ألقيادة ألتغييرية للنساء في تونس األمغرب األردن
ندأء للترشح للمشاركة في برنامج
تدريبي عن بعد
ألسياق ألعام
على ألرغم مما عرفته ألمجتمعات ألعربية من تغيرأت اتوولت مجتمعية ثقافية اسياسية
اأجتماعية اأقتصادية أسهمت بشكل كبير في ألورأك من أجل ألمطالبة بالمسااأة بين ألجنسين،
كثيرأ ما أعتبرت ممارسة ألنفوذ األسلطة مسألة ذكورية بامتياز ،في تكريس للترأتبية ألقائمة
على أساس ألجنس ،فتمنح للرجال أحقية بل شرعية أحتكار ممارسة ألسلطة اأتخاذ ألقرأر
اتمنح ألنساء أداأرأ أقل أهمية ،مما أدى إلى ألساءة إلى مكانة ألنساء امشاركتهن ابرازهن
في ألفضاء ألعام.
الئن أدت ألتوولت ألكبرى ألتي شهدتها جل ألبلدأن ألعربية مطلع ألقرن ألوأحد األعشرين إلى
اضع قاعدة تشريعية متصلة بوقوق ألنساء امشاركتهن في ألوياة ألعامة سياسيا اأقتصاديا
اأجتماعيا ،ظلت تجارب نساء ينتمين إلى أجيال افترأت زمنية مختلفة غير مرئية ،الم توظ
كلها بالوفظ في ألذأكرة ألجماعية ،الم توثقها أضوأء ألعلم .
ايشكل موضوع ألقيادة ألتغييرية من ألموأضيع ذأت ألهمية لرتباطها بإشكاليات حيوية تويل
إلى ألوداد ألقائمة بين ألهوية األمكانة األداأر ألجتماعية فيما بين ألنساء األرجال .إذ
تزعزع ألقيادة حينما تمارس من قبل ألنساء هذه ألوداد اتتودى ألهياكل األطر األمعايير
األضوأبط ألمجتمعية ألتي تقف أمام كل مساع للتغيير .
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إن ألبوث عن قياديات عاديات لكنهن مؤثرأت املهمات في مجتمعاتهن ألمولية ،يقودنا حتما إلى
نماذج متنوعة لنساء حاالن ممارسة سلطتهن في "خرق للمعايير ألمرتبطة بدار ألنثى .افي
تود لنموذج قديم امهيمن" ،أا مارسن أسترأتيجيات ل صدأمية مع ألمعايير ألمجتمعية ألسائدة
في مواالة لتوقيق تغيير ما...
ففي مجالت ألصوة أا ألمناخ أا ألمن ألغذأئي أا ألتمكين ألقتصادي أا في مجال ألتضامن،
تضطلع ألنساء بأداأر حاسمة تبرهن كيف أن ألقيادة ألنسائية تمثل شرطا أساسيا من أجل
مستقبل أفضل للفرأد األمجتمعات .انون بواجة من أجل "مستقبل أفضل" إلى ألعترأف بقيادة
ألمرأة اكذلك إلى إحياء–عبر ميثاق جديد -ألمبدأ ألكوني للمسااأة بين ألرجل األمرأة ألذي
ترأجع إلى حد كبير بسبب ألنتهاكات ألتي تطال مليين ألنساء ،اهو ما أضوى أكثر اضوحا
زمن جائحة كوفيد.19-
كما ل يمكن لنا أليوم ،إغفال ما تقوم به ألنساء ألقياديات صلب هياكل منظمات ألمجتمع ألمدني
افي مرأكز صنع ألقرأر من أجل ألعمل على مزيد توقيق ألعدألة ألجتماعية اضمان حقوق
ألفئات ألمهمشة األضعيفة امن بينها ألعمال في أاضاع هشة ،األنساء األفتيات ضوايا ألعنف
أا ضوايا ألوراب األنزأعات ،األطفال في أاضاع خطرة ...اغيرها من ألفئات ألتي تعاني
ألتمييز اتوأجه عديد ألعرأقيل األمعيقات في معيشها أليومي ،بما يؤثر في حاضرها افي
مستقبلها قطعا .
ايوتاج تغيير اأقع ألتنمية نوو ألفضل أليوم اأكثر من أي اقت مضى ،تدأرك تبعات إقصاء
ألنساء احرمانهن من ألقيادة األدفع نوو ألتغيير .ال يمكن بأي حال من ألحوأل أن تترسخ
دعائم ألتنمية ألبشرية دان أن تشارك ألنساء في قيادة ألمجتمعات نوو ألتقدم األرقي
في هذأ ألسياق ،يقوم مركز "كوثر" بتنفيذ مشراع إقليمي بالشرأكة مع منتدى ألفيدرأليات
ألكندي ابدعم من ألوكومة ألكندية عنوأنه "تمكين ألمرأة من أداأر ألريادة في ألشرق ألاسط
اشمال أفريقيا" يهدف إلى زيادة مشاركة ألنساء في مختلف هياكل ألسلطة امناصب صنع
ألقرأر اتوعية ألرجال األنساء وأصواب ألقرأر بأهمية بلورة وتنفيذ سياسات دأعمة للقيادأت
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ألنسائية .يقع إنجاز هذأ ألمشراع في تونس ،ألمغرب األردن ابالشرأكة مع ألعديد من
ألمؤسسات ألوكومية األمنظمات غير ألوكومية.
في إطار هذأ ألمشراع ،ينظم مركز "كوثر" برنامجا تدريبيا عن بعد حول القيادة التغييرية وذلك
لفائدة  25امرأة قيادية من تونس والمغرب والردن .يتكون هذا التدريب من:
  3حصص (يوم واحد كل حصة .الولى في بداية شهر أكتوبر/تشرين الول .الحصةالثانية الل فترة التدريب الذاتي عن بعد والثالثة في نهاية البرنامج التدريبي) عبر
تطبيقة

