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4 بالمائـة : نسبة حضـور المرأة
 كمـوضـوع رئيـسي فـي األخبـار

»كوثر« يعد إلطالق مشاريع اقتصادية 
مـدرة للدخـل لنســاء الكـوت ديفــوار

من أجل القضاء على الممارسات الضارة بالفتيات 



أعامل  رسميا جدول   2016 جانفي  من  األول  يف  املتحدة  األمم  أطلقت 

الدولية  املجموعة  اعتمدته  الذي   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 

باإلجامع، و املتضّمن 17 هدفا طموحا و 169 غاية، وذلك من أجل القضاء 

عىل الفقر، ومكافحة عدم املساواة، والتصّدي لكل أشكال العنف والتعّدي 

التي ال تستثني أحدا، والتصدي  الشاملة  التنمية  الحقوق، وتحقيق  عىل 

لتغري املناخ وضامن حقوق األجيال القادمة... 

الفوقي مل تعد صالحة بعد  التخطيط  الخطة عىل أن مقاربة  لقد أكدت 

التنمية تبقى »التغيري« نحو  الغاية األسمى من  أن ثبتت حدودها، وأن 

األطر  يف  والتغيري  عيشهم،  ومستوى  الناس  قدرات  يف  التغيري  األفضل، 

ومع  معها  التعامل  وأمناط  األرض  أحوال  ويف  بهم،  املحيطة  والظروف 

عنارصها، والتغيري أيضا يف طرق العمل والتنفيذ وتجسيم األهداف. لذلك 

اختري للخطة عنوان يستبطن مفهوم التغيري : »تحويل عاملنا: خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030«من خالل دمج األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: 

االجتامعية واالقتصادية والبيئية، باإلضافة إىل جوانب هامة تتعلق بالسالم 

والعدل واملؤسسات الفعالة. 

ومل يسبق أن حظي برنامج عمل أو خطة عاملية مبثل ما حظيت به أجندة 

مسبوق  غري  عاملي  تشاور  من  وأهدافها   2030 لعام  العاملية  التنمية 

ساهمت فيه الحكومات والخرباء واملجتمع املدين ومنظومة األمم املتحدة 

ومنظومات دولية عّدة وقطاع األعامل.

إن ما تحّقق يف املنطقة العربية، خالل العقدين املاضيني، هام ويرتجم عن 

تقّدم بارز يف عدة مجاالت، غري أن هذا التقدم كان دون املأمول يف كثري 

من الدول واألوضاع، غري متساٍو بني البلدان وحّتى داخلها، مام أدى إىل 

إبقاء ماليني البرش خارج نطاق التنمية املنشودة، وآخرين يعانون من أثر 

الحروب والرصاعات واختالل األمن والتطرّف واإلرهاب، إضافة إىل وضع 

الفئات األكرث ضعفا وهشاشة من ذوي اإلحتياجات الخاصة ونساء وأطفال 

وكبار السن يف العديد من البلدان.

والصعاب  التحديات  تلك  مواجهة  يفرضان  واملوضوعية  املنطق  إن 

واملستجدات والتعاطي معها مبقاربات ومنهجيات مختلفة ومبتكرة من 

املصلحة  وذوي  املحتملني  املتدخلني  كل  بني  الرشاكة  نهج  اعتامد  ضمنها 

وااللتزام الجّدي به. إن نطاق جدول األعامل الجديد وطموحه يتطلبان 

مساهمة كل الفاعلني التنمويني املحتملني ضمن مقاربة تشاركّية، وخاصة 

األكادميية  واملؤسسات  الوطنية،  والربملانات  املدين،  املجتمع  منظامت 

واإلعالميني، وذلك عىل الصعيدين واإلقليمي والوطني.

فلقد عرف املجتمع املدين ووسائل اإلعالم يف املنطقة العربية خالل السنوات 

األخرية تطّورا كبريا عىل مستوى الكّم والكيف، وكان أثرهام مؤكّدا يف تغيري 

عدد من األوضاع يف بعض البلدان، كام أسهام، وال يزاال، يف تشكيل رأي عام 

مؤثّر ويف صياغة جملة من املعايري وصيغ التعامل مع املؤسسات الرسمّية 

ومع القضايا، وهام بذلك قّوة دافعة ميكن استثامر طاقاتها من أجل التغيري 

اإليجايب والنهوض باإلنسان واملساهمة يف تحقيق التنمية املستدامة يف إطار 

من الرشاكة مع مختلف الفاعلني التنمويني ومن الحرية املسؤولة والتكامل. 

إن املنطقة العربية متّر اليوم مبشاكل معّقدة، وتعرف بعض بلدانها أزمات 

بعضها خانقة بل وخطرية يف كثري من األحيان مثل اختالل األمن والرصاعات 

املسلّحة واإلرهاب. إن هذا الوضع العريب يجعل من الرشاكة مع املجتمع 

املدين وقطاع اإلعالم أحد الحلول املمكنة بل لعلّه من أفضلها للبقاء عىل 

التنمية  مؤرشات  تحسني  عىل  والعمل  وإقليميا،  وطنيا  التنموي  الحراك 

الشاملة واملستدامة للجميع وتحقيق تغيري حقيقي يف ظروف عيش الناس. 

اعتبارا  ألدائها  غريهام  من  أكرث  املؤّهالن  هام  واإلعالم  املدين  فاملجتمع 

لقربهام من الناس ومعرفتهام للعنارص املحّددة ملواقفهم وسلوكياتهم.

منظامت  لقدرات  وتعزيزه  لأللفية  التنمية  ألهداف  مواكبته  مسار  ويف 

املجتمع املدين، وأخذا بعني االعتبار ما راكمه من عمل عىل امتداد سنوات 

عديدة يف إطار شبكته العربية حول النوع االجتامعي والتنمية، »أنجد«، 

عىل  العمل  يف  واستثامره  املسار  هذا  لتكريس  سعيه  »كوثر«  يواصل 

املساهمة يف تحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة 2030. حيث ينطلق 

املركز قريبا يف تنفيذ مرشوع جديد حول »دور املجتمع املدين واإلعالم يف 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة 2030، بهدف إعداد مكونات املجتمع 

املدين واإلعالميني بالدول العربية وتنمية قدراتهم، حتى تكون مساهمتهم 

اإليجايب  التغيري  وتحقيق  التنمية  خطة  أهداف  تحقيق  يف  وبارزة  فاعلة 

مرشوع  وهو  العامل.  ودول  املنطقة  دول  كل  به  التزمت  والذي  املنتظر 

هاتني  ميكن  سوف  »أجفند«  للتنمية  العريب  الخليج  برنامج  من  مدعم 

التزامات  متابعة  آليات  من  السنتني  امتداد  وعىل  املستهدفتني  الفئتني 

l الدول وتقييم تقدم اإلنجاز ومنارصة أهداف التنمية املستدامة

خطة التنمية املستدامة لعام 2030  اإلفتتاحية
فــي صلـــب عمــــل »كوثــــــر« د. سكينة بوراوي

 املديرة التنفيذية
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إطالق جــــائزة نجيــبـة الحمـروني 

ألفضل مقال صحفي حول قضايا المرأة العربية
ابنة مركز  التاسع وعرشين من شهر ماي 2016  غيب املوت يف 
السابقة  النقيبة  البارزة  والصحفية  والصديقة  الزميلة  »كوثر« 
بعد  املنية  وافتها  التي  الحمروين  نجيبة  التونسيني  للصحافيني 

رصاع طويل مع املرض.

وتثمينها  عمله،  فريق  ضمن  وملسريتها  البارز  بدورها  واعرتافا 
للتدريب  العربية  املرأة  مركز  أعلن  املرشّف،  النضايل  لتاريخها 
مقال  ألفضل  الحمروين  نجيبة  جائزة  إطالق  »كوثر«  والبحوث 
عربية  دورية  مسابقة  وهي  العربية.  املرأة  قضايا  حول  صحفي 
مقال  أفضل  الختيار  تنظيمها   عىل   2000 سنة  منذ  املركز  دأب 
 2015 سنة  بلغت  وأوضاعها،  العربية  املرأة  قضايا  حول  صحفي 
الرابعة عرشة. وهي مسابقة مالية تحكّمها لجنة مستقلة  دورها 
من أبرز اإلعالميني واألكادمييني العرب. وستشهد الدورة 15 التي 
يعلن عنها يف شهر سبتمرب 2016، اإلطالق الرسمي للجائزة يف ثوبها 

الجديد باسم رئيسة تحرير نرشية »كوتريات« نجيبة الحمروين. 

»كوثر«  مركز  بفريق   2000 سنة  منذ  الحمروين  نجيبة  التحقت 
الفريق يف سنة  صحفية خارجية متعاونة، ثم انضمت رسميا إىل 
2003 وتولت رئاسة تحرير نرشية »كوتريات« حتى وافتها املنية. 
متيزت بنشاطها النقايب النضايل، وعاشت مسرية حافلة باإلنجازات، 
حيث كانت عضو املكتب التنفيذي ألول نقابة منتخبة للصحفيني 
التونسيني خالل الفرتة 2008 - 2011، ثم انتخبت نقيبة للصحفيني 
الدفاع عن  استبسلت خاللها يف   2014 - للفرتة 2011  التونسيني 
من  لتكون  كذلك  اختريت  كام  الصحافيني.  وحقوق  اإلعالم  حرية 
ضمن أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس 
النصوص  دراسة  مهمة  إليها  عهدت  التي  الدميقراطي  واالنتقال 
اإلصالحات  واقرتاح  السيايس  بالتنظيم  العالقة  ذات  الترشيعية 

الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص املسار الدميقراطي.

سنة 2015 حصدت جائزة شخصية العام لحرية التعبري من نقابة 
املرأة  عيد  يف  الثالث  الصنف   – الجمهورية  ووسام  الصحفيني، 
كام  وكفاءتها،  العالية  ومبهنيتها  أخالقها  بدماثة  متيزت  بتونس. 
زميالتها  لكل  تاركة  رحلت  واألمانة.  والصدق  بالنزاهة  تحلت 
ذكراها  وستظل  الذكريات،  وأجمل  األثر  عميق  باملركز  وزمالئها 

l وبصمتها مرافقة ملسرية املركز عىل الدوام

فـــي البــــدء كلمـــة



مــا هــي االجنــدة العــالميــة 
للتنميــة المستــدامـــة 2030

أديــب نعمــه
مستشار إقليمي يف االسكوا 
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اختار قادة العامل املجتمعني يف إطار الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها السبعني يف 25 أيلول/سبتمرب 2015 عنواناً ألجندة التنمية 
العاملية للعقد ونصف القادمني هو »تحويل عاملنا«. ومل يكن ذلك من قبل الصدفة أذ يواجه عاملنا اليوم مشكالت ومخاطر كبرية تهدد 
االنسان واألرض معاً. فهناك تحّدي التغري املناخي الذي احتّل خالل السنوات املاضية رأس قامئة األولويات العاملية، وال يزال. وهناك أيضا 
مسألة إحالل السالم واألمن العامليني التي عادت بقوة منذ أيلول 2001، وهي اليوم من القضايا األكرث أهمية يف العامل، وهي ليست مشكلة 
إقليمية أو محلية كام يبدو أحياناً يف بعض الخطاب الدويل. وهناك أيضا تحّدي تفّش الفقر والالمساواة بصفته جوهر التحّدي االجتامعي – 
االقتصادي الذي عاد وظهر أيضا بقوة بعد أزمات 2007 – 2008، والذي ال يزال قامئاً من خالل تجليات كثرية ليس أقلها تحّدي الهجرة من 
الجنوب إىل الشامل الذي ليس سوى نتاج هذه الهوة التنموية بني العاملني، وتعاظم الالمساواة والتفاوت بني البلدان وداخلها، وغريها من 
القضايا. هنا أيضا نجد أن بعض الخطاب العاملي الذي يغفل هذه املشكلة أو يحاول حرصها يف بلدان بعينها، امنا يخاطر بارتكاب خطأ فادح 

ألنه ال يرى أو ال يعرتف بالرابط الكوين بني األزمات املنتقلة من بلد آلخر، واملتكررة بني عقد وآخر، وال يقدم عالجاً عاماً لها. 

إن خطة التنمية العاملية، وتحويل عاملنا، يواجهان هذا التحدي مثلث األضالع: السلم واألمن – الفقر والتفاوت – التغري املناخي، وأي 
اغفال ألي ضلع من األضالع الثالثة ستكون له آثار وتداعيات سلبية عىل مستقبل العامل بارسه. 

ويخلص الشكل البياين أدناه هذا التصور.

اإلطار املفاهيمي للتنمية البرشية املستدامة
)األبعاد واملبادئ(

بني أهداف األلفية وأجندة 2030

كانت أهداف األلفية اإلمنائية )2000 - 2015( عبارة عن قامئة مخترصة بأولويات التنمية 
العاملية األكرث الحاحاً يف ذلك الوقت، وهي محدودة مقارنة بخطة التنمية املستدامة 2030، 
كام أنها كانت مصاغًة بالدرجة األوىل من منظور الدول األقل منواً يف العامل، وهو ما جعل 
عددا من البدان ذات مستوى التنمية املتوسط أو املرتفع تعترب نفسها غري معنية بها عمليا. 

أما أجندة التنمية املستدامة لعام 2030، فقد متت صياغتها من منظور مختلف، حيث أنه 
كان هناك سعي لتكون أكرث اتساعاً وشموليًة لجهة املضمون؛ كام أنها صممت لتكون إطاراً 
ألهداف تنموية ذات طابع كوين شامل، مبعنى أنها صالحة لكل الدول، بحيث تستطيع كل 
دولة أن تجد فيها ما يالئم وضعها، وأن تستخدمها كإطار شامل للتخطيط التنموي. لذلك 

أجندة 2030 يف إطار مفهوم التنمية

ترافق العمل عىل إعداد أجندة التنمية املستدامة لعام 
2030 مع مراجعة مفهوم التنمية نفسه يف سعٍي واضٍح  
وتقديم  البرشية،  التنمية  )باراديجم(  مفهوم  لتطوير 
السياق  هذا  يف  ومكوناته.  ملبادئه  تقدماً  أكرث  تصور 
تضمنت تقارير اللجان التحضريية والتقارير التي قدمها 
التنمية  مفهوم  تطّور  أفكاراً  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
باألجندة  محكامً  ربطاً  وتربطه  املستدامة  البرشية 
أمٌر  هذا  أن  اعتقادنا  ويف  القادمة.  لألعوام  التنموية 
رضوري ومفيد، وله انعكاسات إيجابية عىل كيفية فهم 
تكييفها  وكيفية   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  أجندة 
األمثل من خالل  الوطنية، وتنفيذها  الخصائص  بحسب 
التنمويني مبا يف ذلك املجتمع  الرشاكة مع كل األطراف 

املدين. 

