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عــــدد 84

البحث والتدريب والمناصرة والشراكات االستراتيجية 
لكسـر العوائـق وتعزيـز التمكيـن الشامـل للنســاء

من اآلن فصــاعــًدا، ال ســّر للجبــــن يفلــت
من المستفيدات من المشروع في تونس!

مشــــروع االبتكـــار االجتمـــــاعي فـــي قطـــاع األغذيـــــة الزراعيـــــة لتمكيـــن المــــرأة :

دعوة مركز كوثر لتقديم الدعم الفني 
لبعـــث المركـــز اإلفريـــقـــي للمــــــرأة

ضمن أشغال اجتماع مجلس أمنائه الثاني والعشرين



2

ما بني جمابهة تداعيات األزمة الصحية العاملية من جهة، والعمل 
على تنفيذ أجندة التنمية املستدامة 2030 من جهة أخرى، تقف 
عديد الصعوبات والتحديات القدمية منها واملستجدة يف مسارات  

تعزيز حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن.

النوع  القائم على  العنف  التمكني االقتصادي ومناهضة  ولعل 
بسبب  سيما  وال  مضى،  وقت  أي  من  اكثر  باتا  االجتماعي 
اجلائحة الصحية، على رأس قائمة األولويات اليت تستوجب 
بني  القائمة  الفجوات  وردم  النساء  متكني  جهود  معاضدة 

اجلنسني وحتقيق املساواة الفعلية بني النساء والرجال.

اخلطرية  وتداعياتها  بظالهلا  الصحية  اجلائحة  ألقت  لقد 
إذ  النساء،  وخاصة  اهلشة  للفئات  االقتصادية  األوضاع  على 
كن احللقة األضعف واألكثر تضررا : فاقمت اجلائحة من 
السيما  للنساء  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  هشاشة 
كانت  اليت  الشغل  مواطن  آالف  فقدت  العربية،  املنطقة  يف 
تشغلها نساء، توقفت عديد األنشطة السيما يف القطاع اخلاص 
وكذلك يف العمل غري الرمسي، فتضررت النساء بشكل أكرب 
من أي وقت مضى. وليس جديدا القول إن أشكال العنف القائم 
قد  العنف  من  الناجيات  حاالت  وعدد  االجتماعي  النوع  على 

تضاعفت مرات ومرات ويف مجيع مناطق العامل وإن بتفاوت.

املنظمات  ترتيب  إعادة  يف  دور  هلا  كان  املستجدات  هذه 
ألولويات  التنمية  جماالت  يف  العاملة  واهلياكل  واهليئات 
ويف  ومتطلباتها.  املرحلة  إلكراهات  تستجيب  حتى  عملها 
منذ  تقريبا  -أي   2020 سنة  منذ  تعززت  »كوثر«  مركز 
انطالق اجلائحة- الربامج والتدخالت اليت تستهدف التمكني 
االقتصادي للنساء من جهة، ومناهضة أشكال العنف القائم 
على النوع االجتماعي من جهة أخرى. واختار املركز أن تقوم 
مباشر  بشكل   2025-2021 للسنوات  االسرتاتيجية  خطته 
الشامل  التمكني  مدخل  باعتبارهما  الركيزتني  هاتني  على 

للنساء يف املرحلة احلالية واملقبلة.

»كوثر«  مركز  ينفذ  االقتصادي،  التمكني  جمال  ففي 
تدخلها  جماالت  حيث  من  املتنوعة  املشاريع  من  حزمة 
والفئات املستهدفة منها، واملتكاملة واملرتابطة فيما بينها من 
حيث تداخل أهدافها وغاياتها. تتصل هذه املشاريع مبرافقة 
مشاريع  لبعث  وتدريبهن  هشة  أوضاع  ويف  الفقريات  النساء 
املشاريع،  وريادة  األعمال  بيئة  وبتطوير  للدخل،  مدرة 
يف  الفاعلة  ومشاركتهن  الصمود  من  النساء  وبتمكني 
حتقيق األمن الغذائي السيما بعد جائحة كورونا. وتتصل 
أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  النساء  بوصول  كذلك 

احمللية  األسواق  إىل  النساء  نفاذ  وتعزيز  والتجارة،  األعمال 
وباالبتكار االجتماعي يف قطاع األغذية الزراعية، وبالشمول 

املالي والرقمي للنساء والشباب...

االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  مبناهضة  يتصل  وفيما 
حول  إقليميا  تقريرا   2021 سنة  يف  »كوثر«  مركز  أصدر 
»العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء أزمة صحية:  حالة 
إقليمية  ندوة  إطار  يف  إطالقه  مت   ،»19  - كوفيد  جائحة 
العاملي  باليوم  االحتفاالت  خالل  إعالمية  ومحلة  افرتاضية 
للمرأة 08 مارس 2021. وتوىلىّ املركز أيضا تطوير تطبيقة 
التحرش  من  النساء  محاية  إىل  تهدف  »سايفناس«  موبايل 
ويتم  واألردن  واملغرب  تونس  يف  العامة، متوفرة  األماكن  يف 
اإلعاقة  حلامالت  متاحة  تكون  حتى  مالءمتها  على  العمل 
املسلط  العنف  مبخاطر  التوعية  مستوى  وعلى  البصرية. 
م »كوثر« محلة إلكرتونية للتوعية خبطورة  على النساء، نظىّ
على  العمل  وبضرورة  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف 
تغيري السلوكيات والدفع حنو بلورة سياسات ضده. كما مت 
املسلط  الرقمي  العنف  مناهضة  حول  فيديو  أشرطة  إجناز 

على النساء والفتيات. 

االستثمار  يف  قدما  املركز  مضى  تدخالته،  جناعة  ولتعزيز 
: إذ  أكثر فأكثر يف جمال الرقمنة على أكثر من مستوى 
لتنمية  الثامن  تقريره  موضوع  ختصيص  عن  »كوثر«  أعلن 
مت  والرقمنة«.  العربية  »املرأة  موضوع  حول  العربية  املرأة 
على  وإتاحته  التدرييب  الرصيد  رقمنة  على  العمل  كذلك 
تدريبية  منصة  وهي  بعد.  عن  للتدريب  اإللكرتونية  املنصة 
للتعلم  التدريبية  الوحدات  من  مهما  عددا  تتضمن  متكاملة 
 2030 أجندة  يف  اجلنسني  بني  املساواة  مواضيع  حول  الذاتي 
واجلنسية.  اإلجنابية  واحلقوق  والصحة  التغيريية  والقيادة 
مؤسسات  من  جعلت  تدريبية  ديناميكية  املركز  خلق  وقد 
منها  بطلب  تربمج  العربية،  املنطقة  يف  عديدة  ومنظمات 
التدريب لفائدة أعضائها ومنسبيها على غرار البحرين، اليمن، 
عمان  سلطنة  اجلزائر،  موريتانيا،  تونس،  فلسطني،  املغرب، 
متدربا   300 من  )أكثر  بلدا   17 من  أجند  شبكة  وأعضاء 
ومتدربة( فأصبح املركز بذلك حاضرا يف هذه البلدان بفضل 

أعضاء شبكته.

لتوجهاته  الكربى  اخلطوط  كذلك  »كوثر«  وحدد 
يعرفه  ما  إىل  استنادا  املقبلة  اخلمس  للسنوات  االسرتاتيجية 
العامل من أولويات العمل التنموي ومن مستجدات تؤثر بشكل 
مباشر على حقوق النساء وأوضاعهن، وذلك بهدف االستجابة 

l الحتياجات الشركاء وخمتلف املتدخلني

اإلفتتاحيـة
د. سكينـة بـوراوي

املديـــــــــرة التنفيــــذيـــــــة
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وضمن  متنوعة  مشاريع  عرب   2021 العام  خالل  حتقيقها  على  املركز  عمل  عديدة  إنـجازات 
املتصلة  املعرفة  املساهمة يف إثراء  شراكات اسرتاتيجية ثرية مكنت »كوثر« من  مواصلة  
مبشاركة النساء يف التنمية املستدامة يف بلدانهن على قدر املساواة مع الرجال من جهة، ويف 

تعزيز التمكني وقيادة النساء العربيات يف مجيع اجملاالت. 

كان ذلك يف ظل تواصل تأثر العامل جبائحة كورونا، ومواجهته لصعوبات عديدة دفعت 
املنظمات واملؤسسات إىل مراجعة برامج عملها ومالءمتها مع التحوالت املستجدة.

والمناصرة  والتدريب  البحث 
االستراتيجيـة  والشراكـات 
لكســر العوائــق وتعزيــز 
التمكيـن الشـامل للنســاء

على  القائم  العنف  مناهضة  جمال  ويف 
»العنف  تقرير  صدر   االجتماعي،  النوع 
أزمة  أثناء  االجتماعي  النوع  على  القائم 
 ،»COVID-19 جائحة  حالة  صحية:  
إقليمية  ندوة  إطار  يف  إطالقه  مت  الذي 
خالل  إعالمية  ومحلة  افرتاضية 
 08 للمرأة  العاملي  باليوم  االحتفاالت 
يف  قدما  »كوثر«  ومضى   .2021 مارس 
اخلاصة  »سايفناس«  تطبيقة  تطوير 
يف  اجلنسي  التحرش  مبناهضة 
مواءمتها  خالل  من  العامة،  األماكن 

لتطوير  املوضوع  حول  للمركز  سابقة 
القيادة  حول  إلكرتونية  تدريبية  مواد 
على  حاليا  متاحة  للنساء،  التغيريية 

منصة »كوثر« للتدريب اإللكرتوني.

وبالتوازي مع العمل البحثي، قام املركز 
والعامالت  العاملني  قدرات  بتعزيز 
والنشطاء  احمللي  اإلعالم  جمال  يف 
والناشطات والنساء القياديات يف اجملالس 
بهدف  احمللي،  الصعيد  وعلى  البلدية 

مساهمة أجنع يف إحداث التغيري.   

يف جمال التمكني السياسي واالجتماعي، 
أطلق مركز »كوثر« التقرير اإلقليمي 
الذي  التغيريية«  والقيادة  »املرأة  حول 
دراسات  ثالث  من  انطالقا  بلورته  متت 
واألردن.  واملغرب  تونس  يف  وطنية 
فهم  مزيد  على  املساعدة  من  ومكىّن 
التغيريية  القيادة  مبفهوم  والتعريف 
مسارات  دراسة  خالل  من  وذلك  للنساء 
الصعيد احمللي. وقد  التغيري  لنساء على 
وتوصياته،  التقرير  نتائج  استثمار  مت 
وكذلك املعرفة املرتاكمة من مشاريع 

لبنى النجار - كوثــر
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العربية  الشبكة  أعضاء  من  واهلياكل 
»أجند«  والتنمية  االجتماعي  للنوع 
مكنت من عقد تدريبات موجهة لفئات 
يف  والنشطاء  اإلعالميني  من  متنوعة 
خمتلف  من  املدني  اجملتمع  هياكل 

بلدان املنطقة. 

ويف جمال تعزيز دور اإلعالم يف مساندة 
قضايا املرأة، أعد املركز  تقريره الثالث 
يف  والرجال  النساء  حضور  لرصد 
لرصد  العاملية  املبادرة  ضمن  األخبار، 

حضور النساء والرجال يف األخبار. 

