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تعليــــــم المواطــــــنة
للكبار ،من التعلــــم
إلى العمـــل...
أصبــح لتعليــم المواطنــة مكانــة مركزيــة فــي مجــال تعليــم
الكبــار ،وتمــت مراجعــة تعريفهــا وتعديلــه عديــد المــرات خــال
العقــد الماضــي .فــي البدايــة كان تعليــم المواطنــة محــدودا
ً
نســبيا (وقــد اقتصــر علــى تعليــم التربيــة المدنيــة فــي نهايــة
ً
ً
القــرن الثامــن عشــر) ،أمــا اليــوم ،فهــو يشــمل عــددا كبيــرا مــن
المواضيــع التــي تتوافــق مــع واقــع تعليــم الكبــار ومــا يترتــب
علــى ذلــك مــن مبــادرات .وبالتالــي ،فقــد تمــت دعــوة المواطنيــن
ً
للعــب دور نشــط محليــا ودوليــا فــي صميــم خطــة التنميــة
المســتدامة لعــام  2030مــن أجــل مواجهــة المشــاكل العالميــة
وحلهــا ،كــي يصبحــوا مســاهمين فاعليــن فــي عالــم أكثــر عــدالً
ً
ً
ً
وســلما وتســامحا وشــمولً وأمانــا واســتدامة.
وبينمــا يحظــى مجــال التعليــم النظامــي باهتمــام كبيــر فيمــا

Citizenship Education has become central to the
field of Adult Education, and its definition has been
reviewed and corrected many times over the past
decade. Initially relatively small (confined to civic
education at the end of the 18th century), it now
encompasses a significant number of themes that
correspond to the realities of adult learning and the
important initiatives they involve. Thus, at the heart
of the 2030 Agenda for Sustainable Development
is the invitation to citizens to play an active role,
both locally and globally, to deal with the problems
facing the planet and solve them, to finally become
active contributors to a more just, peaceful, tolerant,
inclusive, safer and sustainable world.

يتعلــق بتعليــم المواطنــة ،فــإن األمــر يختلــف بالنســبة للتعليــم
ً
الغيــر نظامــي .يتفــق المجتمــع الدولــي أيضــا علــى وجــوب

However, while the field of formal education receives
significant attention regarding citizenship education,
the same is not true for non-formal education. The
international community also agrees that the focus
must be on adult citizenship education and has thus
made it the main theme of the Seventh International
Conference for Adult Education (CONFINTEA) to be
held in 2022 in Morocco.

األنظمــة التــي تولــي أهميــة للمواطنــة علــى النحــو الــذي

Throughout its history, DVV International has focused
on working on systems that place importance on
citizenship, including, as suggested by the Sustainable
Development Goals (SDGs), education for a
sustainable world and lifestyles, human rights, gender
equality, economic and social development, raising
awareness of public health issues, the promotion of a
culture of peace and non-violence, the transversality
of digitalization, the appreciation of cultural diversity, etc.

التركيــز علــى تعليــم المواطنــة للكبــار ،وهو الموضوع الرئيســي
للمؤتمــر الدولــي الســابع لتعليــم الكبــار الــذي ســينعقد فــي
عــام  2022فــي المغــرب.
أعطــت مؤسســة التعــاون الدولــي للكونفيدراليــة األلمانيــة
لتعليــم الكبــار علــى مــدى تاريخهــا األولويــة للعمــل علــى
حتمتــه أهــداف التنميــة المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك التعليــم
مــن أجــل عالــم مســتدام وأنمــاط عيــش مســتدامة وحقــوق
اإلنســان والمســاواة بيــن الجنســين والتنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والحمــات التحسيســية بشــأن الصحــة العامــة
وتعزيــز ثقافــة الســام والالعنــف وشــمولية الرقمنــة وتثميــن
التنــوع الثقافــي ،إلــخ.
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يســتند عمــل مؤسســة التعــاون الدولــي للكونفيدراليــة
األلمانيــة لتعليــم الكبــار فــي شــمال إفريقيــا إلــى الركائــز
األربــع لتعليــم المواطنــة :تعلــم المعرفــة واإلدراك،
وتعلــم الوجــود ،وتعلــم التعايــش ،وتعلــم العمــل .بذلــك
أردنــا ترجمــة هــذا اإلجــراء عبــر عدســة تقريــر مصــور يــروي
رحلــة أبطــال وبطــات تعليــم المواطنــة فــي تونــس :أولئــك
الذيــن تعلمــوا أن يدركــوا وأن يتعايشــوا وأن يوجــدوا،
والذيــن يســاهمون بمــا يقــدرون فــي بنــاء ...مجتمــع ،فــي
بنــاء عالــم أفضــل.
ولذلــك ،قمنــا بتســـليط الضــوء علـــى دروب بـــعض
التونســيين والتونســيات ،رغبــة منــا فــي توثيــق شــجاعة
ً
هــؤالء النســاء والرجــال بالصــورة ،وأحيانــا حتــى توثيــق
رواياتهــم ،حيــث يتمثــل لنــا التعليــم أحيانــا بشــكل الطريــق
الشــاق الملــيء بالصعــاب .وبالطبــع ،ال يــزال هنــاك الكثيــر
مــن العمــل الــذي يتعيــن القيــام بــه كــي يتــم شــق هــذه
ً
الطــرق مجــددا ،وهــذا التقريــر هــو أيضــا ،بطريقتــه الخاصــة،
دعــوة لكــي يحتــل تعليــم المواطنــة للكبــار المكانــة التــي
يســتحقها فــي البرامــج الوطنيــة .ونشــارك فــي هــذا

DVV International’s work in North Africa is based on
the four pillars of citizenship education: learning to
know, learning to be, learning to live together, and
learning to do. We wanted to translate this work
through a photo feature recounting the journey of
champions of citizenship education in Tunisia: those
who have learned to know, to live together and to
be, and who contribute, at their level, to ... a better
community, a better society, and a better world.
We have therefore highlighted the journeys of
people from Tunisia, with the desire to show in
photos the bravery, sometimes even the stoicism
of these women and men, as learning takes on the
appearance of an obstacle course in some situations.
There is certainly still much to be done to allow such
pathways to multiply, and this reportage also aims
to advocate for adult citizenship education to be
given the place it deserves in national programmes.
And to which we contribute with great conviction,
confidence, and optimism.

المســعى باقتنــاع وثقــة وتفــاؤل.

The journey of champions of citizenship
education in Tunisia
رحلـــــــــــــة أبطـــــــــــــال وبطــــــــــــــالت
تعليـــــــم المواطــــــنة في تونــــــس
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مقدمة
عروسية
زينة

Introduction
فاطمة

فرانسيس

هــذه هــي قصــص مريــم وعروســية وفاطمــة ونبيلــة
وفيرديــن وزينــة وعلــي وفرانســيس .يشــترك كل
هــؤالء فــي شــيء واحــد :لقــد عاشــوا تحــوال بعــد
متابعــة دورات تعليــم الكبــار فــي مراكــز محــو األميــة
أو تعلــم اللغــة العربيــة أو مراكــز التدريــب المهنــي
التــي تديرهــا منظمــات المجتمــع المدنــي أو المراكــز
البلديــة أو المراكــز التابعــة للــوزارات فــي المناطــق
الحضريــة أو شــبه الحضريــة أو المناطــق الريفيــة.
ً
مهــد لهــم التعليــم طريقــا يصــل بهــم إلــى عالــم
آخــر ،فقــد فتــح أعينهــم علــى مفاهيــم األســرة
والمجتمــع والقضايــا المجتمعيــة والعالميــة التــي
يعيشــها الجميــع بشــكل يومــي .جميعهــم
درســوا وفهمــوا ومارســوا مواطنتهــم لمصلحتهــم
الشــخصية ،ولمصلحــة المجتمــع كذلــك .تمــت
توعيــة الجميــع بقضايــا المواطنــة والديمقراطيــة
والبيئــة والصحــة ،وتعلمــوا كيفيــة اســتخدام األدوات
التكنولوجيــة ليكونــوا جــزءا مــن العالــم المحيــط
بهــم ،وتــم إدراجهــم فــي الدوائــر االقتصاديــة بفضــل
التدريــب المهنــي أو الوظائــف التــي تحصلــوا عليهــا.
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نبيـــلة
ڤرديـــن

علـــي
مـريـــم

Ali
Meriem

Nabila
Verdine

لقــد أخرجهــم التعليــم مــن الظلمــات إلــى النــور علــى
حــد تعبيــر الذيــن يقطنــون فــي مناطــق نائيــة ممــن
تــم تصويرهــم .بالنســبة لآلخريــن ،فقــد تمكنــوا مــن
إحــراز خطــوة إلــى األمــام مــن خــال تحقيــق المزيــد
مــن اإلنجــازات الشــخصية ،ومشــاركة إنجازاتهــم
مــع اآلخريــن مــن خــال العمــل الجماعــي ...وباختصــار،
دفعهــم التعليــم إلــى مجــاالت مناســبة لهــم كانــت
فــي يــوم مــن األيــام حلمــا صعــب المنــال .اليــوم
هــم ليســوا مجــرد متفرجيــن ،بــل أصبحــوا مواطنيــن
فاعليــن ،فقــد حطمــوا قيــود التهميــش واحتلــوا
الفضــاء العــام.

Education brought them out of the shadows,
as stated by the people photographed who
were the furthest from education. For others,
it has allowed them to take an additional step,
by fulfilling themselves on a personal level and
sharing their achievements with others through
collective actions... In one word, education
has pushed them into territories previously
inaccessible: they are no longer spectators but
have become acting citizens, they are no longer
on the margins of the public space, they have
captured it.

يهــدف هــذا التقريــر المصــور إلــى تكريــم هــؤالء
النســاء والرجــال عبــر قصصهــم ،مــن خــال عــرض
مختلــف الــدروب التــي قطعوهــا بشــكل مناســب .كما
ان هــذا التقريــر ســيكون بمثابــة الشــاهد علــى هــذه
ً
التغييــرات التــي غالبــا مــا تكــون غيــر محسوســة مــن
الخــارج ،ولكنهــا تشــكل أســاس المواطنــة الفاعلــة.

This photo feature wants to pay tribute to
these women and men through their stories
by putting into perspective their paths. It also
aims to witness these changes, which are often
imperceptible from the outside, but which are
part of the foundations of active citizenship.