الزوم

مع

المدربة

المختصة

د.عفاف

الجابري

المل

https://www.uel.ac.uk/about-uel/staff/afaf-jabiri
 تدريب ذاتي عن بعد ( 4محاور تدريبية) عبر منصة التعلم الذاتي لمركز كوثر . /https://e-learning.cawtar.orgتتمثل الربع محاور تدريبية في الوحدات
التالية:
( )-المحور الول :النوع الجتماعي والقيادة التحويلية  :المفاهيم الساسية
( )-المحور الثاني :العنف القائم على النوع الجتماعي بعلقة بالتغيير
( )-المحور الثالث :مفهوم التغيير والقيادة التحويلية
( )-المحور الرابع :القيادة التحويلية على الصعيد الفردي والمؤسساتي.
تتلقى المنتفعات من التدريب بعد إتمام جميع المراحل ،شهادة مشاركة موقعة من مركز كوثر
ومنتدى الفيدراليات الكندي.

مدة ألتدريب:
يقع تنظيم هذا البرنامج التدريبي الل شهري أكتوبر  /تشرين الول ونوفمبر  /تشرين الثاني
2022

شراط ألترشح:
للتمتع بهذا التدريب ،على المترشحات أن يكون لهن ايمان بقضايا النساء والمساواة بين الجنسين
وتتوفر فيهن احدى الشروط التالية:
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 يكن منتخبات في مكاتب تنفيذية لجمعيات ناشطة من الردن والمغرب وتونس منتخبات في مجالس بلدية  /برلمان... ناشطات في الحياة العامة ويساهمن في احداث تغيير في محيطهن الجتماعي لفائدة النساء(من منطقتهن أو مناطق أارى)
 من النساء المؤثرات على مواقع التواصل الجتماعي -إعلميات/صحافيات عضوات الهياكل المهنية (جمعيات صحفية ،نقابات)

كيفية ألترشح:
على النساء الراغبات في الترشح ،ارسال:
 طلب مشاركة في البرنامج التدريبي مع توضيح أسباب الرغبة في الترشح ،انخراطهن في دعمالنساء وتقديم موجز (ل يتجاوز  10أسطر) لمسارهن في علقة بشروط الترشح.
 سيرة ذاتيةيقع ارسال الوثائق على البريد اللكتروني  meriem.jerbi@cawtar.orgقبل يوم 30
سبتمبر  /أيول .2022
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