مت  املعلومات،  وتبادل  إتاحة  جمال  ويف 
لتبادل  املرجعي  البيت  رصيد  تطوير 
 2020 عام  وثيقة   5500 من  املعلومات 
إىل 5770 وثيقة حتى 2021. عالوة على 
تطوير »شباك إلكرتوني موحد للتجارة 
والولوج إىل األسواق« يهدف إىل متكني 
التعرف  املستخدمني واملستخدمات من 
ببعث  املتصلة  اإلجراءات  كل  على 
باملشروع.«  املشمولة  البلدان  املشاريع يف 
سنة  خالل  »كوثر«  مركز  وأبرم 
شراكة  اتفاقية  عشرة  اثنيت   ،2021
مع  ووطنيا  إقليميا  جديدة   وتعاون 
حكومية  وهياكل  ومنظمات  جامعات 

 l والقطاع اخلاص

أيضا  الشروع  ومت   .19 كوفيد  جائحة 
إقليمية حول مؤسسات  دراسة  إعداد  يف 
والرقمنة  للنساء  األعمال  ريادة  دعم 
للبحث يف اآلثار السلبية للجائحة على 
رائدات األعمال، وحتدد تدابري التخفيف 
السليب  األثر  مع  للتعامل  اختذنها  اليت 
الذي أحدثه اجلائحة، وكذلك تسليط 
احملتملة  اجلديدة  الفرص  على  الضوء 
أوجدتها اجلائحة من حيث رقمنة  اليت 

املؤسسات الىّيت تديرها نساء.

»كوثر«  طوىّر  التدريب،  مستوى  وعلى 
املالي  للتثقيف  اإلقليمية  منصته 
متنوعة   تدريبية  مواد  وبلور   »أموالنا«  
ونفذ  االفرتاضي  أو  احلضوري  للتدريب 

دورات تدريبية يف التثقيف املالي 

حتقيق  يف  املرأة  دور  تعزيز  جمال  ويف 
أجندة 2030،  واصل »كوثر« العمل على 
التنمية  بأهداف  املعرفة  مستوى  رفع 
الشركاء  متلىّك  تعزيز  وعلى  املستدامة 
يف املنطقة وال سيما أعضاء شبكة »أجند« 
النوع  منظور  من  وغاياتها  لألجندة 
»كوثر«  أطلق  وللغرض،  االجتماعي. 
بني  املساواة  حول  الذاتي  التعلم  سلسلة 
بالشراكة   ،»2030 أجندة  يف  اجلنسني 
واجلمعيات  املؤسسات  من  عدد  مع 

كي تستجيب الحتياجات وخصوصيات 
وهي  بصرية،  إلعاقة  احلامالت  النساء 

متوفرة حاليا يف األردن واملغرب وتونس.

ويف جمال التمكني االقتصادي والتثقيف 
»كوثر«  حرص  األعمال،  وريادة  املالي 
املالي  الشمول  حول  املعارف  تنمية  على 
تقارير  بلورة  خالل  من  األعمال  وريادة 
املعرفة  تعترب  حيث  اجملال،  يف  ودراسات 

شحيحة وغري متوفرة بالقدر املطلوب.

دراسة  إعداد  مت  البحث،  مستوى  على 
النوع  نوعية ودراسة كمية من منظور 
االجتماعي تتعلق مبصادر كسب العيش 
الغذائي  واألمن  االجتماعية  والتغطية 
على  األزمات  خالل  للنساء  واملعيشي 
غرار جائحة كوفيد 19. تبنيىّ الدراستان 
النساء  به  تضطلع  الذي  الدور  أهمية 

لتحقيق األمن الغذائي خالل األزمات.

حول  إقليمي  تقرير   إعداد  أيضا  ومت 
الوصول  حنو  األعمال  سيدات   »متكني  
األعمال  أسواق  الرجال إىل  املتساوي مع 
ومصر  اجلزائر   يغطي  والتجارة« 
واألردن ولبنان واملغرب وتونس، وكذلك 
حول  وطنية  تقارير   6 و  إقليمي  تقرير 
انعكاسات  ضوء  على  السوق  اجتاهات 
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ناصر  األستاذ  برئاسة  زوم  تطبيقة  عرب  املنعقد  »كوثر«  مركز  أمناء  جمللس  والعشرين  الثاني  االجتماع   2022 مارس-آذار   22 يوم  التأم 
القحطاني املدير التنفيذي لربنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند« نيابة عن مسو األمري عبد العزيز بن طالل آل سعود رئيس مركز »كوثر« 

وبرنامج »أجفند«.

دعوة مركز كوثر لتقديم الدعم الفني 
لبعـــث المركـــز اإلفريـــقـــي للمــــــرأة

وكذلك نقل جتربته إىل بلدان إفريقية 
للمرأة  الشامل  التمكني  جمال  يف 
واخنراطه يف أكرب مبادرة عاملية لرصد 
اإلعالم.  وسائل  يف  والرجل  املرأة  صورة 
ل املركز مسؤولية أكرب يف السعي  ومحىّ
مناطق  يف  اهلشة  الفئات  متكني  إىل 
اخلاصة  االحتياجات  وذوات  األزمات 
واإلعاقة وهو ما انطلق »كوثر« فعليا يف 

العمل عليه. 

بوراوي  سكينة  الدكتورة  واستعرضت 
أهم  »كوثر«  ملركز  التنفيذية  املديرة 
حتقق  ما  وأبرز   2021 لعام  اإلجنازات 
االقتصادي  التمكني  مستوى  على  خالله 
وعلى  والسياسي  واالجتماعي  واملالي 

حتقيق  يف  املرأة  دور  تعزيز  مستوى 
أهداف التنمية املستدامة.  

الذي  الصعب  الظرف  من  فبالرغم 
كل  ورغم  والعامل  املنطقة  به  مترىّ 
نشاط  تواصل  العمليىّة،  الصعوبات 
ارتباك،  أو  انقطاع  أيىّ  دون  املركز 
شراكات  استقطاب  يف  »كوثر«  وجنح 
لفائدة  مشاريع   9 لـ  جديدة  ومتويالت 
فئات خمتلفة ومنظمات جمتمع مدني 
تتواصل  مشاريع  وهي  إعالم،  ووسائل 
مشاريع  من  أجنز  ما  مع  وتتكامل 
إعداد  يف  املركز  شرع  كما  سابقة. 
 2022 للفرتة  االسرتاتيجية  خطته 
حبيث  مرنة  ستكون  واليت   2026  –
والظروف  األوضاع  مع  بالتكيىّف  تسمح 
املفاجئة وغري املنتظرة. وتتمثل املكونات 
اجلديدة  االسرتاتيجية  هلذه  األساسية 
ومشولية  والربامج،  اإلدارة  رقمنة  يف: 
 5 اهلدف  خلفية  على  املرأة  متكني 
املستدامة،  التنمية  أهداف  وباقي 
النوع االجتماعي يف كل  إدماج  وتعزيز 
شبكة  وتوسيع   ،2030 أجندة  أهداف 
اهلياكل  مع  الشراكة  لتعزيز  »أجند« 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  احلكومية 
أكثر  واالخنراط  والباحثني،  واخلرباء 
واإلفريقية  اإلقليمية  الديناميكيات  يف 
واملتوسطية، والزيادة يف جناعة اآلليات 

ويف كلمته االفتتاحية، اليت ألقاها نيابة 
األمري  اعترب  ألجفند،  التنفيذي  املدير 
عبد العزيز بن طالل أن »مركز كوثر 
فارقا  رقما  جعلته  مهمة  جهودا  بذل  قد 
بقضايا  املعنية  الدولية  املنظمات  ضمن 
الراحل  نهج  مبواصلة  متعهدا  املرأة«، 
دعم  يف  العزيز  عبد  بن  طالل  األمري 
بأوضاع  النهوض  على  والعمل  كوثر 
املرأة العربية وتعزيز مساهمتها الفاعلة 

يف التنمية املستدامة.

ة،  مهمىّ جهودا  بذل  »كوثر«  أن  وأكد 
أن  يسعى  الذي  برناجمه  مستحضرا 
جمال  يف  إقليمي  قطب  إىل  حيوله 
والنساء  للشباب  املوجه  املالي  الشمول 

لبنى النجار - كوثـر

ضمن أشغال اجتماع مجلس أمنائه الثاني والعشرين



الشامل  التمكني  أجل  من  التدريبية 
للنساء العربيات«.

وأشادت الدكتورة فدوى باخدة، املديرة 
لتنظيم  الدولي  لالحتاد  اإلقليمية 
يبذله  مبا  العربي،  العامل  األسرة-إقليم 
على  لالشتغال  جهد  من  كوثر  فريق 
نهج تثقيفي خيص صحة املرأة، وإلثباته 
التنمية  العالقة بني  العلمي  البحث  عرب 
يف  حقها  من  املرأة  ومتكني  املستدامة 

الرفاه ويف التمتع بصحة جيدة.

العام  املدير  التاه  ولد  سيدي  وأكد 
للمصرف العربي للتنمية االقتصادية يف 
أفريقيا أن »كوثر« سيكون الداعم الفين 
املركز  لبعث  اخلربة  وبيت  للمصرف 
ما  إىل  بالنظر  وذلك  للمرأة،  األفريقي 
راكمه »كوثر« من خربة وجتربة على 

املستويني العربي واإلفريقي.

تعاون  اتفاقية  توقيع  االجتماع  وشهد 
والسمعيات  للصحافة  العليا  السلطة  مع 
بالتشبيك  تتعلق  مبوريتانيا،  البصرية 
واإلعالميني  اإلعالميات  قدرات  وتعزيز 
حول قضايا املساواة وأجندة 2030 والرصد 
والتثقيف  التغيريية  والقيادة  اإلعالمي 

 l املالي، تتواصل على  مدى سنتني

العربية  جملتمعاتنا  تقدم  ال  بأن  رسوخا 
إال بتمكني املرأة. وال تطور يف متكني املرأة 

العربية خارج تعزيز املعرفة حوهلا«. 

أبو  هيفاء  السفرية  أشارت  جانبها  من 
غزالة، األمني العام املساعد رئيس قطاع 
الدول  جبامعة  االجتماعية  الشؤون 
»يسري  كوثر  مركز  أن  إىل  العربية، 
صفوف  يف  جعله  ما  متميزة  خبطوات 
اهتمامه  جماالت  يف  الدولية  املراكز 
اختارها  اليت  املستحدثة  واملواضيع 

للعمل عليها«. 

األمني  بوزار،  خالدة  الدكتورة  وشددت 
املتحدة  االمم  لربنامج  املساعد  العام 
اإلمنائي للدول العربية، على أن »كوثر« 
يف  العربية  املنطقة  يف  متميزا  يبقى 
على  العلمية  باألدلة  الضوء  تسليط 
األدوات  وتوفري  مفصلية،  مواضيع 

مركز  وهي  للمركز  الثالث  الداعمة 
التدريب اإلعالمي وبيت كوثر املرجعي 
لتبادل املعلومات ومركز الشمول املالي. 

ومتيىّز تعامل املركز مع ظروف جائحة 
كورونا جبملة من األولويات والتوجهات 
يف  الرقمنة  اعتماد  تعزيز   : أبرزها  من 
الفريق  جهود  بفضل  والربامج  األنشطة 
املالية  املوارد  وتعبئة  لكوثر،  املتخصص 
يف  واملساهمة   ،2021 لسنة  التكميلية 
املتصلة  السيما  املعرفية  الثغرات  سد 
االقتصادية  األوضاع  بآثار كورونا على 
مثال(،  )العنف  للنساء  واالجتماعية 
الفئات  استهداف  على  أكثر  والعمل 
الريفيات،  اإلعاقة،  ذوات  )النساء  اهلشة 
ملتطلبات  استجابة  األسر(  معيالت 

جائحة كوفيد 19 . 

األمم  هياكل  وممثالت  ممثلو  وجدد 
والتنمية  والسكان  للمرأة  املتحدة 
اخلليج  وبرنامج  التونسية  واحلكومة 
العربي للتنمية واالحتاد الدولي لتنظيم 
األسرة وجامعة الدول العربية واملصرف 
والصندوق  أفريقيا  يف  للتنمية  العربي 
اإلسالمي  والبنك  للتنمية  السعودي 
األملاني  الفين  التعاون  ووكالة  للتنمية 
يف  املركز  ملسرية  ومساندتهم  دعمهم 
يف  النساء  بأوضاع  النهوض  مزيد  اجتاه 

املنطقة العربية وخارجها.