Fatma
Francis

Aroussia
Zina

These are the stories of Meriem, Aroussia,
Fatma, Nabila, Verdine, Zina, Ali, and Francis.
They all share one thing: they were transformed
after adult education courses, in literacy
centers, Arabic language teaching or vocational
training centers managed by civil society
organizations (CSOs), municipal centers, or
centers managed by ministries, in urban, periurban, or rural areas.
Access to education gave them access to a
whole new world. It allowed them to better
understand the family, community, societal
and global issues facing everyone. They have
studied, understood, and used their citizenship
for their interest but also for that of the
community. Their awareness was raised on
issues of civics, democracy, environment, and
health, they have learned to use technology to
participate in the world around them, they have
integrated into the economic circuits through
vocational training or the jobs they landed.
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Citizenship
تعليـــم
الكبـــــار

adult education
Citizenship education is about acquiring knowledge,
understanding, and critical thinking on local, national,
regional, and global issues, and the interconnectivity and
interdependence between different communities, societies,
countries, regions of the world... It is learning and understanding

على المواطنة
تعليــم المواطنــة يتمثــل فــي اكتســاب المعرفــة
والفهــم والتفكيــر النقــدي حــول القضايــا المحليــة
والوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة ،والترابــط والتداخــل
بيــن مختلــف الجماعــات والمجتمعــات والبلــدان
والمناطــق فــي العالــم ...تعليــم المواطنــة هــو
التعلــم وفهــم قــوة الديناميكيــات الموجــودة
فــي األنظمــة ،العامــة منهــا والخاصــة ،علــى جميــع
ً
المســتويات االجتماعيــة ،ولكــن أيضــا علــى مســتوى
األســرة والمجتمــع ،إلــخ.
مــن خــال حضــور دورات تعليــم الكبــار فــي تكرونــة،
تمكنــت زينــة مــن معرفــة حقوقهــا والدفــاع عنهــا
أمــام اإلدارات لتبــدأ نشــاطها فــي قطــاع النباتــات
العطريــة والطبيــة.
إنهــا تتعلــم كيــف تصبــح مواطنــة أفضــل ،مــن خــال
إتقــان مفاهيــم حقــوق اإلنســان والمســاواة بيــن
الجنســين والمواطنــة ومــا إلــى ذلــك .علــى غــرار نبيلــة
علــى ســبيل المثــال ،التــي حــررت نفســها من اســتبداد
زوجهــا بفضــل تشــبثها بحقوقهــا واســتمرارها فــي
النضــال لتفــادي تعرضهــا هــي أو أفــراد مجتمعهــا
لتلــك التجربــة مجــددا.
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the power dynamics that exist in
systems, public and private, at all levels
of society, but also at the level of the
family, community, etc.
Zina learned to know and defend her
rights with the administration, through
the adult learning courses of Takrouna,
to help with operating her business
in the aromatic and medicinal plants
sector.
It is with learning to become a better
citizen, by understanding the notions
of human rights, gender equality,
civics, etc. that people such as Nabila
for example, who freed herself from
the authoritarianism of her husband
by asserting her rights and continuing
to campaign so that it may never
happen again, to her or to those in her
community who suffer the same fate.
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تعلــم أن تكون مدركـا
و موجـودا

Learning to know
and to be
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Fatma lives on a farm located in the
small village of Bayoub, 4 kilometers
away from the adult education center
of Frinine, which she commutes to
every day on foot. For two years,
Fatma participated in literacy
classes to learn the basics of writing
and reading. She then launched
a beekeeping project to develop
organic honey of certified quality.
Governorate of Nabeul.

تعيــش فاطمــة فــي مزرعــة تقــع فــي قريــة بيــوب
الصغيــرة علــى بعــد  4كــم مــن مركــز تعليــم الكبــار
فــي فرينيــن ،والتــي تتنقــل إليهــا مشــيا علــى
األقــدام كل يــوم .شــاركت فاطمــة لمــدة ســنتين
فــي دروس محــو األميــة لتعلــم أساســيات الكتابــة
والقــراءة ،ثــم شــرعت فــي مشــروع تربيــة النحــل
إلعــداد عســل ذو جــودة عاليــة حائــز علــى شــهادة
بأنــه عســل بيولوجــي .واليــة نابــل.
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Zina in her home in Takrouna in northwestern
Tunisia. Located a few kilometers away from
the Algerian border and Sakiet Sidi Youssef,
Takrouna is a village nestled in the heart of a
mountainous area known for its Aleppo pines
and its biodiversity. Around 600 families live
there permanently, facing isolation and poor
accessibility. At 55, Zina has overcome many
difficulties. “All you see in here, I made it
happen, with my own hands. I cultivated the
land and worked hard to raise my children and
help them finish their education”. Governorate
of Kef.

زينــة فــي منزلهــا فــي تكرونــة شــمال غــرب تونــس .تبعــد
تكرونــة بكيلومتــرات قليلــة عــن الحــدود الجزائريــة وســاقية
ســيدي يوســف ،وهــي قريــة تقــع فــي قلــب منطقــة جبليــة
تشــتهر بأشــجار الزڤوڤــو (شــجر الصنوبــر الحلبــي) وبتنوعهــا
البيولوجــي .تقطــن  600أســرة بهــذه القريــة إلــى حــد هــذه
الســنة ،وتعيــش هــذه العائــات وســط عزلــة وتعســر
ســبل الوصــول .تغلبــت زينــة فــي ســن الـــ  55علــى العديــد
مــن الصعوبــات« .كل مــا تــراه هنــاك مــن صنــع يــدي .لقــد
زرعــت األرض وســهرت علــى تربيــة أطفالــي ومســاعدتهم
علــى إنهــاء تعليمهــم ».واليــة الــكاف.
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Hannen Safi, an educator, is teaching a course
on citizenship at the Agricultural Center of
Chbedda, to Nabila’s group. Each year, around
a hundred women benefit from her training.
The center is managed by the National
Union of Tunisian Women (UNFT) and offers
training in the agricultural sector for women
in the region (local agriculture, local products,
medicinal plants...) while providing adult
education courses focusing particularly on
citizenship and women’s rights. Governorate
of Ben Arous.

حنــان الصافــي مدربــة تنشــط حصــة حــول التعليــم علــى
المواطنــة بالمركــز الفالحــي بشــبدة لفريــق نبيلــة .كل
عــام حوالــي مئــة امــراة تتمتــع بهــذه الــدورات التدريبيــة
بالمركــز ،الــذي يديــره االتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية،
تدريبــا فــي القطــاع الفالحــي للمــرأة فــي المنطقــة (الفالحــة
واإلنتــاج المحلــي واألعشــاب الطبيــة ،إلــخ) مــع توفيــر دورات
تعليميــة للكبــار تركــز خصوصــا علــى المواطنــة وحقــوق
المــرأة .واليــة بــن عــروس.
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Picture 2:
Cours de dialecte tunisien au siège
de Tunisian dialect course at the
headquarters of the Association
for Leadership and Development in
Africa in Tunis. On the paper is written
“Introduce yourself” in dialect.

pated in Tunisian dialect courses
organized by the Association for
Leadership and Development in
Africa (ALDA). For him, stabilizing his situation requires, first
of all, the regularization of his
administrative situation in Tunisia
as well as participation in local
life and dialogue with Tunisians.
Raoued, governorate of Ariana.

الصورة: 1
فرنســيس فــي منزلــه بمنطقــة نــور جعفــر
فرانســيس ســاحل العــاج فــي
بعــد أن غــادر
ً
عــام  2018متوجهــا إلــى تونــس ،عمــل فــي
عــدة وظائــف (مطاعــم  ،بنــاء  )...وذلــك قبــل
تعرضــه لحــادث فــي موقــع بنــاء .وحاليــا قــرر
االســتقرار بشــكل دائــم فــي تونــس .ولالندمــاج
بســهولة فــي المجتمــع التونســي  ،شــارك فــي
دورات تعلــم اللهجــة التونســية التــي نظمتهــا
جمعيــة القيــادة والتنميــة فــي إفريقيــا (.)ALDA
وبالنســبة لــه  ،اســتقرار وضعــه يمــر اوال وقبــل
كل شــيء عبــر تســوية وضعــه اإلداري فــي
تونــس والمشــاركة فــي الحيــاة المحليــة والحوار
مــع التونســيين .رواد واليــة أريانــة.
الصورة: 2
دورة فــي اللهجــة التونســية بمقــر جمعيــة
القيــادة والتنميــة بإفريقيــا بتونــس .علــى
الورقــة مكتــوب «قــدم نفســك» باللهجــة
التونســية.

21

Picture 1:
Francis Francis at home in Nour
Jaafer. Francis left Ivory Coast in
2018 for Tunisia. He worked in
several jobs (restaurants, construction...) before having an accident
on a construction site. Today, he
has decided to permanently settle
in Tunisia. To integrate more easily
into Tunisian society, he partici-

people appreciate me more”. Ali
especially developed his capacities in social skills and openness
to others. He also gradually
acquired self-confidence, thus
asserting himself within groups,
both professionally and within his
own community. Korba, governorate of Nabeul.

علــي هــو أصيــل قربــة ،فــي منطقــة نابــل.
وقــد كان موظفــا ببلديــة المدينــة فــي ســنة
 ،2004وقــام بااللتحــاق ببرنامــج جمعيــة محــو
األميــة .وبعــد تقاعــده ،أصبــح علــي اآلن
متطوعــا فــي وكالــة لالســفار ،ويقــوم
بمصاحبــة مجموعــات فــي رحــات إلــى دول
مختلفــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية
والمغــرب والجزائــر.

Ali is from Korba in the region of
Nabeul. In 2004, as a municipal
employee in the city, he joined
the literacy association program.
Now retired, Ali volunteers in a
travel agency. He accompanies
groups in different countries
such as Saudi Arabia, Morocco
and Algeria. “On a human level,
I feel that I fit in better, and that

«علــى المســتوى البشــري ،أشــعر بأننــي
أتأقلــم بشــكل أفضــل وأن النــاس يقدروننــي
أكثــر ».وقــد عمــل علــي بشــكل خــاص علــى
تطويــر قدراتــه علــى التواصــل االجتماعــي
واالنفتــاح علــى اآلخريــن .كمــا اكتســب
ً
تدريجيــا الثقــة بالنفــس ،وبالتالــي فــرض
وجــوده داخــل المجتمــع علــى الصعيــد
المهنــي وفــي مجتمعــه .قربــة ،واليــة نابــل.
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Aroussia lives in the popular district
of Hay Jedid in the center of Mejel Bel
Abbès. After completing two years
of literacy training at the city’s adult
education center, she now trains the
beneficiaries in the craft techniques of
margoum, the region’s traditional carpet.
At the same time, she has attended
numerous awareness workshops and
courses on civic education, women’s
rights, communication techniques for
public speaking and, more recently,
awareness workshops on hygiene during
the coronavirus crisis. Mejel Bel Abbès,
governorate of Kasserine.
تعيــش عروســية فــي الحــي الشــعبي «حــي الجديــد»
والــذي يقــع وســط ماجــل بلعبــاس .بعــد أن أكملــت
عاميــن مــن التدريــب علــى محــو األميــة فــي مركــز
تعليــم الكبــار بالمدينــة ،تقــوم اآلن بالتدريــب علــى
تقنيــات حرفــة المرقــوم ،وهــو زربيــة تقليديــة فــي
المنطقــة .وفــي الوقــت نفســه ،شــاركت عروســية
فــي العديــد مــن ورش العمــل والــدورات التوعويــة
حــول التربيــة المدنيــة وحقــوق المــرأة وتقنيــات
االتصــال للتحــدث فــي األماكــن العامــة ،وشــاركت
ً
ومؤخــرا فــي ورش عمــل للتوعيــة حــول الصحــة
والنظافــة خــال أزمــة فيــروس كورونــا .ماجــل بلعبــاس،
واليــة القصريــن.
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زينــة تكتــب فــي دفترهــا المدرســي
بمنزلهــا فــي تكرونــة .تلقــت زينــة
ً
تدريبــا علــى محــو األميــة مــن
جمعيــة تدريــب وتوظيــف النســاء
والفتيــات فــي المناطــق الريفيــة
فــي الــكاف لمــدة  3ســنوات لتعزيــز
قدراتهــا التعليميــة كــي تصبــح

A general practitioner from Mejel Bel
Abbès providing awareness training
for learners and trainers from centers
in the region on measures and
preventative procedures against the
Covid-19 pandemic. Center of Mejel
Bel Abbes.

