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  عنعلمية نداء للمشاركة بورقات 

  " التطرف العنيف يف تونسمكافحة دور النساء يف "
  

على وقع العنف بمختلف أشكاله وصل حد التطـرف   بنسق تصاعدي،  2011عاشت تونس منذ سنة 

التطـرف  كافـة أشـكال   ظل موضوع مكافحـة  وحيث أنها لم تعد بمنأى عليه،  . 2011واإلرهاب 

و كان لزاما على الجميع التكاتف لمحاربة هذه اآلفة علـى  ، الشاغل للمجتمع التونسي الشغلواإلرهاب 

العنيـف   ويشكل التطـرف  و أمنية.  ،اجتماعية ،اقتصادية ،مختلف الجوانب و األصعدة سواء سياسية

 ، وللتصدي والوقايـة منـه   .والتونسياتتهديدا مستمرا لالستقرار واألمن لدى كل التونسيين  رهابواإل

 لالستئناس بها و تفعيلهـا علـى   ،وقابلة للتنفيذ والمتابعة و ناجعة   ،متكاملة استراتيجيةوجب وضع 

في بالدنا واألسـباب الكامنـة وراء    التطرف العنيفالواقع .. وقبل ذلك وجب تشخيص واقع  أرض 

  ، و األطراف الفاعلة في مجابهة التطرف العنيف.انتشاره

ضـمن   مجابهة التطرف العنيفبقضية  "كوثرالعربية للتدريب والبحوث "مركز المرأة ويندرج اهتمام 

استراتيجيته التي يسعى من خاللها إلى تقليص فجوة النوع االجتماعي للمرأة وتفعيل دورها كمواطنـة  

إلى  موضوع هذا النداء،  مسابقة في الفضاء العام والخاص. وفي هذا اإلطار، يسعى المركز من خالل

والكامنـة  الجليـة  ومعرفة أسبابها  المتحكمة فيها اآللياتلى هذه الظاهرة لغاية كشف تسليط الضوء ع

نهـا وبالتـالي بلـورة    ليات الممكنة لتطويقها والحد موآثارها النفسية واالجتماعية، وإيجاد الحلول واآل

في  االستئناس بهاالتي ستوجه الحقا إلى صناع القرار كشريك فاعل من أجل  مجموعة من التوصيات

  .  مجابهة هذه الظاهرة

  

ع المعطيات العلمية واإلحصائية وتحليلها ورصد أهم المشاريع والبـرامج والسياسـات   يجمت وسيمكن 

إلى تكوين صورة متكاملة عن الوضـع   المجمعة في إطار المسابقة ،الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة

وفـي   لتـدريب في اد تستخدم في مرحلة الحقة ، وبالتالي توفير مادة قاإلشكاليةعالقة بهذه ب تونسفي 

 الوطنيـة إرساء قاعدة معطيات بيانية وإحصائية تكون مرجعا لكل الباحثين والباحثـات والمؤسسـات   
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والمنظمـات  في الجمعيـات   الباحثاتو، يقترح مركز "كوثر" على الباحثينلذلك، . المهتمة بالموضوع

 ورقـة علميـة   إعداد ،المهتمين بهذا الموضوع احثات الشبانالباحثين والبالوطنية واإلقليمية والدولية و

  .أدوار النساء في مجابهة التطرف العنيفحول 

  

  : موضوع  الورقة تتناول

  انعكاساته على النساءو التطرف العنيف .1
 
  : على تتضمنأن  ورقةكل  يجب على

 وأسبابه المتعددة ومقاربته من خالل مجموعة من المؤشرات الكمية والكيفية. التطرفتحديد مفهوم  .1

 التطرف العنيفالحكومية وغير الحكومية العاملة على مكافحة القانونية والمؤسساتية رصد اآلليات  .2

  .  ، وبيان مهامها وأدوارها وتقييم فعاليتهاعلى المستوى الوطني

من خـالل  المستوى الوطني  على  Bonnes Pratiques ناجحة ممارساتولتجارب  تقديم نماذج .3

 .لنساء واجهن التطرف العنيف ثالث دراسات حالة

 .  التطرف العنيف بمختلف أشكالهعرض لالستراتيجيات الوطنية الموجودة لمكافحة ظاهرة  .4

   على المستوى الوطني.  توصيات تقديم  .5

 دادها وطنيا وفي المنطقة العربية.  عوالتقارير التي تم إ تضم أهم المراجعبلبوغرافيا يإعداد ب .6

قائمة بيبليوغرافية ورصد للدراسات والمقاالت الوطنيـة التـي تناولـت الموضـوع، وعنـاوين       .7

 المؤسسات الرسمية وغير الرسمية (هيئات، وزارات، جمعيات...) المعنية بالموضوع.

  .دور النساء في مناهضة التطرف العنيفأهمية براز إ .8

  

  شـاركة كيفيـة وشـروط الم
 

 3وموافاتنا بها مع ملخص للورقة (ال يتجاوز بطاقة الترسيم األولية  ملءعلى المشاركين والمشاركات 

. ويتولى المركز مراسلة المرّسمين ابتداء من وصول بطاقة 2016نوفمبر  15وإرسالها قبل صفحات) 

  التسجيل األولية.

  لواردة أدناه:المشاركة الشروط ا الورقات العلميةيجب أن تتوفر في 

  أن ال تكون قد نشرت من قبل. •

 .باللغة العربيةأن تكون  •

 أن ترسل عبر البريد اإللكتروني. •
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ال تزيد عن على أن  هاالمقترحة على الباحث تقديم النسخة النهائية من لورقةاعتماد ا في حال •

  . 2016ديسمبر  15قبل يوم ، صفحة 30
 

 نتائـج المسابقـة 

 من طرف لجنة انتقاء علمية.  لميةالورقات العستدرس كل  •

 ة المركز حتى يتمكن من استخدامها و(أو) نشرها بعد المسابقة.على ذّم الورقاتتبقى  •

  علمية:جائزة ألحسن ورقة ستسند  •

  .د.ت 2000الجائزة األولى وقيمتها  -

  

   كيفيـة االتصـال

  كل مساهمة مرفقة بسيرة ذاتية للمشارك (ة).  نيجب أن تكو

 :بهادية بالحاج يوسفإلرشادات يمكن االتصال ولمزيد من ا

 documentation@cawtar.org: كترونيالبريد اإلل

          
 