نفهم هذا الرتابط من خالل العنارص التالية:
• التنمية 	 مصطلح  نقرأ  نحن  التباس،  ألي  تالفياً 

البرشية  التنمية  باعتباره مرادفاً ملصطلح  املستدامة 
املستدامة، التي تشمل كل أبعاد العملية التنموية، 

وال تقترص عىل بعٍد دون آخر. 
• خمسة: 	 هي  التنمية  مكونات(  )أو  أبعاد  أن  نعترب 

البعد االقتصادي، والبعد البيئي، والبعد االجتامعي، 
الثقايف/املعريف،  والبعد  السيايس/املؤسيس،  والبعد 

وهي أبعاد متساوية األهمية.
• هي 	 التنمية  مفهوم  تحكم  التي  املبادئ  أن  نعترب   

وحقوق  العدالة(،  )أو  املساواة  التالية:  األربعة 
االنسان، واالستدامة، واإلنتاجية/الفعالية. 

البعد
 البيئي

البعد 
السياسي/
املؤسسي

البعد
 الثقايف/املعريف

البعد
االقتصادي

املبادئ )4(

االبعاد )5(

حقوق اإلنسان
املساواة

اإلستدامة
اإلنتاجية

البعد
االجتماعي
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األجندة، كام يوجه سياساتنا وتدخالتنا وأساليب عملنا، مبا يف ذلك مبدأ الرشاكة 
والتزامها يف مقاربة  احرتامها  بد من  ودورها وآلياتها. مثة ثالث مبادئ حاسمة ال 

أجندة 2030، هي:

التكامل، أي اعتامد النظرة التكاملية إىل األجندة واألهداف والغايات التي . 1
تضمنتها، وتاليف املقاربة املجتزأة والقطاعية.

امللكية الوطنية والقيادة الوطنية للعملية التنموية وذلك من خالل تكييف . 2
األجندة العاملية بحسب الخصائص واألولويات الوطنية )واإلقليمية ودون 
الحكومة  بها  تلتزم  وطنية  أجندة  صيغة  يف  انتاجها  وإعادة  اإلقليمية(، 

واألطراف الوطنية كلها.
الرشاكة، . 3 مببدأ  الفعيل  االلتزام  من خالل   inclusion والتضمني  الشمولية 

العملية  يف  الرشيكة  األطراف  لجميع  وفعالة  حقيقية  مشاركة  وضامن 
التنموية عىل مختلف املستويات ويف مختلف املراحل. 

وما مل يتم االلتزام بهذه املبادئ املوجهة، فإننا أمام خطأ تكرار النهج القطاعي واملجزأ 
السابق، األمر الذي يعني أننا لن ننجح يف تحويل األجندة العاملية إىل خطط وطنية، وال 
أن ننجح يف تحقيق األهداف، وال يف تحديد األدوار التي يفرتض أن يقوم بها كل طرف، 
السيام املجتمع املدين ومن ضمنهم مجموعات البحث والتفكري واإلعالميني واألكادمييني. 

أهداف التنمية املستدامة

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان  الهدف 1 

القضاء عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة الهدف 2 

ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر  الهدف 3 

الحياة  مدى  التعلّم  فرص  وتعزيز  للجميع  والشامل  املنصف  الجيد  التعليم  ضامن  الهدف 4 

للجميع 

تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء والفتيات  الهدف 5 

ضامن توافر املياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة  الهدف 6 

املوثوقة  الحديثة  الطاقة  خدمات  عىل  ميسورة  بتكلفة  الجميع  حصول  ضامن  الهدف 7 

واملستدامة

تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة،  الهدف 8 

وتوفري العمل الالئق للجميع 

للجميع،  الشامل  املستدام  التصنيع  وتحفيز  الصمود،  عىل  قادرة  تحتية  بُنى  إقامة  الهدف 9 

وتشجيع االبتكار 

الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها  الهدف 10 

الصمود  عىل  وقادرة  وآمنة  للجميع  شاملة  البرشية  واملستوطنات  املدن  جْعل  الهدف 11 

ومستدامة

ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة  الهدف 12 

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغرّي املناخ وآثاره الهدف 13 

لتحقيق  مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  حفظ  الهدف 14 

التنمية املستدامة 

مستدام،  نحو  عىل  استخدامها  وتعزيز  وترميمها  الرّبية  اإليكولوجية  النظم  حامية  الهدف 15 

وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس 

مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي 

التشجيع عىل إقامة مجتمعات مساملة ال يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية  الهدف 16 

فعالة  مؤسسات  وبناء  العدالة،  إىل  الجميع  وصول  إمكانية  وإتاحة  املستدامة، 

وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع عىل جميع املستويات

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل تحقيق التنمية املستدامة الهدف 17 

هي تتجاوز األولويات املبارشة، لتكون أكرث ارتباطاً بعملية التنمية 
الشاملة، كام سبقت اإلشارة إىل ذلك. وهذه نقطة هامة يجب أن 

ال تغيب عن البال. 

التنمية  خطة  املسامة  الوثيقة  بأن  للتنبّه  بد  ال  أخرى،  ناحية  من 
املستدامة لعام 2030، هي وثيقة متكاملة مكونة من أربعة عنارص 

ال تتجزأ هي التالية: 
• واملبادئ 	 املشرتكة  الرؤية  ويتضمن  اإلعالن   ، أوالً

واملرجعيات؛
• ثانياً، األهداف واملرامي التنموية املحددة؛	
• ثالثاً، وسائل التنفيذ والرشاكة العاملية؛	
• 	 – الحق  وقت  يف  جرى  )وقد  واملراجعة  املتابعة  رابعاً، 

نهاية آذار/مارس 2016 اعتامد قامئة املؤرشات املخصصة 
لرصد التقدم عامليا، وأصبحت جزءا من األجندة(.  

مكونات خطة التنمية املستدامة لعام 2030

السياق  الذي طبع  للوقوع يف االجتزاء  النظر إىل ذلك تالفياً  نلفت 
الغالب يف التعامل مع األهداف اإلمنائية لاللفية حيث جرى إهامل 
إعالن األلفية وخارطة الطريق لتنفيذ إعالن األلفية، وتم التعامل مع 
قامئة الغايات واألهداف عىل أنها أجندة التنمية لأللفية بني 2000 
و2015 مبعزل عن املكونات األخرى األكرث أهمية. ونحن أمام احتامل 
الوقوع يف خطأ مامثل مع أجندة 2030 واالقتصاد عىل التعامل مع 

قامئة األهداف الـ 17 واملرامي الـ 169 وهذه خطأ فادح. 

كيف نقارب أجندة 2030؟

بالعمل  تقيض  السابقة  التجربة  من  املستفادة  الدروس  أحد 
هي   2030 أجندة  إن  واإلجتزاء.  اإلختزال  هذا  لتاليف  والسعي 
وغايات  وأهداف  املستدامة،  التنمية  وغايات  أهداف  من  أشمل 
لها. ويجب  الرتويجية  الصيغة  املستدامة هي أشمل من  التنمية 
عدم الخلط بينها، كام يجب أن ال ننىس اإلعالن واملبادئ املوجهة 
القسم  هذا  أن  علامً   ،2030 أجندة  من  األول  القسم  يف  الواردة 
يحيل إىل وثائق وتقارير أخرى، منها خطة عمل أديس أبابا، وخطة 
عمل ريو 20+، وخطة عمل  إسطنبول للدول األقل منوا، وخطة 
باريس للتصدي للتغري املناخي، ومنهاج وخطة عمل بيجني ...الخ، 
حقوق  منظومة  مجمل  السيام  التأسيسية  املرجعيات  باإلضافة  
التنمية  ومفهوم  والتنمية،  واألمن  السلم  بني  والرتابط  اإلنسان، 
البرشية وغريها مام يشكل األساس الذي تقوم عليه أجندة 2030، 
والفضاء )أو الحيز( الذي تتحقق ضمنه. يشكل كل ذلك البوصلة 
مضمون  يفرس  الذي  الشامل  املرجعي  واإلطار  املعايري  وناظم 

اإلعالن
الرؤية، املبادئ وااللتزامات املشرتكة،  

نداء للعمل من اجل تغيري عاملنا

غايات التنمية املستدامة
17 هدفًا و169 غاية 

و230 مؤشرا

املتابعة واملراجعة
عامليا، إقليميا، وطنيا

التنفيذ
وسائل التنفيذ والشراكة العاملية

أجندة
2030 



من أجل التأسيس لبيئة سياسية وقانونية 
واجتماعيـة مؤازرة وداعمـة لحقـوق النساء
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2016 : اإلعداد لبعث مركز االمتياز للتثقيف المالي 

واصل املركز إنجاز أنشطة التثقيف والتدريب املايل للنساء والشباب 

ويطمح  الصغرى،  بالقروض  املنتفعني  ومن  عمل  عن  الباحثني  من 

العملية  اآلليات  كإحدى  املايل«  للتثقيف  االمتياز  »مركز  بعث  إىل 

آليّة  املايل«  للتثقيف  االمتياز  »مركز  سيكون  لربامجه.  الداعمة 

ويف  العالقة  ذات  البحوث  من  جملة  توصيات  تجسيم  يف  تساهم 

عىل  املقبلني  والشباب  للنساء  الكافيتني  واملهارة  املعلومة  توفري 

مبادرات ومشاريع اقتصادية خاّصة، وكذا لجمعيات املجتمع املدين 

املركز  هذا  وسيكون  الفردي.  املستوى  وعىل  مؤسسيا  تتطّور  حتى 

يستند  التي  الداعمة  اآلليات  إىل  تضاف  أخرى  ولبنة  رافدا جديدا 

إليها »كوثر« يف عمله وهي : بيت كوثر املرجعي لتبادل املعلومات، 

كوثر 2011 - 2016   إضاءات على أهم المحّطات

ومركز كوثر لتدريب اإلعالميني، والشبكة العربية للنوع االجتامعي 

والتنمية »أنجد«.

 2015 : إطالق تقرير »المرأة العربية والتشريعات« 

هو التقرير الخامس ضمن سلسلة تقارير تنمية املرأة العربية الذي 

املضافة  القيمة  تتمثل   .2001 سنة  منذ  إصدارها  عىل  املركز  دأب 

البلدان  من  كل  يف  وطنيا  قانونا   400 يقارب  ملا  مبراجعته  للتقرير، 

واالتفاقيات  املعاهدات  ضوء  ويف  والتمييز،  املساواة  لجهة  العرشين 

التي اتخذتها لتفعيل  الدول واإلجراءات  التي صادقت عليها  الدولية 

التزاماتها الوطنية والدولية، كاآلليات التي تعنى بقضايا املرأة وحقوق 

اإلنسان أو السياسات واالسرتاتيجيات ذات العالقة. 

منذ بعثه، أخذ مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« عىل عاتقه مهمة النهوض بأوضاع النساء والفتيات وتعزيز البيئة 

السياسية والقانونية واالجتامعية لتكون أكرث دعام لحقوق النساء ومكانتهن يف املجتمع. وشهدت سنة 2011 )تاريخ انطالق الثورات 

العربية( منعرجا يف مسرية عمل املركز حيث اجتهد يف مالءمة برامجه مع متطلبات املرحلة مبا يعزز من مشاركة املرأة عىل جميع 

املستويات.

إن االشتغال مع مختلف الفاعلني عىل قضايا النساء وحقوقهن، يؤكد يف كل مرة أن املسرية ما تزال متواصلة من أجل تعزيز متتع 

النساء بحقوقهن االنسانية، ال سيام مع تواصل ترويج وسائل اإلعالم يف مختلف أنحاء العامل للصور النمطية السلبية عن النساء 

وأدوارهن، وضعف الوعي الجندري والحقوقي لدى اإلعالميني... 

لبنــى النجــــار
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2014 : توسيــع نطاق المشــاريع المــدرة للدخــل مــن 
                     موريتــانيـــا وتــونــس وفلسطيـن  والســودان

                     إلــى السنيغــــال

مكنت دراسات املركز يف مجال التمكني االقتصادي من تطوير 

املبادرات  خلق  مستوى  إىل  املعرفة  تعزيز  مستوى  من  دوره 

تحسني  النساء عىل  من  عديدة  فئات  تساعد  التي  االقتصادية 

أوضاعهن وأوضاع أرسهن. واستلهاما لتجاربه يف بعث املشاريع 

وموريتانيا  السودان  من  كل  يف  النساء  لفائدة  للدخل  املدرة 

وتونس وفلسطني، انطلق املركز يف تنفيذ مشاريع أخرى مدرة 

من   200 حوايل  تستهدف  السينغال  ريفية  مناطق  يف  للدخل 

النساء ملساعدتهن يف بعث مشاريعهن الخاصة، وتوعيتهن ورفع 

قدراتهن يف مواضيع: النوع االجتامعي والحقوق، التثقيف املايل، 

الكوت  تكون  وسوف  االجتامعي...  النوع  عىل  القائم  العنف 

ديفوار هي املحطّة املوالية.

2013 : إطـالق تحـالف الجمعيـات العـاملة على قضايـا 
                     المرأة لمناصرة برنـامج عمـل المؤتمـر الـدولي 

     للسكــان والتنميـــــة 

يضم أكرث من 50 منظمة أهلية عربية، تعمل سويا من أجل تنفيذ 

للسكان  الدويل  املؤمتر  أهداف  تحقيق  أجل  من  للتعبئة  برامج 

والتنمية + 20 يف تفاعل مع برنامج عمل بيجينغ وأهداف األلفية 

للتنمية. يساهم التحالف يف تأسيس قوى ضغط قصد دعم الحقوق 

التقييمية  الوطنية  التقارير  إعداد  يف  ويشارك  للمرأة،  اإلنسانية 

مجال  يف  والفتيات  النساء  قدرات  لتنمية  أنشطة  تنفيذ  ويتوىل 

الضغط واملنارصة للمطالبة بحقوقهن والتمتع بها.