أكثــر اســتقاللية« .كان تعلــم القــراءة
والكتابــة مــع مجموعــة مــن النســاء
تجربــة رائعــة .لدينــا اآلن القــدرة علــى
فهــم ومتابعــة األشــياء التــي تهمنــا.
ال نريــد أن يفوتنــا أي شــيء ،بــل علــى
العكــس ،نســتمر فــي التعلــم بشــكل
دائــم».

“Learning to read and write
with the women’s group
was an incredible experience. We hence have the
ability to understand and
cope with our interests.
We don’t want to miss
anything, on the contrary,
we are always learning”.
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Zina, in her house in Takrouna,
writing in her school notebook.
Zina received literacy training
from the Association for Training / Employment of Women
and Girls in Rural Areas of
Kef for 3 years to strengthen
her learning capacities and
become more autonomous.

يقــوم طبيــب عــام مــن ماجــل بلعبــاس بتحســيس
المتعلميــن والمدربــات مــن المراكــز فــي المنطقــة
باإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة ضــد فيــروس
كوفيــد  .19مركــز ماجــل بلعبــاس.
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زيــنـة مـعــزيـة
تعيــش زينــة معزيــة فــي قريــة تكرونــة الصغيــرة

Zina Mâazia lives in Takrouna, a small village
northwest of Le Kef, adjacent to the Algerian
border. This region, marked by isolation and lack
of infrastructure, has a hundred families who
populate a territory with strong inequalities:
scattered housing, very high illiteracy rate, early
school dropout, environmental problems such as
more and more frequent water shortages,... Yet
the region is full of resources with a very diverse
ecosystem: Aleppo pine forest, fruit trees,
natural springs... For the past twenty years, the
Association de Formation/Emploi des Femmes
)et Jeunes Filles en Milieu Rural du Kef (AFEFJRK
has been participating in the development of
the region through sustainable development
activities. Objective: to find a balance between
the environment, women’s education, and
inclusive economic activities.

فــي هــذا الســياق شــاركت زينــة فــي برنامــج تعليــم

It is in this context that Zina participated in
the adult education program to learn to read
and write while training in distillation. For her,
learning to read and write allowed her to gain
self-confidence.

الواقعــة شــمال غــرب الــكاف والمتاخمــة للحــدود
الجزائريــة .تتميــز هــذه المنطقــة بالعزلــة ونقــص البنيــة
التحتيــة وتعانــي مــن التهميــش الشــديد ،وتقطــن بهــا
حوالــي مائــة عائلــة .ومــن مظاهــر التهميــش التــي
تعيــش فيــه المنطقــة :مســاكن مشــتتة ومعــدل
أميــة مرتفــع للغايــة ومغــادرة مبكــرة لمقاعــد الدارســة
والمشــاكل البيئيــة المتفاقمــة مثــل النقــص فــي
الميــاه ...ومــع ذلــك ،تزخــر المنطقــة بالثــروة مــع وجــود
نظــام بيئــي متنــوع للغايــة :غابــات الزڤوڤــو (شــجر
الصنوبــر الحلبــي) وأشــجار الفاكهــة ومــوارد طبيعيــة...
شــاركت جمعيــة تدريب/تشــغيل النســاء والفتيــات
فــي المناطــق الريفيــة فــي الــكاف علــى مــدى عشــرين
ً
عامــا فــي تنميــة المنطقــة مــن خــال إجــراءات مرتبطــة
بالتنميــة المســتدامة .وتتمثــل غايتهــا بخلــق تــوازن
بيــن البيئــة وتعليــم المــرأة واألنشــطة االقتصاديــة
الشــاملة.

الكبــار لتعلــم القــراءة والكتابــة ،بينمــا كانــت تتــدرب
علــى التقطيــر .كان تعلــم القــراءة والكتابــة فــي
نظرهــا ســبيال لكســب الثقــة بالنفــس.

ً
«أحيانــا عندمــــا أخشــى أن
أنسى ما تعلمته ،أهرع أللتقط
القلم وأكتب ،ال أريد أن أفقد
مهارتي اليدوية».
إن تعليــم أساســيات التواصــل الكتابــي مــن خــال
نشــاط مــدر للربــح يدعــو المــرء إلــى إبــراز نفســه بطريقــة
ملموســة أثنــاء تطويــر مهنــة جديــدة« .كان هــذا
ً
التعليــم مفيــدا للغايــة بالنســبة لنــا ،فلدينــا العديــد مــن
األعشــاب الطبيــة فــي الجبــال التــي لــم نــدرك وجودهــا
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Zina Mâazia

“Sometimes, when I’m
afraid of forgetting what
I have learned, I rush to
pick up the pen and write,
I don’t want to lose my
”skill.
Learning the basics of written communication
through a paying activity invites you to project
yourself concretely while developing a new
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مــن قبــل» ،هــذا مــا قالتــه زينــة أثنــاء تحضيرهــا للمــاوي
التقليديــة لبناتهــا فــي مطبخهــا الصغيــر.
باإلضافــة إلــى دروس محــو األميــة ،اســتفادت زينــة
وحوالــي أربعــون امــرأة مــن تكرونــة مــن أنشــطة التوعيــة
بحقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان والمواطنــة« .كنــا فــي
ً
الســابق جاهــات تمامــا ،أمــا اآلن ،فإننــا نعــرف الكثيــر.
أعطتنــا الــدورات التدريبيــة القــدرة علــى التعبيــر عــن أنفســنا
والتحــدث عــن أنفســنا دون خــوف أو إحــراج .أصبحــت المطالبــة
بحقوقنــا أمــرا يســيرا».
بالنســبة لجمعيــة تدريب/تشــغيل النســاء والفتيــات
فــي المناطــق الريفيــة فــي الــكاف التــي تشــرف علــى
المشــروع ،فإنــه مــن المهــم أن يتــم تشــجيع الســكان
علــى أن يكونــوا فاعليــن ،وتشــجيع نســاء المنطقــة علــى
المشــاركة كمواطنــات فاعــات .ويجــب أن يشــمل كل ذلــك
احتــرام البيئــة لالســتمتاع بفوائدهــا مــع احتــرام وتيرتهــا.
فالغابــة والجبــل ركيزتــان حياتيتــان.
يقــول حفيظــة ،المديــرة التنفيذيــة للـــجمعية ومنســقة
المشــروع مــع امؤسســة التعــاون الدولــي الكونفدراليــة
األلمانيــة لتعليــم الكبــار «بالنســبة لنــا فــإن المواطنــة هــي
العلــم ،كمــا تعنــي كذلــك الحفــاظ علــى
باألســاس حــب ِ
ً
مواردنــا الطبيعيــة وبيئتنــا .أن تكــون مواطنــا يعنــي تعلــم
حمايــة الغابــة وليــس إهــدار الميــاه».
التوفيــق بيــن الحفــاظ علــى الغابــة واحتياجــات الســكان
هــو قضيــة مركزيــة لهــذه المنطقــة .تحــث الجمعيــة
الســكان علــى التنظيــم ،وتشــجيع المبــادرات ،خصوصــا
تلــك المعنيــة بــإدارة المــوارد الطبيعيــة مثــل الميــاه
للمحاصيــل أو االســتهالك الشــخصي .هنالــك بعــض التوتــر،
ولكــن مــن الممكــن تفاديــه بالســماح للنســاء بتنظيــم
أنفســهن إلدارة أنشــطتهن .إن ممارســة المواطنــة تعنــي
أوالً وقبــل كل شــيء تعلــم التعايــش.
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profession. “This learning has been of great help to
us because we have many medicinal plants in the
mountain that we did not even know existed,” says
Zina while preparing traditional Mlaouis (traditional
flatbreads) for her daughters in her small kitchen.
Along with the literacy classes, Zina and the forty
women of Takrouna benefited from awareness
activities on women’s rights, human rights, and
citizenship. “Before, we used to be completely ignorant
and now we know a lot of things. Having taken classes
has given us the ability to express ourselves, to talk
about ourselves, without embarrassment or fear.
”Today it is easier to ask for our rights.
For the AFEFJRK association leading the project,
the important thing is to find ways to push the
population to be active and to encourage women
in the region to engage as active citizens. This
includes respect for the environment to enjoy its
benefits while respecting its rhythm. The forest
and the mountains are at the heart of lifestyles.
For Hafidha, the Executive Director of AFEFJRK and
coordinator of the project with DVV International,
“citizenship is first and foremost for us, the love
of the flag. It also means preserving our resources
and our natural environment. To be a citizen is to
learn how to protect the forest and not to waste
”water.
Reconciling the preservation of the forest and the
needs of the population is a central issue for this
area. The association encourages residents to get
organized, encourages initiatives, especially for the
management of natural resources such as water
for crops or personal consumption. Tensions exist
but they can be avoided by letting women organize
themselves to manage their activities. Exercising
citizenship means first and foremost learning to
live together.
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“When I was a kid, I loved
school. I could have kept
studying and had a better
future. I wanted to be an
active citizen and be useful
to society”. Imen (the first
name was modified) fled her
marital home and found refuge in the 13 Août center
managed by the National
Union of Tunisian Women
in Tunis in May 2021. She
is trying to rebuild herself
after becoming a victim of
sexual violence perpetrated
by her partner. Imen tries to
survive this trauma by writing down her thoughts and
his story in his «draft-notebook». The Centre 13 Août
is a reception, listening and
guidance center for women
in vulnerable situations
who have suffered domestic
or conjugal violence. It offers
a social, legal and psychological unit in order to support women going through
these hardships and make
them aware of their rights
as citizens, in particular of
Law 58, which aims to put
in place measures to combat
violence and discriminatory
practices against women.
Governorate of Tunis.

Arbia Lahmar, social worker at the
Centre 13 Août, counselling a woman
who came to ask for help and support in
a difficult period.
Inaugurated in 2003, the Centre 13
Août in Tunis is a reception, listening
and guidance center for women in a
vulnerable situation who have suffered
from domestic (19%) or conjugal violence
(71 %). During the first quarter of 2021,
the center received 58 women who were
victims of violence. On average, the
center accommodates around twenty
women, alone or with their families.

