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MEPI تعزيز قدرات النساء والشباب في مجال المشاركة السياسية

AECIDالقيادة التغييرية لحوكمة محلية شاملة
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تمكين النساء ألدوار القيادة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 Open Society 
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University 
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Development

التمكين االقتصادي للنساء والفتيات السوريات الالجئات في لبنان واألردن

Kvinna till Kvinna تمكين النساء رائدات األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل
الوصول المتكافئ ألسواق التجارة واألعمال

Innovagromed مشروع االبتكار االجتماعي في قطاع األغذية الزراعية لتمكين المرأة في حوض البحر
األبيض المتوسط

Hands along 
the Nile

تفعيل القطاع الخاص من أجل الحقوق االقتصادية للمرأة في مصر والمغرب وتونس

Ebsomedتعزيز منظمات دعم المؤسسات وشبكات األعمال في منطقة جنوب المتوسط

World Food 
Program

تنفيذ برنامج شراكة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية - تونس )2021-2020(



4

تقـريــــر أداء الـمـركـــــز 2021

SCBF-AGFUNDالمنصة اإلقليمية للتعلم الذاتي حول التثقيف المالي
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املؤسسات  كل  أنشطة  على  تأثريها   2021 سنة   19  - كوفيد  جائحة  واصلت 
وطنيا وإقليميا ودوليا وأجربتها على التغيري على مستوى طريقة عملها وحتى 

على اسرتاتيجياتها. 

مشاريعه  كل  إجناز  يتضمن  الذي  التقرير  هذا  يقدم  بأن  فخور  و»كوثر« 
وأنشطته وفقا للروزنامة املقدمة يف اجتماع جملس أمنائه الذي انعقد عن بعد 
5 أفريل/ابريل برئاسة صاحب السمو امللكي األمري عبد العزيز بن طالل  يوم 
إنه  بل  احرتام روزنامة عمله فحسب،  العزيز. ومل ينجح »كوثر« يف  بن عبد 
توصل إىل تعبئة موارد أنشطة 2022 كاملة وذلك للثقة اليت حظي بها لدى 
أمنائه،  من جملس  دائما  بها  يتمتع  اليت  تلك  على  عالوة  وشركائه،  مموليه 

أعضاء ورئيسا.

ويسجل »كوثر« ويف هذا الظرف حتديدا، اعتزازه بهذه الثقة متقدما خبالص 
مبدأها  مؤسساتية  بيئة  يف  اجلهد  بذل  مواصلة  إىل  متطلعا  الشكر،  عبارات 

االحرتام والثقة. 

تنفيذ  خطة  ويف  األولويات  يف  النظر  إعادة  كورونا  جائحة  استوجبت  لقد 
الربامج واألنشطة، ويف طرق العمل ونوعية التدخل مع الرتكيز على الفئات 
الشركاء  خمتلف  مع  والتشاور  بالتنسيق  وذلك  باجلائحة،  تأثرا  األكثر 

واملمولني.

وتعترب سنة 2021 السنة األخرية من اخلطة االسرتاتيجية للمركز للسنوات 
إطارا   2030 املستدامة  التنمية  خطة  من  »كوثر«  جعل  واليت   2021  -  2017

مرجعيا هلا. واستدعت التغريات الصحية، إعادة النظر كذلك يف االسرتاتيجية 
بهدف تقييم أثرها وأهم اإلجنازات احملققة خالهلا، وكذلك بهدف التفكري يف 
التوجهات االسرتاتيجية للفرتة القادمة )2022-2025( وبلورتها وفقا ملا عرفته 

املنطقة والعامل من تغريات، والحتياجات الفئات املستهدفة من برامج املركز.

تـقديــــم
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النقاط  ضمنها  ومن  املستويات  كل  على  اإلجناز  يف  تقدما   2021 سنة  »كوثر«  عرف  ذلك،  ومع 
األساسية التالية :

أ . الرقمنـــــــة

مضى املركز قدما يف االستثمار أكثر فأكثر يف جمال الرقمنة على أكثر 
من مستوى : أعلن املركز عن ختصيص موضوع التقرير الثامن لتنمية 

املرأة العربية حول »املرأة العربية والرقمنة«، ومت العمل على رقمنة 
الرصيد التدرييب وإتاحته على منصته اإللكرتونية للتدريب عن بعد.

كبريا  عددا  تتضمن  بعد  عن  متكاملة  تدريبية  منصة  كذلك  أنشأ 
 2030 أجندة  يف  اجلنسني  بني  املساواة  مواضيع  حول  التدريبية  أدلته  من 

اإلجنابية  والصحة واحلقوق  )4 وحدات(  التغيريية  والقيادة   ) 9 وحدات   (
واجلنسية )3 وحدات(. وقد خلق املركز ديناميكية تدريبية جعلت من مؤسسات 

ومنظمات عديدة، تربمج بطلب منها التدريب لفائدة أعضائها ومنسبيها من البحرين، 
اليمن، املغرب، فلسطني، تونس، موريتانيا، اجلزائر، سلطنة عمان وأعضاء شبكة أجند من 17 بلدا )أكثر 

من 300 متدربا ومتدربة(. فأصبح املركز بذلك حاضرا يف هذه البلدان بفضل أعضاء شبكته.

ب . البيــت املرجعـي لتبــادل املعلومـات حــول النــوع االجتمــاعـــي

مت العمل على تطويره باعتباره فضاء افرتاضيا إلتاحة املعرفة حول قضايا املرأة 
والتنمية. وهو يتيح، لفائدة الشركاء واملهتمني والعاملني يف جمال قضايا 

وخارطات  معطيات  توّفر  إلكرتونية  منصات  والتنمية،  االجتماعي  النوع 
تفاعلية وقوانني وإرشادات لفائدة فئات متعددة من النساء والشباب.

لقد آمنت عديد اجلهات بأهميته كفضاء يتم فيه جتميع الرصيد املعريف 
ل«كوثر« وشركائه وإتاحته جلميع املهتمني بقضايا النوع االجتماعي 

سواء كانوا خمتصني أو باحثني أو عاملني يف اجملال أو طلبة... ويأتي هذا 
اإلجناز تتوجيا لسنوات من العمل على تكوين رصيد معريف إلكرتوني يتضمن 

معلومات وإنتاجات منشورة وغري منشورة وفق عدة حمامل. 
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ج. الشبكـة العربيــة للنــوع االجتمــاعي والتنميــة »أنـجــــــد«

العربية  للشبكة  كان  بعد،  عن  العمل  ضرورة  مضى  وقت  أي  من  أكثر  فرضت  اجلائحة  ألن 
لقد  أولوياته.  وتبين  املركز  برامج  تنفيذ  يف  االخنراط  يف  أساسي  دور  »أجند«  االجتماعي  للنوع 
معطيات  حتيني  جلهة  هيكلتها  إعادة  عرب  الشبكة،  أعضاء  دعم  على  أكرب  بشكل  املركز  راهن 
األعضاء ضمنها وتصنيفهم وفقا جملاالت اهتمامهم وعملهم ولتميز إنتاجاتهم، والتوجه حنو وضع 
آليات مبتكرة تتيح تبادل املعلومات بشكل مستمر )على غرار اللقاءات الدورية عن بعد وجمموعة 

الواتساب(، وتؤسس لفضاء حقيقي ملعاضدة جهود التمكني الشامل للنساء يف بلدان املنطقة. 

وحدد »كوثر« من بني توجهاته االسرتاتيجية للفرتة القادمة العمل على جعل املؤسسات واملنظمات 
األعضاء تبادر بتعبئة املوارد الكفيلة بتطوير دور الشبكة وتعزيز فاعليتها باعتبارها فضاء للعمل 

املشرتك ودعامة لربامج املركز ومشاريعه.

وملا كانت هذه السنة هي األخرية يف االسرتاتيجية السابقة، فإن »كوثر« قد شرع يف بلورة مالمح 
اسرتاتيجيته اجلديدة واليت سيأخذ فيها بعني االعتبار التحديات والعوائق اجلديدة يف املنطقة واليت 
ما تزال تشكل عائقا أمام التقدم الفعلي للنساء، وتواصل تفشي مظاهر عديدة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي، وضعف وصول النساء والشباب إىل الفرص واملوارد االقتصادية... وغريها من العقبات اليت 
حتول دون بلوغ التمكني الشامل هلم. وسيهتم املركز باالستثمار يف جماالت جديدة حبثا ومناصرة 
تشهد  وسوف  والرقمنة...  والنساء  األعمال  بيئة  وتطوير  النسائية  الريادة  تعزيز  غرار  على  وتدريبا 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  غرار  )على  أكرب  بشكل  خصوصية  ذات  فئات  استهداف  املقبلة  السنوات 

البصرية، والنساء والفتيات الالجئات(، وذلك اعتبارا لضرورة »أال يتخلف أحد عن ركب التنمية«.
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أبرز المؤشرات 

الكمية لألداء 
البحـــــوث 

التدريب 
)18 دورة و750 مستفيد/ة(

الورش واللقاءات
)71 حضوري وعن بعد(

التقدم في رقمنة الرصيد 	 
التدريبي ومنصة للتعّلم 

اإللكتروني الذاتي.
18 دورة تدريبية حضورية 	 

وإلكترونية. 
أكثر من 750 مستفيدا 	 

ومستفيدة.