2012 : بعث مركز التدريب اإلعالمي 

وحقوقها  املرأة  قضايا  لتناول  مدربة  إعالمية  كوادر  إعداد  بهدف 

مهارات  وتعزيز  بأوضاعها،  الخاصة  التطورات  ملجمل  ومواكبة 

اإلعالم  التعامل مع وسائل  املجاالت يف  كافة  النسائية يف  القيادات 

واستعامل التكنولوجيات الحديثة لالتصال، بعث مركز »كوثر« سنة 

2012 مركز التدريب اإلعالمي، الذي يعد مثرة ما راكمه من خربات 

ورصيد معريف يف مجال النوع االجتامعي واإلعالم. 

استثمر مركز »كوثر« خرباته يف مجال تدريب اإلعالميني عىل  وقد 

معالجة قضايا املرأة ليبني عىل ما أنجزه سابقا، ويف اتجاه تعزيز نواة 

املدربني واملدربات التي أهلها للتخصص يف قضايا النوع االجتامعي 

مستقبال  ميكنها  العالية،  الكفاءة  ذوي  من  جدد  مبدربني  واإلعالم 

تأمني الربامج التدريبية املامثلة عىل املستوى املحيل. 

2011 : دعم الشباب وهياكل المجتمع المدني 

إميانا منه مبتطلبات املرحلة الراهنة نتيجة مع عرفته بلدان املنطقة من 

املجتمع  الشباب وهياكل  أوىل مركز »كوثر« كال من  تحوالت وحراك، 

املدين اهتامما خاصا ترجم عرب تنفيذ برامج ترمي إىل متكني هاتني الفئتني 

من مهارات ومعارف لالضطالع بدور مركزي يف إنجاح مسارات االنتقال 

الدميقراطي وإرساء مبادئ الحرية والحكم الرشيد والدميقراطية... تتنزل 

هذه الربامج ضمن جهود املركز إلدماج النساء الشابات سواء الناشطات 

يف املجتمع املدين أو املهمشات يف مسارات التغيري والتطوير. 

منهج  متبنيا  بتنفيذه  املركز  التزم  مام  مناذج  الربامج  هذه  متثل 

التشبيك والرشاكة كصيغة للتنسيق والتكامل بني الفاعلني امليدانيني 

وتبادل التجارب الناجحة والخربات. 



 مشروع تطوير مهارات المجتمع المدني في 
مجال المرافقة وإدارة الصراعات المجتمعية :
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متيزت  فقد  الفاعلة«،  »قابس  جمعية  من  ناجح  فضيلة  اآلنسة  أما 

بحامسها املفرط ملا تقوم به من دور ىف جمعيتها خدمة ملجتمعها املحيل 

وبالتايل خدمة لوطنها ككّل، فهذه املهندسة الشابة كانت واحدة من 

املؤسسني لهذه الجمعية إلميانها بدور املجتمع املدين يف هذه املرحلة 

من تاريخ تونس، وقد أكدت أنها استفادت كثريا من الدورات التدريبية 

التي شاركت فيها والتي منحتها تقنيات عملية يف املهارات التواصلية 

والقيادية والوساطة يف حّل الرصاعات يف مجتمعها املحيل.

أما يف الكاف فقد كان اللقاء يف مقر جمعية »املرأة والتقدم« بجمع 

من الشباب من الجمعيات الرشيكة لهذه الجمعية من معتمديت 

أحمد  أكد  لعملهم.  يتقدون حامسا  كانوا  وقد  والدهامين  الرسس 

العبيدي أنه يؤمن بدوره كشاب قادر عىل التغيري من خالل العمل 

الذي ميارسه، رأي تقاسمه مع مريم شبيل وهي شابة  الجمعيايت 

من منزل بورقيبة تتنقل بشكل شبه يومي من مدينتها إىل مدينة 

التي تنشط  بنزرت أين يوجد مقر جمعية » الحق يف االختالف« 

فيها وهي تقول إن ذلك واحد من مصادر سعادتها حيث تشعر 

وقد  خاصة.  جمعيتها  أنشطة  يف  للمشاركة  الشغف  من  بالكثري 

أيضا  عائلتها  أن  قالت  تغيري  وهو  لها  الذى حصل  التغيري  ملست 

الحظته بشكل ايجايب لذلك شجعتها عىل النشاط الجمعيايت. بفضل 

من  شباب  بتدريب  مريم  تقوم  به،  انتفعت  الذي  الدعم  برنامج 

جمعيات رشيكة لتقاسم معارفها الجديدة ولتعميم الفائدة.

هذه الحقائق حول املشاركة يف العمل الجمعيايت والتغيريات التي 

يعرفها الناشط املجتمعي من خالل ما يتلقاه من تدريبات ودورات 

املرأة«  بلخريية من جمعية »صوت  أيضا سندس  أكدته  تكوينية 

بجامل وضحى الجوريش من جمعية »اليافعات واليافعني« بتونس 

العاصمة. وهو ما يرتجم الرغبة التى تسكن كل هؤالء يف تقديم 

اإلضافة يف محيطهم والخروج من حالة التلقي السلبي إىل الفاعلية 

والحركية اثباتا للذات ومساهمة يف ارساء تقاليد مجتمعية جديدة. 

شباب آمنوا بدور المجتمع المدني 
فشاركوا فيه

 

من قفصة ىف الجنوب الغريب التونيس إىل جربة ىف الجنوب الرشقي، 

فقابس والكاف وجاّمل ونابل وبنزرت وتونس العاصمة وغريها من 

املناطق ىف تونس، شباب آمنوا بأهمية دور املجتمع املدين يف الرقي 

بعد  تأسست  تونسية  باالنخراط يف جمعيات  بادروا  لذلك  بوطنهم 

الثورة ليقدموا اإلضافة ويكتسبوا خربات جديدة. الشابة أمينة زريقة 

العمل  ىف  تجربتها  عن  تحدثت  بقفصة  »مواطنون«  جمعية  من 

الجمعيايت فقالت »لقد تغريت وأصبحت أكرث وعيا بحقوقي وواجبايت، 

كام أصبحت أبادر بالفعل املضيف وال أنتظر هدايا اآلخرين«. تقوم 

أمينة اليوم بتأطري الشباب الذي التحق حديثا بالجمعية. هذا التغيري 

أرجعته أمينة إىل برنامج الدعم الذي انتفعت منه، كام أرجعته إىل 

التواصل والتعامل مع فاعلني يف عديد الجمعيات املشاركة يف هذه 

الدورات التدريبية. زميلتها يف نفس الجمعية مروى عليمي ورغم ما 

بدا عليها من خجل، فقد أكدت بأنها عرفت نقلة نوعية يف شخصيتها 

حيث أصبحت أكرث قدرة عىل التواصل مع اآلخر وعرض أفكارها بينام 

وغري  ذاتها  عىل  منطوية  الجمعيايت  العمل  يف  املشاركة  قبل  كانت 

مهتمة بالشأن العام مثلام هو األمر اليوم.

ومن قفصة إىل جربة كان اللقاء مع نجوى بن خميس من جمعية 

»خليج للبيئة البحرية« فهذه السيدة الشابة تركت مولودها الذى 

بتونس  تدريبية  دورة  يف  لتشارك  أشهر  خمسة  العمر  من  يبلغ 

كامرأة  بدوري  »إمياين  إطار  يف  يدخل  ذلك  أن  معتربة  العاصمة 

من  اكتسبته  مبا  تغيريه  إىل  وتسعى  محيطها  يف  فاعلة  تونسية 

مهارات وال أكتفى بدور املتلقية السلبية ملا يقدمه اآلخرون بل أنا 

مؤمنة بدوري يف لعب دور محوري يف املجتمع املحيل الذى أعيش 

فيه. أنا اليوم مدربة يف عديد املجاالت خاصة يف مهارات التواصل 

بني األفراد، مهارات القيادة، التواصل غري القائم عىل العنف.
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مركز المرأة العربية للتدريب 
والبحوث »كوثر« والجمعيات :

 حلم مشترك يجمعنا

أعضائها عن  التقينا  التي  الجمعيات  عندما سألنا كل 

والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  مع  التعاون 

»كوثر« يف إطار برنامج »تطوير مهارات املجتمع املدين 

التدريب واملرافقة وإدارة  القياديّة يف مجال  وقدراته 

الرصاعات املجتمعيّة« كان الجواب واحدا: املركز ليس 

ممّوال بل هو رفيق مسرية من التأسيس لهذه الجمعيات 

وضامن استمراريتها حتى يشتد عودها وتصبح فاعلة 

يف إطارها املحيل وحتى الوطني. محمد املنصوري من 

جمعية »إبصار لثقافة وترفيه ذوي االعاقة البرصية« 

يرى أن ما يجمع جمعية »إبصار« ومركز »كوثر« هو 

حلم مشرتك من أجل اإلرتقاء بالعمل الجمعيايت خاصة 

العمل  يعتربون  الذين  الجمعية  وألعضاء  له  بالنسبة 

الجمعيايت مناسبة لهم إلثبات الذات واالندماج الفاعل 

من  الجوريش  ضحى  رأت  كام  التونيس.  املجتمع  يف 

العالقة بني  أن  بتونس  واليافعني«  »اليافعات  جمعية 

املهنية  العالقات  تجاوزت  »كوثر«  ومركز  الجمعيات 

املؤسسة  اعترب نفيس جزءا من هذه  »أنا  تقول  فهي 

وأدين لها بالكثري خاصة ىف مستوى التكوين والتدريب 

فيها«.  أنشط  التي  للجمعية  منحتها  التي  واملرافقة 

جمعية  من  بلغيث  األصيل  شمس  فيه  شاركتها  رأي 

أن  بينت  التي  بغرداية  الريفي«  بالشباب  »النهوض 

بجمعية  ممّول  عالقة  ليست  واملركز  جمعيتها  عالقة 

رشيكة بل هي عالقة تواصل لها فرادتها مؤكدة » أنا 

تعاملت مع مانحني دوليني والفرق بينهم وبني مركز 

هذا  أن  »كوثر«  والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة 

عن  بعيدا  الجمعية  تنجز  ملا  باملتابعة  يتميز  األخري 

املراقبة بل يف اطار دعم القدرات وضامن االستمرارية 

لعمل الجمعية وهو رأي شاركها فيه سندس بلخريية 

من جمعية »صوت املرأة« بجاّمل وفضيلة ناجح من 

الكيالين من جمعية  الفاعلة« وعادل  جمعية »قابس 

جمعية  من  خميس  بن  ونجوى  بقفصة  »مواطنون« 

من  فتاح  وجامل  بجربة  البحرية«  للبيئة  »جليج 

جمعية »إرادة للتنمية« بقرص قفصة الذي يقول »ال 

الفاعلني  من  هو  بل  فقط  املانح  دور  املركز  يف  نرى 

التي  الكونية  الحقوق  مبادئ  املساواة ونرش  لتحقيق 

يجب أن يتمتع بها كل إنسان«.

كل اآلراء اتفقت عىل أن العالقة تتجاوز التمظهرات 

التدريب  خالل  من  العمق  يف  العمل  إىل  املالية 

والتكوين لضامن االستمرارية واإلشعاع محليا ووطنيا. 

أصبحت تتمتع بصورة جيدة جّدا يف محيطها 
لذلك كان التواصل، مع الجمعيات الرشيكة من 
ناحية والسلط املحلية من ناحية أخرى وخاصة 
والرسس  الكاف  لبلديات  الخصوصية  النيابات 
تعاون  عالقة  هناك  وباتت  يسريا.  والدهامين، 
البلديات.  هذه  تعرفها  التي  اإلشكاليات  لحّل 
متتلك  »عندما  هندة  تقول  التواصل  هذا  عن 
اآلذان  تجد  جيدة  تواصلية  ومهارات  قدرات 
صاغية لك وهو ما تحقق« وأضافت »ويدعم 
جعلها  أعامل  من  الجمعية  به  تقوم  ما  ذلك 

محّل ثقة من املواطنني والسلط املحلية«.

املرأة«  »صوت  جمعية  من  بلخريية  سندس 
بجاّمل قالت عندما طرحنا عليها السؤال حول 
التواصل مع السلط املحلية »أن الثقة بالنفس 
وتقنيات  قيادية  مهارات  اكتساب  خالل  من 
مع  البناء  التواصل  عىل  قادرا  تجعلك  تواصل 
محيطك بل وتقوم بدور الوساطة عند حدوث 
جمعية  به  قامت  ما  وهو  طارئة«،  خالفات 
خالفا  حصل  عندما  بجاّمل  املرأة«  »صوت 
الجمعية  قامت  املحلية،  السلط  ممثيل  بني 
بالتنسيق مع الجمعيات الرشيكة عىل الصعيد 
األطراف  فيه  دعت  بيان  بإصدار  ثم  املحيل 
تحقق،  ما  وهو  البناء  الحوار  إىل  املتنازعة 
من  بوساطة  الطرفني  بني  الخالف  تجاوز  وتّم 

عضوات الجمعية.

بني  الخالف  لحل  والوسيط  املسهل  دور  لعب 
جمعية  به   قامت  واملواطنني  املحلية  السلط 
الجمعية  تقول عضوة  الفاعلة« حيث  »قابس 
فضيلة ناجح إنهم يتواصلون مع السلط املحلية 
الجمعية  قامت  حيث  الجفاء  من  عقود  بعد 
بالوساطة بني ممثيل السلط املحلية ومتساكني 
من  بالتخلص  يتعلق  فيام  وذرف  منطقة 
النفايات وقد نجحت الجمعية مبا امتلكته من 
مهارات وقدرات تواصلية وتقنيات للحوار عىل 
تجاوز املشكل، وأرجعت فضيلة ذلك ملا تتمتع 
به جمعية »قابس الفاعلة« من مصداقية لدى 

الطرفني.