باحلاج  آمال  الدكتورة  أكدت  وقد 
وكبار  واألسرة  املرأة  وزيرة  موسى، 
السن بتونس، »أن القناعة أصبحت أكثر 
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من اآلن فصــاعــًدا، ال ســّر للجبــــن يفلــت
من المستفيدات من المشروع في تونس!

مشــــروع االبتكـــار االجتمـــــاعي فـــي قطـــاع األغذيـــــة الزراعيـــــة لتمكيـــن المــــرأة :

كانت املستفيدات من مشروع االبتكار االجتماعي يف قطاع األغذية الزراعية لتمكني املرأة يف حوض البحر األبيض املتوسط 
InnovAgroWoMed يف باجة بتونس أكثر محاسا للشروع يف مغامرتهن الريادية اليت تقرتب بسرعة، وقد غادرن مقر 
املعهد القطاعي للتكوين املهين الفالحي يف تربية البقر بعد مخسة أسابيع متتالية من العمل، يف قلب الطبيعة اخلالبة لتيبار، 

يف الشمال الغربي التونسي.

16 بتدريب عملي متعمق يف صناعة اجلنب، أطلقه  الـ  قام مركز كوثر، الشريك يف املشروع يف تونس، بتزويد املستفيدات 
املشروع قبل بضعة أشهر. بعد عشرات الساعات من التعلم النظري متعدد التخصصات الذي مت تكييفه مع احتياجات رائدات 
التعلم النظري باملمارسة والتطبيق. كانت هذه األسابيع اخلمس املكثفة واملتخصصة  الوقت لتعزيز  األعمال مستقبال، حان 

فرصة للتدريب العملي... 

ليس للجنب املزيد من األسرار ...

منتجات  من  أنواع  عدة  تصنيع  عملية 
إىل  الطازجة  باألجبان  بدءا  األلبان 
األجبان املطبوخة وشبه املطبوخة، متت 
البسرتة،  من  الدقيقة  مراحلها  بكل 
والتشميع،  والتكرير،  بالطبخ،  مروراً 
ثم التخزين والوزن. تغامر املستفيدات 
الوصفات  يف  النظر  إعادة  يف  أيًضا 
إضافة  عرب  التدريب  أثناء  املقدمة 
من  العديد  وتقديم  اخلاصة  ملساتهن 

الطازجة  لألجبان  والروائح  األذواق 
والفلفل  والثوم  البقدونس  املنتجة، مثل 
اجملفف(  األمحر  )الفلفل  و»اهلريسة« 

املنتج الرئيسي يف املنطقة!

األساسية  املفاهيم  تقديم  مت  ذلك،  قبل 
لرتبية البقر وأهمية الغذاء الذي يتناوله 
النوعية  جيد  حليب  على  للحصول 
إلنتاج جنب ذو جودة. كان ذلك يف إطار 
الزيارات املنتظمة إىل املزارع التجريبية 
املستفيدات  تعلمت  باجة،  منطقة  يف 

اختبارات  إجراء  كيفية  خالهلا 
املختلفة للتحقق من جودته  احلليب 
وترطيبه وكثافته واحتوائه املضادات 

احليوية.

إلنهاء هذا التدريب العملي، والتأكد 
إىل  ضروري  هو  ما  كل  نقل  من 
املستفيدات، مت ختصيص دورة أخرية 
اجلنب،  ألبان  مصنع  وإدارة  إلنشاء 
الذي  التشريعي  اإلطار  إىل   إضافة 
القانونية  والنصوص  النشاط  ينظم 

هناء الطرابلسي -  تونس
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واحليوانات، ولكن أيًضا بالسياق الوطين 
والدولي«. 

هو  املاشية  علف  الواقع،  »يف   : وتضيف 
شأن عاملي. يعتمد مربو املاشية يف مجيع 
الذي  الصويا،  فول  على  العامل  دول 
األبقار  لتغذية  أساسًيا  عنصًرا  أصبح 
بشكل صحيح. ومع ذلك، فإن سوق فول 
تهيمن  دواًل  هناك  ألن  معقد  الصويا 
ملواجهة  مستمر.  تزايد  يف  وسعره  عليه 
يف  التفكري  الضروري  من  التحدي،  هذا 
l»بدائل ميكن الوصول إليها يف تونس

إحدى  السويسي،  إميان  أخربتنا 
أن  تونس،  يف  املشروع  من  املستفيدات 
اجلودة  مربي  إىل  باإلضافة  »املدرب، 
للخدمات  مجعية  يف  وعضو  الرتبوي 
دوا املستفيدات جبهات  الزراعية، قد زوىّ
معدات  وبائعي  مصنعي  مع  اتصال 
عرضًا  قدموا  كما  اجلنب«.  صناعة 
مفصاًل عن قطاع األلبان يف تونس وما 
من  وحتديات  صعوبات  من  يواجهه 
أجل استدامة مشاريع تصنيع اجلنب«.

 أما أمينة جلجلي، فتقول إنها »أعربت 
اجللسة  هذه  حملتوى  تقديرها  عن 
املدرب  ألسلوب  خاص  بشكل  ولكن 
للغاية،  ومهنًيا  ودوًدا  كان  الذي 
والذي عرف كيف ينقل إلينا شغفه. 
باالهتمام  التدريب  هذا  لنا  مسح 
من  والتأكد  الصغرية  بالتفاصيل 

تطبيق األساليب الصحيحة«.

املشروع  من  املستفيدات  أظهرت  كما 
عزمهن على التغلب على مجيع العقبات 
واالجتماعية  والثقافية  اجلغرافية 
تنميتهن  أبطأت  اليت  واالقتصادية 
»اكتشفت  أنها  إميان  تؤكد  لسنوات. 
جمال  هو  اجلنب  صناعة  جمال  أن 
بالطبيعة  ومعرفة  حًبا  يتطلب  واسع 

تونس،  ففي  اجلنب.  بصانعي  املتعلقة 
احرتامها  جيب  صحية  مواصفات  توجد 

من قبل املتخصصني يف التجارة.

توسيع املعرفة أمر جيد، وحتفيز 
التفكري أفضل ...

النظرية  املراحل  هذه  كل  جانب  إىل 
منتجات  مبعاجلة  املتعلقة  والعملية 
من  املستفيدات  لدى  كان  األلبان، 
للعمل  أخرى  فرصة  أيًضا  املشروع 
عالقاتهن،  وتطوير  واحد،  كفريق 
وتعزيز  عناوينهن  دفرت  وتوسيع  ودمج 

الشعور باالنتماء.
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 أول منصــــــة رقميــــــــة عربيــــــــة للتدريــــب عــــن بعــــــــد

وخمتلف  »أجند«  والتنمية  االجتماعي 
التنمية  أهداف  حتقيق  حول  الفاعلني، 
بالشراكة  وينفذ   »2030 املستدامة 
العربي  اخلليج  برنامج  من  وبدعم 
املرأة وأجندة  للتنمية )أجفند(، موضوعه 
الرقمنة  على  ويرتكز  املستدامة،  التنمية 

ما بعد جائحة كوفيد  19«. 
 

مديرة  جمربي،  اعتدال  السيدة  وقالت 
»عمل  بكوثر  االعالمي  التدريب  مركز 
األخرية  السنوات  يف  كبري  جبٍد  املركز 
احلكومية  وغري  احلكومية  املنظمات  مع 
واملنظمات  الدولية  واملؤسسات  واهليئات 
العربي  املدني  متعددة األطراف واجملتمع 
اجلنسني  بني  املساواة  جلعل  واالفريقي 
النمو  صلب  يف  والفتيات  النساء  ومتكني 

الشامل والتنمية املستدامة«.

أجٍر  وحتقيق  اخلاصة  االحتياجات 
متساو عن العمل ذي القيمة املتساوية 
تؤكد  كما   .2030 عام  حبلول 
احلريات  احرتام  ضرورة  على  األجندة 
األساسية للجميع ومحايتها وتعزيزها، 
االجتماعية،  احلماية  بأهمية  وتقر 
اجلنسني  بني  املساواة  إقرار  عن  فضاًل 
والفتيات  للنساء  اإلجيابية  واملساهمة 
وذلك  االقتصادي،  التمكني  خالل  من 
والتنمية  الشامل  النمو  حتقيق  بغية 

املستدامة.

الدكتورة  لنا  تؤكد  الصدد،  هذا  ويف 
سكينة بوراوي، املديرة التنفيذية ملركز 
يعملون  وشركاءه  املركز  أن  »كوثر« 
على تنزيل مشروع إقليمي رائد لتعزيز 
للنوع  العربية  الشبكة  أعضاء  قدرات 

العمل،  يف  املندجمة  املقاربة  ترسيخ  إن 
واليت تغذي األحباث والتدريب واملناصرة 
أكثر  أنها  على  أثبتت  التغيري،  أجل  من 
الواحد، وعليه  فعالية من نهج الرتكيز 
التنموية  املواضيع  على  العمل  يكون 
النهج  هو  ومتكاملة  مرتابطة  بطريقة 
األفضل إلدارة املشاريع والربامج التنموية 
مع  تفاعلية  تشاركية  مقاربة  وفق 
مكونات اجملتمعات احمللية, هذا ما يعمل 
»كوثر« على حتقيقه، من خالل ترسيخ 
جمموعة  عرب  التشاركية  املقاربة  هذه 
أهداف  تفعيل  إىل  اهلادفة  الربامج  من 
2030، واليت  املستدامة ألجندة  التنمية 
لقد   .2015 املتحدة سنة  األمم  أطلقتها 
عمٍل  فرص  حتقيق  على  األجندة  نصت 
الئق  عمٍل  وتأمني  وإنتاجية  كاملة 
وذوي  والشباب  والرجال  النساء  جلميع 

يوسف الكمري  -  المغرب

مركـــــــــز كوثــــــــــر بدعــم من أجفنــــد يطلق
»برنــــامج التعلـــم الذاتــــي«
حول المساواة بين الجنسيــن فــي أجنــــدة التنميــــة 2030



مع  الصحي  احلجر  فرتة  خالل  تسارع 
جديدة  فرص  وظهرت  كورونا،  جائحة 

عرب اإلنرتنت. 

للفئات  ميكن  الربنامج  هذا  خالل  فمن 
املستهدفة، اختيار الدورة التدريبية املناسبة 
األكادميي،  التخصص   : على  بناء  هلا 
الوظيفة اليت تطمح هلا، الوظيفة احلالية، 
جماالت االهتمام، وبعد االنتهاء من الدورة 
استثمار  كيفية  يف  التفكري   التدريبية، 
العمل،  دائرة  يف  منها  املكتسبة  املضامني 

وبطريقة عملية قابلة للتطبيق.

املدني  اجملتمع  إىل  املوجه  الربنامج  هذا 
واالعالم، يعترب  األول من نوعه كربنامج 
يسهم  بعد،   عن  للتعليم  عربي  إلكرتوني 
يف تطور التدريب العربي عن بعد، ووضع 
اجملتمع املدني واالعالم العربي يف املقدمة 
العربية  املرأة  قضايا  مناصرة  جمال  يف 
االول  املصدر  هو  التعليم  أن  منهم  إميانا 
النساء  ومتكني  املرأة  وضعية  لتحسن 
والفتيات يف املنطقة العربية. كما يشرف 
الرقمي  الربنامج  حمتوى  تطوير  على 
من  واألكادمييني  اخلرباء  من  خنبة 

اجلنسني من خمتلف الدول العربية.