5 أعداد »كوثريات«.	 
25 عددا من مجلة 	 

صوتية.
30 مقاال صحفيا ضمن 	 

جائزة أفضل مقال 
صحفي.

14اتفاقية شراكة 	 
جديدة إقليميا 

ووطنيا.
تطوير رصيد البيت 	 

المرجعي لتبادل المعلومات 
بـ5770 وثيقة .

تصميم نوافذ متخصصة 	 
جديدة ضمن البيت 

المرجعي لتبادل 
المعلومات.

تنظيم 15 لقاء حضوري 
و6 ورش وندوات عن بعد 
والمشاركة في أكثر من 

50  زوم.

تعزيز دور اإلعالم في 
مساندة قضايا المرأة

الشراكات
االستراتيجية

التوثيق وتبادل 
المعلومات
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إصدار تقرير إقليمي و3 	 
دراسات وطنية حول القيادة 

التغييرية.
إصدار تقرير إقليمي حول »العنف القائم 	 

على النوع في ظل كورونا«.
بصدد إعداد تقريرن إقليميين و12 تقرير 	 

ومسح وطني ودراسة كمية حول سيدات 
األعمال واتجاهات السوق واألمن 

الغذائي.
بصدد إعداد تقرير تنمية 	 

AWDR  المرأة العربية
حول المرأة والرقمنة.



النساء  مبشاركة  املتصلة  املعرفة  إثراء  يف  املساهمة  يف  الرئيسية  »كوثر«  مركز  مهمة  تتمثل 
يف التنمية املستدامة يف بلدانهم على قدر املساواة مع الرجال من جهة، ويف تعزيز التمكني وقيادة 

النساء العربيات يف مجيع اجملاالت. 

لقد عرفت سنة 2021 تواصل تأثر العامل جبائحة كورونا، ومبواجهة صعوبات عديدة خلخلت اقتصاديات 
البلدان وأجربت املنظمات واملؤسسات على مراجعة برامج عملها ومالءمتها مع التحوالت املستجدة.

وشهدت هذه الفرتة أيضا تنامي ظاهرة العنف املسلط على النساء والفتيات يف جل بلدان العامل، وال 
الزراعي عبء تأمني  العامالت يف اجملال  النساء  الرغم من حتمل  املنزلي، على  العنف  سيما تنامي 
أنشطته،  مواءمة  املركز  استطاع  وقد  الصحية.  اجلائحة  من  الفرتة  هذه  خالل  الغذائي  األمن 

ومتكن من تأمني متويل جل مشاريعه.

يف جمال التمكني السياسي واالجتماعي ومناهضة العنف ضد النساء 

التمكيـــن السيـــاسي واالجتمـــاعــــــي 	.1

 : التغيريية«  والقيادة  »املرأة  حول  اإلقليمي  التقرير  وإطالق  نشر  	.1.1
دراسات  ثالث  من  انطالقا  بلورته  متت  الذي  التقرير  يساعد 

والتعريف  فهم  مزيد  على  واألردن  واملغرب  تونس  يف  وطنية 
دراسة  خالل  من  وذلك  للنساء  التغيريية  القيادة  مبفهوم 
استثمار  الصعيد احمللي. وسيتم  لنساء على  التغيري  مسارات 
ما مت جتميعه يف إطار التقرير إلثراء املواد التدريبية لكوثر 

حول املوضوع.
بلورة وإصدار 3 دراسات وطنية حول »املرأة والقيادة التغيريية«	:  	.2.1

مت إعدادها يف مناطق داخلية يف تونس واملغرب واألردن. مت إجراء 
املؤسسات احمللية، مما ساعد يف  بالشراكة مع عدد من  امليدانية  املقابالت 

حتديد مفهوم القيادة التغيريية للنساء واملسارات اليت من خالهلا يتحقق االعرتاف 
االجتماعي بنساء عاديات مل ميارسن السلطة رمسيا، لكن مت حتديدهن قياديات ملا 

مييزهن من مهارات لتغيري أنفسهن ومن ثم تغيري جمتمعاتهن حنو األفضل.

الملخـــص 
التنفيـــذي
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نشر وإصدار يتضمن بورتريهات للنساء القياديات : من الالتي مشلهن البحث اإلقليمي،  	.3.1
جماالت  يف  احمللي  الصعيد  على  برزن  قياديات  لنساء  ملمحا   20 اإلصدار  هذا  ويتضمن 
متنوعة يف كل من األردن وتونس واملغرب. متت صياغة البورتريهات بأسلوب صحفي، 
النساء  عن  صحفية  تقارير  كتابة  يف  اإلعالم  جمال  يف  والعاملني  العامالت  يساعد 

القياديات على الصعيد احمللي.
العاملني والعامالت يف جمال اإلعالم احمللي والنشطاء والناشطات  القدرات لفائدة  4.1. تعزيز 
يف  أجنع  مساهمة  بهدف  احمللي،  الصعيد  وعلى  البلدية  اجملالس  يف  القياديات  والنساء 

إحداث التغيري. 

مناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي 	.2

إصدار تقرير حول »العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء أزمة صحية : حالة جائحة  	.1.2
ومحلة  افرتاضية  إقليمية  ندوة  إطار  يف  وإطالقه   ،»COVID-19

إعالمية خالل االحتفاالت باليوم العاملي للمرأة 08 مارس 2021.
النساء احلامالت إلعاقة  لفائدة  2.2. تطوير تطبيقة »سايفناس« 

بصرية ستكون متوفرة قريبا يف األردن واملغرب وتونس.
القائم  العنف  تنظيم محلة إلكرتونية للتوعية مبخاطر  	.3.2
السلوكيات  تغيري  إىل  والدعوة  االجتماعي،  النوع  على 

والدفع حنو بلورة سياسات ضده.
إنتاج 4 أشرطة فيديو حول مناهضة العنف الرقمي املسلط  	.4.2

على النساء والفتيات.
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التمكيــن االقتصــادي، التثقيــف املــالي وريــادة األعمــال 	.3

حول  املعارف  تنمية  على   2021 سنة  خالل  »كوثر«  مركز  حرص 
بلورة تقارير ودراسات يف  املالي وريادة األعمال من خالل  الشمول 

اجملال، حيث تعترب املعرفة شحيحة وغري متوفرة بالقدر املطلوب.

الدراســات والتقــاريــــــر 	.1.3
• إعداد دراسة نوعية ودراسة كمية من منظور النوع 	

والتغطية  العيش  كسب  مبصادر  تتعلق  االجتماعي 
خالل  للنساء  واملعيشي  الغذائي  واألمن  االجتماعية 

األزمات على غرار جائحة كوفيد - 19. تبنّي الدراستان أهمية 
الدور الذي تضطلع به النساء لتحقيق األمن الغذائي خالل األزمات.

• الرجال 	 مع  املتساوي  الوصول  حنو  األعمال  سيدات  »متكني  حول  إقليمي  تقرير  إعداد 
إىل أسواق األعمال والتجارة يف كل من اجلزائر ومصر واألردن ولبنان واملغرب وتونس 

)سيتم إطالقه يف إطار االحتفاالت باليوم العاملي للمرأة 08 مارس 2022(.
• إعداد تقرير إقليمي و 6 تقارير وطنية )اجلزائر ومصر واألردن ولبنان واملغرب وتونس( 	

حول اجتاهات السوق على ضوء انعكاسات جائحة كوفيد 19.
• 	 Ebsomed والرقمنة   للنساء  األعمال  ريادة  دعم  مؤسسات  حول  إقليمية  دراسة  إعداد 

 »19 »كوفيد-  جلائحة  السلبية  واآلثار  التحديات  يف  البحث  إىل  تهدف  اإلجناز(،  )قيد 
املشاريع للتعامل  التخفيف اليت اختذتها صاحبات  على رائدات األعمال، و حتدد تدابري 
مع األثر السليب الذي أحدثه اجلائحة، وكذلك تسليط الضوء على الفرص اجلديدة 

احملتملة اليت أوجدتها اجلائحة من حيث رقمنة املؤسسات اّليت تديرها نساء.

التدريــــــب 	.2.3
• تطوير املنصة اإلقليمية للتثقيف املالي »أموالنا« و 10 وحدات للتعلم الذاتي على أن يقع 	

إطالق املنّصة خالل الشهر األول لسنة 2022. 
• بلورة دليل تدريب املدربني يف جمال الشمول املالي يف اململكة العربية السعودية لفائدة 	

اللجنة النسائية للتنمية اجملتمعية مبنطقة الرياض.
• يف 	 املنخرطات  امرأة   1200 حوالي  منها  سيستفيد  الذاتي  للتعلم  حماور  ثالثة  تطوير 

املنازل الرقمية، أورونج تونس.
• تونس 	 من  مستفيدا   102 حلوالي  املالي  التثقيف  يف  مدربني  تدريب  دورات   4 تنفيذ 

واملغرب واألردن.
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• خّطيفة«، 	 »جناح  مجعية  ضمن  اخلزف  جمال  يف  حرفية  امرأة   35 ومرافقة  هيكلة 
»ضفائر«،  مجعية  ضمن  للجمار  اليدوية  الصناعة  جمال  يف  حرفيات  وجمموعة 
وجمموعة فالحات يف جمال زراعة الطماطم ضمن جممع للتنمية الفالحية النسائية.