ومرجعا  املحيل  مجتمعك  يف  فاعال  تكون  أن   
يلتجئ اليه عند الطوارئ فتلك خطوة إضافية 

يف الطريق الواثقة بالنجاح..

كيف يتحول شاب أو شابة من الرفض القاطع 
من  واحد  إىل  املحلية  السلط  مع  للتعامل 
املشاكل  بعض  حّل  يف  السلط  هذه  مراجع 
التي تعرفها مجتمعاتهم املحلية؟ وكيف كانت 
نجحت  وهل  الطرفني؟  بني  التعاون  طريقة 
من  كبري  موروث  تجاوز  يف  األطراف  هذه 

القطيعة يعود إىل سنوات ما قبل الثورة؟

فتاح  جامل  عىل  األسئلة  هذه  طرحنا  عندما 
بقرص  للتنمية«  »ارادة  جمعية  يف  الناشط 
من  الكثري  تحمل  بابتسامة  أجابنا  قفصة، 
الدالالت وقال »كنت من الذين يجن جنونهم 
مع  التواصل  عن  شخص  أي  حدثني  كلاّم 
السلط املحلية واعترب ذلك مبثابة الخيانة لذايت 
انخراطي  مبجرد  »لكن  ويضيف  وأفكاري« 
الدورات  يف  واملشاركة  الجمعيايت  العمل  يف 
فتح  التواصل ورضورة  آليات  حول  التكوينية 
قنوات تواصل مع السلط املحلية حتى نحقق 
ما نسمو اليه من خالل عملنا الجمعيايت تغري 
األمر عندي، فقد بت أمتلك تقنيات التواصل 

وكيفية تجسري العالقة مع هذه السلط«

باتا  فيها  ينشط  التي  والجمعية  فتاح  جامل 
تلجأ  املحلية  فالسلط  قفصة،  مرجعا يف قرص 
مع  تواجهها  التي  املشاكل  بعض  لحّل  إليها 
إىل  ذلك  جامل  وأرجع  الغاضبني.  املواطنني 
الثقة التي تحظى بها الجمعية لدى متساكني 
يف  خاصة  حققتها  التي  واإلنجازات  املنطقة 
مجال يف فض بعض اإلشكاليات البيئية وتفعيل 
معطال. مرشوعا   31 من  أكرث  تنفيذ  ومتابعة 

الذي  امللتقى  مبثابة  الجمعية  مقر  بات  وقد 
يجتمع فيه ممثلو السلط املحلية واملواطنون 
إىل  والتوصل  العالقة  املشاكل  عن  للحديث 
الجمعية  أعضاء  ويلعب  لها.  ممكنة  حلول 
»تطوير  مرشوع  إطار  يف  تدريبا  تلقوا  ممن 
يف  القياديّة  وقدراته  املدين  املجتمع  مهارات 
الرصاعات  وإدارة  واملرافقة  التدريب  مجال 

املجتمعيّة« دور املسهل لهذا الحوار.

ما عاشه جامل فتاح عاشته أيضا هندة ثليجان 
فبعد  بالكاف.  والتقدم«  »املرأة  جمعية  من 
للمشاريع  ونتيجة  املحلية  السلط  قطيعة مع 
الجمعية  بها  تقوم  التي  التكوينية  والدورات 

السلط المحلية والمجتمع المدني : 
من القطيعة إلى التواصل
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4 بالمـائـــة : نسبـــة حضـــور المــــرأة  
كمـوضـــوع رئيـســي فــــي األخبــــــار

التقرير الوطني التونسي »من يصنع األحداث : عدم المساواة الجندرية في األخبار« 

عقد مركز »كوثر« خالل شهر مارس-آذار 2016 لقاء إعالميا لعرض نتائج تقريره 
الوطني التونيس حول »من يصنع األحداث: عدم املساواة الجندرية يف األخبار«، 
الذي تم إعداده يف إطار مرشوع الرصد اإلعالمي العاملي GMMP لسنة 2015، 
قدم  بعد رصد سنة 2009.  التوايل  الثانية عىل  للمرة  »كوثر«  مركز  فيها  ويشارك 
املركز أهم نتائج التقرير وتوصياته، مستعرضا كذلك برامجه الحالية واملستقبلية يف 
مجال تعزيز حضور النساء يف وسائل اإلعالم. فام هي أهم نتائج رصد حضور النساء 

والرجال يف األخبار؟

 84 مقابل  باملائة   16 اإلذاعة  يف  حضورها  يتجاوز 
للرجل. ويف الصحافة املكتوبة شكلت نسبة حضور 
وكذلك  للرجل  باملائة   80 مقابل  باملائة   20 املرأة 
 22 بنسبة  املرأة  حضورها  كان  حيث  التلفزيون 

باملائة مقابل 78 باملائة للرجل.

الجغرايف  النطاق  االعتبار  بعني  أخذنا  ما  إذا  و 
للقصة، فإن مصادر املعلومات تبقى رجالية عموما 
من  وهو  باملائة   80 بنسبة  الوطني  املستوى  عىل 
 .2009 رصد  خالل  كذلك  برزت  التي  املؤرشات 
بنسبة  املصدر  املرأة  تكون  املحيل،  املستوى  وعىل 
19 باملائة فقط وعىل املستوى اإلقليمي بنسبة 24   
وباعتبار  العاملي.  املستوى  عىل  باملائة  و17  باملائة 
قد  املؤرشات  هذه  فإن   ،2009 سنة  الرصد  نتائج 
العاملي حيث كانت  البعد  باستثناء  تراجعا  سجلت 
العاملية سنة 2009 مبا يعادل  املرأة مصدرا لألخبار 
14 باملائة.  وتأيت املرأة كموضوع رئييس يف األخبار 
بنسبة إجاملية ال تتجاوز 4 باملائة مع تواجد أسايس 
تهم  التي  األخبار  يف  كموضوع  باملائة   27 بنسبة 

العلوم والصحة.

أما عىل مستوى تقديم األخبار، تفيد نتائج الرصد أن 
الصحفيات يتواجدن بنسبة أكرب عند تغطية أخبار 
الشؤون االجتامعية والقانونية )55 باملائة( يف حني 
يرتكز تواجد الصحفيني الرجال يف األخبار االقتصادية 

)31 باملائة( وأخبار املشاهري )22 باملائة( .

باملقارنة  متقدما  موقعا  الصحفية  املرأة  واحتلت 
فربز  التقليدية.  اإلعالم  وسائل  كافة  يف  الرجل  مع 
الصحافة  يف  باملائة   61 بنسبة  للمقاالت  توقيعها 
باإلذاعة.  باملائة  بنسبة 71  أخبار  املكتوبة ومقدمة 
بلغ  بالتلفزيون حيث  للمرأة  الحضور األهم   وكان 

نسبة 89 باملائة.

عموما  ظهورا  أكرث  ونساء  رجاال  الصحفيون  وكان 
كان  فيام  واملحلية  الوطنية  األخبار  تقديم  عند 
ظهور املرأة الصحفية أكرث تداوال عند تقديم األخبار 
الوطنية )65 باملائة مقابل 33 باملائة للرجل( وأقل 
باملائة   26( املحلية  األخبار  معالجة  عند  حضورا 

مقابل 49 باملائة للرجل(.

كان  الرجل  ظهور  فإن  العاملية،  األخبار  وبخصوص 
متاما  منعدما  كان  أنه  حني  يف  باملائة(   9( ضعيفا 
األخبار  معالجة  أن  إىل  ويشار  املرأة.  إىل  بالنسبة 

املواطن ووسائل  التي كانت موجودة بني  القطيعة 
اإلعالم التي كانت تقترص عىل ترديد رسائل تنحرص 
للنظام  التابعة  السياسية  الشخصيات  أنشطة  يف 

السيايس القائم آنذاك.

محاملها  مبختلف  اإلعالم  وسائل  تناول  حيث  ومن 
مع  باملقارنة  تراجع  حضورها  فإن  املرأة،  ملوضوع 
نتائج الرصد لسنة 2009 حيث كان بنسبة 27 باملائة 
يف حني اقترص خالل عملية الرصد لسنة 2015 عىل 
 23 و  التقليدية  اإلعالم  وسائل  يف  باملائة   19 نسبة 

باملائة يف الصحف االلكرتونية.

السياسية  املواضيع  يف  ضعيفا  املرأة  حضور  وبقي 
واالقتصادية، حيث مل يتجاوز 23 باملائة وبنسبة 22 
باملائة يف الشؤون االجتامعية والقانونية يف حني تركز 

بنسبة 29 باملائة ضمن مواضيع العلوم والصحة. 

حضور المرأة في اإلعالم

التمييز  نهج  التونسية  اإلعالم  وسائل  واصلت  كام 
تجاه املرأة حيث كان حضور الرجل طاغيا يف أغلب 
التي مل  املرأة  باملقارنة مع  التقليدية  وسائل اإلعالم 

تركزت التغطية  الصحفية يف الصحافة التونسية عىل 
التي استهدفت  العملية اإلرهابية  األحداث ما بعد 
متحف باردو يوم 18 مارس 2015، ومل يتم الرتكيز 
بشكل مميز عىل مسألة املرأة. فقد تزامن يوم الرصد 
مع عدد من األحداث الدولية والوطنية األخرى التي 

جدت يف تونس. 

وخالفا لنتائج الرصد لسنة 2009 حيث تركز اهتامم 
السياسية  املواضيع  عىل  التقليدية  اإلعالم  وسائل 
الحكومي،  بالنشاط  املتعلقة  األخبار  منها  وخاصة 
فإن نتائج عملية الرصد لسنة 2015 لوسائل اإلعالم 
أن  بينت  محاملها  مبختلف  التقليدية  التونسية 
االهتامم تركز عىل مواضيع املجتمع والصحة )343 
والعنف  والجرائم  خربا(   143( واملشاهري  خربا( 
فقد  االلكرتونية،  الصحف  وبخصوص  خربا(.   132(
تركز االهتامم إىل جانب مواضيع املشاهري ومسائل 

املجتمع والصحة، عىل املسائل السياسية.

وسائل  اهتاممات  عىل  طرأ  الذي  التحول  ويعكس 
اإلعالمية  الساحة  شهدته  ما  تونس  يف  اإلعالم 
والسياسية بعد الثورة حيث حاولت وسائل اإلعالم 
تجاوز  بهدف  املواطن  مشاغل  من  أكرث  االقرتاب 

لبنــى النجــــار
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للمرأة فيها مكانة متميزة كاملواضيع التي تكون فيها 
الداخلية وشؤون  السياسة  املرأة عادة مستثناة مثل 
والتحركات  التظاهرات  أو  العاملية  الحكم واألحداث 

الشعبية...

أولويات العمل للمرحلة القادمة

ارتبطت قضية املرأة و/يف اإلعالم بعديد اآلراء واملواقف 
وكذلك  عليها  والقامئني  اإلعالم  وسائل  أن  تؤكد  التي 
الجهد  بعد  يبذلوا  مل  القطاع  هذا  ومهنيات  مهنيو 
الالزم سواء يف اتجاه التعاطي مع قضايا املرأة حسب 
مقتضيات الواقع أو يف األخذ يف االعتبار لوجود املرأة 
يف كافة املجاالت وبالتايل رضورة إفساح املجال أمامها 
الرجل ولتربز يف  مثلها مثل  األحداث  للتعبري عن كل 

كل األدوار التي تضطلع بها حقيقة يف الحياة.

لإلعالم  الجديد  الدور  من  تونس  يف  املرأة  تستفد  ومل 
الطرح  يكن  مل  حيث  الثورة  بعد  ما  فرتة  من  انطالقا 
للمرأة  منصفا  املجتمعية  القضايا  ملختلف  اإلعالمي 
اإلعالمية  املعالجة  توفق  ومل  السواء  والرجل عىل حد 
مختلف  وأوضاع  أدوار  مستوى  عىل  التنوع  رسم  يف 
صانعي  إدراك  عدم  إىل  ذلك  ويعود  املجتمع.  فئات 
ليست  املرأة  قضية  أن  اإلعالمية  املؤسسات  يف  القرار 
الحراك  خضم  يف  تندرج  بل  ومناسباتية  فئوية  قضية 
منتجي  تفطن  عدم  وكذلك  واملجتمعي،  السيايس 
املضامني اإلعالمية إىل مظاهر التمييز املتعددة السيام 

غري املعلنة منها والتي ال تحظى باهتامم كبري.
 

السياسية  التحوالت  واكبت  التي  اإلعالم  وسائل  إن 
والديناميكية  الثورة  بعد  ما  ملجتمع  واالجتامعية 
والحراك عىل مستوى الحقوق مبعزل عن مكانة املرأة 
وأدوارها، يؤكد أن الثقافة املؤسسية متثل حاجزا منيعا 
يقف أمام عمليات التغيري. إذ تشري عديد الدراسات إىل 
أنه حتى داخل املؤسسات التي توفر مبادرات وفرصا 
ومقاومة.  صامدة  تظل  السائدة  الثقافة  فإن  عادلة، 
كام تعيد املؤسسات اإلعالمية إنتاج التقسيم التقليدي 
أعىل  يف  الرجال  يوجد  حيث  املؤسسة  داخل  لألدوار 
الهرم والنساء يف قاعدته، وهي حتام مامرسات تطال 
املؤسسات اإلعالمية التي رغم ارتفاع عدد اإلناث فيها 
خاصة عىل مستوى فريق التحرير، مل ينعكس ذلك عىل 

مستوى املضامني املنشورة. 

إىل  مدعوة  اإلعالم  وسائل  فإن  الوضع،  هذا  وأمام 
إدراج التدريب عىل إدماج النوع االجتامعي يف العمل 
منها  يستفيد  التي  التدريبية  الربامج  ضمن  اإلعالمي 
كادرها اإلعالمي، وتفعيل البنود الخاصة بصورة املرأة 
ضمن مواثيق الرشف اإلعالمي ودفع كادرها اإلعالمي 
ومراكز  املنظامت  أن  كام  وتطبيقها.  احرتامها  عىل 
إىل  بدورها  مدعوة  املرأة،  مجال  يف  العاملة  البحث 
مزيد االنفتاح عىل وسائل اإلعالم والعمل عىل ترسيخ 

l عالقات التعاون والعمل املشرتك معها

ملزيد االطالع عىل نتائج التقارير : 
http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports

وفيام يتصل بتحدي األخبار للصورة النمطية، فإن 
النسبة األهم من نتائج الرصد تفيد أن االخبار التي 
الصورة  تتحدى  إعدادها من قبل صحفيات ال  تم 
النمطية ما عدا نسبة 10 باملائة تهم أخبار املشاهري 
التي  االخبار  من  باملائة   20 نسبة  جاءت  حني  يف 
أنتجها صحفيون رجال تتحدى الصورة النمطية وقد 

تركز مضمونها عىل أخبار العلوم والصحة.
 