اإللكرتوني   التدريب  منصة  إطالق  ومنذ 
يتم حتديثها باستمرار لتالئم االحتياجات 
واالعالم  املدني  للمجتمع  اخلاصة 
البلدان  يف  »كوثر«   شركاء  وخمتلف 
إضافة  ومتت  ختدمها.  اليت  املختلفة 
اإللكرتوني  الربيد  عرب  تسجيل  خدمة 
وحدات  من  املزيد  دمج  ومت  والفاسبوك، 
التعلم االلكرتوني وتعهد مركز »كوثر« 
بعد  عن  تدريبية  لدورات  برنامج  بوضع 
احلكومية  غري  واملنظمات  اهليئات  لفائدة 
عرب  وذلك  العربية،  املنطقة  يف  الناشطة 
يف  منه  اسهامًا  حمددة،  زمنية  جدولة 
يف  واالعالم  املدني  اجملتمع  قدرات  تعزيز 
وارتباطًا  املرأة  قضايا  مناصرة  كيفية 

l 2030 بأجندة التنمية

لالطالع على »برنامج التعلم الذاتي: املساواة بني 
اجلنسني يف أجندة 2030«، يرجى النقر على 

الرابط االلكرتوني التالي:
 https://e-learning.cawtar.org/courses/  

وللدخول والتسجيل يف املنصة عرب الرابط التالي:
 http://e-learning.cawtar.org/register

االجتماعي، الدعوة ومناصرة قضايا املرأة، 
املعاجلة اإلعالمية لقضايا املرأة، الشمول 
باإلضافة  التغيريية،...(.  القيادة  املالي، 
ويف  التنمية  عملية  دفع  يف  املساهمة  إىل 
اجلنسني  وبني  عموما  املساواة  قيم  تعزيز 

على وجه اخلصوص.

أن  بوراوي  سكينة  الدكتورة  وتوضح 
يف  ثرية  بتجارب  زاخرة  العربية  املنطقة 
منها  عديدة  جماالت  يف  الرقمنة  اعتماد 
إال  العنف،  ومناهضة  والتعلم  التعليم 
املزيد  لتنفيذ  متاحة  مازالت  الفرصة  أن 
لقيم  املعززة  االبتكارية  التجارب  من 
املساواة بني اجلنسني. فمع تفشي جائحة 
»كوثر«  مركز  أطلق   ،19  - كوفيد 
التعلم  برنامج  أجفند  برنامج  من  بدعم 
دفع  على  العمل  يف  للراغبني/ات  الذاتي 
بلدانهم/هن  يف  املستدامة  التنمية  عجلة 
أو جمتمعاتهم/ن، حبيث خيتص »برنامج 
يف  اجلنسني  بني  املساواة  الذاتي:  التعلم 
العاملية  التنمية  بأجندة   »2030 أجندة 
وكما  البلدان,  خمتلف  بها  التزمت  اليت 
منسقة  جمربي،  اعتدال  السيدة  صرحت 
برنامج  »أنه  بعد،  عن  التعليم  برنامج 
املنظمات  يف  التنمويني  للفاعلني  موجه 
يف  واجلامعات  واهلياكل  واملؤسسات 
تنفيذ  على  تعمل  واليت  العربية،  املنطقة 

األجندة التنموية ويف بناء القدرات«.

وأردفت : »هذا الربنامج هو األول من نوعه 
يف املنطقة العربية ومضامينه مت تنزيلها 
قبل  من  إعدادها  ومت  العربية،  باللغة 
خرباء يف جمال النوع االجتماعي والتنمية 
قبل  وجتريبه  مراجعته  ومتت  املستدامة، 

عرضه على الفئات املستهدفة«.

وإعالم  مدني  جمتمع  أجل  من 
مناصران حلقوق النساء

رمبا تكون الفرص املتاحة للمجتمع املدني 
واالعالم لدعم وتعزيز قدراتهم يف جماالت 
 2030 التنمية  وأجندة  املرأة  مناصرة 
تفاقمت  وقد  العربي،  العامل  يف  ضئيلة 
حيث   ،19  - كوفيد  أزمة  مع  املشكلة 
احلضورية  التدريبية  الدورات  انقطعت 
هذا  تنظيم  الفاعلني  مقدور  يف  يعد  ومل 
النوع من التداريب بشكل حضوري، نتيجة 
الرقمي  االستيعاب  لكن  السفر.  حضر 

بني  املساواة  »كون   : قائلة  وأضافت 
من  يتجزأ  ال  جزءاً  اآلن  باتت  اجلنسني 
األجندة العاملية للتنمية املستدامة 2030 
ُيعترب حتفيزا لكل الفاعالت والفاعلني يف 
جمال مناصرة قضايا النساء. ومينح إمجاُع 
الذي  الزخم  وشركائه  باملركز  األعضاء 
ملا  التصدي  على  معًا  نعمل  كي  حنتاجه 
نواجهه من حتدياٍت، السيما تلك املتعلقة 
القرار  صنع  يف  العربية  املرأة  مبشاركة 
للتغري  والتصدي  الطبيعية،  املوارد  وإدارة 
املناخي، من خالل برامج تدريبية رقمية«.

منسقة  قعلول،  هيام  السيدة  وصرحت 
أهبة  على  أجند  »تقف  »أجند«  شبكة 
وباالشرتاك  بعد  عن  للعمل  االستعداد 
يف  الفاعلة  واهليئات  املنظمات  مجيع  مع 
على  والتنمية  االجتماعي  النوع  جمال 
حتقيق  لنا  يتسنى  حتى  العربي،  املستوى 
يف  ُتعترب  اليت  الطموحة  األهداف  تلك 
غاية األهمية بالنسبة إىل تعزيز العدالة 

االجتماعية ومتكني النساء والفتيات«.

يف هذا اإلطار، عمل مركز »كوثر« على 
إحداث منصة للتدريب اإللكرتوني، يضعها 
وكل  شركائه  مجيع  تصرف  حتت 
الفاعلني التنمويني واملهتمني بقضايا النوع 
العربية،  املنطقة  والتنمية يف  االجتماعي 
بتطوير مضامينها وحمتوياتها بدعم من 
جمموعة  تتضمن  وهي  أجفند.  برنامج 
واملنسجمة  املتنوعة  التدريبية  املوارد  من 
استنادا  وذلك   ،2030 التنمية  أجندة  مع 
إىل جماالت تدخل »كوثر« وخرباته اليت 
قضايا  حول  سنوات  مدى  على  راكمها 
املساواة بني اجلنسني يف املنطقة العربية. 

الرقمنة لتعزيز قيم املساواة

من  جملموعة  موجهة  الرقمية  املنصة 
يف  )نشطاء  واملتنوعة  املستهدفة  الفئات 
وإعالميني،  إعالميات  املدني،  اجملتمع 
باحثات وباحثني، خرباء وخبريات، هياكل 
حكومية،...(  غري  منظمات  حكومية، 
االجتماعي  النوع  بقضايا  املهتمني  من 
على  للمساعدة  املستدامة،  والتنمية 
املرأة  قضايا  حول  املعارف  مستوى  رفع 
وحقوق  االجتماعي  النوع  منظوري  وفق 
القدرات  تطوير  وكذلك  اإلنسان. 
واملهارات وفقا جملاالت عديدة )إدماج النوع 
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خيـــر طريقــة للتنبــؤ بالمستقبــــل
هــــو أن تشــــــــارك فــــي صنعـــــه

السيــاسية والبرلمانيـة والمفكــرة والبـاحثة األردنيــة نـــوال الفـــــاعـوري

وتفسر  لتنشر  والعاملية،  واإلقليمية 
والدفاع  املرأة يف اإلسالم  وتوضح حقوق 
اإلنسانية، توضح  عن مطالبها وحقوقها 
أفكار   : العجب  عملي  جمال  يف  »رأيت   :
تقول إن املرأة للمطبخ، فلماذا توجد هنا؟ 
معلومات  على  حتصل  أن  لنوال  وكيف 
كل  متارس  وأن  الثقافة،  هذه  من 
بامتياز،  ذكورية  بيئة  يف  النشاط  هذا 
ويقول أحدهم: كيف هلا أن حتمل ثالث 
بطيخات بيد واحدة، وزوجيت ال تستطيع 

أن تقوم بأمور املنزل دون مساعدة؟«. 

مل  املرأة  حلقوق  املناهضة  الفعل  ردود 
كان  فما  طريقها،  استكمال  عن  تثنها 
منها إال أن رفعت شراع جتربتها موجهة 
جديدة  وجهة  صوب  سفينتها  دفة 
جتربة  وتكسبها  ومعرفة  علما  تزيدها 
يف  مشاركتها  فكانت  عاملي،  بطابع 
املؤمتر العاملي الرابع للمرأة يف بكني عام 
بالتنوع  املؤمتر  هذا  اعرتف  حيث   ،1995

يف  الذكورية  القيادات  بعض  برفض 
يتقبلوا  ومل  األنثوي،  التقدم  هلذا  حزبها 
أن تنال سيدة هذه الشعبية، وأن تنافسهم 

على مواقعهم.

اجلواب  »كان   : نوال  الدكتورة  تقول 
أن رفعت سقف التحدي وسقف املطالب 
املكتب  انتخابات  أدخل  أن  وطلبت 
اليت  املواقف  هذه  كانت  وقد  التنفيذي، 
من  سنوات  سبع  من  ألكثر  مدة  أخذت 
هذا  مع  أصطدم  أن  واملواجهة  املعاناة 
م بغطاء ديين والذي  الفكر الرجولي امُلَطعىّ
اجلاهلية  العادات  بعض  ميارس  زال  ما 
يف اعتبار النساء تابعات ال يتمتعن بنفس 
انتصرت  النهاية  ويف  الرجال«.  حقوق 
يقر  فقهيا  تأصيال  يكتبوا  بأن  إرادتها  
يف  العامة  السياسة  يف  املرأة  بوجود 
اإلسالم وأن يشركوا النساء يف خمتلف 
التغيريليصبح  وحدث  احلزب.  مؤسسات 
جملس  ويف  احلزب  يف  النساء  حضور 

الشورى مرغوبا فيه.

والتأثري  بالتغيري  نوال  طموح  يتوقف  مل 
يف نساء جمتمعها عند هذا احلد، فاختارت 
وندوات  تلفزيونية  لقاءات  تقديم 
وحماضرات على كل املستويات احمللية 

فطريا  كان  نوال  لدى  النسوي  الفكر 
منذ  طموحها  جانب  فإىل  وراثيا،  أو 
عن  تدافع  حمامية  تصبح  بأن  صغرها 
مبكرة  سن  يف  أدركت  املظلومة،  املرأة 
جمتمعها  يف  واملرأة  الرجل  بني  الفجوة 
أحيانا  تضطر  قد  املرأة  أن  بفكرة  وآمنت 
قضيتها  عن  تدافع  لكي  تستميت  أن  إىل 
اقتداء بأمها اليت قررت خلع أبيها وهو ما 
مثل نقطة حتول يف حياتها. تقول نوال: 
أخذت  القوية  الشخصية  صاحبة  »أمي 
عرف  يف  ومستهجنا  وقتها  خطريا  قرارا 
أن  وقررت  دينيا،  شرعيته  رغم  اجملتمع 
استمراية  أن  أحست  ألنها  والدي  ختلع 

احلياة معه تؤثر على نفسية بناتها«.

بدأت نوال  الفاعوري مسرية العطاء سنة 
1984، بإدارة مدارس األقصى اخلاصة يف 
مأدبا إثر عودتها مع زوجها وأطفاهلا إىل 
جديدة  معارف  راكمت  أن  بعد  األردن 
خالل جتربتها خارج البالد، ويف عام 1993.

ففي  توالت،  نوال  القيادية  جناحات 
أردنية  امرأة  أول  كانت  السنة،  نفس 
جبهة  حزب  شورى  جملس  يف  تنتخب 
العمل اإلسالمي بفضل نشاطها احلزبي 
قوبل  انتخابها  الناجح.  واالجتماعي 

نـوال حممــــود عليــان الفــاعــوري سياسيــة وبرملانيــة ومفكــرة وبــاحثــة 
املؤثرة  تلــك  الرتبيــة  أصول  فلسفــة  يف  الدكتــوراه  على  متحصلــة  أردنيــة 
هلــا  حقــا  القيــادة  يف  رأت  األردن.  يف  للنســاء  والقدوة  مأدبــا  جمتمــع  يف 
وضــرورة لإلنـجــاز، وفــي التميــز رداء، فعقــدت العزم على النجــاح بالثبــات 

على موقفها ومبادئهــــــــــا. 