توفري، للمرة األوىل، أدوات إنتاج ومعدات تساعد النساء واألسر يف املناطق املهمشة على بعث مشاريع 
دائمة ومستدامة، مبا ميكن من حتقيق تغيري على مستوى حياتهم وحياة اجملموعة )350(. 

4. تعزيــز دور املــرأة فــي حتقيــق أجنـــدة 2030

يواصل  وأهدافها،  املستدامة  التنمية  خطة  فهم  مزيد  يف  املساهمة  بهدف 
مستوى  رفع  على  العمل  اخلماسية،  اسرتاتيجيته  إىل  استنادا  »كوثر«، 

يف  الشركاء  متّلك  تعزيز  وعلى  املستدامة  التنمية  بأهداف  املعرفة 
املنطقة وال سيما أعضاء شبكة »أجند« لألجندة وغاياتها.

 
املساواة  حول  الذاتي  التعلم  سلسلة  »كوثر«  أطلق  للغرض، 

املؤسسات  من  عدد  مع  بالشراكة   ،»2030 أجندة  يف  اجلنسني  بني 
االجتماعي  للنوع  العربية  الشبكة  أعضاء  من  واهلياكل  واجلمعيات 

من  متنوعة  لفئات  موجهة  تدريبات  عقد  من  مكنت  »أجند«  والتنمية 
اإلعالميني والنشطاء يف هياكل اجملتمع املدني من خمتلف بلدان املنطقة )364 

متدرب/ة(. 

5. تعزيــز دور اإلعــالم يف مســاندة قضايــا املــــرأة 

• ضمن 	 األخبار،  يف  والرجال  النساء  حضور  رصد  تقرير  إعداد 
.GMMP املبادرة العاملية للرصد

• واألردن 	 وفلسطني  اليمن  من  وصحافيني  صحافيات   4 تتويج 
وسوريا يف مسابقة أفضل مقال صحفي من ضمن 30 مشاركة 

ومشاركا يف املسابقة.
• 	 –  81  –  80( »كوتريات«  الدورية  النشرية  من  أعداد   5 إجناز 

النسائية  والقيادة  والرقمنة،  العربية  املرأة  مواضيع  حول   )83  -  82

التغيريية، واملرأة العربية واللجوء.
• إجناز 25 عددا من اجمللة الصوتية »دميا مع بعضنا« املوجهة حلامالت وحاملي اإلعاقة البصرية.	
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6 . إتــاحــــة وتبــــــادل املعلومــــــات 

• تطوير رصيد البيت املرجعي لتبادل املعلومات من 5500 وثيقة عام 2020 إىل 5770 وثيقة حتى 2021.	
• املستخدمني 	 متكني  إىل  يهدف  األسواق«  إىل  والولوج  للتجارة  موحد  إلكرتوني  »شباك  تطوير 

واملستخدمات من التعرف على كل اإلجراءات املتصلة ببعث املشاريع يف البلدان املشمولة باملشروع.

7. تعزيــــز الشراكــــات االسرتاتيجيــــة وطنيـــا واقليميــــا

 إبــرام 14 اتفــاقيــة شراكــة ودعــم مــع كــل مــن :
• برنامج اخلليج العربي للتنمية »أجفند« )يف جمال املرأة العربية والرقمنة ما بعد أزمة 	

كورونا، ودعم البناء املؤسسي، التمكني االقتصادي للنساء(.
• اجلنسية 	 الصحة  جمال  )يف  العربي  العامل  إقليم   - األسرة  لتنظيم  الدولي  االحتاد 

واإلجنابية والعنف القائم على النوع االجتماعي والتنمية املستدامة(. 
• الكوت 	 يف  للنساء  االقتصادي  التمكني  جمال  )يف  أفريقيا  يف  للتنمية  العربي  املصرف 

ديفوار(.
• عمل 	 برنامج  لتنفيذ  إطارية  اتفاقية  إبرام  تونس:  يف  السن  وكبار  واألسرة  املرأة  وزارة 

التمييز  أشكال  كل  ومقاومة  والفتيات  للنساء  واالجتماعي  االقتصادي  للتمكني  مشرتك 
ضد املرأة واإلشراف على تنفيذ أنشطة برنامج النهوض بالطفولة املبكرة )بدعم من أجفند(.

• جمال 	 )يف  املنار«  »تن  وشركة  بتونس  جرجيس  وبلدية  لالستشارة«  »تيسري  مجعية 
تعزيز املشاركة االقتصادية للنساء يف الوسط الريفي يف تونس(.

• شركة أورونج )لتنفيذ مشروع حول الشمول املالي والرقمنة للنساء(. 	
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• مركز املشروعات الدولية اخلاصة CIPE )مذكرة تفاهم تهدف إىل الشراكة من أجل 	
تعزيز  مسار  يف  أفضل  بشكل  النساء  أصوات  وإبراز  اجلنسني  بني  متوازن  متثيل  ضمان 

احلوكمة الرشيدة والشفافية يف قطاع الصحة يف تونس(.
• 	 ENROOT اللجنة الوطنية األردنية للمرأة واللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية وشركيت

و OPEN TUNISIA يف إطار تنفيذ مشروع متكني النساء رائدات األعمال من أجل الوصول 
املتكافئ ألسواق التجارة واألعمال.



الدعـــامـة االسرتاتيجيــــة األولــــى : متكيــــن املــــرأة معــــزز 

يف اجملــال السيــــاسي واالجتمــــاعي واالقتصــــادي

التمكني  بني  االرتباط  تعزيز  خالل  من  وذلك  للنساء  الشامل  التمكني  يف  »كوثر«  مركز  يسهم 
السياسي واالجتماعي واالقتصادي. ويواصل املركز متشيه القائم على التمكني الشامل للمرأة، حبثا 
وتدريبا ومناصرة، مع العمل على احلد من املظاهر اليت تعوق هذا التمكني، كالعنف القائم على النوع 
االجتماعي والتمييز بني اجلنسني على مستوى التشريعات وضعف مشاركة الشباب يف احلياة العامة.

السيــــاسي واالجتمــــاعي للنســــاء والشبــــــاب التمكيــن  	.1

 
  أهــــم النتــــائــــج : 

• علـــى مستــــــوى البحــــــث	
• لدى 	 التغيريية  القيادة  حول  اإلقليمية  والدراسة  وطنية  دراسات   3 نتائج  نشر 

النساء من مناطق داخلية يف تونس واملغرب واألردن.

تقدم سير البرامج 
وفقا لدعائم خطة 
عمــــل المـــركــــــــز

16

املشـاريــــع
املنفــــــذة 

مشـــــــروع
»القيادة التغيريية 

حلوكمة حملية شاملة«
AECID 

مشـــــــروع
تعزيز قدرات النساء 

والشباب يف جمال 
املشاركةالسياسية 

MEPI
مشـــــــروع

مناهضة العنف القائم على 
النوع االجتماعي ضد النساء 

والفتيات الصم والبكم 
وضعيفات البصر والكفيفات 
»حتى يصبح الالمرئي مرئيا«

UNWOMEN 

مشـــــــروع
»متكني النساء ألدوار 

القيادة يف منطقة الشرق 
األوسط ومشال أفريقيا«

 Forum of 
Federations

مشـــــــروع
»مناهضة العنف القائم 

على النوع االجتماعي يف 
الفضاء العام بالرتكيز 

على الفضاءات اجلامعية«
OSF  



17

تقـريــــر أداء الـمـركـــــز 2021

اجلزء األول
حتليل حملتوى املراجعة الوثائقية يلخص السياق 

العام من مصطلحات، مؤشرات وأطر قانونية 
وسياسية على املستوى الدولي واإلقليمي والوطين، 

املنهجية وأدوات التقييم ومسار التنفيذ. 

حتديد أشكال العنف قبل، أثناء وبعد فرتة احلجر 
الصحي مع تقييم سلسلة من املتغريات األخرى.

تسليط الضوء على ظروف وعواقب العنف القائم 
على النوع االجتماعي واآلثار على النساء والفتيات، 

مبا يف ذلك االقتصادية.

اخلالصة : تتمثل يف استنتاجات تليها توقعات وتوصيات

اجلزء الثاني

اجلزء الثالث

• نشر بورتريهات لنساء قياديات : مسارات التغيري.	
• بلورة ورقة سياسات حول القيادة التحويلية. 	
• مؤشرات 	 ورصد  التنموية  األولويات  حتديد  حول  مسوحات  تقارير/   4 إجناز 

املشاركة السياسية واملدنية للنساء والشباب يف تونس.
• النوع االجتماعي، تتعلق 	 القائم على مقاربة  التحليل  إجناز دراسة كمية من أجل 

مبصادر كسب العيش والتغطية االجتماعية واألمن الغذائي واملعيشي للنساء أعضاء 
 19  - كوفيد  جائحة  غرار  على  األزمات  خالل  خاصة  الفالحي،  التنموي  اجملمع 

.)PAM بالشراكة مع برنامج األغذية العاملي(
• إصدار تقرير إقليمي حول »العنف القائم على النوع االجتماعي أثناء أزمة صحية: 	

إقليمية  ندوات   3 إطار  يف  وإطالقه  بلدان(   7 )يف   ،»COVID-19 جائحة  حالة 
إفرتاضية خالل االحتفاالت باليوم العاملي للمرأة 08 مارس 2021.