 2015 مارس   25 ليوم  اإلعالم  رصد  عملية  أفضت 
إىل أن وسائل اإلعالم التونسية تواصل نهج التمييز 
تجاه املرأة حيث كان حضور الرجل طاغيا يف أغلب 

الوسائل املرصودة باملقارنة مع املرأة.

ضعف جلي بالوعي الحقوقي 
والجندري

أهمية  إىل  متفطنة  غري   الصحفية  املرأة  ومازالت 
يف  االجتامعي  والنوع  الحقوق  منظوري  إدراج 
معالجتها لألخبار إذ بينت عملية الرصد أن اهتامم 
املسائل  تغطية  عند  ضعيفا  يظل  الصحفية  املرأة 

التي تهم الحقوق والنوع االجتامعي.

الفرص المهدورة

رغم ما شهده مجال اإلعالم يف تونس بعد الثورة 
من  وكذلك  تعديلية  ومبادرات  وانفتاح  ثراء  من 
يتعلق  وفيام  فإنه  التعبري،  حرية  هامش  اتساع 
أن  الرصد  نتائج  أفادت  باملرأة،  املتصلة  باملسائل 
بعض  يف  إال  النمطية  الصور  تتحدى  مل  األخبار 
أو  املشاهري  بأخبار  املتصلة  املواضيع  الحاالت يف 
أخبار العلوم والصحة. كام مل تتم مالحظة اهتامم 
أغلب  يف  الجنسني  بني  املساواة  مبسألة  خاص 
إىل  املواضيع  أغلب  تسع  ومل  املنشورة.  القصص 
تناول مسألة املساواة بني الرجل واملرأة ما يجعل 
ملواضيع  وشاملة  هامة  املهدورة  الفرص  نسبة 
فيها  تحظى  املرأة  كانت  تقليدية  مسائل  تهم 
مبكانة متميزة من ذلك الرتبية والعناية باألطفال، 
النقل  مثل  اليومية  بالحياة  املتعلقة  واملسائل 
والدين أو مواضيع أخرى كان باإلمكان أن يكون 

العاملية سجلت تدنيا باملقارنة مع نتائج رصد 2009 
باملائة  و14  للرجال  باملائة   86 بنسبة  كان  حيث 
للنساء. ويفرس هذا الرتاجع باألهمية التي أصبحت 
 14 ثورة  بعد  الوطني  للشأن  اإلعالم  وسائل  توليها 

جانفي 2011.

األخبار من منظور النوع 
االجتماعي والصور النمطية

 
التي  املسائل  تتناول  الصحفية  املرأة  أن  الرصد  بنّي 
وذلك  الرجل  من  أقل  نسبيا  كموضوع  املرأة  تهم 
بنسبة 7 باملائة مقابل 8 باملائة بالنسبة إىل الصحفيني 
تناول  عند  معكوسا  األمر  ويكون هذا  الرجال.  من 
املرأة الصحفية للرجل كموضوع حيث تكون النسبة 
عند  أقل  تكون  النسبة  هذه  أن  حني  يف  باملائة   5
تناول الرجل الصحفي للرجل كموضوع حيث تكون 
فإن  الريبورتاجات،  وبخصوص  باملائة.   2 النسبة 
فإن  الرجال  أو  النساء  من  أكانوا  سواء  الصحفيني 
إبراز  حيث  من  باملائة(   7( متعادلة  كانت  النسبة 

املرأة كموضوع أسايس.

كام خلصت عملية الرصد إىل أن الصحفيني الرجال 
التي  الريبورتاجات  تناول  حيث  من  األسبقية  لهم 
تتناول مسائل املساواة حيث نجد نسبة 100 باملائة 
بالنسبة إىل الريبورتاجات التي تتناول موضوع املرأة، 
بينام ال تتجاوز هذه النسبة 20 باملائة بالنسبة إىل 
الرجال  من  الصحفيني  أن  كام  الصحفية.  املرأة 
يهتمون بهذا الجانب عند تناول الريبوتاجات التي 
تهم مواضيع التنظيم العائيل وبنسبة أقل يف املسائل 
لدى  متاما  الجانب  هذا  يغيب  حني  يف  االقتصادية 
املرأة الصحفية عند تناول أغلب املواضيع مع إشارة 

طفيفة لهذ الجانب يف املواضيع املتعلقة بالدين.

تبنّي  النمطية،  بالصور  املتعلقة  املسائل  وبخصوص 
الجوانب  هذه  ضعيف  بشكل  تتناول  القصص  أن 
بنسبة  إال  الجوانب  هذه  إىل  اإلشارة  تتم  مل  حيث 
العلوم  تهم  التي  األخبار  إىل  التطرق  عند  باملائة   9
والصحة يف حني غاب هذا الجانب متاما يف األخبار 

االقتصادية وقضايا الجرمية والعنف.
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بعـد السنغــال... نســاء الكـــوت ديفــوار 
ينتفعن بخبرة كوثر في المجال اإلقتصادي

فيه  الريفية  وخاصة  املرأة  أوضاع  وعىل  البلد 

ومستويات مشاركتها، ومدى مامرستها لحقوقها 

والفرص والعراقيل التي تتدّخل يف مآل مثل هذه 

املشاريع.

الكوت ديفوار: فرص أكيدة 
وتحديات كبرى أمام المرأة 

تبلغ  إفريقيا  غرب  يقع  بلد  هو  ديفوار  الكوت 

مساحته 000 322 كم2 وعدد سكانه حوايل 22 

الخصوبة  معّدل  ويبلغ   .)2012( ساكن  مليون 

الكيل بالبلد 5.0 أطفال لكّل امرأة )2011-2012( 

بواقع 3.7 طفل لكّل امرأة يف املناطق الحرضية 

أربع  البلد  ويتضّمن  الريفية.  املناطق  يف  و6.3 

مجموعات عرقية كربى وحوايل ستني عرقا.

وهي متواصلة ويقع تعّهدها باستمرار، لضامن 

دميومتها ونجاحها.  

املرأة  أوضاع  بني  الكبري  للتامثل  واعتبارا 

العربية وظروف عيش املرأة يف عدد من الدول 

والتحديات  إفريقيا،  غرب  يف  وخاصة  اإلفريقية 

ولنجاحات  لتجربته  واستثامرا  يواجهنها،  التي 

عام  منذ  »كوثر«  انطلق  املجال،  يف  مبادراته 

اإلفريقية  الدول  نقل خربته إىل بعض  2015 يف 

وذلك من خالل بعث مرشوعني مدرين للدخل 

من  مناطق  بأربع  ريفية  امرأة   200 لفائدة 

مام  بثبات  فيهام  العمل  يتواصل  السينغال، 

املطالبة  إىل  أخريات  أخرى ونساء  دفع مبناطق 

مرحلة  يف  اآلن  وهو  شبيهة،  مبشاريع  باالنتفاع 

ديفوار  بالكوت  آخرين  األسس ملرشوعني  وضع 

هذا  يف  الوضع  خصوصيات  عىل  اطّلع  أن  بعد 

املنتج  العميل  االقتصادي  البعد  انطلق  وهكذا 

أن جّل  إرساؤه رضورة وحاجة، ذلك  الذي كان 

لنسبة  املرتديّة  األوضاع  أن  أكّدت  الدراسات 

لحقوقهن،  مامرستهن  وعدم  النساء  من  هامة 

االرتباط  أشّد  مرتبطة  للعنف  وتعرّضهن 

عىل  قدرتهن  وبعدم  االقتصادية  بأوضاعهن 

تأمني حاجياتهن أو املساهمة يف الدخل األرسي. 

هذا إضافة إىل الوقع املعنوي عىل نفسية املرأة 

عاجزة  عليها،  مسيطر  مستهلكة،  من  بتحّولها 

حتى عن املشاركة بالرأي، إىل منتجة ومشاركة يف 

تأمني دخل األرسة وتحسني أوضاعها. إن التمكني 

االقتصادي للمرأة ضامن ذو ثقل كبري لتمكينها 

األرسي  الشأن  يف  الفاعلة  وملشاركتها  الشامل 

»كوثر«  رؤية  كانت  تلك  املجتمعي.  والشأن 

مشاريع  خالل  من  جّسمها  التي  ومنهجيته 

العربية  البلدان  مدرّة للدخل أطلقها بعدد من 

لقد حصلت القناعة مبكّرا مبركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر » بأن متكني املرأة شامل أو ال يكون، وأن 

تطوير قدراتها املعرفية ورفع درجة الوعي لديها بحقوقها اإلنسانية رشطان أساسيان النطالقها والرفع من منزلتها 

ومكانتها يف الحّيز األرسي والحّيز املجتمعي، إالّ أنهام ال يكفيان. فال بّد من أن يتجّسم كل ذلك يف الفعل ويف 

املواقف والسلوك وردود الفعل تجاه األوضاع الصعبة والتحديات خاّصة. 

لذلك مل يتوّقف مركز »كوثر« عند إنتاج كّم هائل من املعرفة حول أوضاع املرأة العربية من خالل الدراسات 

يكتف  ومل  ومتعّددة.  متنوعة  محامل  أعامله عىل  نتائج  ونرش  العميقة،  والتحاليل  امليدانية  والبحوث  العلمية 

كل  العربية يف  املرأة  قضايا  املدين حول  املجتمع  مكونات  والناشطني ضمن  والرجال  والشباب  النساء  بتدريب 

بلدان املنطقة والتحديات التي تواجهها يف حال السلم واالستقرار كام يف حال النزاعات والتهجري والحروب، بل 

حرص عىل أن يساهم، ولو بقسط يسري، يف أن تتعّزز املشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة وأن تتمكّن الفقريات 

منهن خاصة واملهّمشات من أن يدخلن شيئا فشيئا يف دائرة املبادرة واإلنتاج والكسب. ويكون ذلك من خالل 

الدورة  ضمن  البداية،  يف  متواضعة  مبستويات  ولو  واالنخراط،  منتجة  جامعية  مشاريع  بعث  عىل  مساعدتهن 

االقتصادية املحلّية من خالل استثامر خصوصيات املناطق والجهات وعرب تثمني املنتجات واملواد األولية املتوّفرة. 

أحمد عبد الناظر
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بني الجنسني )حساب الفارق بني الجنسني( 0.679 

مع الرتبة 151 عامليا. ومتثّل النساء 60 إىل 70 % 

من السكان النشطني يف القطاع الفالحي. إالّ أنّهّن 

ال يتمتّعن ال بثامر عملهمن )إنتاج ونقل وتوزيع( 

وال حتى بسلطة املراقبة والترصف التي يجب أن 

عىل  الحصول  صعوبة  إىل  باإلضافة  إليهّن،  تعود 

ملكية األرض.

الريفية بالكوت ديفوار،  ومع ذلك، بدأت املرأة 

الحصول  يف  تدريجيا  بسيطا،  العدد  كان  وإن 

ذات  فالحية  مزارع  وإدارة  األرض  ملكية  عىل 

هكتارات(   10 من  )أكرث  نسبيا  كبرية  مساحات 

كاكاو،  قهوة،  تنّوعا:  األكرث  للمنتجات  بالنسبة 

أناناس، موز، شجر املطاط،  زيت النخيل، نبات 

املنيهوت، ذرة، بطاطا، خرض... كام تتجه النساء 

األسامك  تربية  مثل  أخرى  أنشطة  مامرسة  نحو 

وتربية املاشية واألغنام والدواجن. وبغرض متكني 

النساء من أن تكّن أكرث كفاءة وتنافسية، قامت 

داخل  أنفسهّن  تنظيم  عىل  بحثّهّن  الحكومة 

مجموعات ذات طابع تعاوين قادرة عىل منحهّن 

املشغلني  مع  عالقتهّن  يف  أكرب  ووزنا  أهمية 

االقتصاديني املهتمني بإنتاجهّن.

فإّن  الحقوق،  يف  القانونية  املساواة  وجود  ورغم 

توزيع الصالحيات واملسؤوليات بني النساء والرجال 

باإلضافة إىل التمتع باملوارد االقتصادية واالجتامعية 

بسبب  كبري  بشكل  متساو  غري  يبقى  والثقافية 

استمرار النامذج التقليدية لتوزيع األدوار. 

إدماج  وإعادة  األمن  التحديات:  هذه  بعض 

االجتامعي  والتامسك  القدامى  املحاربني 

وتنشيط  الشباب  وتشغيل  الفقر  ومحاربة 

القطاع الخاص.

ظروف المرأة في الكوت ديفوار

الرابع  العاملي  املؤمتر  يف  ديفوار  الكوت  شارك 

 1995 سنة   Beijing بيجني  يف  املرأة  حول 

وتعّهد بتنفيذ توصيات املؤمتر املذكور وضامن 

وألهدافه  األلفية  إلعالن  وطبقا  متابعتها. 

إجراءات  الحكومة  اتّخذت  بالتنمية،  املتعلقة 

لضامن  وإداري  وترشيعي  سيايس  طابع  ذات 

تحقيق املساواة بني الجنسني.

الرجل  بني  املساواة  مبدأ  وتدعيم  تأكيد  وتّم 

واملرأة املنصوص عليه بالدستور األول للبلد يف 

دستور 23 جويلية 2000 الذي مينع كّل أشكال 

واإلهانة  واملعنوي  املادي  والعنف  التعذيب 

واإلذالل. وتضمن وزارة النهوض باملرأة واألرسة 

وحامية الطفولة تنفيذ ومتابعة سياسة الدولة 

والطفولة  واملرأة  األرسة  بحامية  املتعلقة 

فإّن  الواقع،  يف  أما  االجتامعية.  والشؤون 

ظروف املرأة تعكس عدة إخالالت تجعل من 

التحقيق  صعبة  عملية  الجنسني  بني  املساواة 

سواء عىل املستوى االجتامعي أو االقتصادي أو 

السيايس. ومن املتوقع أن يبلغ مؤرش التحديد 

ليربالية  اقتصادية  سياسة  ديفوار  الكوت  اعتمد 

ترتكز عىل املبادرة الحرة واالنفتاح نحو الخارج. 