عربيــة لحمــر ،عاملــة اجتماعيــة فــي فضــاء  13أوت،
تســتقبل امــرأة أتــت لطلــب المســاعدة فــي فتــرة
صعبــة.
تــم افتتــاح فضــاء  13أوت فــي تونــس عــام ،2003
وهــو مركــز اســتقبال واســتماع وتوجيــه للنســاء
الالتــي يواجهــن أوضــاع صعبــة وتعرضــن للعنــف
األســري ( )٪19أو العنــف الزوجــي ( .)٪71خــال الربــع
األول مــن عــام  ،2021اســتقبل المركــز  58امــرأة
مــن ضحايــا العنــف .يســتوعب المركــز بمعــدل حوالــي
عشــرين امــرأة بمفردهــن أو مــع عائالتهــن.
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«لقــد أحببــت المدرســة منــذ نعومــة
أظافــري .كان بإمكانــي مواصلــة
دراســتي وتأميــن علــى مســتقبل
أفضــل .أردت أن أكــون مواطنــة فاعلــة
وأن أكــون مفيــدة للمجتمــع» .هربــت
إيمــان مــن محــل الزوجيــة ووجــدت
ً
مــاذا فــي فضــاء  13أوت الــذي
يديــره االتحــاد الوطنــي للمــرأة
التونســية فــي تونــس العاصمــة
فــي مايــو  .2021وهــي تحــاول إعــادة
بنــاء نفســها بعــد تعرضهــا للعنــف
الجنســي مــن قبــل شــريكها .تحــاول
إيمــان النجــاة مــن هــذه الصدمــة مــن
خــال تدويــن أفكارهــا وقصتهــا فــي
«دفتــر مالحظاتهــا للمســودات».
فضــاء  13أوت هــو مركــز اســتقبال
واســتماع وإرشــاد للنســاء الالتــي
يواجهــن أوضاعــا صعبــة ،منهــن مــن
عانيــن مــن العنــف األســري أو الزوجــي.
يقــدم هــذا الفضــاء وحــدة اجتماعيــة
وقانونيــة ونفســية مــن أجــل دعــم
المــرأة لتجــاوز هــذه المصاعــب
وتوعيتهــا بحقوقهــا كمواطنــة ،ال
ســيما القانــون  58الــذي يهــدف
إلــى وضــع تدابيــر لمكافحــة العنــف
والممارســات التمييزيــة ضــد المــرأة.
واليــة تونــس.
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Parallel to her farming activities, Fatma,
along with a dozen other women from her
region, takes literacy courses focused on
beekeeping at the adult education center
in Frinine. Thanks to these classes at the
center, she also has learned to reduce her
losses of chicks, and ensure that chicken
sales become a profitable business.
Babyoub, governorate of Nabeul.

ناديــة ساســي ،مدربــة بمركــز فرينيــن ،تقــدم دورة فــي تربية
النحــل للمتعلمــات ،بمــن فيهــن فاطمــة وعشــرات النســاء
ً
مــن المنطقــة .غالبــا مــا يكــون محتــوى الــدورات التعليميــة
ً
موجهــا نحــو نشــاط مــدر للدخــل لتســهيل التنميــة
االقتصاديــة للمســتفيدات مــن الــدورة واســتقالليتهن.
فــي منطقــة فرينيــن الزراعيــة ،يتــم تدريــب النســاء علــى
تربيــة النحــل بهــدف إنتــاج العســل الخــاص بهــن .لقــد شــكلن
مجموعــة للتنميــة الزراعيــة لتنظيــم نشــاطهن بشــكل
جماعــي .مركــز تعليــم الكبــار بفرينيــن ،واليــة نابــل.

بالتــوازي مــع األنشــطة الزراعيــة ،تتلقــى فاطمــة ،مــع
العشــرات مــن النســاء بالمنطقــة ،دروســا فــي محــو
األميــة تتركــز باألســاس حــول تربيــة النحــل فــي مركــز
تعليــم الكبــار فــي فرينيــن .وقــد تمكنــت بفضــل هــذه
الــدروس فــي المركــز مــن الحــد مــن خســائرها فــي
الصيصــان وضمــان إدخــال مرابيــح مــن الدجــاج .بيــوب،
واليــة نابــل.
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Nadia Sassi, a trainer at the Frinine center,
giving a beekeeping course to learners
including Fatma and a dozen women
from the region. Often, the content of the
courses is oriented towards an incomegenerating activity to facilitate the economic
development of the beneficiaries and their
autonomy. In the agricultural region of
Frinine, women are trained in beekeeping
with the aim of producing their own
honey. They have formed an Agricultural
Development Group to organize their
activity collectively. Adult education center
of Frinine, governorate of Nabeul.
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The world is not.
The world is being ,
is in permanent becoming.
I am not just an object of
history, I am its subject
Paulo Freire, Pedagogy of autonomy, edition Érès, 2013.

.العالم ليس كذلك
انــه بصــدد التشــكل وفــي صيــرورة
،أنــا لســت شــيئا مــن التاريــخ-دائمة
بل انا موضوعه
2013 ،  طبعة ايريس،  بيداغوجيا االستقاللية،باولو فريري
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تراجــع فيرديــن دروس اللهجــة التونســية فــي منزلهــا
فــي نــور جعفــر.
بــدأت فيرديــن فــي تعلــم اللهجــة التونســية مــع
فرانســيس عنــد وصولهــا إلــى تونــس بعــد قضــاء
عــدة أشــهر فــي صفاقــس .يطلــب منهــا الكثيــر
مــن أصدقائهــا اليــوم مســاعدتهم للتواصــل مــع
التونســيين .وأصبحــت رئيســة للتجمــع النســائي فــي
حيهــا.

Verdine studying her Tunisian dialect
lessons at home in Nour Jaafer.
Verdine began learning the Tunisian
dialect with Francis upon arriving in
Tunis, after spending several months in
Sfax. Many of her friends are asking her
today to facilitate communication with
Tunisians. She became the president
of the women’s collective in her
neighborhood.

تعــد زينــة المــاوي التقليديــة لعائلتهــا بمســاعدة
ابنتيهــا اللتيــن تســاعدان فــي األعمــال اليوميــة
المنزليــة .تكرونــة ،واليــة الــكاف.
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Zina prepares traditional Mlaoui for
her family with the help of her two
daughters, who help with the daily
house chores. Takrouna, governorate
of Kef.
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The Takrouna agricultural development
group (GDA), surrounded by the Aleppo
pine forest which burned down in
August 2021. Takrouna is an isolated
village located north-west of Kef, a few
kilometers from the Algerian border.
Marked by tremendous inequality, it
suffers in particular from a very high
illiteracy and early school dropout rates.
In recent years, the region has also
suffered the consequences of global
warming, with an increase in fires and
the drying up of phreatic zones.
مجمــع تكرونــة للتنميــة الفالحيــة محــاط بغابــات
الزڤوڤــو (شــجر الصنوبــر الحلبــي) التــي احترقــت فــي
أوت  .2021تكرونــة هــي قريــة منعزلــة تقــع شــمال
غــرب الــكاف ،علــى بعــد بضعــة كيلومتــرات مــن
الحــدود الجزائريــة .وتعانــي تكرونــة مــن التهميــش
الشــديد ،وال ســيما مــع ارتفــاع معــدل األميــة
والمغــادرة المبكــرة لمقاعــد الدراســة .عانــت
ً
المنطقــة أيضــا فــي الســنوات األخيــرة مــن عواقــب
االحتبــاس الحــراري مــع زيــادة الحرائــق وجفــاف
منســوب الميــاه الجوفيــة.
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يتعلــم علــي اســتعمال الكمبيوتــر
ومـعالـــجة الكلمـــات فــي المـــركز
الثقافــي دار الشــباب بقربــة.
التحــق علــي بجمعيــة قربــة لتعليــم
الكبــار عــام  2004لتلقــي دورات محــو
األميــة ،ممــا أتــاح لــه التقــدم فــي
حياتــه المهنيــة مــن رتبــة موظــف

إلــى مديــر فــي بلديــة قربــة .يمكننــي
قــراءة المســتندات باللغــة العربيــة،
ويمكننــي دفــع فواتيــر الكهربــاء علــى
ســبيل المثــال .تعلمــت التواصــل بشــكل
أفضــل مــع اآلخريــن وإجــراء اتصــاالت مــع
مختلــف األشــخاص بفضــل البرنامــج».

to improve his daily life and
learn to communicate better
with those around him and
his children who immigrated
to Europe to study. “I can
;read documents in Arabic
I can pay my electricity bills
for example. Thanks to the
program, I learned to communicate better with others
and to make connections
with various people”.
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Adult Education for training
and learning with women from
urban and rural areas: literacy, participation in civic life,
health and hygiene, combating
violence, and socio-economic
 integration through incomegenerating activities such as
crafts.

Ali learning IT and word processing in the Dar Chebab
Cultural Center in Korba.
Ali joined the Korba Adult
Education
Association
in 2004 to take literacy
courses, allowing him to
progress in his professional
life, moving up from being
a laborer to being a work
supervisor at the municipality of Korba. His goal was

وصــول متعلمتيــن إلــى دار النســاء
التــي يديرهــا االتحــاد الوطنــي للمــرأة
التونســية بالقيــروان لحضــور دورة
فــي محــو األميــة .يتعــاون مركــز
التعليــم التابــع لالتحــاد الوطنــي
للمــرأة التونســية فــي القيــروان
مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة،
وال ســيما المركــز الوطنــي لتعليــم

Two learners arrive at the
Women’s House managed by
the National Union of Tunisian Women in Kairouan for
a literacy course. The UNFT
Kairouan learning center collaborates with the Ministry
of Social Affairs, more specifically, the National Center for

الكبــار وتدريــب وتعليــم النســاء مــن
المناطــق الحضريــة والريفيــة ،علــى محــو
األميــة والمشــاركة في الحيــاة المدنية
والصحــة والنظافــة ومجابهــة العنــف
والتكامــل االجتماعــي واالقتصــادي مــن
خــال األنشــطة المــدرة للدخــل ،مثــل
الحــرف اليدويــة.
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علي بن كريم

Ali Ben Kraïem

علــي هــو أصيــل قربــة ،جنــوب الوطــن القبلــي ،الواقعــة

Ali is from Korba south of the Cap Bon, about
twenty kilometers from Nabeul. While a municipal
employee of the city, Ali decided to join the
program of the Korba Literacy Association in 2004.
His goal was to improve his daily life and learn to
better communicate with those around him and his
children who emigrated to Europe for their studies.
“I can read documents in Arabic; I can pay my electricity
bills for example. Through the program, I learned to
communicate better with others and connect with
”diverse people.

كمــا مكنــه البرنامــج مــن التطــور فــي حياتــه المهنيــة

The program also allowed him to progress
professionally by moving from laborer to works
supervisor. Now retired, Ali volunteers at a travel
agency. He accompanies groups to different
destinations such as Mecca, Turkey, Morocco, or
Algeria.

علــى بعــد عشــرين كيلومتــرا مــن نابــل .عندمــا كان
يعمــل موظفــا بلديــا بالمدينــة ،قــرر االنضمــام إلــى
برنامــج جمعيــة قربــة لمحــو األميــة فــي عــام .2004
كان هدفــه تحســين حياتــه اليوميــة وتعلــم التواصــل
بشــكل أفضــل مــع المحيطيــن بــه ومــع أبنائــه الذيــن
هاجــروا إلــى أوروبــا الســتكمال دراســتهم« .يمكننــي
اآلن قــراءة المســتندات باللغــة العربيــة ،ويمكننــي دفــع
فواتيــر الكهربــاء علــى ســبيل المثــال .تعلمــت مــن خــال
البرنامــج التواصــل بشــكل أفضــل مــع اآلخريــن وإقامــة
عالقــات مــع مختلــف األشــخاص».