• يتضمن التقريـــــــــر : 	
مقدمة عامة طرحت فيها اإلشكالية وفرضيات وأهداف التقييم السريع
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• علـــى مستــــــوى تعزيــــز القــــــدرات	
• بلورة برنامج للتعلم عن بعد، حول القيادة التحويلية من منظور النوع االجتماعي متكون من 	

أربعة حماور تدريبية : 1/ النوع االجتماعي والتغيري، 2/ العنف القائم على النوع االجتماعي 
والتغيري، 3/ القيادة التغيريية التحويلية : التعريفات واملفاهيم، 4/ القيادة التحويلية على 

الصعيد الفردي واملؤسساتي.
• تنمية مهارات 51 مستشارة بلدية )من عديد الواليات( و20 ممثل وممثلة جلمعيات حملية 	

حول القيادة التحويلية من أجل النجاح يف إحداث تأثري يف اجملالس البلدية ودعم التشبيك 
مع هياكل اجملتمع املدني.

• انتاج 	 حول  وجهوية  مجعياتية  إذاعات  من  وصحفية  صحفي   14 ومعارف  مهارات  تنمية 
النسائية  القيادات  لدعم  احلديثة  التقنيات  واستعمال  للنساء  منصفة  إعالمية  مضامني 

احمللية )9 فيديوهات أعدت وبثت(.
• تنمية مهارات 80 امرأة وشاب ممثلني/ات لـ10 أحزاب سياسية و20 مجعية يف جمال كتابة 	

املشاريع التنموية احمللية، والبحث عن التمويالت والدعم إلجنازها.

• علـــى مستــــــوى رفع الوعــــي والتشبيـــــك	
• 177 ممثل وممثلة هلياكل حكومية وغري حكومية ومؤسسات 	 الرفع من وعي ومعارف 

إعالمية وممثلي وممثالت جلمعيات وسلط حملية حول القيادة التغيريية لدى النساء 
والنساء والقيادة التغيريية حمليا و القيادة التغيريية لتحقيق العدالة واملساواة.

• دعم تنفيذ 20 مبادرة شبابية إلنتاج منتج فيّن حول املشاركة السياسية. 	
• مشاركة 	  56 مبشاركة  احملليني،  الفاعلني  مع  للحوار  مستديرة  مائدات   5 تنظيم 

ومشاركة ممثلني لـ10 أحزاب سياسية، و12 مجعية، و10 جمالس بلدية.
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• تطوير تطبيقة »سايفناس« لتصبح جاهزة لالستعمال من قبل النساء احلامالت إلعاقة 	
بصرية وتتوفر اآلن يف األردن واملغرب وتونس.

• إىل 	 والدعوة  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  مبخاطر  للتوعية  إلكرتونية  محلة 
تغيري السلوكيات والدفع حنو بلورة سياسات ضده.

• 4 أشرطة فيديو حول مناهضة العنف والعنف الرقمي املسلط على النساء والفتيات.	
• يف 	 وبثت  أعدت  احمللي  الصعيد  على  القياديات  النساء  حول  مصورة  صحفية  تقارير   9

إذاعات حملية ومنصات إلكرتونية.

التمكيــن االقتصــــادي للنســاء والشبــــاب 	.2

• يف 	 والشباب  للنساء  االقتصادي  التمكني  تعزيز  اجتاه  يف  العمل  »كوثر«  مركز  يواصل 
املنطقة العربية وخارجها، عرب ثالثة مداخل رئيسية تتمثل يف : 

املشــــاريــــع املنفــــــــذة :

BADEA مشاريع التمكني االقتصادي للنساء الريفيات يف الكوت ديفوار

SFD مشروع التمكني االقتصادي للنساء والفتيات السوريات الالجئات يف لبنان واألردن

AECID »مشروع »قيادة نسائية تغيريية حلوكمة حملية شاملة

مشروع متكني النساء رائدات األعمال يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا من أجل 

 Kvinna till Kvinna الوصول املتكافئ ألسواق التجارة واألعمال

EBSOMED »مشروع تعزيز منظمات دعم املؤسسات وشبكات األعمال يف منطقة جنوب املتوسط

مشروع االبتكار االجتماعي يف قطاع األغذية الزراعية لتمكني املرأة 
)InnovAgroWoMed( يف حوض البحر األبيض املتوسط

AGFUND – SCBF مشروع املنصة اإلقليمية للتثقيف املالي

Orange Tunisia مشروع الشمول املالي والرقمي للنساء

GIZ مشروع التثقيف املالي يف تونس

GIZ/UPM مشروع تعزيز نفاذ النساء إىل األسواق احمللية
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تعزيـــز التثقيــف
والشمــول املــالــي
للنســاء والشبــاب

1. مشـــروع املنصــة اإلقليمية للتثقيف املالي
• تطوير املنصة اإلقليمية للتثقيف املالي، واستكمال إعداد 	

10 وحدات للتدريب اإللكرتوني، وبلورة استمارة التقييم 

اخلاصة بها. 
• ألشرطة 	 سيناريوهات   3 وبلورة  املدربني  دليل  استكمال 

الفيديو اخلاصة بالتدريب. 
• تدريب عدد 60 من موظفي البنك الوطين لتمويل املشاريع 	

الصغر حول طريقة استعمال منّصة أموالنا. 
• املالي 	 الشمول  جمال  يف  املدربني/ات  تدريب  دليل  بلورة 

النسائية  اللجنة  لفائدة  السعودية  العربية  اململكة  يف 
للتنمية اجملتمعية مبنطقة الرياض.

املالي والرقمي للنساء 2. مشروع الشمول 
• التمكني 	 حول  إلكرتونية  تدريبية  وحدات  تطوير03 

الرقمي والتثقيف املالي.
• والرقمي 	 املالي  الشمول  حول  ومدربة  مدربا   22 تدريب 

للنساء.

املالي يف تونس التثقيف  3. مشـــروع 
• حتليل الطلب يف جمال التثقيف املالي حول اخلدمات 	

املالية الرقمية يف تونس. 
• تطوير منصة وطنية للتثقيف املالي واحملتوى التدرييب	
• تكوين شبكة وطنية لسفراء التثقيف املالي.	
• تنظيم أكادميية تدريب املدربني يف جمال التثقيف 	

املالي.
• تطوير و تنفيذ محلة توعوية حول اخلدمات املالية 	

الّرقمي.
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تطوير األنشطــة املدرة 
للدخل للنساء الفقريات 
وفــــي أوضــاع هشــــة

التمكني االقتصادي للنساء يف أفريقيا عرب املبادرات االقتصادية املدرة للدخل. 1
االنطالق يف تنفيذ مشروعني جديدين للتمكني االقتصادي للنساء يف الكوت ديفوار : 

• منطقة 	 يف  الريفيات  والفتيات  للنساء  االقتصادي  التمكني  »دعم  مشروع 
 100 منه  وتستفيد  الزراعية«،  املنتجات  وتسويق  وحتويل  إنتاج   : »غباكي« 

امرأة وفتاة ريفية يف 3 مناطق.
• منطقة 	 يف  الريفيات  والفتيات  للنساء  االقتصادي  التمكني  »دعم  مشروع 

»أليباي« عن طريق األنشطة املدرة للدخل : خياطة وحالقة«، وتستفيد منه 
70 امرأة وفتاة ريفية يف منطقة شبه حضرية فقرية.

السوريات الالجئات يف لبنان واألردن التمكني االقتصادي للنساء والفتيات   .2
• العربية 	 اجلامعة  مع  بالشراكة  نفذ  الذي  لبنان  يف  املشروع  تنفيذ  استكمال 

دورات   4 من  استفدن  الجئة،  وفتاة  امرأة   50  : املشروع  استهدف   : املفتوحة 
استفدن  20 معلمة يف رياض األطفال  تدريبية يف جمال احلاسوب واحملاسبة، 
6 جلسات حوار وتأطري حول  أما سورية شاركن يف  40 ساعة تعلم، و121  من 
مبادئ الرتبية األسرية السلمية. وشاركت 42 امرأة الجئة يف عملية تقييم أثر 

هذا املشروع املدعم من الصندوق السعودي للتنمية.

  من أهم نتائج دراسة تقييم األثر املنجزة حول هذا املشروع

• أو 	 ممتازة  كانت  التدريبية  الدورات  أن  يصرحن  املستجوبات  من   %  83
أنها  أنها جيدة ومشاركة وواحدة فقط ترى  % يصرحن   14 حسنة جدا، 

كانت متوسطة.
• من املستجوبات يصرحن أن التدريب قد حّسن من معارفهن ومن 	  %  92.8

قدراتهن، كما أنه يضاعف من حظوظهن يف احلصول على عمل.
• 27 من املستجوبات وجدن عمال، و9 انتقلن إىلعمل أفضل من العمل الذي 	

كن فيه، و10 يف مرحلة البحث عن عمل، ويعترب هؤالء أن جنسيتهن هي 
اليت تعوق حصوهلن على عمل. يف حني أن 6 من املنتفعات مل يبحثن بعد عن 

عمل نظرا لظروف عائلية خاصة.
• % من املستجوبات يف الدراسة يرين أن التدريب قد عّزز ثقتهن يف أنفسهن.	  86
• التدريب، عامال مهّما 	 من املستجوبات يعتقدن أنهن اكتسنب، بعد   %  100

وإضافيا لتحسني ظروف عيشهن وعيش أسرهّن.