يرتكز  فالحي  قطاع  عىل  البلد  اقتصاد  ويعتمد 

)معدل  والكاكاو  القهوة  ماديت  عىل  باألساس 

 .)PIB 40 % من الناتج املحيل الخام

ولقد عاشت البالد خالل العرشية 1999 – 2011 

عىل  سلبي  تأثري  لها  كان  وأمنيّة  سياسية  أزمة 

املرأة  وكانت  واالجتامعية،  االقتصادية  التنمية 

بالطبع يف مقّدمة الضحايا والخارسين مثلام هو 

الحال يف كل األزمات واختالل االستقرار.

الكوت  فيبقى  االجتامعي،  الصعيد  عىل  أّما 

مؤرش  مع  تنمية ضعيف  مؤرش  ذا  بلدا  ديفوار 

 2014 سنة   0.462 قدره   IDH برشية  تنمية 

)الرتبة 172 عىل 187 بلد( كام أن التطّور يف هذا 

املجال يبقى بطيئا. وتجدر اإلشارة إىل أّن الفقر 

األبعاد  تفاقم منتقال من مؤرش فقر متعدد  قد 

قدره 0.278 سنة 2002 إىل 0.344 سنة 2011.

ومل تنفك نسبة الفقر النقدي تتزايد لتنتقل من 

نسبة 33.6 % سنة 1998 إىل 38.4 % سنة 2002 

إىل 48.9 % سنة 2008. واستنادا إىل إحصائيات 

السكان تحت خط  يعيش 32.4 % من   ،2014

حسب  فقراء  يعتربون   %  42.7( املطلق  الفقر 

األكرث  الريفي  الوسط  ويبقى  الوطني(.  املعدل 

الريفي مقابل  بالفقر )62.5 % يف الوسط  تأثّرا 

29.5 % يف الوسط الحرضي(.

الشباب خاصة  تشغيل  يبقى  أخرى،  ناحية  من 

يقيّض   ،2012 سنة  ففي  االهتاممات.  أوكد  من 

 6.2 معدل  الشهادات  عىل  املتحصلني  الشباب 

سنة للحصول عىل وظيفة أوىل. ويسود التشغيل 

تبلغ  نسب  مع  الرسمي  غري  والتشغيل  الذايت 

عىل التوايل 57.7 % و89.4 % من عدد السكان 

العاملني  من   % 90 حوايل  يتمتّع  وال  النشطني. 

عددا  يعرّض  ما  وهو  االجتامعية،  بالتغطية 

كبريا منهم النعدام األمن وخاصة نظرا للرواتب 

املستويات  من  باألساس  املتأتّية  الضعيفة 

عدة  الحكومة  وتجابه  لإلنتاجية.  املنخفضة 

املصالحة  عمليّة  بإجراء  تعّهدت  وقد  تحديات 

االقتصادي. وتتضّمن  واالنتعاش  اإلعامر  وإعادة 
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واملهارية  املعرفية  قدراتها  من  والرفع  للمرأة 

واإلنتاجية، ويف الرفع من درجة وعيها بحقوقها 

يف  املقرتحة  املشاريع  ومتثّلت  فعليا.  ومامرستها 

الفالحية  املنتجات  وتسويق  لتحويل  أنشطة 

املحليّة بشامل البالد وبضواحي أبيدجان، بعث 

أنشطة منتجة يف مجال الخياطة والحالقة لفائدة 

األمهات العزباوات بأحد األحياء الشعبية الفقرية 

مجموعة  لفائدة  للدواجن  مزرعة  إنشاء  جدا، 

من النساء بإحدى املناطق الريفية...

وانسجاما مع رؤية »كوثر« ومنهجيته، وبالتوازي 

النساء  تتابع  املاديّة،  واملبادرات  اإلنجازات  مع 

تدريبيّة  دورات  باملشاريع  املنتفعات  والشابات 

حول تقنيات العمل الذي سيؤّدينه وحقوق املرأة 

املايل  والتثقيف  األمية  ورفع  اإلنجابية  والصحة 

املبّسط وتقنيات تسويق املنتجات، وهي أنشطة 

املنتفعات  الوعي لدى  غايتها تعزيز رفع درجة 

وإكسابهن مهارات تسمح لهن باالستثامر األقىص 

ملردود عملهن وباملشاركة يف القرار ويف الخيارات 

الذي  املحيل  املجتمع  يف  أو  األرسة  داخل  سواء 

يتحركن فيه.

زيارة العمل لالطالع مبارشة وعىل امليدان عىل 

الجمعيات املرشحة ألن تكون الرشيك  قدرات 

يف إنجاز وتسيري املشاريع، وااللتقاء باملنتفعات 

أوضاعهن  حقيقة  عىل  للوقوف  املحتمالت 

للمشاركة  استعدادهّن  ومدى  وحاجياتهن 

أهداف  من  كان  كام  املشرتك.  املنتج  وللعمل 

املهّمة التأكّد من دعم املجتمع املحيّل واملجتمع 

املدين والجهات الرسميّة للتدّخل املنتظر ملركز 

للدخل،  مدرّة  أنشطة  خلق  أجل  من  »كوثر« 

واملساهمة يف تيسري اإلنجاز وتجاوز الصعوبات 

إن وجدت.

كانت اللقاءات والزيارات مكثّفة، وأمكن تعميق 

التنمية  جمعيات  اتحاد  مع  والحوار  التفكري 

حوايل  عضويتها  يف  تضّم  التي  ديفوار  بالكوت 

النهضة   « جمعية  ومع  تنموية،   جمعية   150

الحقوق والتضامن  ببوايك« و« جمعية  والصحة 

واملرأة  للطفل  الوطنية  »الجمعية  و  بإفريقيا« 

بأفكار  أو  واألرسة«، وقد تقّدمت كلها مبشاريع 

مشاريع لفائدة املرأة الريفية واملهّمشة والفقرية، 

االقتصادي  التمكني  ترمي كلها إىل املساهمة يف 

مركز »كوثر« والمبادرة التغييرّية

سعى  إليه،  اإلشارة  سبقت  الذي  اإلطار  ضمن 

مركز »كوثر«، بدعم مادي من البنك اإلسالمي 

االقتصادية  للتنمية  العريب  واملرصف  للتنمية 

بإفريقيا، إىل استكشاف أفضل السبل واملناهج 

تغيري  يف  للمساهمة  وفاعلية  جدوى  وأكرثها 

أوضاع املرأة الريفية الفقرية بعدد من مناطق 

بالجهات  اتصاالته  من  فكثّف  ديفوار.  الكوت 

مؤسسات  من  كبري  بعدد  وخاصة  املعنية 

املجتمع املدين لتكون الرشيك امليداين يف التنفيذ 

الستدامته  والضامنة  املشاريع  إلنجاز  واملتابع 

عىل أساس أهداف دقيقة ونتائج منتظرة تقع 

كانت  ثّم  مسبقا.  حولها  والتوافق  صياغتها 

العراقيل التي تقف أمام النهوض 
بالمرأة في الكوت ديفوار

بالفقر نظرا  املرأة بشكل خاص  تتأثّر  الفقر: 
لوضعيتها غري املستقرّة:

• األميّة )67 %(  	
• الرجال 	 رواتب  عن  النساء  رواتب  تديّن 

لنفس العمل
• الرسمية 	 القروض  عىل  الحصول  صعوبة 

والضامنات  املرصفية  اإلجراءات  بسبب 
والكفالة وكذلك بسبب التعبئة املنخفضة 
)أرض،  اإلنتاج  ولعوامل  املرأة  ملدخرات 

مدخالت ...(
• رواتب 	 دون  األنشطة  من  كبري  عدد 

)أعامل فالحية ومنزلية(.
• الحصول 	 فرص  حول  املعلومات  غياب 

عىل قروض وحول قطاعات منو االقتصاد 
وحول سياسات التسويق.

• صنع 	 مراكز  يف  للمرأة  الضعيف  التمثيل 
واملالية  السياسية  املجاالت  يف  القرار 

والجبائية والتجارية والصناعية ...
• العقارية 	 امللكية  عىل  الحصول  صعوبة 

بسبب الحقوق العرفية.
• غياب التكوين التأهييل للتحّكم يف تقنيات 	

اإلنتاج والتحويل والتسويق والحفظ.
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وكشفت دراسة تّم إجراءها عىل عينة تضّم 

تقع  قرية   33 يف  مستجوبا  شخصا   670

بأقىص شامل الكوت ديفوار بأّن الظاهرة ما 

تزال مستمرة وهي مرتبطة خاصة بأسباب 

اقتصادية.

السلط الرسمية
داعمة لمبادرات »كوثر«: 

السلط  التأكّد من موقف  أيضا،  لزاما  كان 

الرسمية من مرشوع »كوثر«، لذلك مل يقع 

من  املحتملني  الرشكاء  بتطمينات  االكتفاء 

مع  اللقاء  وكان  املدين  املجتمع  جمعيات 

والنهوض  والطفولة  املرأة  وزيرة  مستشار 

باألرسة املكلّف بالنوع االجتامعي الذي عرّب 

لتدّخل  هياكلها  وكل  الوزارة  مساندة  عن 

األولويات  ضمن  يتنزّل  الذي  »كوثر« 

بتذليل  ووعد  الوزارة،  وأولويات  الوطنية 

املشاريع  نجاح  وتيسري  الصعوبات  كل 

وتحقيق أهدافها.

العربية  املرأة  ملركز  الصورة  اكتملت  لقد 

الذي  اإلطار  حول  والبحوث  للتدريب 

والنتقاء  ديفوار،  بالكوت  فيه  سيتحرّك 

املراحل  يف  اآلن  وهو  املحليني،  رشكائه 

هناك  مشاريعه  استكامل  من  األخرية 

واالنطالق إثر ذلك يف مرحلة التنفيذ. 

»كوثر« مع النساء في ريف 
الكوت ديفوار وأدغاله  

كان لزاما، يف هذه املهّمة، أن يقع التواصل املبارش 

مع النساء حيث يعشن ودون واسطة، لذلك تّم 

التحّول إىل بعض األحياء الشعبية وإىل الريف بل 

كلم  ألف  حوايل  مسافة  عىل  البالد  أدغال  وإىل 

رؤساء  مع  اللقاء  وكان  أبيدجان،  العاصمة  من 

القبائل الذين ال ميكن أن يتقّرر يشء يف منطقتهم 

أقىص  يف  »دنقالي«  والية  ويف  مباركتهم.  دون 

تنترش  الغريب، ويف مناطق غابية منعزلة  الشامل 

فيها القرى البسيطة الفقرية، وعرب مسالك ترابية 

وعرة ويف إطار طبيعي شبه بكر دون كهرباء وال 

شبكة مياه وحيث يغيب التلفون القار ويصمت 

املحمول، التقى »كوثر« برؤساء القبائل وبالسكان 

أصحاب  له حوارات مع  النساء وكانت  فيهم  مبا 

األعيان  ومع  الدينيّة  السلطة  وذوي  النفوذ 

واستعداده  الزيارة  من  الغاية  لتوضيح  املحليني 

أوضاع  تحسني  يسري، يف  بقسط  ولو  للمساهمة، 

املرأة ويف مسؤوليات والتزامات كل طرف. 

مجموعات  ومع  الفردية  اللقاءات  جانب  وإىل 

والرجال  النساء  مع  التواصل  كان  صغرية، 

والشباب من 4 قرى غابية يف باحة رئيس قرية  

170 شخصا  من  أكرث  ضّم  اجتامع  يف  »فانفاال« 

فرصة  اللقاء  كان  امرأة.   50 من ضمنهم حوايل 

للوقوف عىل املساندة الجامعية لتدّخل »كوثر« 

عن  والشيوخ  واألمئّة  األعيان  خالله  من  عرّب 

أفصحت  كام  املركز،  به  سيساهم  ملا  مباركتهم 

يسرتزقن  ألنشطة  حاجتهن  عن  النساء  عديد 

عيشهن.  ظروف  تحسني  عىل  وتساعدهن  منها 

ومام تستوجب اإلشارة إليه أن تلك املنطقة ذات 

األغلبية املسلمة تنترش بها مامرسة ختان اإلناث 

بذلك  يقمن  النساء  من  عددا  وأن  كبري  بشكل 

مقابل  الفتيات  لهن  ينتدبن  وأخريات  العمل 

مبالغ زهيدة، وهن مستعدات للتخيّل عن ذلك 

إن وجدن بديال يضمن لهن دخال. وبالرغم من 

بالكوت  البنات  القانون مينع عمليات ختان  أّن 

زلن  ال  البنات  من  اآلالف  فإّن عرشات  ديفوار، 

يخضعن لهذه املامرسات العنيفة.

إّن إحداث األنشطة املدرّة للدخل سوف يستجيب 

هذا  ومن  النساء  تعرتض  التي  املالية  للصعوبات 

عىل  الريفية  املرأة  قدرات  تعزيز  فإّن  املنطلق، 

مزيد اإلنتاج عن طريق توفري إطار لتعزيز القدرات 

يف  للمساهمة  رضوري  فعل  هو  أفضل  ومحيط 

ختان  وظاهرة  الفقر  محاربة  ويف  الشامل،  متكينها 

املحيط  عىل  وللمحافظة  الغذايئ  واألمن  البنات 

ولتحسني عملية اندماج املرأة يف الوسط االقتصادي 

للمساهمة يف التنمية املحلية.

للمرأة  االقتصادي  للتمكني  »كوثر«  مشاريع  إن 

ترمي أساسا إىل:

• تحسني مداخيل النساء عن طريق تطوير مسالك 	

اإلنتاج وتحويل املنتجات الفالحية وتربية املاشية 

وغريها من األنشطة.

• للمرأة 	 االقتصادي  االندماج  عملية  تسهيل 

أنشطة  خلق  طريق  عن  محيطها  يف  وترسيخها 

مدرّة للمداخيل.