واالرتقــاء مــن رتبــة موظــف إلــى رتبــة مديــر .هــو اآلن
متقاعــد وهــو متطــوع فــي وكالــة اســفار ،يقــوم
بمرافقــة مجموعــات إلــى وجهــات مختلفــة مثــل مكــة
المكرمــة أو تركيــا أو المغــرب أو الجزائــر.

«علــى المســتوى اإلنســاني،
أشــعر بأننــي أتأقلــم بشــكل
أفضــل وأن النــاس يقدروننــي
أكــث».
بعــد  4ســنوات مــن التدريــب المهنــي ،أصبــح علــي عضــوا
فاعــا فــي جمعيــة تعليــم الكبــار .أصبــح أميــن المــال
فــي عــام  2008وشــارك فــي العديــد مــن األنشــطة
مثــل الرحــات والنزهــات واالجتماعــات ومــا إلــى ذلــك.
يمثــل ذلــك طريقــة لنقــل مــا تعلمــه هــو نفســه ،وليــس
ذلــك فحســب ،بــل ويشــارك فــي تطويــر الجمعيــة كــي
تصــل إلــى أشــخاص جــدد« .أعطتنــي هــذه التجربــة
اإلرادة للمشــاركة .إنــه نــوع مــن االعتــراف بالفضــل

“On a human level, I feel that
I fit in better and that people
”appreciate me more.
After 4 years of learning, Ali became an active
member of the Adult Education Association. He
became treasurer in 2008 and was involved in many
activities: excursions, outings, meetings, etc. For
him, it is a way to transmit what he has learned as a
beneficiary but also to participate in the development
of the association to reach new people. “It was this
experience that led to my involvement. It is a kind of
”gratitude to the association that gave me everything.

للجمعيــة التــي منحتنــي كل شــيء».
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بالنســبة إلــى حنــان حســونة ،رئيســة الجمعيــة« ،طــور

For Hanène Hsouna, Chairwoman of the association,
“Ali has specially developed his capacity for sociability
and openness to others. He also gradually acquired
self-confidence allowing him to assert himself as a
community actor both in the professional context of
the municipality where he was one of the educated
workers and in the more general framework of the
local community. Above all, I noticed a change in the
way he intervened and spoke. He imposed himself
more and more in his environment. In terms of financial
management, Ali has acquired a know-how that allows
him to make quite complex calculations. It is now up to
”!him to give us courses to pass on his management skills

تســلط تجربــة علــي الضــوء علــى النتائــج المفيــدة

Ali’s experience illustrates the positive results of
Adult Education in the daily lives of learners.

علــي مبدئيــا قدراتــه علــى التواصــل االجتماعــي
ً
واالنفتــاح علــى اآلخريــن .كمــا اكتســب تدريجيــا بعــض
الثقــة بالنفــس ممــا ســمح لــه بفــرض نفســه كعنصــر
فاعــل فــي المجتمــع ســواء فــي اإلطــار المهنــي للبلديــة،
حيــث شــغل منصــب وكيــل مــدرب ،وكذلــك اإلطــار العــام
ً
للمجتمــع المحلــي .الحظــت بشــكل خــاص تغيــرا فــي
طريقتــه فــي الخطــاب والتواصــل .لقــد فــرض نفســه
أكثــر فأكثــر فــي بيئتــه .وفيمــا يتعلــق بــاإلدارة الماليــة،
فقــد اكتســب علــي معرفــة فنيــة معينــة تســمح لــه
بإجــراء حســابات معقــدة إلــى حــد مــا .األمــر يرجــع لــه اآلن
ً
إلعطائنــا دروســا يمــرر عبرهــا مهاراتــه اإلداريــة!»

لتعليــم الكبــار فــي الحيــاة اليوميــة للمتعلميــن.
إن مشــاركة علــي لتجربتــه مــن خــال االنخــراط فــي
الحيــاة المدنيــة هــي طريقتــه للمســاهمة فــي نشــر
قيــم تعليــم الكبــار ،وهــي كذلــك دعــوة لألشــخاص
للمشــاركة فــي البرامــج أو االنضمــام إلــى الجمعيــة.
التحــق علــي بالعديــد مــن الجمعيــات ،بمــا فــي ذلــك
«أصدقــاء دار الشــباب» بقربــة ،وهــي جمعيــة تشــجع
الشــباب علــى المشــاركة فــي األنشــطة الثقافيــة
المختلفــة .يســتاء علــي مــن عــزوف الشــباب عــن مثــل
هــذه الفضــاءات ،ويعتقــد أنــه مــن المهــم توعيتهــم
بوجــود هــذا النــوع مــن الهيــاكل الــذي يمكنهــم مــن
متابعــة األنشــطة غيــر المدرســية والتعــرف علــى
ً
أشــخاص جــدد .ينشــط علــي أيضــا فــي الهــال األحمــر
حيــث يعمــل مضيفــا هنــاك ويهتــم بشــكل أساســي
بتنظيــم مراســم الختــان للصبيــة الصغــار مــن العائــات
المحرومــة ،باإلضافــة إلــى توزيــع الطعــام عليهــم:
«أتنقــل بالدراجــة الناريــة أو بالســيارة لتوزيــع صناديــق
الطعــام للمحتاجيــن .أحــب الحــراك والتنقــل لمســاعدة
اآلخريــن»
ومــع ظهــور أزمــة وبــاء كورونــا ،شــارك علــي فــي عديــد

Sharing his experience by engaging in civic life is his
way of contributing to sharing the values of adult
education but also of inviting people to participate in
programs or join the association.
Ali has joined many associations, including the “Friends
of the Youth Club” in Korba which encourages young
people to take part in various cultural activities. Even
if he regrets the disuse of these places, Ali thinks it
is important to raise awareness about the existence
of this type of structure that allows them to take
extra-curricular activities and meet new people. Ali is
also very active as an animator at the Red Crescent
where he mainly organizes circumcision ceremonies
for boys from disadvantaged families as well as food
banks: “I travel by motorcycle or car to distribute boxes
containing food to people in need. I like to move and
”travel to help others.
With the Coronavirus crisis, Ali participated in many
awareness activities on health prevention and the
distribution of masks.

المبــادرات للتحســيس بســبل الوقايــة مــن المــرض
وتوزيــع الكمامــات الطبيــة.
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Citizenship
تعليـــم
الكبـــــار

adult education
Citizenship education means acting effectively and responsibly
at the local, national, and global levels for a more peaceful,
more sustainable world. It is acting individually or collectively,
it is adopting ethically responsible behavior, getting involved,
and acting.

على المواطنة
يعنــي تعليــم المواطنــة أخيــرا التصــرف بفاعليــة
ومســؤولية علــى المســتويات المحليــة والوطنيــة
والعالميــة مــن أجــل بنــاء عالــم يســوده الســام
وأكثــر اســتدامة .تعنــي المواطنــة أن نتصــرف بشــكل
فــردي أو جماعــي ،وتعنــي التحلــي بســلوك مســؤول
ً
أخالقيــا ،والتدخــل واتخــاذ اإلجــراءات.
عندمــا نتعلــم كيــف نــدرك وكيــف نوجــد ،فإننــا نتحــول
مــن عنصــر راكــد غائــب عــن المشــاركة فــي محيطــه،
إلــى عضــو فاعــل يعمــل مــن أجــل الصالــح العــام.
علــى ســبيل المثــال ،لــم يكتــف علــي بالتعلــم وتلقي
التدريــب المهنــي ،فقــام بتحويــل مــا تعلمــه إلــى
أعمــال مدنيــة مــع مجتمعــه .يعتبــر نقــل المعرفــة
ً
ً
والدرايــة عنصــرا أساســيا فــي تعليــم المواطنــة.
والتزمــت نبيلــة كذلــك بخدمــة العديــد مــن النســاء
اللواتــي كــن يعانيــن نفــس المصيــر فــي مركــز التعلــم
فــي منطقتهــا حتــى يتعلمــن ويفهمــن كيفيــة
ً
التصــرف حتــى «ال يحــدث ذلــك مــرة أخــرى أبــدا» .وبعــد
االنخــراط فــي أنشــطة مــدرة للدخــل للحصــول علــى
اســتقاللها المالــي ،قامــت كذلــك بتعليــم هــؤالء
النســاء لكــي يتبعــن دربهــا.
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When we learn to know and to be,
we, therefore, learn to go from being a
passive member of a community, with
no participation in our surroundings,
to being an active member, acting for
the general good.
For example, it was Ali who not
only learned and received learning
but transformed learning into civic
actions within his community. This
transfer of knowledge and know-how
is an essential element of citizenship
education.
It is also Nabila, who put her
commitment at the learning center
in her locality, at the service of many
women suffering the same fate, so
they may learn and understand how
to act so that “it never happens again”.
It is also she who, after embarking on
income-generating activities to gain
her financial independence, raised
awareness for these women to follow
a similar path.

02

تعلم أن تكون فاعل

Learning to do

48

50

51

In the sewing workshop of the adult training
and education center of the National Union
of Tunisian Women in Kairouan, Meriem is
being assisted by her trainer in preparing
the cut of a case that she is going to craft.
Meriem trained for a year in the sewing
workshops in the center of Kairouan to
learn how to sew any clothing type. At the
same time, she took courses on personal
development and business creation.

فــي ورشــة الخياطــة بمركــز التكويــن وتعليــم الكبــار
باالتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية بالقيــروان ،تســتعد
مريــم مــع مدربتهــا لقصــة المقلمــة التــي ســتقوم
بخياطتهــا .تدربــت مريــم لمــدة عــام فــي ورش الخياطــة
وســط القيــروان لتتعلــم كيفيــة خياطــة جميــع أنــواع
المالبــس .فــي الوقــت نفســه ،شــاركت فــي دورات فــي
تطويــر الــذات ودورات فــي إنشــاء المشــاريع واألعمــال
التجاريــة.

Sewing workshop, UNFT
Training Center in Kairouan.
ورشــة الخياطــة بمركــز التكويــن التحــاد
المــرأة التونســية بالقيــروان.
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تقــوم نبيلــة بتجفيــف حبــات الكسكســي علــى ســطح منزلهــا
فــي نعســان.
لــم تلتحــق نبيلــة بمقاعــد الدراســة مــن قبــل .وقــد تعلمــت
القــراءة والكتابــة فــي المركــز الفالحــي بشــبدة ،ثــم قــررت
الشــروع فــي االشــتغال علــى الحــرف اليدويــة التــي تبيعهــا
فــي األســواق أو للتجــار المحلييــن .يتيــح لهــا هــذا النشــاط
ً
المــدر للدخــل اســتقالال ماليــا ويســاعدها علــى تلبيــة احتياجــات
أســرتها .نعســان ،واليــة بــن عــروس.
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Nabila drying the grains of couscous on the
roof of her house in Nâassen.
Nabila has never been to school. She learned
to read and write at the agricultural center
of Chbedda, then decided to embark on the
business of handicrafts that she sells in the
markets or to the local traders. This profitable
activity allows her to become financially independent, and to provide for her family’s needs.
Nâassen, governorate of Ben Arous.
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As of September of 2020, Meriem has opened
her own sewing workshop in her neighborhood
in Kairouan, to be able to design her first creations and to kick-off her business. She decided
to settle near her children’s school to make
everyday life easier. Thanks to her project, she
was able to create her own business and today,
she is able to provide additional income to help
her family.

