocacy and lobby through networking and knowledge 
production and a presentation on its Clearing House for 
Gender.

The Center also attended the meeting of the Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) 
working group on corporate governance in the Middle 
East and North Africa region for the year 2019 held in 
April 2019 in the French capital, Paris. 
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During The year 2019 UN, International, Regional and Local activities and events 
took place to strengthen the global partnership for the advancement of equality 
and women’s empowerment issues. In this global context, CAWTAR marked its 
engagement on more than one occasion and with various strategic partners.

CAWTAR engages in policy and legislation 
development paths in support of equality

With the Arab Gulf Programme for 
Development “AGFUND”, CAWTAR 
attended the Eighth Development 
Forum on Empowering Women 
Through Financial Inclusion that 
was held in Geneva in October 
2019, under the patronage of Prince 
Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz, 
Chairman of the Prize Committee of 
Prince Talal International Prize for 
Human Development.

Within the United Nations 
Commission on the Status of Women, 
CAWTAR contributed to the work of 
the 63rd session, held in March 2019, 
as a member of the International 
Organization of la Francophonie, 
where it made two speeches.

The session focused on the topic 
of social protection systems and 
utilization of public services and 
sustainable infrastructure to 
achieve gender equality and the 
empowerment of women and 
girls, which are an integral part of 
achieving the Beijing Declaration 
and Platform for Action of 1995 and 
the 2030 Agenda for Sustainable 
Development.

The Center also attended the Arab 
Regional Forum on Sustainable 
Development held in Beirut in 
April2019 and organized by ESCWA 
and the League of Arab States. 

The forum was preceded by the 
Civil Society SDG’s Forum on the 
initiative of the Arab NGOs Network 
for Development, in cooperation 
with the civil society platform on 
sustainable development of which 
the CAWTAR Center is member.

With the structures of women’s rights 
advocacy in the Arab region, the 
Center participated in the works of the 
international symposium “Arab Women 
is a Pillar of Peace and Stability” held 
in February 2019 at the “Sorbonne” 
University in Paris, at the invitation of 
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I learned from training courses the adoption of gender 
lenses in the analysis and evaluation of any special 
information regarding the participation of women in 
public and political life to identify the most important 
obstacles to address them. 

I also sought to influence my daughters to become 
active in civil society and work on taking initiatives 
toward reducing the gap between men and women 
and to reduce gender-based discrimination. “

Sonia Mhamdi, from the Southern Gafsa Development 
Association: I turned from an association employee to 
a decision-maker and a transformational agent. There 
has been a great change in my behaviors and thoughts 
after my training sessions on transformational 
leadership, so that I have come to believe in what I 
do more and have become able to say no if need be, 
staying away from the wrong courtesy sometimes, 
in everything that does not match my values and 
principles. 

The fundamental change that occurred to me had a 
clear impact on my personality and many attested to 
it from the family, from work and from my external 
environment.

I also had the ability to take measured risks, persuasion, 
influence and inspiration, and I became trainer in many 
Arab and European countries. 

On the institutional level, I was able to establish a 
shelter and defense center for women victims of 
violence in the city of Gafsa.

Monia Abbas, vice-president of a local association, 
visually disabled, participated in training sessions 
organized by the center on the transformational 
leadership of women and said: “I did not imagine that 
I would overcome the barriers imposed on me by the 
visual disability with which I was born.

Indeed, my participation has developed from 
public life to political life. The confidence I acquired 
in my abilities and skills enabled me to run for the 
legislative elections witnessed by Tunisia in 2019. 
If I were told that I would set with a group of male 
and female citizens of Bizerte an electoral list and 
would run for the elections and especially moving 
around the interior of the governorate during the 
election campaign, I would not have believed it.” l
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Within a third topic, the choice was made on the basis of 
the weak political and civic participation of women at the 
local level, to highlight women’s leadership and active 
models at different levels of participation (economic, 
political, civil, cultural and sports) and underscore  their 
active and unrecognized contributions in their societies. 
This topic led to the preparation of two specific field 
studies on women and participation in public and 
political life in Tunisia in three governorates: Bizerte, 
Gabes and Gafsa.

This research effort coincided with activities to 
strengthen capacities around leadership and decision-
making mechanisms. 

The capacity-building activities implemented by CAWTAR 
in 2019, as part of more than one project, aimed to 
develop the capacities of women and youth leaders and 
enhance their involvement in participatory paths and 
decision-making positions locally and nationally.

Activities carried out in the year 2019 led to the 
enhancement of the knowledge capabilities of more 
than 350 people representing political parties, female 
and male candidates for the legislative elections, male 
and female aids of candidates, women leaders at the 
local level and female and male civil society activists in 
the field of transformational leadership and advocacy for 
increasing women’s participation in public life and local 
government and mainstreaming gender when preparing 
local budgets and policies.