• التقنيات 	 الريفية بخصوص:  تعزيز قدرات املرأة 

والتغليف  والتعبئة  والتحويل  لإلنتاج  الحديثة 

اإلنجابية  والصحة  الفالحية  املنتجات  وتسويق 

والتثقيف  املرأة  وحقوق  والتمكني  األميّة  ومحو 

املايل ...

• املسلّط 	 العنف  من  والفتيات  النساء  حامية 

عليهن مبا يف ذلك عمليات الختان .

• خلق محيط اجتامعي مالئم لتمكني املرأة. 	
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Notable presence of women journalists 
and consolidation  of discriminatory 

practices
Women journalists leading position compared with men in all 
traditional media. Their signatures appear at a rate of 61 in written 
press articles and as newscasters to the tune of 71 percent in the radio. 
The most significant presence of women was in the television where 
it reached the proportion of 89 percent. In contrast, this important 
presence has not translated into the level of news coverage, where 
according to the monitoring results, female journalists are present 
with higher proportion in the media coverage of social and legal affairs 
(55 percent) and celebrity news (22 percent).

Clear weakness of human rights and 
gender awareness

Women journalists are still not aware of the importance of 
incorporating the rights and gender perspectives in their handling 
of the news. Indeed, the monitoring process showed that women 
journalists’ interest remains weak when covering issues of concern to 
rights and gender, as it generally does not exceed 3 percent, while the 
rate for male Journalists was 14 percent. 

Actually, men journalists take precedence in conducting reportage 
dealing with equality issues both in terms of reportage on the subject 
of women, or those of interest to the topics of family planning and 
economic issues. While this side is completely absent with women 
journalists when dealing with most of the topics with a slight reference 
to this side in topics related to religion.

Wasted opportunities
Despite the richness, openness and reform initiatives that the media 
field has seen after the revolution as well as the widening of the margin 
of freedom of expression, it has been able, with respect to issues 
related to women and according to the results of the monitoring, to 
challenge the stereotypical image of women except in some cases in 
topics related to celebrity or science and health news. 

In addition, no special attention to the issue of gender equality 
was noted in most of the published stories. The majority of topics 
has not sought to address the issue of equality between men and 
women which makes the ratio of wasted opportunities significant 
and covering topics related to traditional issues in which women used 
to occupy a privileged position, including education and child care. 
There are also issues related to daily life such as transport, religion 
and other topics where women could have had a position such as 
topics in which women are often excluded, including internal politics, 
governance, world events or protests and popular movements…

Priorities for action 
in the next phase

The issue of women and / in the media was connected with 
numerous views and attitudes that emphasize that the media and 
those in charge of them, as well as the sector’s professionals, men 
and women, have not yet made the necessary effort either in dealing 
with women’s issues as required by facts or in taking into account the 
presence of women in all fields and therefore the need to provide 
opportunity to them to express their views about all events just like 
men and stand out in all the roles they actually undertake in life.

Women in Tunisia have not benefited of the new role of the media 
from the post-revolution period. Indeed, the media handling of 
various community issues has not been fair to both women and men 
and the media treatment was not successful in drawing the diversity 
at the level of the roles and status of various segments of society. 

This is due to the lack of awareness of decision-makers in media 
institutions that the women’s issue is not a sectional and occasional 
issue, but is at the core of political and social movement, as well 
as the failure of media content producers to discern the multiple 
manifestations of discrimination, particularly undeclared ones, 
which are not of great concern.

The media that accompanied the political and social transformations 
of a society after the revolution and the dynamism and mobility at 
the level of rights, independently of the status of women and their 
roles, confirms that corporate culture represents an insurmountable 
barrier standing in front of the processes of change. 

Many studies indicate that even within institutions that provide fair 
initiatives and opportunities, the dominant culture remain steadfast 
and resists. Media institutions also reproduce the traditional division 
of role within the institution where men are at the top of the pyramid 
and women at its base. These are inevitably practices that affect media 
institutions in which the high number of females, in particular at the level 
of the editorial team, has not been reflected in the published content.

Faced with this situation, the media are encouraged to include 
training on gender mainstreaming in media work within the training 
programs that target their media staff and activate special sections 
on women’s image within the editorial charter and push their 
media staff to respect and apply them. Organizations and research 
centers working in the field of women are, in turn, invited to show 
greater openness to the media and to work on the consolidation of 
co-operative relations and joint action with them.
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not exceeding 23% and with 22% in social and legal issues, while this 
rate was 29% in science and health topics.

The Tunisian media also continued with their discriminatory practices 
against women. Indeed, the presence of men was overwhelming 
in most of the traditional media, compared with women whose 
presence did not exceed 16 percent in radio compared to 84 for 
men. In the written press, the rate of women’s presence accounted 
for 20 percent versus 80 percent for men and this was almost the 
same in the television, where the rate of women’s presence was 22% 
compared to 78 percent for men.

And if we take into account the geographical scope of the story, 
sources of information are still generally men at the national level by 
80 percent; this is one of the indicators that have emerged as well as 
through the monitoring of 2009. At the local level, women are the 
source to the tune of only 19 percent, at the regional level by 24 
percent and 17 percent globally. 

Bearing in mind the monitoring results of the year 2009, these 
indicators have registered a decline except for the global dimension, 
where women were sources of global news in 2009, at 14 per cent. 
Women come as a main topic in the news by a total rate not exceeding 
4 percent, with a primary presence by 27 percent as a topic in the 
news of interest to science and health.

Regarding delivering news, monitoring results indicate that female 
journalists are present with greater proportion in the news coverage 
of social and legal affairs (55 percent), while the presence of male 
journalists is concentrated in economic news (31 percent) and 
celebrity news (22 percent).

Women journalists occupied a leading position compared to men in 
all traditional media. Their signature appeared at a rate of 61 percent 
in written press articles, and as newscaster by 71 percent in radio 
stations. The most significant presence of women was in television 
where it reached the proportion of 89 percent.

Journalists, men and women, were more visible in general when 
delivering national and local news, while the presence of women 
journalists was more significant in the delivery of national news (65 
percent vs. 33 percent for men) and less when dealing with the local 
news (26 percent vs. 49 percent for men).

With regard to international news, the presence of men was low (9 
percent), while it was totally non-existent for women. It is noteworthy 
that the handling of global news has recorded a decline compared 
with the results of monitoring in 2009, where it was 86 percent for 

men and 14 percent for women. This decline is explained by the 
importance that the media now attaches to national news after the 
January 14, 2011 revolution.

News from the perspective 
of gender and stereotypes

The monitoring showed that women journalists deal with issues of 
concern to women as topics relatively less than men with a rate 
of 7 percent compared to 8 percent for male journalists. This will 
be reversed when women journalists deal with men as topics, 
where the ratio is 5 percent, while this percentage is less when men 
journalists dealing with men as topics where the ratio is 2 percent.

Regarding reportage, journalists, whether they are women or 
men, the percentage was equal (7 percent) in terms of highlighting 
women as main topic.

The monitoring process also concluded that men journalists have 
precedence in terms of reportage dealing with equality issues 
where we find the proportion of 100 percent for reportage on the 
topic of women, while this ratio does not exceed 20 percent for 
women journalists. 

Besides, men journalists focus on this aspect when conducting 
reportage dealing with the topics of family planning and to a lesser 
degree in economic issues while this is completely in-existent 
among women journalists when dealing with most of the topics 
with a slight hint to this aspect in topics related to religion.

With regard to issues related to stereotypes, it appeared that stories 
deal poorly with these aspects, as these aspects were mentioned 
only by a rate of 9% when it comes to news of interest to science 
and health, while this aspect was completely absent in economic 
news and crime and violence issues.

With respect to news challenging the stereotypical image, the 
most significant ratio in the monitoring results indicate that news 
that were prepared by female journalists do not challenge the 
stereotypical image, except for a rate of 10 percent related to 
celebrity news, while a rate of 20 percent of news produced by 
male journalists came to defy the stereotypical image and their 
content focused on science and health news.

Key results:
The media monitoring conducted on March 25, 2015 showed 
that Tunisian media continued with their discriminatory practices 
against women, since the presence of men was overwhelming in 
most of the monitored media compared with women who saw their 
presence decline compared with the monitoring results for the year 
2009 from 27 percent to a rate of 19 percent in traditional media 
and 23 percent in the electronic newspapers. Women are primarily 
as main topic in the news with a total rate not exceeding 4 percent, 
with a primary presence by 27 percent as a topic in news of interest 
to science and health.
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National report “Who Makes the News: 
Gender Inequality in the Media”

“CAWTAR” center held a meeting with the press on March 31th 2016 to 
present the results of its Tunisian national report on “Who Makes the 
News: Gender Inequality in the Media.” 

The report was prepared in the framework of the Global Media 
Monitoring Project (GMMP) for the year 2015, with the participation of 
“CAWTAR” for the second consecutive time after the 2009 monitoring.

The Center presented the most important findings of the report and 
its recommendations, reviewing as well current and future programs in 
the field of strengthening the presence of women in the media. So what 
are the most important results of monitoring the presence of women 
and men in the media?

The media coverage in the Tunisian press has centered on events that 
followed the terrorist operation which targeted the Bardo Museum on 
March 18th  2015 and did not focus characteristically on the issue of 
women. 

The monitoring day coincided with a number of other international and 
national events that took place in Tunisia. 

The Tunisian press, particularly the written press, dedicated its issue 
dated March 25 to covering the Global March staged on the opening of 
the World Social Forum on March 24 which is held for the second year 
in Tunisia. This important march was attended by several international 
figures who came to express solidarity with Tunisia after the terrorist 
attacks. 

Newspapers also dealt with the repercussions of the March 18th terrorist 
attack on Bardo Museum, one of the most famous cultural attractions in 
Tunisia and in the world.

Contrary to the results of the monitoring for the year 2009, where the 
attention of traditional media focused on political issues, in particular 
news related to government activity, the results of the 2015 monitoring 
of Tunisian traditional media showed that emphasis was laid on the 
topics of community and health (343 news), celebrities (143 news) and 
crime and violence (132 news). Regarding electronic newspapers, focus 
was on topics related to celebrities and community, health and political 
issues.

This shift in the concerns of the media in Tunisia reflects the 
developments witnessed by the media and political scene after the 
revolution. Indeed, the media tried to get closer to citizens’ concerns 
to overcome the rift that existed between citizens and the media that 
were confined to repeating 

messages summed up in activities of political figures belonging to the 
political system then in place.

Regarding the media handling of the women’s issue, their presence has 
declined compared to the results of the 2009 monitoring, where it was 
27% and fell during the monitoring process for the year 2015 to the 
rate of 19 percent in the traditional media and 23 percent in electronic 
newspapers.

Women’s presence in the political and economic issues remained poor, 
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Rosanna Quagliariello  
CIHEAM Bari

What does CIHEAM Bari do to raise awareness about rural 
women’s problems?

The Center favors training, awareness raising and 
cooperation. Various activities aim at highlighting the role 
played by rural women in society and at raising public 
awareness about the importance of rural women in the 
economies of Mediterranean countries. We have built 
a research network establishing partnerships between 
national and international institutions including CAWTAR. 
We publish a newsletter nearly every quarter, that is then 
sent to hundreds of partners, experts, institutions, etc… the 
center also holds events that contribute to sensitizing public 
opinion about these issues that are not fully ignored but not 
sufficiently known.

In the framework of the Ge.Mai.Sa project, what is the 
contribution of CIHEAM Bari?

We studied this project with the Italian Ministry of Foreign 
Affairs and Italian Cooperation to determine the best 

strategy that would enable us to reach out to most rural 
women and to have better results in a well-coordinated 
framework. We came to the conclusion that we have to 
operate in an institutional framework. First, institutions 
working to promote women should be able to operate in the 
best conditions. They should also be able to be in contact 
with different Mediterranean countries. So the role played 
by CIHEAM Bari Institute is to coordinate these activities, 
ensure good coordination and connect institutions and 
experts with each other. Overall, we support all different 
parties involved in this project.

How do you see the future of rural women in Tunisia, 
especially with regard to your partnership with 
CAWTAR?

Everything we do is to ensure a prosperous future for 
rural women.  Work has to be done in spite of challenges 
and problems we face, but we have to look to the future 
with optimism. We are aware that we will be able to reach 
satisfactory results.

Yasmine Daoud
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On June 14th 2016 a launching event was held in Tunis to 
present the official platform for the Ge.Mai.Sa project. 
“Enhancing Gender mainstreaming for Sustainable Rural 
Development and Food Security Actions”

CAWTAR’s executive director, Dr. Soukeina Bouraoui 
began with a speech about rural women issues in 
Tunisia, Lebanon and Egypt. Samira Marai, Minister 
for Women, Family and Children, spoke then about 
promoting women empowerment and capacity 
building at local level, her speech was followed by 
CIHEAM Bari and the Italian Agency for Cooperation 
and Development representatives (respectively 
Rosanna Quagliariello and Cristina Natoli) who stated 
that there are specific programs with chosen targets 
that enhance women’s role in poverty reduction and 
promoting gender mainstreaming actions in the field of 
food security and environment.

Representatives of the organizations and institutions 
organizing the project attended the event and discussed 
about the main topics of the project: Promoting specific 
programs with chosen targets for women empowerment and 
capacity building at local level and enhancing women’s role 
in poverty reduction by promoting gender mainstreaming 
actions in the field of food security and environment.

The online platform was presented in the event; this 
platform consists in the main source of information as it 
provides indexation retrieval in all types of contents (text, 
audio, image, video, etc.) concerning the rural women from 
the disadvantaged areas of Tunisia, Lebanon and Egypt.

Besides presenting the project, the main objectives of 
this platform will be documenting the activities (seminars, 
training sessions, workshops, etc.), publishing portraits 
of rural women, providing visitors with rich content and 
the latest news and events. Indeed, the online platform 
will also have an entry for every one of the the three 
countries. These entries will contain information about 
Tunisia, Lebanon and Egypt, regular updates on the project 
activities, events documentation and a contact note for the 
experts involved.

The event also held a debate about promoting gender 
equality and women empowerment in disadvantaged areas.