يشــارك فرانســيس ،مــع عشــرات اإليفوارييــن
اآلخريــن ،فــي اليــوم األول مــن التدريــب فــي اللحــام
الصناعــي بتمويــل مــن جمعيــة القيــادة والتنميــة فــي
إفريقيــا .مركــز تكويــن المهــن الصناعيــة بمونبليزيــر،
واليــة تونــس.
بالنســبة إلــى فرانســيس ،فــإن تعلــم أنشــطة
مهنيــة جديــدة سيســمح لــه بتطويــر مهاراتــه فــي
القطاعــات ذات الطلــب المرتفــع .العمــل هــو أيضــا
عامــل مهــم فــي االندمــاج فــي تونــس.

With a dozen other Ivorians, Francis is taking
part in his first day of training in industrial
welding, financed by the ALDA association.
Training center for industrial trades, Montplaisir,
governorate of Tunis.
For Francis, learning new professional activities
will allow him to develop his skills in jobs
that are on high demand. Working is also an
important factor in integrating in Tunisia
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منــذ ســبتمبر  ،2020افتتحــت مريــم ورشــة الخياطــة
الخاصــة بهــا فــي حيهــا بالقيــروان لتتمكــن مــن
حياكــة أولــى تصميماتهــا والبــدء بنشــاطها .قــررت
االســتقرار بالقــرب مــن مدرســة أطفالهــا لتســهيل
الحيــاة اليوميــة .بفضــل مشــروعها ،تمكنــت مــن
إنشــاء نشــاطها التجــاري الخــاص ،وهــي اليــوم
تســاعد فــي توفيــر دخــل إضافــي لعائلتهــا.
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فرانسيس جوجوا
ُ
ً
غالبــا مــا تعتبــر تونــس معبــرا للوصــول إلــى أوروبــا ،فقــد
شــهدت زيــادة فــي عــدد الرعايــا األجانــب الراغبيــن فــي
االســتقرار هنــاك علــى مــدار الســنوات العشــر الماضيــة.
ً
لكــن هــؤالء غالبــا مــا يواجهــون عقبــات تحــول دون
اندماجهــم فــي المجتمــع التونســي ،ال ســيما فيمــا
يتعلــق بظــروف عملهــم.
ليــس مــن شــيم فرانســيس وفيرديــن الشــعور
باإلحبــاط فــي مواجهــة المصاعــب ،لقــد تمكنــا مــن
ً
اغتنــام الفــرص التــي أتاحــت لهمــا المضــي قدمــا حتــى
لــو ظــل وضعهمــا غيــر مســتقر فــي تونــس.
يتعلم فرانسيس الحديث باللهجة التونسية

Francis Gogoua
Often considered as a step to reach Europe,
Tunisia has seen, over the past ten years, an
increase in the number of foreign nationals
wishing to settle there. But the latter often face
obstacles hindering their integration into Tunisian
society, particularly regarding their working
conditions.
Francis and his friend Verdine are not the kind
that gets discouraged in the face of difficulties.
They were able to seize opportunities that
allowed them to progress even if their situation
in Tunisia remains unstable.
Francis is learning Tunisian:

«انقطعت عن الدراسة في
ساحل العاج لقساوة الظروف.
ً
ً
كنت سعيدا جدا بعودتي إلى
مقاعد الدراسة وبإمساك
القلم مجددا»
ً
فــي عــام  ،2017غــادر فرانســيس ســاحل العــاج هربــا
مــن القمــع ضــد النشــطاء الطالبييــن المنخرطيــن فــي
المعارضــة .كان يحلــم بالذهــاب إلــى أوروبــا والتمتــع
بحيــاة أفضــل .جــاء إلــى تونــس وانتهــى بــه المطــاف
فــي صفاقــس بمســاعدة شــبكة مــن ســاحل العــاج
تنشــط هنــاك.
وحصــل أخيــرا علــى بطاقــة الجــئ سياســي واســتقر
فــي تونــس .ســرعان مــا بــدأ العمــل فــي مواقــع
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“I had to leave school in Ivory
Coast because I did not have
the resources to continue my
studies. I was so happy to pick
up the pen again”.
In 2017, Francis left Ivory Coast to flee the
crackdown on student activists engaged in the
opposition. His dream: to reach Europe and enjoy
a better life. He transited through Tunisia and
ended up in Sfax, helped by a well-established
Ivorian network there.
Eventually, he obtained his political refugee card
and settled in Tunis. He quickly began working on
construction sites where the demand for labor
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ً
البنــاء ،حيــث كان الطلــب علــى العمالــة مرتفعــا .ثــم
بــدأ بــإدراك الفجــوة الموجــودة فــي عقليــة النــاس،
وقــرر تعلــم اللهجــة التونســية .كان يطمــح إلــى فهــم
أساســيات لهجــة البلــد الــذي يرغــب فــي االســتقرار
فيــه بشــكل دائــم ،والتمكــن منهــا .وبالنســبة لــه ،فــإن
االندمــاج يتطلــب تعلــم اللهجــة التونســية والحصــول
علــى وظيفــة ،لذلــك يقــوم بالمشــاركة فــي الــدورات
التدريبيــة لجمعيــة «آلــدا» التــي تقــدم دورات تونســية
ً
ً
وتدريبــا مهنيــا يهــدف إلــى الوظائــف ذات الطلــب
المرتفــع.
بــل إن رغبتــه فــي االندمــاج تمتــد إلــى أبعــد مــن ذلــك،
فهــي تنبنــي أساســا علــى مشــاركته فــي العمــل
التطوعــي والتزاماتــه مــع جماعتــه والتونســيين.
وهــو منخــرط فــي جمعيــة إيفواريــة تعمــل علــى تعزيــز
المســاعدة المتبادلــة والتضامــن بيــن األعضــاء ،وتســعى
إلــى حــل النزاعــات مــع التونســيين ،ســواء كانــت فــي
الحيــاة اليوميــة وفــي العمــل ،ومــع الســلطات كذلــك.
بالنســبة لفرانســيس ،فــإن الحفــاظ علــى الحــوار للحــد من
النزاعــات هــو الســبيل الوحيــد لبنــاء التكامــل المجتمعــي.
ولهــذا يقــوم بالمشــاركة فــي العديــد مــن األنشــطة
التوعويــة فــي منطقتــه بنــور جعفــر (رواد) مــع جماعتــه
وكذلــك فــي الحــي الــذي يســكن فيــه« .التصــرف
كمواطــن يعنــي معرفــة واحتــرام قوانيــن وعــادات البلــد
الــذي تعيــش فيــه».
تعلــم فرانســيس أن الحيــاة اليوميــة تتخللهــا العديد من
المشــاق والمصاعــب وعــدم االســتقرار وانعــدام األمــن
أو غيــاب الوضــع القانونــي .وتدفــع هــذه المشــاكل
بالعديــد مــن النــاس إلــى محاولــة العبــور غيــر القانونــي
للبحــر األبيــض المتوســط باتجــاه أوروبــا .قــررت فيرديــن
البقــاء فــي تونــس بعــد مواجهتهــا لصدمة أثنــاء محاولة
مماثلــة .وهــي تــدرس اليــوم اللهجــة التونســية بمعيــة
فرانســيس« .لقــد تعلمــت بضع كلمات عندمــا كنت أعمل
لــدى عائلــة صفاقســية .لكــن عندمــا وصلــت إلــى تونــس،
نســيت مــا تعلمتــه» .أصبحــت فيرديــن التــي تتقــن اللهجة
التونســية معروفــة فــي حيهــا .يمكنهــا اآلن الترجمــة
ألصدقائهــا عندمــا يريــدون التحــدث إلــى التونســيين.
«عندمــا أمــر فــي الحــي ،تطــل الوجــوه إللقــاء التحيــات،
ويعجبنــي هــذا األمــر».
يعــرف فرانســيس وفيرديــن اآلن أن تونــس هــي أرض
الفــرص ،حيــث يمكنهــم اليــوم التفكيــر فــي العيــش
فــي كنــف الســام.
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was high. He then became aware of the gap
that existed in mentalities and decided to learn
Tunisian. His goal: to understand and know the
basics of the language of the country in which he
wishes to settle permanently. Given that for him,
integration requires learning the language and a
profession, he participated in the training offered
by the African Leadership and Development
Association (ALDA) which offers Tunisian lessons
and professional training focused on highdemand jobs.
His desire for integration goes further. Going
through his involvement in volunteering and
his commitment between his community and
Tunisians. He is involved in an Ivorian association
that promotes mutual aid and solidarity between
members and seeks to resolve conflicts with
Tunisians, in everyday life, at work, and also
with the authorities. For Francis, maintaining
a dialogue to reduce conflicts is the key to
promoting the integration of the community. He
participates in many awareness-raising actions in
his neighborhood of Nour Jaafer (Raoued) with
his community and also in his neighborhood. “To
have a civic behavior is to know and respect the laws
and customs of the country in which one lives”.
Francis learned from life that the difficulties
of everyday life, precariousness, permanent
instability, lack of security, or lack of legal status,
push many people to attempt the illegal crossing
of the Mediterranean to Europe. Traumatized by
one of these experiences, Verdine, a close friend
of him, decided to stay in Tunisia. She’s taking
along with Francis the lessons of Tunisian dialect.
“I had learned a few words when I was working
for a Sfaxian family. But when I arrived in Tunis, I
lost the practice”. By speaking Tunisian, Verdine
became famous in her neighborhood. She can
now translate for her friends when they want to
talk to Tunisians.
“When I pass through the neighborhood, heads
come out to greet me, I love it”.
Francis and Verdine now know that Tunisia is
a land of opportunities where they can now
consider living more serenely.
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تقــوم فيرديــن بالتســوق لهــذا اليــوم فــي ســوق
رواد .أتــاح لهــا تعلــم اللهجــة التونســية سالســة فــي
المعامــات اليوميــة وبالتالــي تســهيل التواصــل مــع
التونســيين .أصبحــت فيرديــن مشــهورة فــي حيهــا.
يمكنهــا اآلن ترجمــة اللهجــة التونســية ألصدقائهــا عندمــا
يحتاجــون ذلــك« .عندمــا أمــر فــي الحــي ،تطــل الوجــوه
إللقــاء التحيــات ،ويعجبنــي هــذا األمــر».