This is besides a few men and women journalists 
interested in local affairs who saw their capabilities 
improved in the field of enhancing leadership roles for 
women by using modern technologies introducing them 
to the media.

Testimonies by trainees in 
promoting transformational 
leadership

Basma Soussi, Secretary General of the Ibsar Association, 
with visual impairment, compiler and presenter of 
programs on “Amal” radio for people with disabilities: “I 
turned from a simple member of the association’s board 
without any vision or any decision to one who carries 
and adopts not only the case of persons with disabilities 
but also a transformational component.
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When we search for women leaders in various Arab 
countries, we will certainly find major women leadership 
models through various key historical milestones, who 
have contributed to national movements and nation-
building, and to development paths in various fields. 

However, we will also realize that many of them have 
been brought down from collective memory and from 
specialized writings. Even contemporary female models 
still need more light to be shed on them to introduce 
them as leaders. 

Within this perspective, the CAWTAR Center focused on 
studying the concept of “transformational leadership” for 
women in various researches.

The Center has focused on researching how the paths of 
ordinary women in local communities have evolved to 
become local leaders and influencers in their families and 
in their societies. 

It carried out an anthropological field study on the 
participation of women in marginalized areas in 
decisions related to local budgets, by focusing on 
the importance of transformational leadership in 
achieving the comprehensive integration of women to 
become active citizens in the paths of developing and 
implementing local budgets.

In another topic, the center sought to determine the 
extent to which the society recognize women leaders 
and learn about their experiences in their local 
communities, as well as the circumstances and factors 
that drive those around them to recognize them as 
leaders. 

This work will result in the issuance of three qualitative 
field studies in Morocco, Jordan and Tunisia on the 
pathways of transformational leadership for women, 
which are currently in preparation.

Transformational leadership 
at heart of various research 
paths of CAWTAR
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The year 2019 was full of activities and events for 
the Center of Arab Women for Training and Research 
«CAWTAR», during which it implemented all of its 

programs and projects according to the annual scheduled 
plan and cemented its strategic partnerships with more 
than one partner by signing cooperation agreements with 
research centers, NGOs and funding institutions within its 
areas of interest.

Knowledge production represented the basic pillar of 
work and a starting point for crystallizing a number of 
interventions, as this year was marked by the launching 
of the seventh Arab Women Development Report on the 
topic of «Gender Equality in the 2030 Agenda: the Role of 
Civil Society and the Media».

The latter presented a reading of the gender perspective 
and achieving gender equality within the Sustainable 
Development Agenda by focusing on the roles of civil 
society and the media in light of the various challenges 
facing countries in the Arab region.

CAWTAR has chosen to work on emerging issues in the 
region related to its areas of intervention, such as «gender 
mainstreaming in international economic and trade 
policies, preventing gender-based violence in universities 
and the transformative leadership of women... all of 
which, coupled with the research component, have been 
the focus of training activities in a number of countries in 
the Arab region.

«CAWTAR» provided its technical support and made its 
experiences available to many development institutions, 
especially sister organizations.

These included the Arab Network for NGOs, by 
providing a critical reading from a gender perspective 
of the Arab Blog for Sustainable Development prepared 
by the network. With the Arab Council for Childhood 
and Development, Cawtar was invited to be a part in 

applying the methodology of the guide of terms, 
concepts and wrong images about children in the 
media in Tunisia.

CAWTAR works also in partnership with he Arab 
Open University through the implementation of a 
joint project for Syrian refugee women in Jordan and 
Lebanon,  and with microfinance banks affiliated to 
the Arab Gulf Program for Development «AGFUND» 
by building the capacities of its staff in financial 
education.

International institutions continued to trust CAWTAR 
by inviting it to the OECD working group meeting on 
corporate governance in the Middle East and North 
Africa region, as well as the 2019 UN Commission on 
the Status of Women at its sixty-third international 
session.

The University of Oslo invited the center to participate 
in the international symposium on «Teaching 
gender in universities and monitoring violence 
against women on the Internet» which was held in 
partnership with the Department of Journalism and 
media studies / Journalism & Media International 
Center at the Oslo Metropolitan University, Norway 
and the Department of Communication Studies of 
the Faculty of Social and Political Sciences at the 
University of Indonesia.

The “CAWTAR” center will welcome 2020, while 
standing ready to keep pace with the various variables 
related to gender equality issues.

Indeed, it had sought in 2019 to carry out a mid-
term review of its five-year strategic plan, in order 
to respond to the needs of actors and partners and 
keep pace with various development transformations 
as well as achieving efficiency in its programs and 
interventions l

Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director
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