كلهن يؤكدن أن الفرصة اليت وفرها هلن املشروع لتعزيز قدراتهن الميكن أن تتوّفر 
للنساء والفتيات يف سوريا.

• األعلى 	 اجمللس  مع  بالشراكة  األردن  يف  املشروع  تنفيذ  يف  االنطالق 
واهلياكل  األردن  يف  للسكان  األعلى  اجمللس  بني  التنسيق  مت  إذ  للسكان، 
الرمسية واملنظمات العاملة على قضايا الالجئني. كما انعقدت خالل شهر 
نوفمرب/تشرين األول ندوة حتضريية مع األطراف امليدانية املشاركة يف 
تنفيذ أنشطة املشروع التدريبية والتثقيفية بغاية وضع الربنامج املفّصل 

لألنشطة وحتديد األهداف العملية وتقسيم األدوار واملسؤوليات.
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تطوير األنشطــة املدرة 
للدخل للنساء الفقريات 
وفــــي أوضــاع هشــــة

3. قيــــادة نسائية تغيريية حلوكمة حملية شاملة
دعم مهارات، ومعارف وقدرات نساء فالحات وحرفيات )متتع 30 امرأة 
من  املباشر(  غري  بالدعم  امرأة  و60  املباشر  بالدعم  وفالحة  حرفية 

جممعات وهياكل نسائية من والية نابل حول :

• جودة 	 ولتحسني  عمل  برامج  إلعداد  االسرتاتيجي  التخطيط 
اإلنتاج والولوج لألسواق. 

• لتحديث 	 دورات   : التسويق  وحتسني  منتجاتهن  جودة  حتسني 
واستعمال  للمنتوجات  الرقمي  التسويق  وتنويعها،  املنتوجات 
 ،3 اجملموعات  بعمل  للتعريف  االجتماعي  التواصل  مواقع 
التخطيط  اجلماعية،  والقيادة  األفراد  بني  التواصل  مهارات 
الطماطم  انتاج  الصحة يف  تقنيات حفظ  العمل،  برامج  واعداد 

وكيفية جتفيفها.
• مجعية 	  : احلرفيات  للنساء  رمسيني  هيكلني  إنشاء  يف  الشروع 

ضفائر بـ »منزل حر« للحرفيات صانعات احلقائب اليدوية من 
اخلطيفة  جناح  ومجعية  القزم(  النخيل  )أوراق  اجلمار  مادة 

مبدينة نابل حلرفيات اخلزف.
• اقتناء معدات وآالت )للخياطة وقص اجللد وفرن للخزف واالت 	

لتحويل منتجات فالحية وحواسيب واالت طابعة...( ومواد أولية 
وأخرى للتغليف من أجل دعم استقاللية الفالحات واحلرفيات 
املنتفعة من أنشطة املشروع يف كافة مراحل اإلنتاج والتسويق،

• والتعريف 	 التسويق  لتحسني  املنتوجات  لعرض  حمالت  تهيئة 
مبنتجات النساء احلرفيات من منزل احلر وصانعات اخلزف من 
مدينة نابل، باإلحاطة والدعم للمشاركة يف معارض وطنية 

وجهوية )19 يوم عرض وبيع املنتجات(.
• حكومية 	 وهياكل  احلرفيات  النساء  بني  شراكات  وخلق  دعم 

حملية.
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تعزيـز بيئـة االستثمـار 
وريـادة األعمـال قصـد 
مشاركة فاعلة للنساء 

والشبــــاب

1.  تعزيــز بيئــة االستثمــار وريــادة األعمــال قصــد مشاركــة فاعلــة
Kvinna till Kvinna للنســاء والشبــاب      

يعكف »كوثر« على إعداد تقرير إقليمي حول أوضاع النساء يف االقتصادات الوطنية 
بالرتكيز على النوع االجتماعي والتجارة، وذلك عرب إجناز مسح للمؤسسات االقتصادية 
القطاعات  من  لعدد  االجتماعي  للنوع  املستجيبة  القيم  سالسل  وحتليل  الفاعلة، 
تعيق  اليت  العقبات  تقييم  بهدف  واخلدمات(  اخلفيفة  الصناعات  الفالحة،  )الزراعة، 

نشاط رائدات ورواد األعمال وحتديد ومقارنة قدراتهم اإلنتاجية والتنافسية.
وقد مت على امتداد سنة 2021 التقدم يف إجناز املخرجات التالية :

• إجراء التقييم السريع الحتياجات وحتديات رائدات ورواد األعمال يف 6 بلدان 	
عربية )تونس واجلزائر واملغرب ولبنان ومصر واألردن(.

• العمل على تطوير »شباك إلكرتوني موحد للتجارة والولوج إىل األسواق« يهدف 	
إىل متكني املستخدمني واملستخدمات من التعرف على كل اإلجراءات املتصلة 
رائدات  مساعدة  إىل  يهدف  كما  باملشروع.  املشمولة  البلدان  يف  املشاريع  ببعث 
األعمال على تلبية احتياجات واجتاهات األسواق الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

• البيت 	 ضمن  تدرج  املشروع  حول  متخصصة  نافذة  تصميم  يف  االنطالق 
املرجعي لتبادل املعلومات.

• االقتصادية 	 الفاعلة  للجهات  إلكرتونية  خارطة  تصميم  يف  االنطالق 
تفاصيل  إىل  الوصول  للمستخدمني  يتيح  ما  الست  الدول  يف  والتجارية 
باالقتصاد  املعنية  احلكومية  وغري  احلكومية  باملؤسسات  اخلاصة  االتصال 

والتجارة على املستوى الوطين واإلقليمي والدولي.
• تعزيز االمتداد االسرتاتيجي للمشروع من خالل عقد اتفاقيات شراكة مع أطراف 	

وهياكل وطنية للمساعدة يف تنفيذ األنشطة يف خمتلف البلدان من ضمنها توقيع 
.»OPEN-Tunisia« مذكرة تفاهم مع منظمة

2.   تعزيــز منظمــات دعــم املؤسســات وشبكــات األعمــال 
EBSOMED فــــي منطقــــة جنــــــوب املتوســــــــــط       

• إعداد دراسة إقليمية حول مؤسسات دعم ريادة األعمال للنساء والرقمنة تهدف 	
على   »19  - »كوفيد  جائحة  تسببها  اليت  السلبية  واآلثار  التحديات  حتديد  إىل 
اليت  احملتملة  اجلديدة  الفرص  على  الضوء  تسليط  وكذلك  األعمال،  رائدات 

أوجدتها اجلائحة من حيث رقمنة املؤسسات اّليت تديرها نساء.
• دعم 	 منظمات  لفائدة  املشاريع  إدارة  حول  إلكرتونية  تدريبية  وحدة  تطوير 

األعمال. 
• عقد دورة تدريبية إلكرتونية حول األمن السيربني لفائدة حوالي 70 مستفيدا 	

 8 اليت تستهدف رائدات األعمال، يف  ومستفيدة ميثلون منظمات دعم األعمال 
.)Womenpreneur-Initiative بلدان عربية )بالشراكة مع مؤسسة
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3.  االبتكــار االجتمــــاعي فــي قطــاع األغذيــة الزراعيــة لتمكيــن
INNOVAGROMED املــرأة يف حــوض البحــر األبيـض املتوسـط      

• ملشروع 	 األعمال(  وريادة  التشغيل  جمالي  )يف  تدرييب  مسار  إعداد 
االبتكار االجتماعي يف قطاع األغذية الزراعية لتمكني املرأة يف حوض 
وعن  )حضوري  تدريب  ساعة   600 يتضمن  املتوسط،  األبيض  البحر 

بعد( لـ 35 باعثة مشاريع يف قطاع الصناعات الغذائية.
• إبرام اتفاقييت شراكة إطارية )مع مؤسسة تيسري وبلدية جرجيس 	

و شركة تن املنار( يف جمال تعزيز املشاركة االقتصادية للنساء يف 
االقتصادي  اندماجهن  حتقيق  يف  املساهمة  أجل  من  الريفي  الوسط 

واالجتماعي.
• يف 	 والتشغيل  الصغرى  املشاريع  تطوير  حول  توعية  محلة  إطالق 

جمال األغذية الزراعية، وإعداد ومضة إذاعية ومواد اتصال متنوعة.

FLOWER 4.   تعزيــز نفــاذ النســاء إلــى األســواق احملليــة
• و10يف 	 تونس  )10يف  الشباب  من  ومدربة  مدربا   20 تضم  نواة  تكوين 

املغرب( يعملون على تأطري النساء يف جممعات التنمية الفالحية.
• يشمل 	 الذي  املدربني  تدريب  برنامج  وبلورة  التدريب  أدوات  تطوير 

الفالحية،  التنمية  جممعات  وإدارة  حوكمة  االتصال،   : جماالت 
اجملمعات  عضوات  وتأطري  بتدريب  يقوموا  حتى  املالي  التثقيف 

الفالحية يف املغرب وتونس.