Verdine does her shopping for the day at
the Raoued market. Learning the Tunisian
dialect comforted her in speaking on a daily
basis and thus facilitated contact with Tunisians. Verdine has become famous in her
neighborhood. She can now translate the
language to her friends when the need
arises. “When I walk in the neighborhood,
heads pop-up to greet me, I love that”.
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Zina checking the irrigation system she has
set up to bring water from the source to
her home.
The region of Takrouna is known for its
rich biodiversity, but it has suffered the
consequences of global warming for
several years (more fires, drying up of water
sources, etc.).
Zina has been able to adapt to these
constraints and to the limited means of
development. The spring water allows her
to irrigate her plot, where she can harvest
fruits and vegetables for her personal
consumption or to sell them in the markets
of the region.
تتحقــق زينــة مــن نظــام الــري الــذي قامــت بتركيبــه لجلــب
الميــاه مــن العيــن إلــى منزلهــا.
تشــتهر منطقــة تكرونــة بثــروة تنوعهــا البيولوجــي،
لكنهــا عانــت مــن عواقــب االحتبــاس الحــراري لعــدة
ســنوات (المزيــد مــن الحرائــق وجفــاف مصــادر الميــاه ،إلــخ).
تمكنــت زينــة مــن التكيــف مــع هــذه القيــود ووســائل
التنميــة المحــدودة .تســمح لهــا ميــاه الينابيــع بــري أرضها
حيــث يمكنهــا حصــاد الفاكهــة والخضــروات الســتهالكها
الشــخصي أو بيعهــا فــي أســواق المنطقــة.
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Education is essential to forge
global citizenship and build
peaceful societies.
From UN Secretary-General Ban Ki-moon›s speech for the
International Day of Peace, Sept. sept. 2019.

التعليــم ضــروري لبنــاء المواطنــة
.العالمية وبناء مجتمعات مسالمة
.2019  سبتمبر.  بمناسبة اليوم العالمي للسالم، بان كي مون،من خطاب االمين العام لالمم المتحدة
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In the adult education center of Mejel Bel
Abbès, the learners put into practice the
techniques of artisanal masks which will
then be distributed in the districts of the
city and in medical establishments.

فــي مركــز تعليــم الكبــار فــي ماجــل بلعباس،
تقــوم المتعلمــات بتطبيــق وممارســة
التقنيــات اليدويــة لصناعــة األقنعــة التــي
ســيتم توزيعهــا بعــد ذلــك فــي أحيــاء
المدينــة وفــي المؤسســات الطبيــة.

69

68

Zina collects lavender from the region, it
will be used for the distillation of essential
oil essences. Zina is part of a 40-woman
group who received training in this field,
and she joined the agricultural development
group to collectively organize their activity.
Takrouna.

تصنــع عروســية األقنعــة فــي المركز .يتــم تخصيص
أغلبهــا للتوزيــع فــي مستشــفيات المدينــة ومراكــز
التعلــم المختلفــة ،ويتــم كذلــك توزيعهــا فــي
المناطــق المجــاورة لهــا .مركــز ماجــل بلعبــاس
لتعليــم الكبــار.

Aroussia manufacturing the masks in the
center. The majority of them are intended
for distribution in city hospitals and various learning centers, but also in the
neighboring area. Mejel Bel Abbès Adult
Education Center.
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تجمــع زينــة الخزامــى مــن المنطقــة الســتخدامها
فــي تقطيــر خالصــات الزيــت العطــري .زينــة هــي
عضــوة فــي مجموعــة تتكــون مــن  40امــرأة تلقيــن
تدريبــات فــي هــذا المجــال ،وانضممــن إلــى مجمــع
التنميــة الفالحيــة لتنظيــم نشــاطهن بشــكل
جماعــي .تكرونــة.
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عروسية العجالني
تعيــش عروســية فــي منطقــة الحــي الجديــد وســط
ماجــل بلعبــاس وتعمــل هنــاك .تقــوم بالتدريــب علــى
صنــع المرڤــوم فــي مركــز تعليــم الكبــار ،وهــو أســلوب
الســجادة التونســية التقليديــة .وقــد تعلمتــه شــفويا
عــن عائلتهــا ،وتقــوم هــي بدورهــا بنقــل كل أســرار
هــذه الصناعــة.
كانــت عروســية تتــردد علــى هــذا المركــز لمــدة 10
ســنوات ،وقــد شــهدت تحــوال فــي حياتهــا بفضلــه.
وبفضــل نفاذهــا إلــى األنشــطة الرئيســية ،بــدأت
عروســية بتلقــي دورات لمحــو األميــة لمــدة عاميــن مــن
أجــل تحســين المفاهيــم األساســية التــي لــم تتقنهــا
مثــل القــراءة والقيــاس والحســاب .وشــاركت فــي
الوقــت نفســه فــي العديــد مــن ورش العمــل والــدورات
التوعيــة حــول التربيــة المدنيــة وحقــوق المــرأة وتقنيــات
االتصــال فــي فــن الخطابــة...

Aroussia lives in the Hay Jedid neighborhood in
the center of Mejel Bel Abbès. She also works
there. She trains members at the Adult Education
Center in the making of Margoum, a traditional
Tunisian carpet style, this art was taught to her
orally by her family, and which she is now passing
on all the secrets.
Aroussia has been attending the center for 10
years and she has been transformed by it. Taking
advantage of access to the main activities, she
began by taking literacy classes for two years
to improve the basic notions of which she had
little command such as reading, measuring, and
calculating. At the same time, she attended
numerous awareness workshops and courses on
civic education, women’s rights, communication
techniques for public speaking...

علــى مــر الســنين ،اكتســبت

Over the years, Aroussia has
gained confidence to the
point of becoming a true
ambassador for the center,
encouraging people from
her neighborhood to come to
participate in activities and
take literacy classes.

وبــاء كورونــا طاقتهــا ،بــل علــى العكــس ،فقــد

Aroussia is pragmatic and the Covid crisis did
not shake her energy, on the contrary. With her
friend Oumezzine and a group of women from the
center, Aroussia started making cloth masks for
schools, hospitals, and other centers but also their
entourage, their family, and their neighborhood.
The group manufactures about 150 masks a day
in a well-established organization. Oumezzine

عروســية درجــة مــن الثقــة جعلــت
منهــا ســفيرة فعليــة للمركــز،
وشــجعت النــاس مــن حيهــا
علــى القــدوم والمشــاركة فــي
األنشــطة ودروس محــو األميــة.
لــدى عروســية نزعــة عمليــة وواقعيــة ،لــم يســلبها
شــرعت بمعيــة صديقتهــا أم الزيــن وثلــة مــن النســاء
مــن المركــز فــي صنــع أقنعــة مــن القمــاش للمــدارس
والمستشــفيات والمراكــز األخــرى ،وكذلــك لعائالتهــم
وحيهــم ومــن جاورهــم .تقــوم هــذه المجموعــة
ً
ً
بصنــع حوالــي  150قناعــا يوميــا بنظــام منقطــع النظيــر.
تقــوم أم الزيــن بخياطــة األقنعــة فــي آلــة الخياطــة،
بينمــا تهتــم عروســية باللمســات األخيــرة والكــي .لكــن
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Aroussia Ajlani
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جهــود هــؤالء النســاء الديناميكيــات ال تقتصــر علــى
األقنعــة فقــط.
شــاركت عروســية مــع متعلمــات اخريــات فــي العديــد
مــن الــدورات التوعويــة التــي قدمهــا طبيــب حــول أزمــة
فيــروس كورونــا واإلجــراءات االحترازيــة التــي يجــب
اتخاذهــا .واســتطاعت بدورهــا أن تشــرح لقاطنــي الحــي
اإلجــراءات واالحتياطــات لتجنــب اإلصابــة بالفيــروس.
المهــم بالنســبة لهــا هــو المشــاركة فــي هــذه
القضيــة الوطنيــة لمســاعدة البــاد علــى مواجهــة
األزمــة ودعــم مجتمعهــا.
ينقــض عليهــا الجيــران فــي حيهــا عندمــا تبــدأ بتوزيــع
ً
األقنعــة أثنــاء ســيرها فــي الشــارع .دائمــا مــا تنتهــز
عروســية هــذه الفرصــة لحــث النســاء علــى الذهــاب إلى
المركــز .فهــي تعلــم مــن خــال تجربتهــا الشــخصية أن
الخطــوة األولــى هــي دائمــا الخطــوة األصعــب .لكــن
رســالة عروســية تصــل إلــى اآلذان ،وعروســية هــي
مثــال حــي ا .شــهدت النســاء فــي الحــي تغيرهــا خــال
 10ســنوات .لقــد أصبحــت أكثــر اســتقاللية فــي حياتهــا
اليوميــة وأكثــر ثقــة بالنفــس وأكثــر فائــدة لآلخريــن،
ً
ً
لقــد أضحــت نموذجــا حقيقيــا للتحــول ومثــاال يحتــذى بــه.
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sews the masks by machine, while Aroussia
takes care of the finishing and ironing. But these
dynamic women do not just hand out masks.
With other learners, Aroussia attended several
awareness courses presented by a doctor on
the Coronavirus crisis and social distancing
measures to be applied. She was, in turn, able
to explain to the neighborhood the procedures
and precautions to prevent catching the virus.
What matters for her is participating in a national
cause, helping the country face the crisis, and
supporting her community.
In her area, her neighbors come looking for her
when she begins handing out masks down her
street. Aroussia always takes this opportunity
to put in a word to encourage women to go
to the center. She knows, having experienced
it herself, that it is always the first step that is
the hardest. But communication does succeed,
Aroussia is living proof of this. The women of
the neighborhood have seen her change over 10
years. She has become much more autonomous
in her daily life, more self-confident, more useful
to others, a real model of transformation, a role
model to follow.
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Aïcha is the oldest in the family. She
participated in the agricultural development
group (GDA) training with her neighbor
Zina. Aïcha is preparing for the olive picking
season with her step-daughters, whom
she regularly motivates to attend adult
education classes at Takrouna’s GDA.

فاطمــة تتحقــق مــن ســامة وصحــة النحــل فــي
ً
خالياهــا .تعــرف فاطمــة أن النحــل مهــم جــدا
للتنــوع البيولوجــي .فللنحــل دور رئيســي فــي تلقيــح
ً
المحاصيــل واألزهــار البريــة ،ممــا يجعلهــا عنصــرا
ً
أساســيا لبقائهــا علــى قيــد الحيــاة .قريــة بيــوب.

Fatma checking on the health of the bees
in her hives. Fatma knows that bees are
very important for biodiversity. Their
major role in the pollination of crops and
wild flowers makes them an essential
element for survival. Bayoub village.
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عائشــة هــي األكبــر ســنا فــي العائلــة .وتلقــت
تدريبــا مــن مجمــع التنميــة الفالحيــة مــع جارتهــا
زينــة .تســتعد عائشــة لموســم جنــي الزيتــون
مــع ربيباتهــا اللواتــي تحفزهــن علــى حضــور دروس
تعليــم الكبــار التــي تيقدمهــا مجمــع التنميــة
الفالحيــة فــي تكرونــة.
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فاطمـــة بن عطـيـة
تعيــش فاطمــة فــي مزرعــة تقــع فــي قريــة بيــوب
الصغيــرة علــى بعــد  4كيلومتــرات مــن وســط نابــل.
ً
إلــى حــد  4ســنوات مضــت ،كانــت تهتــم حصريــا بالمنــزل
وأطفالهــا وقطــع أراضيهــا الزراعيــة .ولكــن كانــت لديهــا
طموحــات أخــرى ،وقــد أرادت أن تتطــور وتتــدرب.