سهير الشعباني -  تونس
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فكر  يف  اإلحبار  نوال  الدكتورة  ت  خريىّ
بأهمية  ابن خلدون  الرمحن  العالىّمة عبد 
الوازع الداخلي والرادع اخلارجي الستقامة 
أمام  سواسية  اجلميع  ليكون  البشر  حياة 
القانون، بل وترى تصاعد  العنف السياسي 
ضد املرأة والذي له عالقة بالعنف االسري 
واحليف  العنف  »إن   : فتؤكد  واجملتمعي 
اجملاالت  مجيع  يف  املرأة  على  يقع  الذي 
للعمل  الدوافع  أهم  من  هو  احلياتية 
أجل  ومن  املرأة  قضية  أجل  من  أكثر 
االستهانة  وعدم  جهودها  بتقدير  االرتقاء 
تقدمها  اليت  احلامسة  باملساهمة 
املرأة  تكون  ان  ذلك  ويتطلب  للمجتمع. 
تها الشريعة  واعية متاما حبقوقها اليت اقرىّ
احلديثة  الدولية  والتشريعات  اإلسالمية 
التنفيذ،  طاولة  على  احلقوق  هذه  لتضع 
ولتحدث تغيريا جذريا يف ثقافة اجملتمع، 
العربية واالسالمية  وحنن يف جمتمعاتنا 

يف أمس احلاجة إىل هذا التغيري«.

املهدورة  الطاقات  كم  عن  نوال  تتساءل 
أصحابها  النصياع  وئدت  اليت  واألفكار 
من  حمبطة  عبارات  أو  جارحة  لكلمات 
بربها  ثقتها  أن  فأظهرت  اهلمم،  حمطمي 
ثم بنفسها هي البوابة اليت أدخلتها طريق 
والتغيري،  واإلجناز  املصاعب  على  التغلب 
متذكرة دائما قول الشابي : »ومن ال حيب 
صعود اجلبال يعيش أبد الدهر بني احلفر«. 
وتستطرد فتقول : »كانت هناك صعوبات 
ومضايقات  كثرية  واحباطات  مجة 
شرسة من أطراف متعددة، وكان التحيىّز 
يف  غالبا  موجود  فهو  إحداها  هو  املراة  ضد 
متييزية  ثقافتنا  ألن  كثرية  أماكن 
وجمتمعنا ثقافته متيل إىل الرجل بصفة 
أرادت  إذا  خاصة  املرأة  به  وتشعر  عامة 

الوصول إىل مراكز صنع القرار«.

عشريتها  أفراد  بعض  مقاومة  ورغم 
لطموحها السياسي، إال أنها تولت عضوية 
جملس األمة األردني يف 6 دورات متتالية، 
جملس  رئيس  مساعد  منصب  وتقلدت 
األمة االردني، لتثبت أن النشاط السياسي 
ليس حكرا على الرجال، وأنه حق للجميع 

وأن هناك كفاءات نسائية مبدعة.

اجلامعة  جملس  يف  وعضوة  األردنية، 
نفسها، وعضوة للمجلس األعلى لتطوير 
ملنتدى  املؤسسني  األعضاء  وأحد  املناهج 

الوسطية للفكر والثقافة.

اجلانب  يغب  فلم  إجنازاتها  وتوالت 
األقصى  مجعية  لتؤسس  منها،  اخلريي 
مأدبا،  حمافظة  يف   1991 عام  اخلريية 
ضمن  والبكم  للصم  مدارس  أسست  كما 
مناصب  وتولت  اخلريية.  األقصى  مجعية 
واإلنساني  اخلريي  نشاطها  خالل  عدة 
لرئيس  نائبة  من  وخارجه،  األردن  يف 
جلنة  إىل  األردنيات،  الكفيفات  مجعية 
العاملي  والطفل يف اجمللس اإلسالمي  املرأة 
وجتمع جلان املرأة الوطين األردني وغريها.

وعن توليها خطة مستشارة لشؤون العنف 
األسري يف وزارة التنمية االجتماعية يف 
األردن، تقول : »هذه القضية خطرية جدا 
وتعكر  اإلنسانية،  بالكرامة  تتعلق  ألنها 
من  البد  وهلذا  األسرية،  احلياة  صفو 
احلوار  لغة  على  والنساء  الرجال  تدريب 
اللفظي  العنف  أساليب  عن  واالبتعاد 
خاص  بشكل  اخلطاب  وتوجيه  واملادي، 
الذكوري  العنف  ثقافة  ألن  للرجال 
الشديد،  لالسف  جمتمعنا  يف  متأصلة 
والقوانني  التشريعات  وأن  خاصة 
وما  املطلوب.  بالغرض  تفي  ال  السارية 
زالت هناك حاجة ملعاجلة هذه الظاهرة 
بعض  ألن  واجتماعيا  وقانونيا  تشريعيا 
القانوني  التقييم  يف  املوجودة  الثغرات 

مازالت موجودة«.

اليت  بأهدافها  لتعود  والعقائد  املبادئ  يف 
اىل  األمنيات  دائرة  من  معها  محلتها 
بعشرات  شاركت  كما  املبادرات،  دائرة 

املؤمترات الدولية واإلقليمية واحمللية.

موعدا  نوال  ضربت   ،2000 العام  ويف 
جديدا مع النشاط احلزبي، فكانت ضمن 
مع  اإلسالمي،  الوسط  حزب  مؤسسي 
زالت  ما  بالدها  يف  األحزاب  أن  شعورها 
حتكمها العادات والتقاليد واملصاحل، ولكن 
ال بد من احلركة بعيدا عن السكون. وعن 
هذا تقول : »عندما تريد املرأة ان تكون يف 
مقدمة العمل احلزبي يبدأ احلديث عنها 
وعن سلوكها إلجياد صورة سلبية عنها، 
فاألحزاب ال تزال تراوح مكانها، ومن هنا 
التشريعات، وربط  ال بد من تغيري منط 
لقمة  املرأة  بوصول  لألحزاب  التمويل 
اهلرم احلزبي اذا كانت قادرة على ذلك«.

عليها  أن  نوال  الدكتورة  أدركت  لقد 
بقوة،  تنافس  وأن  حبجة  ختاصم  أن 
عضوية  لتشغل  مناصب،  عدة  فتقلدت 
حملافظة  االستشاري  اجمللس  من  كل 
الوطنية  واللجنة  مادبا  وبلدية  مأدبا 
لألجندة  امللكية  واللجنة  املرأة  لشؤون 
الفساد  مكافحة  وجلنة  الوطنية 
النسائي  لالحتاد  التنفيذية  واللجنة 
العام ورئيسة له، وجملس أمناء اجمللس 
أمناء   وجملس  األسرة  لشؤون  الوطين 
نهر األردن. كما تقلدت منصب رئيسة 
خطة  وشغلت  مأدبا،  يف  النسائي  االحتاد 
اجلامعة  يف  متفِرغة  غري  حماِضرة 
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الناس  استسهل  ما  قهر  على  بقدرتهم 
تسميته باملستحيل«، وفق تقديرها.

عن  تثنها  مل  السياسية  نوال  مسرية 
تعتربها  ألنها  بالغة  عناية  أسرتها  إيالء 
اجملتمع،  يف  احلقيقي  التغيري  أساس 
الصغرية  أسرتها  كانت  فقد  هنا  ومن 
حب  كسب  يف  وجنحت  أولوياتها  أوىل 
يف  ومشاركتهم  واحرتامهم  أسرتها 
دعمتين  »أسرتي   : تقول  قراراتها.  كل 
كثريا، متمثلة يف زوجي وأبنائي وبناتي 
يف مجيع احملطات اليت مررت بها حلوها 
شي  كل  يشاركونين  وكانوا  ومرها، 

من خالل احلوار والتفاهم.

دور  السابقة  واخلربات  للتجارب  كانت 
القيادية،  ومهاراتها  شخصيتها  تكوين  يف 
التمسك  إىل  التغيري  يف  رغبتها  وقادتها 
باملستقبل  للتنبؤ  طريقة  »خري  أن  مببدأ 
الفشل  إلقاء  هو أن تشارك يف صنعه، وأن 
يف  الصعب  املرأة  ووضع  الظروف  على 
بضاعة  كونه  يعدو  ال  هو  جمتمعها، 
الضعفاء وعدميي املبادرة ومثبطي اهلمم«. 
وترى نوال أن القائد جيب أن يكون مؤثرا 
وخصائص  احلقوق  معرفة  خالل  من 
اخلطاب  ومهارات  العمرية،  املراحل 
اليت  واملبادئ  بالقيم  وااللتزام  واحلوار، 

تكسب الفرد مهارة ضبط النفس.

تغيري  من  القيادية  نوال  عملته  ما  إن 
نسوية  لقيادة  تؤسس  جعلها  وتأثري، 
ويف  واضحة،  وآفاق  رؤية  ذات  واعية 
هذا تقــــول : »دائمــــــــا مــــا أقــــول للنساء 
احلــــــوارات واإلطــالع  متــابعــــة  عليهــن 
للمنــــاصب  والرتشــــــح  النــدوات،  علــــى 
والقيام  كاألحزاب،  السياسية  القيادية 
اخلــــاصة،  االقتصــادية  مبشــــاريعهن 
يصبحن  أن  على  قادرات  نســاء  لنوجــد 
شجعتهن  فالكثيــــرات  قيــادية.  مناذج 
ثقافة  وبناء  البلديات  انتخابات  خلوض 
يشاركون  بدأوا  الرجال  حتى  سياسية، 
كسب  وعمليات  واحلوارات  الندوات  يف 
ُت  غريىّ أنين  واألهم  الربملان،  يف  التأييد 
من نظرة اجملتمع اليت ترى أن احلجاب 

عائق أمام تقدم النساء«.

الفاعوري  نوال  الدكتورة  صنعت 
ألي  سجــــال  النــاجحة  جتربتهــا  من 
امــــــرأة تنــــوي خــــــوض غمــــار السياسة 
والوصول إىل مواقع صنع القرار، وكلما 
اهتزت ثقتها بنفسها يف مشوارها فتحت 
ُهدم،  مــا  بنــاء  وأعادت  نــــوال  سجــــل 
املرأة  ستتقدم  هنا  ومن  ُكسر،  ما  وجرب 
وتقتدي  وتنهض  لتعمــــل  العربية 
بنماذج القياديات فتكون رقما صعبا ال أن 
تكون على قارعة الطريق يف صٍف تكون 

l.»فيه الرقم مليــــــار

عند  السياسية  جتربتها  تتوقف  ومل 
نوال  الدكتورة  مثلت  فقد  احلد،  هذا 
جملس األمة األردني يف الربملان العربي 
يف  متتالية  سنوات  لسبع   2009 عام  يف 
هذه  طيلة  وكانت  العربية،  اجلامعة 
وجلنة  االجتماعية  اللجنة  رئيسة  املدة 
ومن  العربي،  الربملان  يف  والشباب  املرأة 
هي  أجنزت  اللجنة  هذه  رئاستها  خالل 
حلقوق  عربية  وثيقة  أول  وزميالتها 
املرأة العربية سلموها للجامعة العربية 
القمة  مؤمتر  على  لعرضها  متهيدا 
لالستئناس  العرب،  والرؤساء  للملوك 
بها يف دوهلم عند تعديل التشريعات اليت 
متيز ضد املرأة، وتعترب هذه الوثيقة أول 
وأكثر  العربي.  للربملان  تشريعي  عمل 
نوال  الدكتورة  اختريت  فقد  ذلك،  من 
الربملانيات  شبكة  باسم  رمسية  ناطقة 

العربيات منذ تأسيسها ولغاية اآلن.