تعزيـز بيئـة االستثمـار 
وريـادة األعمـال قصـد 
مشاركة فاعلة للنساء 

والشبــــاب



25

تقـريــــر أداء الـمـركـــــز 2021

الدعـــامـة االسرتاتيجيــــة الثانية : دور املرأة معزز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة

بني  املساواة  حتقيق  على  العمل  مزيد  ضرورة  حنو  االهتمام   2030 املستدامة  التنمية  أجندة  لفتت 
التعجيل  ملا لذلك من أهمية يف  النساء والفتيات،  التمييز ضد  اجلنسني والقضاء على كافة أشكال 
بتحقيق التنمية املستدامة. وقد حرص »كوثر« على أن تكون تدخالته نوعية وفق جماالت عمله : 

البحث ورفع مستوى الوعي والدعوة وبناء القدرات : 

1.  تعزيــز قـدرات أعضــاء شبكــة النــوع االجتمــاعي والتنميــة »أنـجــــــد« 
AGFUND - 2030 حـــول حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املستدامـــة     

للنوع االجتماعي  العربية  الشبكة  »تعزيز قدرات أعضاء  اإلقليمي  املركز من تنفيذ مشروعه  انتهى 
والتنمية »أجند« حول حتقيق أهداف التنمية املستدامة«، أنشطة وتدريبا ومناصرة، وذلك يف الفرتة 

الفاصلة بني أكتوبر/تشرين األول 2018 - مارس/ آذار 2021.

وبقدر ما كانت جائحة كوفيد - 19 مؤثرة سلبا على التقدم يف اإلجناز وفق اخلطة املعدة مسبقا، بقدر ما 
شكلت فرصة الستثمار التكنولوجيا يف إنتاج معريف إضايف ويف ازدياد عدد املتدربني والتفاعل بني األعضاء، 

وذلك بفضل املرونة اليت مّكن منها أجفند املركز لتغيري بعض األنشطة بعد احلصول على املوافقة. 

تقدم سير البرامج 
وفقا لدعائم خطة 
عمــــل المـــركــــــــز
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   أبـــرز خمرجــــــات املشــــــروع
• منصة إلكرتونية للتعلم الذاتي	
• 9 وحدات تدريبية للتعلم الذاتي حول املساواة بني اجلنسني وأجندة 2030 	
• دليل مناصرة أجندة التنمية املستدامة 2030 	
• 10 ورقات لصانعي السياسيات	
• 9 ورقات علمية حول املرأة وأجندة 2030 وحتديات الرقمنة	
• إصدار حول موضوع »املرأة العربية وأجندة التنمية املستدامة وحتديات الرقمنة«.	
• ورشة عمل إقليمية حضورية	
• ورشة عمل إقليمية إلكرتونية	
• 6 مائدات مستديرة وطنية )3 حضورية و3 إلكرتونية(	
• شريط فيديو تبسيطي ألجندة 2030 	

برنــــامج دعــــم قــــدرات الشركــــــاء

حرصا منه على ضمان دميومة املشروع، وحتقيق استفادة أكرب عدد ممكن من الوحدات التدريبية 
 ،2030 أجندة  يف  اجلنسني  بني  املساواة  حول  الذاتي  التعلم  سلسلة  »كوثر«  مركز  أطلق  املطورة، 
بالشراكة مع عدد من املؤسسات واجلمعيات واهلياكل من أعضاء الشبكة العربية للنوع االجتماعي 
والتنمية »أجند« )السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مبوريتانيا، املرصد اجلزائري للمرأة، 
االحتاد النسائي البحريين( وذلك بهدف عقد تدريبات موجهة لفئات متنوعة من اإلعالميني والنشطاء 
يف هياكل اجملتمع املدني من خمتلف بلدان املنطقة. انعقدت يف إطار هذه السلسلة 5 دورات تعلم ذاتي 

)موريتانيا، اجلزائر، البحرين، اليمن( مبشاركة حوالي 100 متدربة ومتدرب.

      تضمـن الربنــامج التدريــيب الوحــدات التدريبيــة التــالية : 

• املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030 : مقدمات	
• املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030 : مدخل إىل مفهوم التنمية	
• املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030 : ملاذا خطة جديدة	
• أجندة 2030 : خصائصها وأقسامها	
• املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030	
• اإلعالم واملساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030	
• اجملتمع املدني واملساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030	
• املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030 : قياس التغيري يف املنطقة العربية	
• مناصرة املساواة بني اجلنسني يف إجندة 2030.	
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املـــرأة والرقمنــــة : ركيــــزة أســــاسيــة لتحقيــــق  .2
 AGDUND - 19 أجنــــــدة 2030  ما بعــــــد كوفيــــد     

منذ إطالق تقريره السابع حول املساواة بني اجلنسني يف أجندة 2030 : دور اجملتمع املدني واإلعالم 
موفى سنة 2019 بدعم من األجفند، اقرتح »كوثر« على أعضاء جملس أمنائه أن يكون يف موضوع 

تقريره الثامن	: املرأة والرقمنة يف ارتباط بأهداف التنمية املستدامة وبالتمكني الشامل للنساء. 

وجمتمعاتهن،  النساء  معيش  حتسني  يف  للرقمنة  األساسي  الدور  على  التقرير  يركز  وسوف 
باعتبارها آلية تنموية متّكن من التغلب على األزمات وتساعد النساء يف وضعيات هشة على مواجهة 
التحديات السيما املرتبطة منها باجلائحة الصحية. يستند التقرير باألساس على دراسات حالة 

وجتارب من املنطقة العربية تتصل باعتماد الرقمنة يف حتقيق أجندة التنمية 2030.

3. الصحـــة اجلنسيـــة واإلنـجـــابيــة والعنــف القـائــــم 
 	IPPF على النـوع االجتمـاعـي  والتنميـــة املستدامـــة        

انطلق مركز »كوثر« واالحتاد 
 - األسرة  لتنظيم  الدولي 
تنفيذ  يف  العربي  العاملي  إقليم 
موضوع  حول  تدرييب  مشروع 
 2030 املستدامة  التنمية  أجندة 
واإلجنابية  اجلنسية  والصحة 
على  القائم  العنف  ومناهضة 
النوع االجتماعي. وتتضمن خطة 
رئيسيني  مكونني  املشروع  عل 
التدريب  وحدة  إعداد   : هما 
»الصحة  حول  الرقمي  الذاتي 
التنمية  وخطة  اإلجنابية 
ندوة  وعقد   ،»2030 املستدامة 

إقليمية افرتاضية حول موضوع الصحة االجنابية والتنمية املستدامة. وقد هدفت الندوة املنعقدة 
يف شهر ديسمرب-كانون األول 2021 إىل تعميق الفهم حول أوضاع احلقوق اجلنسية واإلجنابية يف 
عالقة بالتنمية املستدامة يف املنطقة العربية، وإىل إبراز مساهمة برامج مناهضة العنف القائم 
على النوع االجتماعي كأحد عناصر الصحة اإلجنابية يف حتقيق أهداف وغايات خطة التنمية 

املستدامة 2030.
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الشراكـــات االسرتاتيجيــــة

ANND منّصــة اجملتمــع املدنــي للتنميــــة املستدامــــــة

لربنامج  تصور  بوضع  للتنمية  احلكومية  غري  العربية  املنظمات  شبكة  مع  بالشراكة  املركز  قام 
تدرييب يهدف إىل تطوير قدرات منظمات اجملتمع املدني على رصد الشراكات من أجل تنمية فعالة 
يف املنطقة وفقا ملقاربيت النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان. تتمثل أهم مكونات الربنامج يف إعداد 
وحتديد  عمل،  اجتماعات  وعقد  إلكرتونية،  تدريبية  مواد  وتطوير  االحتياجات،  لرصد  دراسة 

املنظمات املستفيدة وعقد التدريب.

وباعتباره شريكا يف منصة اجملتمع املدني للتنمية املستدامة، حضر مركز »كوثر« : 
• التحضريي 	 االجتماع  مناقشة  بهدف   2021 فيفري-فرباير   23 يوم  املنعقد  التشاوري  االجتماع 

واستعراض التحديثات حول جهود رصد التقدم بأجندة 2030 للتنمية املستدامة الستخدامها 
يف االجتماع. 

• االجتماع التحضريي للمنتدى العربي للتنمية املستدامة املنعقد يومي 25 و26 مارس-آذار 2021. 	
• املنتدى العربي للتنمية املستدامة اهلادف إىل تسريع العمل إلحقاق اهداف التنمية املستدامة 	

19، ومناقشة القضايا ذات األولوية واستعراض املتابعة الوطنية  يف ظل االستجابة لكوفيد - 
واإلقليمية واملراجعة مبا يف ذلك املراجعات الوطنية الطوعية.

جــائــزة األميــــر طــالل بــن عبــد العزيــز الدوليــة للتنميــة البشريــة

شاركت املديرة التنفيذية ملركز »كوثر« يف فعاليات جائزة األمريطالل الدولية للمشاريع الفائزة 
الصحية«.  والنظافة  النظيفة  »املياه   2030 أجندة   من  السادس  اهلدف  ضمن   2019 لعام  بفروعها 
جتسد اجلائزة األهداف اإلنسانية النبيلة للمغفور له األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود، واليت 

يعمل أجفندعلى تكريسها ضمن جهوده املمّيزة لتحقيق أجندة 2030. 

انعقدت الفعالية افرتاضيا يوم 16 جوان-يونيو 2021 بإشراف مسو األمري عبد العزيز بن طالل آل 
سعود رئيس أجفند ورئيس جملس أمناء »كوثر«.