To better understand the point of view of the various 
participating institutions, CAWTARYAT spoke respectively 
with representants of the Italian Cooperation Agency for 
Development and CIHEAM Bari on the subjects and the 
problems of the rural woman in the Arab world:

Christina Natoli 
Italian Cooperation Agency for Development

Do Arab women in rural areas suffer from double stigmatization? 
What does your institution do to raise awareness about this issue?

The Italian Agency has been working for more than 20 years on 
supporting gender related initiatives in Tunisia, particularly in terms 
of legislative support with IGLO, an international organization based 
in Rome. Cooperation includes legal matters and initiatives launched 
by Italian NGOs to support rural women in the coastal and southern 
areas of Tunisia. We have also planned a program to support the fight 
against the school dropout phenomenon affecting children, a direct 
means to support rural women for their children to construct their 
future and do not have to leave school in an early stage, and also by 
supporting extra-school activities for children to remain within school 
premises and not hang out in streets.

More specifically in the Ge.Mai.Sa Project, what is the added value 
of your partnership with CAWTAR?

The Italian cooperation funded the program and assigned its 
management to CIHEAM in Bari, which is specialized in supporting the 
rural sector, more particularly women in this project.

Being yourself a woman, what is your vision for the rural women’s 
future in the Arab World?

I very often compare the situation in Tunisia and Arab countries 
in general with the situation in Italian rural areas, therefore I am 
optimistic with regard to the situation; economic development will 
improve in rural areas mainly for women.

Women are not vulnerable subjects, they are very strong! Their 
strength only needs to be recognized at the legislative, economic and 
social levels.

Launching event for the first platform for rural women in 
the disadvantaged areas of Tunisia, Lebanon and Egypt

The Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR) 
in collaboration with CIHEAM Bari and the Italian Agency for Cooperation 

and Development announced the Ge.Mai.Sa platform launch
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others, which form the basis upon which the 2030 agenda 
is built and the space within which it is realized. All of this 
constitutes a compass, standards and the comprehensive 
reference framework that explains the content of the agenda. 
It also directs our policies and our intervention

There are three critical principles that must be respected and 
adopted in the 2030 agenda approach, namely:

1. Integration, specifically the adoption of the 
complementary view to the agenda, goals and targets 
it contained and avoiding the fragmentary and sectoral 
approach.

2. National ownership and national leadership of the 
development process, through adjusting the global 
agenda to the national characteristics and priorities 
(regional and non-regional), and re-producing it in 
the shape of a national agenda/ plan to which the 
government and all national parties commit.

3. Inclusion through actual commitment to the principle 
of partnership, and ensuring the real and effective 
participation of all partners in the development process 
at various levels and in various stages.

If these guiding principles are not respected, we may fall in 
the error of repeating the fragmented approach which means 
that we will not succeed in transforming the global agenda 
into national agendas; we will also fail to achieve its goals and 
limit the roles that are supposed to be played by each side, 
especially the civil society, including research and thinking 
groups, journalists and academics.

Beirut, July 18, 2016

Sustainable 
Development Goals:
Goal 1 :  End poverty in all its forms 

everywhere 
Goal 2 : End hunger, achieve food security 

and improved nutrition and promote 
sustainable agriculture 

Goal 3 : Ensure healthy lives and promote 
well-being for all at all ages Goal 
3 - Guarantee universal patterns of 
healthy living and well-being at all ages

Goal 4 : Ensure inclusive and quality education 
for all and promote lifelong learning 

Goal 5 :  Achieve gender equality and empower 
all women and girls

Goal 6 : Ensure access to water and sanitation 
for all

Goal 7 : Ensure access to affordable, reliable, 
sustainable and modern energy for all 

Goal 8 : Promote inclusive and sustainable 
economic growth, employment and 
decent work for all 

Goal 9 : Build resilient infrastructure, promote 
sustainable industrialization and foster 
innovation

Goal 10 : Reduce inequality within and among 
countries 

Goal 11 : Make cities inclusive, safe, resilient 
and sustainable 

Goal 12 : Ensure sustainable consumption and 
production patterns 

Goal 13 : Take urgent action to combat climate 
change and its impacts 

Goal 14 : Conserve and sustainably use the 
oceans, seas and marine resources 

Goal 15 : Sustainably manage forests, combat 
desertification, halt and reverse land 
degradation, halt biodiversity loss 

Goal 16 : Promote just, peaceful and inclusive 
societies 

Goal 17 : Revitalize the global partnership for 
sustainable development



The diagram below sums up this perception.

Conceptual framework for sustainable 
human development (dimensional and 

principles)

Between the MDGs and the 2030 Agenda

The Millennium Development Goals (2000 - 2015) repre-
sented a brief list of the global development priorities list, 
the most pressing at the time. It is limited compared to 
the 2030 Agenda for Sustainable Development. They were 
also formulated primarily from the perspective of the least 
developed countries in the world, which made a number of 
countries with average or high development levels consider 
that they are not concerned with them in practice.

As for the 2030 Agenda for Sustainable Development; it has 
been drafted from a different perspective. Indeed, there was 
an effort to make it more extensive and comprehensive in 
terms of content. Moreover, it was designed as a framework 
for development with a global and comprehensive dimension, 
in the sense that it is valid for all countries. Indeed, each 
country can find in it what suits its status and use it as a 
comprehensive framework for development planning. 
Therefore, it goes beyond the immediate priorities, to be 
more closely linked to the overall development process, as 
indicated earlier. This is an important point that should be 
kept in mind.

On the other hand, it is necessary to be aware that the 
document called 2030 agenda for sustainable development 
is a closely integrated document composed of four integral 
components which are the following:

• First, the declaration containing the shared vision, 
principles and references;

• Second, the identified development goals and targets;
• Third, the means of implementation and global 

partnership;
• Fourth, Monitoring and Review (the list of indicators 

designed to monitor the progress globally was adopted 
at end of March / March 2016 and became part of the 
agenda).

Components of 2030 Agenda for 
Sustainable Development 

We are drawing attention to this in order to avoid falling into 
the partition that marked the general context in dealing with 
the Millennium Development Goals. Indeed, there was a 
negligence of the Millennium Declaration and the roadmap 
towards the implementation of the Millennium Declaration 
and the list of goals and targets was dealt with as the 
Millennium development agenda between 2000 and 2015, 
independently from the other most important components. 
We will either probably fall into a similar error with the 2030 
agenda or be limited to dealing with the list of 17 goals and 
169 targets and that is a fatal error.

What is our approach to the 2030 agenda?

One of the lessons learned from previous experience provides 
for working and seeking to avoid this omission and partition. 
The 2030 agenda is more comprehensive than the goals 
and targets of sustainable development, and the goals and 
targets of sustainable development are more comprehensive 
than the formula of their promotion. They must not be 
confused. We also should not forget the declaration and 
the guiding principles contained in the first part of the 2030 
agenda, knowing that this section refers to other documents 
and reports, including the Addis Ababa Action Agenda, the 
Rio + 20 Action Plan, The Istanbul Program of Action for the 
Least Developed Countries, The Paris Strategy for Addressing 
Climate Change and The Beijing Platform for action, etc. As 
well as founding references, especially the overall human 
Rights system, the interrelationship between peace, security 
and development, the concept of human development and 
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environmental 
dimension

economic 
dimension

social 
dimension

cultural/
cognitive 

dimension

political/
institutional 
dimension

Dimensions 
(five)

Principles
(four)

human rights, 

equality, 

sustainability and 

productivity.

Declaration
Vision, principles and joint 

commitment, call for action 
to transform our world

Sustainable development 
goals 17 goals, 169 targets 

and 230 indicators

Monitoring and Review
Globally, regionally, 

nationally

Implementation
Means of implementation 

and global partnership

Agenda 
2030



2030 Agenda within the framework of the 
development paradigm

The work on the preparation of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development was coupled with a review of the 
concept of development itself in a move to develop a clear 
paradigm of human development, and provide a more 
advanced vision of its principles and components. 

In this context, the reports of the preparatory committees 
and the reports submitted by the Secretary-General of the 
United Nations contained ideas that modernize the concept 
of sustainable human development and closely link it with the 
Development Agenda for the coming years. We believe that 
this is necessary and useful, and has a positive impact on how 
to understand the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
and the way to adapt it, in accordance with the national 
characteristics, and its optimized implementation in partnership 
with all development parties, including the civil society.

We understand this interdependence through the following 
elements:

• To avoid any confusion, we read the term sustainable 
development as synonymous with the term 
sustainable human development, which includes all 
the dimensions of the development process and is 
not limited to only one.

• We consider five dimensions (or components) 
of development: the economic dimension, the 
environmental dimension, the social dimension, the 
political/institutional dimension and the cultural / 
cognitive dimension which are equally important 
dimensions.

• We consider that the principles that govern the 
concept of development are the following four: 
equality (or justice), human rights, sustainability, and 
productivity / effectiveness.

Introduction:

World leaders, who gathered in the 70th 
session of the United Nations General Assembly 
on September 25 picked a motto for the 
development agenda for the next decade and 
a half; “Transforming our World.» That was not 
Random because the world today is facing great 
problems and risks that threaten humans and 
the earth al together. 

Indeed, there is the challenge of climate change, 
which has topped the list of global priorities 
over the past years and still is. There is also the 
issue of keeping peace and security that has 
come up strongly since September 2001. It is 
today one of the most important issues in the 
world and is not a regional or local problem 
as it seems sometimes in some international 
discourse. 

There is also the challenge of widespread 
poverty and inequality as the core of social-
economic challenge that has strongly re-
emerged after the crises of 2007 - 2008, and 
that persists through many manifestations, not 
least the challenge of migration from the south 
to the north, which is nothing but a product of 
the development gap between the two worlds, 
and the growing inequalities and disparities 
between and within countries and other issues. 

Here, too, we find that some of the global 
discourse that ignores this problem or tries to 
restrict it to certain countries runs the risk of 
committing a fatal mistake because it does not 
see not recognize the cosmic linkage between 
crises that moves from one country to another 
and re-occures from a decade to another, and 
does not provide a remedy to them.

The Global Development Plan and Transforming 
our World is facing this three-cornered challenge: 
peace and security - poverty and inequality 
- climate change, and any omission of any of 
the three sides will have negative effects and 
implications for the future of the whole world.

What is the 2030 Agenda for 
Sustainable Development ...
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The United Nations officially launched on January 
1, 2016 the 2030 Agenda for Sustainable 
Development which was unanimously adopted 

by the international community. The agenda included 
17 ambitious goals and 169 targets in order to 
eradicate poverty, combat inequality, eliminate all 
forms of violence and infringement of rights, achieve 
comprehensive development that does not exclude 
anyone, address climate change and ensure the rights 
of future generations, etc.

The Agenda has emphasized that the upstream 
planning approach is no longer valid after it proved 
its limits, and that the ultimate goal of development 
remains a «change» for the better, changing people’s 
capabilities and their standard of living, and change 
in frameworks and circumstances surrounding them, 
and in the conditions of the earth and the way to 
deal with them and with their elements and also the 
change in the methods of work and implementation 
and materialization of objectives.

For this reason, choice has been made on a motto that 
embraces the concept of change, “Transforming our 
World: 2030 Agenda for Sustainable Development” 
by integrating the three dimensions of sustainable 
development: social, economic and environmental as 
well as important aspects related to peace and justice 
and effective institutions.

Never before had a work program or a global plan 
enjoyed as much global consultation as the 2030 
Agenda for Sustainable Development did Governments, 
experts, civil society, the United Nations system and 
many international systems and business sectors 
contributed to this unprecedented consultation.

What has been achieved in the Arab region over the 
past two decades is significant and reflects significant 
progress in several areas. 

However, this progress was below expectations in 
many countries and situations and unfair between 
countries and even within them keeping million of 
people outside the desired development scale and 
letting others suffe from the impact of war, conflicts, 
insecurity, extremism and terrorism, In addition to the 
situation of the most vulnerable and fragile groups, 
including people with disabilities, women, children 
and the elderly in many countries.

Logic and objectivity require meeting those challenges, 
and dealing with them through different and 
innovative approaches and methodologies, including 

adopting the approach of partnership between all 
potential stakeholders and those interested and 
seriously committed to it.

The scope of the new Agenda and its ambition require 
the contribution of all potential development actors 
and within a participatory approach, especially civil 
society organizations, national parliaments and 
academic and media institutions, at both regional and 
national levels.

Indeed, civil society and the media in the Arab region 
have experienced in recent years a major development 
in terms of quantity and quality. 

They effectively impacted on changing a number of 
conditions in some countries and contributed and 
still do to shaping an influential public opinion and 
in drafting a set of standards and methods of dealing 
with official institutions and issues. 

They are, therefore, the driving force whose energies 
can be build on for positive change and human 
advancement and contribute to the achievement of 
sustainable development in partnership with various 
actors and development partners and in responsible 
freedom and integration.

To day, the Arab region is dealing with complex 
problems. Some of its countries are facing suffocating 
crises that turn out to be dangerous in many cases, 
such as insecurity, armed conflict and terrorism. 

This Arab situation makes partnership with civil society 
and the media sector a possible solution or even the 
best one to maintain the developmental dynamics 
nationally and regionally and work to improve 
the comprehensive and sustainable development 
indicators for all and achieve real change in the living 
conditions of people. 

Actually, civil society and the media are more 
empowered than others to conduct them because of 
their proximity to people and their knowledge of the 
specific elements of their attitudes and behavior.

In coping with the millennium development goals, 
strengthening the capacity of civil society organizations 
and taking into account its work accumulated over 
many years in the framework of the Arab network for 
Gender and Development, «@NGED,» “CAWTAR” has 
continuously sought to entrench this path and build 
on it by working to contribute to the achievement 
of the goals of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

Hence, the center will soon kick off the implementation 
of a new project themed «The Role of Civil Society 
and The media in achieving the Goals of the 2030 
Agenda for Sustainable Development», in order to 

prepare components of civil society and the media in 
the Arab countries and develop their abilities, so that 
their contribution would be active and prominent in 
achieving the objectives of the development agenda 
and making the positive change expected and to 
which all countries of the region and the world have 
committed.

It is a project supported by the Arab Gulf Program 
for Development «AGFUND» that will provide these 
target groups over two years with mechanisms to 
monitor states’ commitments, assess the progress 
of implementation and support the sustainable 
development goals.
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