تؤكد نوال على أهمية عمل املرأة يف إطار 
الدميقراطية  معايري  ضمن  مؤسساتي 
يعطيها  النظام  هذا  ألن  القانون،  ودولة 
رأي  وبناء  للتواصل  أفضل  مساحة 
إىل  وإيصاهلا  معينة  قضية  حول  عام 
بطريقة  تناوهلا  فيتم  القرار،  أصحاب 
منوذجا  املرأة  تصبح  »وبذلك  مناسبة 
وقدوة لكثري من النساء، فكل تغيري كبري 
وحتول تارخيي يكون خلفه قادة يؤمنون 
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يتم  أن  إىل  األملاني،  القانون  مبقتضى 
يف  بي،  اخلاص  اللجوء  طلب  يف  البت 
حني أن معظم البلدان األوربية تشرتط 
كما   فقط!   ذاتها  البلد  مغادرة  عدم 
كان أكرب حاجٍز واجهته عند وصولي 

هو حاجز اللغة..«. 

بأن  فوجئُت  »كما   : لينا  تواصل 
معقدة  أملانيا  يف  اإلدارية  اإلجراءات 
إىل درجة كبرية. وإذا أردَت أن تقضي 
مصاحلَك اإلدارية هنا فعليَك أن تتقن 
اللغة األملانية اليت يعتزون بها إىل حد 
إىل  األوىل  اللحظة  منذ  سعيُت  بعيد. 
تعلم اللغة األملانية، بأسرِع وقٍت ممكن 
وقد استغرق مين الوصول إىل مستوى 
كاماًل،  عامًا  األملانية  اللغة  يف  جيد 
مستوى  إىل  وأصل  بعدها  ألواصل 
طلبه  يتم  الذي  املستوى  وهو    ،B2
واالندماج  العمل  سوق  لدخول  عادة 
سهلة  األملانية  اللغة  تكن  أملانيا.مل  يف 
أعباء  وسط  تعلمها،  علي  وكان  أبداً 
كوني أمًا ألربعة أطفال أكربهم يف 
الرابعة،  يف  وأصغرهم  عشرة  الرابعة 
مراكز  يف  العيش  صعوبات  ووسط 
فيما  نتنقل  كنا  اليت  الالجئني  إيواء 

بينها..«.

من  مفلســـــة إلى مسؤولــــــــة عن مشــــروع هنــــــــدسي 

لينا المزيني... وطريق األلف ميل 
نحو النجاح في »هــامبـــورغ«

اليت  جلوئي  رحلة  طوال   « لينا:  تقول 
مل   ،2010 عام  غزة  من  باخلروج  بدأت 
الصدمات،  جتاوز  رفاهية  حتى  أملك 
املتالحقة  واإلخفاقات  املصائب  طوال 
حياة  إلجياد  الفاشلة  احملاوالت  وكل 
آمنة لنا، لكنين كنُت أواجه بالصعوبات 
بلٍد  كل  يف  التام،  واإلخفاق  اجلمة 
يف  فشل  كل  أملانيا.  قبل  فيه،  حللنا 
شعوراً  يورثين  كان  املراحل  تلك  كل 
الليل.  يف  أنام  أكن  مل  باليأس.  عارمًا 
يف كل ليلة كنُت أتأمل وجوه أطفالي 
»متى  وأتساءل:  حولي،  من  النائمني 
لنا  يكون  متى  كله؟  العذاب  هذا  ينتهي 
حياتنا العادية؟؟ بعد تفكري  أليام، قررُت 
الذهاب إىل أملانيا، اليت وصلناها معدمني، 
وبال  املالبس،  من  القليل  سوى  منلُك  ال 

أي مال على اإلطالق«.

قطاع  من  فلسطينية  لينا-وهي  وصلْت 
غزة- إىل أملانيا، لتكون واحدة من أكثر 
من مليون ومائة ألف طالب جلوء عربوا 
دول  من  األملانية  األراضي  إىل  احلدود 
متعددة وبطرق خمتلفة، يف ذلك العام. 
فوجئت لينا بالصعوبات اجلديدة اليت مل 
تكن تتوقعها قط يف أملانيا: »فوجئُت بأنين 
ممنوعة من مغادرة والية هامبورغ بتاتًا 

أن  قبل  عامًا(   41( املزيين  لينا  صمتت 
معك:  صادقة  سأكون   «  : بالقول  تكمل 
يف كثري من اللحظات كنُت يائسة وأنا 
أرى العتمة من حولي دون أدنى بصيص 
من الضوء. مل أكن واثقة أبداً من النجاح، 
ومل أتوقع أن أصل إىل ما وصلُت إليه اآلن 
أبداً. لكن برغم ذلك، مل يكن أمامي سوى 
أن أستمر يف طريقي. كنُت أستمُد القوة 
من وجود أطفالي معي. كنُت أنا أملهم 
هو  استسالمي  ومعنى  الوحيد،  وسندهم 
مجيعًا  نهايتنا  بل  وحدي،  نهاييت  ليس 
واحدة من  أنا أصبح  وها  حنن اخلمسة. 
األملانية،  شركيت  يف  املهندسني  أجنح 
بي  حيتفون  واألملان  مستقرة.  وحياتي 
كنموذج ناجح لالجئني عندهم، لدرجة 
قصة  بعمل  قامت  أملانية  صحيفة  أن 

صحفية عين..!«. 

الطريــــــق الوعــــر..

2015 كانت لينا أمام مفرتق طرٍق   عام 
الدمناركية  السلطات  قررت  إذ  صعب، 
طلب  رفضت  أن  بعد  البالد،  من  ترحيلها 
من  متلُك  ال  متامًا.  يائسة  كانْت  جلوئها. 
مالذ  عن  البحُث  عليها  وتوجب  شيئًا،  املال 
جديد هلا وألطفاهلا األربعة بأقصى سرعة.  

»... عندما أنظر إىل الوراء، بعد مرور كل هذه السنوات، ألرى نفسي يف كل مرحلة، أكتشُف كم كان الطريق وعرًا 
وطوياًل: من امرأة عربية مطلقة وحامل يف طفلها الرابع، توجب عليها أن تتوىل العناية بأطفاهلا األربعة، طوال رحلة 
اللجوء إىل أوربا، اليت أصبُت قبلها مبدة بسيطة جبلطة يف املخ كادت تودي حبياتي ورافقتها آثار ال زلُت أعاني منها إىل 
اليوم، ومن ثم رحلة البحث عن األمان بني خمتلف الدول األوربية: رومانيا، النمسا، ثم الدمنارك وأخريًا أملانيا، يف رحلة 

رافقتين فيها اإلخفاقات والعذابات املتكررة واملستمرة، دون توقف...«.

سيد إسماعيل - فلسطين
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األملانية، اكتشفت أنه من املستحيل أن 
فقررت  دراستها،  جمال  يف  عماًل  جتد 
التطوعية  األعمال  يف  االستمرار 
بانتظار  املؤسسات،  مبختلف  والتدريب 
مالئمة،  عمل  فرصة  هلا  تسنح  أن 
ليصبح موضوع العمل مبجال اهلندسة 

املدنية ُحُلمًا ُمؤجاًل. 

املستحيــــل يتحقــــق..!

ما مل تتوقعه لينا أن املستحيل قد يتحقق، 
إلثبات  تتكرر  ال  ذهبية  فرصة  لتأتيها 
 ،2017 عام  من  نوفمرب  يف   «  : قدراتها 
مبؤسسة  العاملني  أحد  معي  تواصل 
تقوم  مؤسسة  وهي  األملانية-   WIR
على  احلصول  على  الالجئني  مبساعدة 
الشركات  يف  والعمل  للتدريب  فرص 
وأخربني  املختلفة-  األملانية  واملؤسسات 
مع  االتفاق  استطاعت  املؤسسة  أن 
شركة ميناء هامبورغ على منح فرصة 
محلة  من  الجئني  لثالثة  فيها  تدريب 
إذا  ما  الحقًا  والنظر  اهلندسة،  شهادات 
دائمة.  عمٍل  عقود  منحهم  ممكنًا  كان 
أفوىّتها  مل  نادرة  ذهبية  فرصة  كانت 
إىل  الذاتية  سريتي  وأرسلُت  بالطبع، 

الشركة فوراً ». 

أخربتها  فلما  التعليمي،  مستواي  عن 
برد  أجابتين  مدنية  مهندسة  بأنين 
املهندسون  كان  »إذا  للغاية:  مستفز 
هنا  وظائف  جيدون  األملان  املدنيون 
وخرجيون  البلد  أبناء  وهم  بصعوبة، 
تتوقعني  فهل  األملانية،  اجلامعات  من 
أن تعثري على وظيفة هنا، دون شهادة 
العموم،  وعلى  أملانيتني؟!  خربة  أو 
بأملانيا  تدرسي  أن  أجل  من  سنسعى 
يف  مدرسة  تعملي  كي  سنوات،  ثالث 

روضة أطفال هنا!!«.

قلُت هلا بربود أنه من األفضل أن تواصل 
وأن ترتكين  املكتب،  بعملها يف  االهتمام 
حتسنت  الحقًا،  وحدي.  أمري  أتدبر 
وصارت  بل  بعيد،  حد  إىل  معها  عالقيت 

حترتمين كثرياً! 

اكتشفْت لينا الحقًا، ومن خالل سعيها 
املختلفة،  العمل  فرص  عن  للبحث 
اهلندسة  جمال  يف  عملها  إمكانية  أن 
املدنية يف سوق العمل األملاني بشهادتها 
اجلامعية الفلسطينية، ودون أي خربات 
متكنها  عدم  ومع  أملانيا،  يف  هلا  عملية 
يف  املستخدمة  العمل  مصطلحات  من 
باللغة  املدنية  واهلندسة  البناء  جمال 

كانت املشاكل يف مراكز إيواء الالجئني 
واملشاحنات  الشجارات   : ومتعددة  كثرية 
وبعضهم  اللجوء  طاليب  بني  املستمرة 
بعض  قبل  من  السيئة  املعاملة  البعض. 
القائمني على املكان هنا، كما أن إجراءات 
اللجوء وكافة املعامالت اإلدارية األخرى  
اخلاصة بلينا كانت طويلة ومعقدة. لكن 
لينا قررت منذ اللحظة األوىل أن تتجاوز 
ذاتها  لبناء  تسعى  وأن  مجيعًا،  مشاكلها 

من جديد.

األملانية  اللغة  دراسة  لينا  استكملت 
أكملت  ثم  اللغة،  عائق  من  للتخلص 
دراسة دورة لتأهيلها كي تكون مرتمجة، 
اجملتمع  مؤسسات  يف  متطوعة  العمل  مع 
املدني األملاني اليت تعنى بتقديم املساعدات 
حلمها  لكن  أوضاعهم.  وحتسني  لالجئني 
كان  أبداً  عنه  تتخلى  مل  الذي  الدائم 
عملت  والذي  دراستها،  جمال  يف  العمل 
وأحبته وهو جمال  أيضًا يف قطاع غزة  به 

اهلندسة املدنية.  

وهي  قصرية  ضحكة  لينا  أطلقت 
تروي هذه القصة : »ذهبُت للبحث عن 
عمل يف جمال اهلندسة املدنية باملكتب، 
سألتين عاملة مبكتب العمل بهامبورغ 
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بينها  من  عديدة،  معيقات  ظل  ويف  بل 
وحياتهم  مدارسهم  يف  أطفالي  متابعة 
يواجهونها،  اليت  املشاكل  وحل  اليومية 
اليت  اإلدارية  اإلجراءات  إنهاء كافة  مع 
ظل  يف  كالجئة،  إنهاؤها  علي  يتوجب 
األمر  وليت  األملانية.  اإلدارة  تعقيدات 

يتوقف عند هذا احلد..«.