االجتماعي  للنوع  العربية  شبكته  أعضاء  لدى  للجائزة  الرتويج  على  »كوثر«  مركز  دأب  وقد 
والتنمية »أجند« وخمتلف الشركاء واملهتمني باملوضوع يف املنطقة العربية. 



1. مركــز التدريـــب اإلعــالمـــي

مركز التدريب اإلعالمي هو آلية من آليات 
عمل املركز الداعمة لسري الربامج واملشاريع، 
يشرف على تنفيذ املكون اإلعالمي فيها حبثا 
وتدريبا وتوعية ومناصرة. كما ينفذ مركز 
التدريب اإلعالمي برامج خاصة به تستهدف 
قدراتها  تقوية  بغاية  املرأة   : متعددة  فئات 
اإلعالميون/ اإلعالم،  التعامل مع وسائل  يف 

يف  اجلنسني  بني  املساواة  إدماج  بهدف  ات 
أجل  من  اجلنسني  من  الشباب  إنتاجاتهم، 
حنو  التغيري  مسارات  يف  اخنراطهم  حتقيق 
مركز  أنشطة  متثلت  وقد  املساواة.  حتقيق 

التدريب اإلعالمي للعام 2021 يف التالي : 

املبــادرة العامليــة لرصــد حضــور النسـاء والرجــال فــي األخبــار

الوطين  التقرير  »كوثر«  مركز  أصدر 
ضمن  اخنراطه  إطار  يف  الثالث  التونسي 
املبادرة العاملية لرصد حضور النساء والرجال 
مخس  كل  تعقد  واليت   GMMP األخبار  يف 
عرب  دولة   130 من  أكثر  مبشاركة  سنوات 
الذي  الرصد  مسار  يف  اخنرط  وقد  العامل. 
13 صحفية وصحفيا  نفذه مركز »كوثر« 
املركز  قام  أجند،  شبكة  أعضاء  بينهم  من 
اإلعالمي  الرصد  مهارات  حول  بتدريبهم 
رصد  ليتولوا  االجتماعي  النوع  منظور  من 

وحتليل حضور النساء والرجال يف األخبار.

التقرير متوفر على موقع الواب اخلاص باملبادرة   
https ://whomakesthenews.org

دعـــم التطويـــر 
المــؤسســــــــي

للمــركــــــــــــــــــــز 
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النشريــــة الدوريـــــة »كوتريــــــــــات«

تناولت   )83-82-81-80( »كوتريات«  الدورية  النشرية  من  أعداد  مخسة   ،2021 عام  خالل  صدر 
املواضيع  التالية : 

العـــــدد 80 : املرأة العربية وحتديات الرقمنة ما بعد كورونا )بدعم من أجفنـد(

العـــــدد 81 : القيادة النسائية التغيريية )بدعم مــن منتدى الفيدراليات الكندي(

العـــــدد 82 : القيادة النسائية التغيريية )بدعم مـن منتدى الفيدراليات الكنـدي(

العـــــدد 83 : املــــرأة العربيــــة واللجـــــوء )بدعـم من الصندوق السعـودي للتنمية(

املراهقــة والشبــاب )عــدد خــاص باللغة الفرنسية مت إعداده يف إطـار تربــص لطالبتني شابتني( 
ويسهم يف تأثيث النشرية صحفيون وصحفيات أعضاء الشبكة العربية للنوع االجتماعي والتنمية »أنـجـــد«. 

http ://www.cawtar.org/en/cawtaryat : »رابط »كوتريـــــات

اإلعــالن عــن نتائــج مســابقة أفضــل مقــال صحفــي فــي دورتهــــا 16

حصدت الصحفية اليمنية مساح الشغدري عن مقاهلا »نساء القمر... الجئات ومهاجرات يصنعن 
أمريكي( جلائزة جنيبة احلمروني ألفضل مقال صحفي  )2000 دوالر  األوىل  املرتبة  املستحيل«، 
»كوثر«  والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  مركز  دوريا  يعقدها  اليت  العربية،  املرأة  قضايا  حول 

بدعم من االحتاد الدولي لتنظيم األسرة، إقليم العامل العربي.
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املرتبة الثانية للجائزة عادت مناصفة إىل كل من الصحفي الفلسطيين سيد إمساعيل )1000 دوالر 
أمريكي( عن مقاله »لينا املزيين.. وطريق األلف ميل حنو النجاح يف هامبورغ«، والصحفية السورية مودة 
حّباح )1000 دوالر أمريكي( عن مقاهلا »بسبب النزوح والسكن املشرتك... سوريات فقدن خصوصيتهن 
وإحساسهن باألنوثة«. وكانت املرتبة الثالثة، من نصيب الصحفية األردنية آالء العملة )500 دوالر 

أمريكي( عن مقاهلا »الالجئات السوريات يف األردن .. أحالم ولكن!«.

وقد شّكل مركز »كوثر« جلنة حتكيم تكونت من أعضاء شبكته العربية »أجند« : الدكتورة مسية 
عبد اللطيف األستاذة بكلية االنسانيات والعلوم جبامعة عجمان بدولة اإلمارات، والدكتورة حنان 
يوسف عميدة كلية اللغة واإلعالم مبصر واملستشار اإلعالمي واملدرب نشوان السمريي من اليمن.

شارك يف املسابقة صحافيون وصحافيات من األردن وتونس ومصر ولبنان وفلسطني واليمن وسوريا 
واجلزائر والسودان واملغرب.

اجمللــة الصوتيــة لــذوات وذوي اإلعاقــة البصريــة »دميــة مع بعضنــا«

ذوي  وترفيه  لثقافة  التونسية  باجلمعية  جتمعه  اليت  الشراكة  إطار  يف  »كوثر«  مركز  حيرص 
اإلعاقة البصرية »إبصار«، على مواصلة إجناز جملة صوتية على منصة اليوتيوب، تهدف إىل مرافقة 
ذوات وذوي اإلعاقة البصرية خالل فرتة احلجر الصحي الشامل وما بعد احلجر الصحي. وصدر 72 

.youtube عددا متوفرا على قناة مركز »كوثر« على موقع
https ://www.youtube.com/watch?v=xzNZ2FHzuto : ميكن متابعة اجمللة الصوتية على الرابط التالي
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الرتويــج ألنشطــة املركــز علــــى
مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي

على  صفحاته  عرب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  تواجده  يعزز  أن  على  »كوثر«  مركز  حيرص 
اليت  واملشاريع  الربامج  مبختلف  التعريف  ملزيد  عمل  خطة  ذلك  أجل  من  ووضع  وتويرت.  فيسبوك 
ينفذها املركز يف املنطقة العربية وخارجها.وقد ساعدت منصات التواصل االجتماعي بشكل كبري يف 
تفعيل التواصل والتبادل بني مركز »كوثر« والفئات املستهدفة من براجمه وتدخالته. كما أصبح 
امتداده  وتوسيع  موقعه  تعزيز  أجل  من  إمكانيات  من  تتيحه  ما  على  فأكثر  أكثر  يعتمد  »كوثر« 

وتثمني أدواره.

وشهد عدد املتابعني لصفحة فيسبوك، على سبيل املثال، تطورا هاما للمتابعني/ات ليصل إىل 43.303 
حتى أكتوبر 2021. وقد اعتمد املركز خالل هذه الفرتة الفاصلة اسرتاتيجية ترويج للمركز عرب 
التطور  أفضت إىل حتقيق هذا  واألهداف  املراحل  املدى ومتعددة  االجتماعي طويلة  التواصل  مواقع 
امللحوظ. وحيرص فريق اإلعالم املسؤول على إدارة صفحات املركز على مواقع التواصل االجتماعي 
جماالت  يف  العاملة  تلك  السيما  واملماثلة  الشريكة  باملؤسسات  مقارنة  أفضل  متوقع  حتقيق  على 

التنمية وحقوق اإلنسان والنوع االجتماعي. ويركز حاليا على تعزيز متوقعه على تويرت.

شبكــة »أنـجــد« : فضــاء للتشبيـــك والعمــــل التنمــــــوي املشتــــــرك

• 	 70  : »واتساب«  جمموعة  عرب  التبادل  تعزيز 
عضو/ة.

• تعزيز مشــاركــة األعضــاء يف أنشطة املركــز.	
• تصميــم وإرســــال بطاقــات العضويــة للشبكــة.	
• تونس 	 من  وعضو  عضوة   45 من  أكثر  انضمام 

وموريتانيا واملغرب واليمن واجلزائر.
• اتفاقيتا شراكة مع شبكة العمل املناخي للعامل 	

العربــــــي ومركــــــز املســار للدراســات واألحبـاث 
االنسانية باملغرب.

التقريــــر
السنــوي  ;ÏzzzËdÖ¬’\;Î^Özz∏\;áz—ÖŸ

ÖlÊ—;H;oÊue’\Â;fÁÑÅi÷’
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Gender Clearing House املعلومــــات لتبــــادل  املرجعــي  البيــت   .2

من  ابتداء  »كوثر«  وبرامج  مشاريع  ملختلف  دعمها  البيانات  وقواعد  املعارف  إدارة  وحدة  تواصل 
التصميم إىل التنفيذ وصوال إىل نشر املخرجات يف بيت كوثر املرجعي لتبادل املعلومات حول النوع 

االجتماعي والتنمية.