أكثر  النقطة  هذه  بشرح  لينا  وتستمر 
يف  كامرأة  عملي  أن  تظن  ُكنَت  »هل 
املدنية بالشركة كان  جمال اهلندسة 
ذلك،  اعتقدت  إذا  أنت  خمطئ  سهاًل؟ 
جمال  أن  كان  األكرب  العائق  أن  إذ 
اليت  اجملاالت  أحد  املدنية  اهلندسة 
يتقبلون  وال  الرجال،  على  حكراً  تعد 
وهو  أملانيا.  يف  حتى  فيه،  اإلناث  وجود 
من  غزة  يف  واجهته  الذي  العائق  ذات 
مكان!  كل  يف  الرجل  هو  الرجل  قبل. 
تبذل  أن  األملانية  املهندسة  على  يتوجب 
ضعف جمهود زميلها األملاني كي تثبت 
أحقق  أن  علي  توجب  كما  له،  جدارتها 
يف  األملانية،  زميليت  تنجزه  ما  ضعف 
»ختلف  عن  منطية  أفكاٍر  وجود  ظل 
من  كفاءة  أقل  وكونهم  الالجئني«، 
املستوى  ذات  العمل  ميادين  يف  األملان 
العالي كاهلندسة مبجاالتها املختلفة ».

املشحونة بالتوتر، توجب علي أن أجتاوز 
مجيع العوائق وأن أثبت هلم مجيعًا، أنين 
بالرغم من كوني سيدة عربية، الجئة 
بأملانيا، إال أنين ال أقل عنهم كفاءة أبدًا«. 

إلنشاء  موقع  يف  تدريبها  فرتة  كانت 
وتوجب  هامبورغ،  مدينة  خارج  جسر 
ساعات  ثالث  قضاء  خالهلا  لينا  على 
يوميًا يف الذهاب واإلياب إىل مكان عملها، 
ومثاني  ساعات  مثاني  قضاء  ثم  ومن 
خبالف  وهذا  يوميًا،  دقيقة  عشرة 
ضرورة مراجعتها لعشرات من التقارير 
أجل  من  اإلنشاء  عملية  بسري  املتعلقة 
ودراسة  هناك،  عملها  طبيعة  فهم 
اللغة األملانية اخلاصة مبجال اهلندسة 
املدنية بعد انقضاء ساعات العمل، واليت 
كانت أكثر صعوبة من اللغة األملانية 
اليومية وختتلف  املستخدمة يف احلياة 
عنها بشكٍل كبري. دون أن ننسى أعباءها 
بأطفاهلا  العناية  عليها  يتوجب  كأم 
املنزل مبا فيها  األربعة، والقيام بأعمال 

التنظيف والطهي وغريهما. 

تقول لينا : »كنُت أرى أن األمر فوق طاقة 
كله  ذلك  إجناز  أستطيع  كيف  البشر. 
وحدي، ودون مساعدة أي شخص كان؟ 

تصفية  مراحل  خوض  لينا  على  كان 
فرصة  على  للحصول  وصعبة  دقيقة 
التدريب تلك، إذ كان عدد من اختارتهم 
شخصًا،  عشرين  مبدئيًا،  الشركة 
تصفية  جولة  بعمل  قامت  ثم  ومن 
إلجراء  اختارتهم  من  عدد  ليصل  ثانية، 
املقابالت يف نهاية األمر إىل أربعة فقط، 
يف حني أن الشركة كانت تريد ثالثة 
فحسب من أجل تدريبهم يف ثالثة أقسام 

خمتلفة فيها. 

قبولي  مت  املقابلة،  »عقب   : لينا  تقول 
كمهندسة متدربة يف الشركة بقسم 
أحدهما  آخرين،  الجئني  مع  اإلنشاءات، 
املرأة  كنُت  أفغاني.  واآلخر  إيراني 
شركة  ضمن  هناك،  الوحيدة  العربية 
 1800 موظفيها  عدد  يبلغ  كبرية 
املشاريع  من  بالعديد  تقوم  شخصا، 
الكربى على مستوى أوربا بأكملها. منذ 
اليت وضعُت فيها قدمي  اللحظة األوىل 
التحدي  حجم  أدرُك  كنُت  بالشركة، 
العيون  مجيع  بأن  أشعُر  كنُت  الضخم: 
مركزة علي. الرؤساء واملرؤوسون، على 
الوظيفي  أدائي  يراقبون  ال  سواء،  حد 
وسكناتي  حركاتي  ومجيع  بل  فحسب، 
األجواء  هذه  مجيع  ووسط  أيضًا. 
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لينا قصتها فتقول: » كلمة  وهنا ختتم 
السر يف هذا املشوار بأكمله هي : ال تفقد 
الثقة يف ذاتك. ينبغي أن تبحث حتى يف 
الفرص وأن  أحلك األوقات واملواقف عن 
واثقة  أكن  مل  رحليت،  طوال  تقتنصها. 
وأنين  اليوم،  أجنزته  ما  سأحرز  أنين  من 
اليت  ظرويف  كل  رغم  ذاتي،  سأحقق 

كانت حالكة السواد..«. 

كيــف  أنظــر  واآلن   « تكمــل:  ثم 
ال  أننــــا  لألملــان  أثبُت  لقد  حالي:  صار 
نظرتهم  وغريُت  عنهــم،  كفــاءة  نقل 
العربية  واملــرأة  للعرب  النمطيــة 
نداً  معهم  أتعامُل  وأصبحُت  خصوصًا، 
عملها  جمــال  يف  ناجحة  أم  فأنا  لند. 
أطفالي  معظم  ألوالدها،  ورعايتــها 
على  عالة  لسُت  دراستهم.  يف  متفوقون 
أحد، وأملُك دخلي الشهــــري، الذي أدفُع 
متامًا  األملانية  للدولة  الضرائب  منه 
معي  ويتعامل  هنا،  آخر  شخٍص  كأي 
أن  كما  كامل،  باحرتام  البالد  أبناء 
لعشرات  األمل  منِح  يف  ساهمت  جتربيت 
يسعون  الذين  الالجئني  من  األلوف 
النساء  أيضًا، خاصة  إلثبات ذواتهم هم 

l .».. منهم، وهذا هو األهم

وأكسب  واملهنيني  العمال  خمتلف  من 
أدق  خالهلم  من  أعرف  وأن  ودهم، 
العديد  حل  يف  جنحُت  العمل.  تفاصيل 
ألكسب  يواجهونها  اليت  املشكالت  من 
استطعُت  أنين  ووجدُت  بذلك،  ثقتهم 
من  العديد  حل  األمر  هذا  خالل  من 
حلها،  زمالئي  يتمكن  مل  اليت  املشكالت 
طلب  على  األمر  نهاية  يف  أجربهم  مما 
ثقة  وأكسبين  ومشورتي،  مساعدتي 

إدارة الشركة يف وقت قياسي«. 

عشرة  وخالل  تدريبها،  مدة  انتهاء  قبل 
إثبات  لينا  استطاعت  حتديداً،  أشهر 
جدارتها، واحلصول على عقد عمٍل دائم 
ثم  ومن  هامبورغ،  ميناء  شركة  يف 
الرتقي يف وظيفتها بوترية مل حتدث من 
من  ترقت  أنها  حيُث  الشركة،  يف  قبل 
على  الشركة  يف  تعيينها  مت  مهندسة 
أصل  من  التاسعة  الوظيفية  الدرجة 
مخس عشرة درجة، لتصبح اآلن مسئولة 
للشركة  الصغرية  املشاريع  أحد  عن 
بقيمة 250 ألف يورو، وبانتظار ترقيتها 
مل  أنه  رغم  عشرة،  احلادية  الدرجة  إىل 
عامني  سوى  هناك  وجودها  على  ينقِض 
زمالئها  معظم  بذلك  متجاوزة  ونصف، 

وزميالتها من األملان.     

وبالتالي توجب عليها مواجهة صعوبات 
مجة، على صعيد التعاون معها من قبل 
بعضهم  كان  إذ  األملان،  زمالئها  بعض 
بشكٍل  معها  يتعامل  أو  متامًا،  يتجاهلها 
على  املشرفني  أحد  أن  »أتذكر   : مهني 
بشكٍل  طردني  به  أعمل  الذي  املشروع 
وقتها كنُت  االجتماع.  مهني من غرفة 
أفراد  كأحد  بي  يتعرف  ال  متدربة، 
يرفض  كان  آخر  زميل  العمل.  فريق 
زميل  معي.  احلديث  أو  مصافحيت 
شيئًا،  مين  يطلب  أال  يتعمد  كان  ثالث 
أتوىل  اليت  األشياء  ضمن  لو كان  حتى 
طلبه  يرسل  كان  بل  عليها.  اإلشراف 
الفريق  يف  لزميلي  اإللكرتوني  بالربيد 
لزميلي  الرد  فأرسل  إلي،  يرسلُه  الذي 
الزميل،  لذلك  يرسلُه  الذي  الفريق،  يف 
رغم أنه كان بإمكانه إرسال الطلب إلي 

مباشرة! وهذا غيض من فيض..«.   

حباجة  األمر  »كان   : مؤكدة  وتضيف 
يف  وحنكة  وذكاء  فوالذية،  إرادة  إىل 
عن  والبحث  طويل،  صرب  مع  التعامل، 
جدارتي  وأثبُت  توليتُه  إن  الذي  املوقع 
معي  التعامل  إىل  فسيحتاجون  فيه، 
أختلى  أن  قررُت  لي.  حلاجتهم  مرغمني 
عن العمل املكتيب قدر اإلمكان، وأن أقرتب 
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Tunisia: InnovAgroWoMed’s stand is one of the most 
popular at «culinary walks» and a medal won for the 
«best gastronomic couscous»

Four representatives of the beneficiaries 
of the InnovAgroWoMed project in 
Tunisia had the chance and the merit 
of participating from March 11 to 13 in 
the magnificent city of Sidi Boussaid, in 
the exhibition organized as part of the 
“Balades Culinaires”, an initiative that 
aims the inclusion and empowerment of 
women, sustainable development, the 
promotion of community tourism based 
on the experience of the land and crafts.

Siwar Kouki, Dhekra Touhemi and Asma 
Rouissi, beneficiaries of the project, were 
able, thanks to the support of CAWTAR, 
partner of the InnovAgroWoMed project, 
to exhibit their local products, agri-food, 
artisanal cheese and derivatives of milk.

The CAWTAR/InnovAgroWoMed stand was 
a great success, the beneficiaries welcomed 
many customers and potential customers, 
were interviewed by many media, and 
were able to get in touch with several 
renowned actors in the entrepreneurial 
ecosystem in the agribusiness.

The products exhibited by Asma, and 
its GDA “Beit El Mouna”, looked more 
like an intricately woven Berber carpet. 
Artisanal pasta, with multicolored spices 
faithful to the recipe of our Tunisian 
grandmothers, through distilled waters of 
orange blossom, laurel, geranium flower 
and lentisk, eucalyptus and castor oils 
more and more in demand on the local 
and international market… 

As for Siwar, she carefully displayed 
her free range eggs which she brought 
directly from her home. She also sold jars 
of homemade, very high quality honey. 

The icing on the cake, the exhaustion 
of her stock did not prevent her from 
leaving the premises and giving a hand 
to his colleagues in the project who 
continued to exhibit their products, 
to put us all in front of a touching 
scene of female solidarity, of pride in 
belonging to the same project, and of a 
community duty.

Dhekra was the only one displaying 
fresh and artisanal cheese at the 
exhibition site, which made its stand the 
most popular. Visitors to the expo-sale 
obviously couldn’t resist the variety of 
cheeses offered, the colors, the flavors, 
and the big, warm smile of our pleasant 
Dhekra, who was one of the greatest 
sources of joy and positivity during 
the training sessions organized by the 
project since the summer of 2021.

These three exhibiting beneficiaries 
found themselves face to face with 
their customers for the first time. 

Thanks to the multiple training sessions 
in marketing, sales, communication, stock 
management, product training... that they 
were able to have with InnovAgroWoMed, 
they returned home more confident, more 
motivated, and more equipped to move 
forward in their projects.

The beneficiaries of the project in 
Medenine, in the south of Tunisia, were 
also able to be represented during the 
competition for the “best gastronomic 
couscous” organized on the sidelines of 
the closing of the “culinary walks”. Kheria 
Gamoudi, beneficiary of InnovAgroWoMed 
participated in the competition, thus 
representing the whole project, with her 
innovative idea of couscous with blue crab.

Blue crab, the flagship product of the 
“processing of fishery products” value 
chain identified by InnovAgroWoMed 
in Tunisia, is not traditionally used as an 
ingredient to garnish couscous in Tunisia. 
The 6-hour journey from Medenine to Sidi 
Boussaid and the 7 months of pregnancy 
did not prevent Kheria from taking the 
plunge, daring to revisit the Tunisian Berber 
couscous, almost sacred, and winning a 
gold medal in front of a jury made up of 
the best starred chefs in the region.

Helping the beneficiaries to integrate the 
professional network and to meet their 
customers and potential customers in 
order to empower them more, indeed 
remains one of the greatest challenges 
of the InnovAgroWoMed project co-
financed by the European Union within the 
framework of the ENI project. CBC Med l
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also presented to the participants on the sidelines of scheduled 
visits to the pilot farms in the Béja region. They also learned 
how to do the various milk tests to check its quality, wetting, 
density, and the presence of antibiotics.

To end this practical training, being sure to have transmitted 
everything necessary to the beneficiaries, a last module in 
class was dedicated to the establishment and management of 
a cheese dairy. This is the legislative framework that regulates 
the activity and the legal texts relating to cheese makers. In 
fact, in Tunisia, there are specifications and health approvals to 
be respected by professionals in the trade.

Broadening knowledge is good, 
stimulating reflection is even better...

Beyond all these theoretical and practical achievements 
relating to the processing of dairy products, the beneficiaries 
of the project also had yet another opportunity to work as 
a team, develop their relationships, integrate, expand their 
address book and strengthen the sense of belonging.

Imen SOUISSI, one of the beneficiaries of the project in Tunisia 
told us that “The trainer, being in addition to his pedagogical 
quality breeder and member of a mutual society of agricultural 
services, provided us with contacts of manufacturers and sellers 
of equipment cheese makers. He also gave a detailed presentation 
of the milk sector in Tunisia with its difficulties and challenges in 

order to sustain cheese manufacturing projects”. As for Ameni 
JELJLI, she says she “appreciated the content of this session but 
especially the method of the trainer who was very friendly and 
professional, and who knew how to transmit his passion to us. 
This training allowed us to pay attention to the small details and 
to ensure that the right methods were applied. “.

The beneficiaries of the project have also shown themselves 
determined and steadfast in overcoming all the geocultural 
and socio-economic obstacles that have slowed down their 
development for years. Their reflections are increasingly deep 
and go beyond the short term. Imen affirms in this sense 
that she “has discovered that it is a vast field which requires 
a love and knowledge of nature and animals, but also of the 
national and international context. In fact, livestock feed is a 
universal affair. Livestock farmers in all countries of the world 
are dependent on soybeans, which have become an essential 
element for feeding cows correctly. However, the soybean 
market is complex because there are countries that dominate it 
and its price is constantly increasing. To face this challenge, it is 
essential to think of alternatives that are accessible in Tunisia”.

InnovAgroWoMed is a project co-financed by the European 
Union within the framework of the ENI CBC Med Programme, 
which is indeed part of this approach of stimulating the 
participation of women in the labor market and their 
entrepreneurial spirit, by taking advantage of the potential of 
the agri-food sector l
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From now on, no cheese secret 
escapes the super-beneficiaries 
of InnovAgroWoMed in Tunisia! 

Cheese has no more secrets...

The manufacturing process of several types of dairy products 
(Gouda, ricotta, butter, Edam, Emmental, Yogurt, etc.) ranging 
from fresh cheeses to cooked and semi-cooked cheeses, has 
been meticulously combed through and practiced down to 
the smallest detail, starting with pasteurization, going through 
cooking, refining, waxing and going up to storage and weighing. 
The beneficiaries also dared to revisit the recipes offered 

during the training by adding their own touch and introducing 
several tastes and aromas to the fresh cheeses produced, such 
as parsley, garlic, pepper and the queen of Tunisian cuisine: our 
“Harissa » Nationale (purée of red peppers), flagship product 
of the region!

Just before starting this practical work, the fundamental 
concepts of breeding and the importance of the cow’s food to 
obtain good quality milk essential to good cheese yield were 

Hana Trabelsi  - CAWTAR

Even more motivated and impatient to embark on their entrepreneurial adventure which is fast approaching, 
the beneficiaries of InnovAgroWoMed in Béja, Tunisia have left the premises of the Lycée Sectoriel de Formation 
Professionnelle Agricole en Breeding de Cattle after 5 consecutive weeks of work. practices, spent in the heart of 
the breathtaking nature of Thibar, in the Tunisian North-West.

The Arab Women’s Center for Training and Research (CAWTAR), partner of the InnovAgroWoMed project in Tunisia, 
has indeed provided its beneficiaries of the project in Tunisia with in-depth practical training in cheese making, to 
complete the journey in style. training which was launched by the project a few months ago.

After dozens of hours of multidisciplinary theoretical learning adapted to the needs of these future entrepreneurs, 
it was high time to further strengthen this theoretical base through practice. These 5 intense and specialized 
weeks were an opportunity to literally get hands-on… and milk too!



This winter camp was indeed full of 
networking opportunities, exchange of best 
practices, but also full of emotions, human 
warmth between participants and team 
members from four different countries, 
sharing recipes and playlists, full of beautiful 
encounters and discoveries. 

Between the richness of the camp program, 
the pleasantness of the dead sea air, the 
magnificent multicultural atmosphere, 
the succulent Jordanian dishes served in 
honor of the participants and the fantastic 
Jordanian hospitality, the beneficiaries 
returned home with tears in their eyes but 
even more motivated, determined and 
equipped to move forward in the creation 
of their agri-food projects, especially after 
the official launch of the InnovAgroWoMed 
subgrants, exceeding 250,000.00 euros. The 
call for applications will be put online in the 
next few weeks.
 
More videos and pictures of this event 
are available on the facebook page of the 
project. InnovAgroWoMed is a project co-
financed by the European Union within the 
Programme ENI CBC Med l
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In a beautiful setting by the Dead Sea in Jordan, in the heart of the majestic ancient Nabatean 
capital founded around 300 BC, surrounded by qualified and extremely welcoming hosts and 
facilitators, about 50 beneficiaries of the InnovArgoWoMed project from Italy, Spain, Tunisia and 
Palestine met for the project’s “Winter women camp” held from March 19 to 23, 2022.

InnovAgroWoMed 
gathered women from
4 countries to celebrate 
diversity and cooperation

The participants who have been 
taking the training path offered 
by InnovAgroWoMed during the 
last year, about 35 women in 
each participating country, who 
have met on-line through master 
classes, had finally the chance to 

meet physically and exchange their 
experiences. 
 
The participants were able to 
meet for the first time, enjoy 
some field visits to the Jordanian 
“National Center of Agriculture 

Research” and to a nice Jordanian 
hydroponic farm. They also 
benefited from some training 
sessions, such as “management of 
agricultural projects; challenges 
and opportunities”; “Introduction 
to communication skills for better 
businesses”; “Cross-cultural 
communication” centered on 
the “beach and coconut culture 
theory”; “Stakeholder management 
and business diplomacy”... and 
seize the opportunity to learn from 
each other’s experiences, to get 
to know the agricultural, cultural, 
economic, culinary, and social 
particularities of Jordan and of each 
InnovAgroWoMed partner country, 
which further enhances the cross-
border dimension of the ENI CBC 
Med program and its multiple 
benefits both professionally and 
personally. 
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Between facing the repercussions of the global health 
crisis on the one hand, and working to implement 
the 2030 Agenda for Sustainable Development on 

the other hand, many difficulties and challenges, both old 
and emerging, stand in the paths of promoting women’s 
rights and advancing their conditions.

Perhaps economic empowerment and combating gender-
based violence have become more than ever, especially 
due to the health pandemic, at the top of the list of priorities 
that require strengthening efforts to empower women, 
bridge gender gaps, and achieve the equality between 
women and men.

The health pandemic has cast a shadow and its dangerous 
repercussions on the economic conditions of vulnerable 
populations, especially women, as they are the weakest 
and most affected groups: the pandemic has exacerbated 
the fragility of the economic and social conditions of 
women, especially in the Arab region. In private as well as 
in informal sector, women are more affected than ever. It 
is not new to say that the different forms of gender-based 
violence and the number of cases of survivors of violence 
have multiplied in all regions of the world.

These events necessitated the rearrangement of the 
organizations, bodies and structures working in the 
areas of development to the priorities of their work in 
order to respond to the requirements of the stage. For 
CAWTAR, programs and interventions aimed to women’s 
economic empowerment on the one hand, and combating 
forms of gender-based violence on the other, have been 
strengthened since 2020. The Center chose to base its 
strategic plan for the years 2021-2025 on these two pillars 
as they are the entrance to the empowerment of women in 
the current and future phases.

In the field of economic empowerment, CAWTAR 
implements different projects in terms of their areas of 
intervention and target groups, and which are integrated 
and interrelated with each other in terms of their 
overlapping goals and objectives. These projects are 
related to enhancing vulnerable women to launch income-
generating projects, developing the business environment 
and entrepreneurship, and empowering women to be 
resilient and actively participate in achieving food security, 
especially after the Corona pandemic. It also related to 

women’s equal access to business and trade markets, the 
promotion of women’s access to local markets and social 
innovation in the agri-food sector, the financial and digital 
inclusion of women and youth...

With regard to combating gender-based violence, in 2021 
the CAWTAR published a regional report on «Gender-based 
violence during a health crisis: the state of the COVID-19 
pandemic», which was launched within the framework of a 
virtual regional symposium and a media campaign during the 
celebrations of the International Women’d Day. The Center 
also undertook the development of a mobile application 
“Safeness” aimed at protect women from harassment 
in public places. It is available in Tunisia, Morocco and 
Jordan and is being adapted to make it available to visually 
impaired women. Regarding raising awareness about 
combatting violence against women, CAWTAR launched an 
electronic campaign to raise awareness of the dangers of 
gender-based violence, and the need to work on changing 
behaviours and pushing for the development of policies 
against it. Videos on combating digital violence against 
women and girls were also produced.

In order to enhance the efficiency of its interventions, 
CAWTAR proceeded to invest more and more in the field 
of digitization on more than one level: it announced 
the allocation of the topic of its eighth Arab Women 
Development Report on the subject of “Arab women and 
digitization”. Work has also been done on digitizing the 
training materials and making it available on the electronic 
platform for training. It is an integrated training platform 
that includes an important number of self-learning 
training modules on the topics of gender equality in the 
2030 Agenda, transformative  leadership, reproductive 
and sexual health and rights... CAWTAR created a training 
dynamism that made many institutions and organizations 
in the Arab region, upon their request, program training 
for the benefit of their members and affiliates, in  Bahrain, 
Yemen, Morocco, Palestine, Tunisia, Mauritania, Algeria, the 
Sultanate of Oman and members of @nged network from 
17 countries (more than 300 trainees). 

CAWTAR also outlined the broad lines of its strategic 
directions for the next five years, based on the issues and 
priorities that directly affect women’s rights and conditions, 
with the aim of responding to the needs of partners and 
various stakeholders l

Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director
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