 

وحترص وحدة إدارة املعارف وقواعد البيانات على تطوير تصميم موقع بيت كوثر املرجعي لتبادل 
املعلومات  إىل  الوصول  سرعة  تطوير  مع  جديدة،  نوافذ  وإضافة  االجتماعي  النوع  حول  املعلومات 

ومتكني الشركاء وأعضاء شبكة أجند وبقية الشبكات من التفاعل واالستفادة مما يتيحه املوقع.

قائمات املؤسسات
قائمات اخلبــراء 
ماالدارة الذكية واألشخــاص املوار

ومنصـة املشاريع
الدراسات والبحوث

تطويــر قواعــد
بيانات ونوافذ متخصصة 
وونشرها يف بيت كوثــر 
املرجعــي حــــول النــوع 

االجتماعي والتنمية
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البيـــت املرجعــــي لتبــــادل املعلومــــــات

: شبكة أجند،  أداء بيت كوثر املرجعي مت حتديث التصميم وإضافة نوافذ جديدة  يف إطار حتسني 
أجندة 2030، العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء اجلامعي، النوع االجتماعي والتجارة.

ومّت أيضا إثراء بيت كوثر املرجعي بإحداث حماور رئيسية وفرعية جديدة وحتيني أخرى : 
• النوع 	 واألمن،  والسلم  العربية  املرأة   ،19  - وكوفيد  االجتماعي  النوع   : الرئيسيــة  احملـــاور 

والتغيري  والبيئة  العربية  املرأة  املستدامة،  التنمية  وأهداف  العربية  املرأة  والتجارة،  االجتماعي 
املناخي، النوع االجتماعي واهلجرة...

• خطط العمل الوطنية إلنفاذ قرار جملس األمن 1325، القرارات حول املرأة 	 احملــاور الفرعيــة : 
والسلم واألمن، العنف القائم على النوع االجتماعي يف الفضاء اجلامعي، اهلجرة القسرية، اهلجرة 

الداخلية، اهلجرة غري الشرعية.

ويف هذا اإلطار يتّم تزويد قاعدة بيانات بيت »كوثر« املرجعي بوثائق جديدة من تقارير ودراسات حول 
خمتلف احملاور وذلك باللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية. وتتواصل عملية تطوير بيت كوثر 

املرجعي بصفة مستمرة.

يتّم بصفة متواصلة تزويد قاعدة بيانات بيت »كوثر« املرجعي بتقارير، ودراسات وفيديوهات حول 
اخل. مع تطوير  السياسية،  واملشاركة  املرأة  االقتصادية،  واملشاركة  املرأة  موضوعا رئيسيا حول   16
نوافذ جديدة منها النوع االجتماعي والتجارة والشروع يف تطوير شباك موحد حول التجارة والدخول 

لألسواق اخلارجية لستة بلدان عربية.

إضافة 290 وثيقة )مراجع، تقارير، دراسات، مقاطع فيديو( ليصبح رصيد البيت املرجعي 
5790 مقابل 5500 سنة 2020

قواعــد البيـــانـــات والبيبليوغرافيـــات املتخّصصـــة	

1. قاعدة بيانات املؤسسات واخلرباء واألشخاص املوارد يف جمال النوع االجتماعي والتنمية

يف إطار إثراء قواعد البيانات لتمكني املستفيدين والربامج من املعلومات احملّينة والدقيقة، 
مت خالل سنة 2021 :

1. تزويد قاعدة بيانات املؤسسات بــــ 712 تسجيلة جديدة باللغة العربية واالجنليزية
والتنمية  االجتماعي  النوع  املوارد يف جمال  بيانات اخلرباء واألشخاص  2. تزويد قاعدة 

بـ480 تسجيلة جديدة باللغتني العربية واإلجنليزية.
3. حتديث معطيات 1470 مؤسسة وأكثر من 450 خبري وخبرية.

20000 :  2021   -    18810 : 2020    -    17085 : 2019
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PBI  اخلارطــات االلكرتونيـــة

مت يف 2021 إنتاج خارطتني الكرتونيتني إضافيتني :
)393( وذلك . 1 النسائية  التعاونية  الفالحية والشركات  التنمية  اإللكرتونية جملامع  اخلارطة 

املائية والصيد  املوارد  الفالحة و  العاملي ووزارة  يف إطار برنامج شراكة مع برنامج األغذية 
البحري.

اخلارطة اإللكرتونية ملناهضة العنف ضد النساء يف البلدان العربية.. 2

 

• بوابـــة احلقـــوق القـــانونية واإلنسانيـــة للنســـاء والرجـــال	
تعمل وحدة إدارة املعارف وقواعد البيانات على حتديث البوابة بالقوانني اجلديدة واملؤشرات.

• املنظومــة اإللكرتونيــة »ورقــيت« )دعـــم حقوق املرأة والطفل من خــالل تكنولوجيـا 	
املعلومات يف تونس( 

مت حتديث وتطوير املنظومة لتشمل القوانني ذات العالقة مبوضوع مناهضة العنف القائم على النوع 
االجتماعي، االجتار بالبشر وإضافة أسئلة وأجوبة قانونية متصلة باحلماية والوصول إىل العدالة. 
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يف سنة 2021 فاق عدد زائري وزائرات منظومة ورقيت 889 232  بنسبة زيادة تقدر بــ35 %
مقارنة بسنة 2020 وتقدر نسبة الزوار اجلدد للمنظومة بـأكثر من 80 %

• موقــــع واب »كوثــر«	

% مقارنة بسنة 2020. سجل موقع كوثر 15613 زائرا يف سنة 2021، بزيادة تقدر بــ + 26,69 

• زوار بيـــت »كوثـــر« املرجعـــي	

سجل مركز »كوثر« املرجعي إىل حدود آخر شهر ديسمرب/كانون األول 2021، 8000 زائر/ة، نظرا 
للعطب الذي طرأ على موقع بيت كوثر املرجعي جراء احلريق الذي حصل يف خمازن املعلومات يف 

سرتازبورغ يف مارس 2021. 
ترتاوح أعمار أغلب الزوار بني 25 و44 سنة أكثرهم من الشباب. أصبحت نسبة الرجال الزوار تفوق 

نسبة النساء، وتقدر بـ  % 52.6  من جمموع الزوار.

• منظومة كوثر اإللكرتونية »اإلدارة الذكية« 	

لكوثر على  الواب  ومواقع  البيانات  وقواعد  لتحميل كل معطيات  التعاقد مع شركة خاصة  مت 
Cloud كما مت العمل على إتاحة الدخول إىل امللفات واملعطيات املخزنة على أجهزة الكومبيوتر 
 ،)Virtual Privat Network Code( للعمل عن بعد وذلك بواسطة رمز الشبكة االفرتاضية اخلاصة
وسوف يتم متكني منسقو/ات املشاريع واإلدارة من شفرة للعمل عن بعد ابتداء من شهر جانفي/

كانون الثاني 2022.

19.9%

80.1%

• الزوار العائدون	
• زوار جدد	

من 1 يناير اىل 31 ديسمرب 2021



37

تقـريــــر أداء الـمـركـــــز 2021

املـــالي للتثقيــف  3. املركــز اإلقليمــي 

اخلدمات  مسّدي  قدرات  تعزيز  طريق  عن  والشباب  للنساء  املالي  الشمول  دعم  مسألة  املركز  وضع 
املالية و غري املالية و عمالئهم يف جمال التثقيف املالي من أهم أولوياته. ويعترب املركزاإلقليمي حملو 
املالية،  املعرفة  لتعزيز  متقدمة  أدوات  تطوير  يف  يساهم  املؤسسية،  اآلليات  من  آلية  املالية،  األمية  
ووضع وتقديم املشورة والدعم الفيّن بشأن برامج التعليم والتثقيف املالي، إضافة إىل القيام بدراسات 

حول املوضوع من شأنها أن تساهم يف توفري املعارف وتساهم بالتالي يف التأثري على صانعي القرار. 

املاليــــــة 4. اإلدارة والشـــؤون 

عملت وحدة الشؤون اإلدارية واملالية خالل سنة 2021 على :

• املساهمة يف اإلعداد لعقد االجتماع احلادي والعشرين جمللس األمناء امللتئم يف أفريل-	
أبريل 2021 برئاسة صاحب السمو امللكي األمري عبد العزيز بن طالل آل سعود.

• التدقيق املالي الداخلي العام والتدقيق املالي واإلداري الشامل من طرف مكتب خارجي.	
• احلصول على شهادة الرباءة لسنة 2021.	
• إعداد املوازنة وخطة األنشطة للعام 2022.	
• 	.)Inventory( إجناز اجلرد املادي السنوي للممتلكات واملنقوالت واملخزون
• العمل 	 فعالية  وتطوير  التنفيذ  قيد  املشاريع  على  واملالي  اإلداري  اإلشراف  تأمني 

اإلداري واملوارد املالية الذاتية للمركز.
• اإلعداد الدوري لكل التقارير املالية للمشاريع قيد التنفيذ.	
• تسوية كشوف احلسابات البنكية للمركز.	
• اعتماد رقمنة الدفوعات عرب االنرتنت مع البنوك واملعامالت املالية عن بعد.	



www.cawtar.org
cawtar@cawtar.org - info@cawtar.org
https ://www.facebook.com/CenterofArabWomenforTrainingandResearch
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https ://twitter.com/CAWTAR_NGO
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