Fatma Ben Ataya
Fatma lives on a farm in the small village of
Bayoub 4 km from the center of Nabeul. Until
4 years ago, she was exclusively a homemaker,
looking after her children and her farm plots.
But Fatma had other ambitions, she wanted
to evolve, to receive training.

كانــت فاطمــة تتنقــل مشــيا علــى األقــدام يوميــا
لمــدة ســنتين إلــى مركــز تعليــم الكبــار فــي فرينيــن،
لتلقــي دروس محــو األميــة وتعلــم أساســيات الكتابــة
ً
والقــراءة .لكــن المركــز قــدم كذلــك تدريبــا علــى تربيــة
النحــل ،وكان ذلــك حافزهــا فــي المقــام األول .ولــم
تتــردد فاطمــة ،فانضمــت إلــى مجمــع التنميــة الفالحية
ا الــذي يجمــع بيــن المعــارف والتدريــب علــى المعــدات،
وينظــم بشــكل جماعــي تطويــر نشــاط تربيــة النحــل.
وقــد تابعــت فاطمــة تدريبهــا بــكل جوارحهــا.

تمتلــك فاطمــة اليــوم  9خاليــا
نحــل

علــى

أرضهــا

الزراعيــة

وســط أشــجار البرتقــال وحقــول
البطاطــا.
خــال موســم جيــد ،يمكــن لهــا أن تجنــي بيــن  18و20
كاف ،لكنهــا
كيلوغــرام مــن العســل .ال يــزال هــذا غيــر
ٍ
تفضــل الجــودة علــى الكميــة ،وتدعــي بفخــر أن هــذا
العســل عضــوي بالكامــل ،وهــو صديــق للبيئــة.

Every day for two years, Fatma walked to
the Adult Education Center of Frinine to
take literacy classes and learn the basics
of writing and reading. But the center also
offered beekeeping training, which is what
motivated her in the first place, and Fatma
did not hesitate. She joined the Groupement
de Développement Agricole (GDA) which
pools know-how, equipment and collectively
organizes the development of beekeeping
activity, and she followed the training very
strictly.

Today, Fatma owns 9 hives
that she has set up on her
farm plot in the middle of
orange trees and potato
fields.
A good season allows her to harvest 18 to 20
kg of honey. It is still a small quantity but she
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وكانــت فاطمــة مدركــة للمقتضيــات البيئيــة ،وواعيــة
بمــا يتعلــق بمصلحــة اتحــاد الطاقــات .إن انضمامهــا
إلــى المركــز وإلــى األربعيــن مــن مربيــات نحــل أتــاح لهــا
الخــروج مــن عزلتهــا الجغرافيــة واالجتماعيــة .تتبــادل
األفــكار مــع مثيالتهــا مــن المزارعــات وضمــن مجمــع
التنميــة الفالحيــة حــول تربيــة النحــل مــن أجــل تحســين
ً
اإلنتــاج باســتمرار ،ولكــن أيضــا للتفكيــر بشــكل جماعــي
فــي تحســين بيــع المنتجــات .بفضــل شــبكات التواصــل
ً
االجتماعــي ،يمكنهــن التواصــل معــا واالســتفادة مــن
العديــد مــن دروس الفيديــو التــي تشــاركها المدربــة.
كل هــذه التبــادالت المنتظمــة بينهــن تســمح لهــن
بتحفيــز أنفســهن والحفــاظ علــى الروابــط لتطويــر
أنشــطتهن.
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favors quality over quantity and proudly boasts an
organic honey that is nature-friendly.
Fatma is aware of ecological requirements and is also
clear about the interest of united energies. Joining
the center and the forty or so women beekeepers
allowed her to get out of her geographical and
social isolation. With women farmers like her, she
exchanges ideas around beekeeping and within the
GDA to constantly improve production but also to
think collectively about improving sales. Thanks to
social media, they can communicate together and
benefit from many video tutorials shared by the
trainer. All these regular exchanges allow them to
motivate each other and maintain links to develop
their activities.
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Citizenship
تعليـــم
الكبـــــار

adult education
Citizenship education also means learning a sense of belonging
to common humanity, sharing values and responsibilities,
feeling empathy, showing solidarity and respect for differences
and diversity.

على المواطنة

ً
يعنــي تعليــم المواطنــة أيضــا تعلــم الشــعور
باالنتمــاء إلــى إنســانية مشــتركة ومشــاركة
القيــم والمســؤوليات والشــعور بالتعاطــف وإظهــار
التضامــن واحتــرام االختالفــات والتنــوع.

تعنــي المواطنــة تعلــم ثقافــة الســام والالعنــف،
وتكتســب حــس الحــوار والتفــاوض والتوافــق والعمل
الجماعــي .وتعنــي كذلــك احتــرام قواعــد الحيــاة
المشــتركة فــي أي إطــار كانــت .تعنــي المواطنــة أيضا
تعلــم الشــعور بالمســؤولية الفرديــة والجماعيــة،
باختصــار ،تعنــي تعلــم احتــرام اآلخريــن والمواطنــة
الصالحــة ومحاربــة الصــور النمطيــة والتمييــز .كمثــل
فرانســيس ،الــذي يتخــذ مــن ثقافــة الحــوار واالحتــرام
المتبــادل منهجــا ،والــذي اســتطاع بفضــل تعلمــه
للهجــة التونســية وثقافتهــا العربيــة أن يحشــد
ويجمــع مهاجريــن آخريــن مــن جنــوب الصحراءالكبــرى،
وضمهــم لجمعيــات تقــوم بإعــام وتثقيــف
المهاجريــن مــن دول جنــوب الصحــراء الكبــرى مــن أجــل
االندمــاج االجتماعــي والمهنــي فــي تونــس.
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It is learning the culture of peace and
non-violence, it is about acquiring
a sense of dialogue, negotiation,
consensus, and teamwork. It is learning
to respect the rules of living together,
whatever the context. It is about
learning a sense of responsibility, both
individual and collective. In short, it
is learning to respect others, to be
civic-minded, to fight stereotypes and
discrimination. As Francis, who was
guided by a culture of dialogue and
mutual respect and having learned the
language and Arabo-Tunisian culture,
was able to mobilize and bring other
sub-Saharan migrants to associations
that inform and raise awareness of
sub-Saharan migrants for social and
professional integration in Tunisia.

03
تعلـــــــم التعــــــايش

Learning to live
together
84

Zeyneb, Nabila’s daughter, is now
studying at the university to become a
veterinarian. They are discussing her
recent lessons and teachings. Despite
the difficulties and isolation after her
divorce, Nabila and Zeyneb were able to
gain their independence. Nâassen.
 تــدرس اآلن فــي الجامعــة لتصبــح، ابنــة نبيلــة،زينــب
. تتحــاور االثنتــان عــن آخــر مــا درســته.طبيبــة بيطريــة
،تمكنــت نبيلــة وابنتهــا زينــب مــن تحقيق اســتقاللهما
.علــى الرغــم مــن الصعوبــات والعزلــة بعــد الطــاق
.نعســان

86

87

فرانســيس فــي منزلــه مــع فيرديــن وأصدقائــه
يعــدون وجبــة العشــاء .نــور جعفــر ،رواد.

Francis, in his house, with Verdine and
his friends preparing dinner.
Nour Jaafer, Raoued.

لقــد تغيــرت الكثيــر مــن المعطيــات داخــل األســرة.
يعتــرف خالــد ،زوج مريــم ،أن األمــر لــم يكــن يســيرا
فــي
علــى الــدوام .لكنــه يشــارك عــن طيــب خاطــر
ً
األعمــال اليوميــة للمنــزل .لقــد وجــد كالهمــا توازنــا
بيــن نشــاطهما وحياتهمــا الزوجيــة واألســرة.
القيــروان.
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;A lot has changed within the family
Meriem’s husband, Khaled, admits that it
is not always easy.. But he willingly takes
part in the daily chores of the house.
Both have found a balance between
their activity, their married life and
family. Kairouan.
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Aroussia distributes masks made at
the Adult Education center in Mejel
Bel Abbès, to its neighbors. This is an
opportunity to educate them and invite
them to come to the center in order to
strengthen their learning capacity.
تقــوم عروســية بتوزيــع األقنعــة المصنوعــة فــي
.مركــز تعليــم الكبــار فــي ماجــل بلعبــاس علــى جيرانهــا
هــذه فرصتهــا لتحسيســهن ودعوتهــن لاللتحــاق
.بالمركــز مــن أجــل تعزيــز قدرتهــن علــى التعلــم

After 4 years of apprenticeship, Ali
became an active member of the
Association for Adult Education in
Korba. He became treasurer in 2008
and was involved in numerous activities:
excursions, outings, meetings, etc. Today,
the association meets for the elections
of the new office of the association.
For Ali, it is a way of transmitting what
he himself learned as a beneficiary but
also of participating in the development
of the association to reach new people.
“It was this experience that gave birth
to the will to get involved. It is a kind
of recognition towards the association
which gave me everything”.
 أصبــح علــي، ســنوات مــن التدريــب المهنــي4 بعــد
ً
.عضــوا ناشــطا فــي جمعيــة قربــة لتعليــم الكبــار
 وشــارك2008 وتولــى منصــب أميــن المــال فــي عــام
فــي العديــد مــن األنشــطة مثــل الرحــات والنزهــات
 تعقــد، اليــوم...  ومــا إلــى ذلــك،واالجتماعــات
.الجمعيــة اجتماعــا النتخــاب المكتــب الجديــد للجمعيــة
يمثــل هــذا بالنســبة لعلــي ســبيال لنقــل مــا تعلمــه هــو
 وكذلــك للمشــاركة فــي تطويــر الجمعيــة كي،نفســه
 «أعطتنــي هــذه التجربــة.تصــل إلــى أشــخاص جــدد
 إنــه نــوع مــن االعتــراف بالفضــل.اإلرادة للمشــاركة
».للجمعيــة التــي منحتنــي كل شــيء
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Aroussia and Omezine in their neighborhood of Hay Jedid during the distribution of masks. Mejel Bel Abbès.

ّ
أم الزيــن وعروســية فــي حيهــا بحــي
 ماجــل.الجديــد أثنــاء توزيــع الكمامــات
.بلعبــاس
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Francis is a volunteer in the Association
of Ivoirians in Tunisia. He discusses with
members of the Radès office about his
experience in his district of Nour Jaafer.
Many tensions or conflicts can arise
between the Ivorian community and
Tunisians. For Francis, it is important
to raise awareness among Ivoiriens to
promote dialogue during problems in the
neighborhoods where the community
lives.
فرانســيس متطــوع فــي جمعيــة اتحــاد اإليفوارييــن
 يتحــدث مــع أعضــاء مكتــب رادس عــن.فــي تونــس
 يمكــن أن تنشــب.تجربتــه فــي منطقتــه بنــور جعفــر
العديــد مــن النزاعــات أو يحصــل توتــر بيــن الجاليــة
 مــن المهــم لفرانســيس.اإليفواريــة والتونســيين
توعيــة اإليفوارييــن لتعزيــز الحــوار فــي خضــم
.المشــاكل فــي األحيــاء التــي يعيــش فيهــا مجتمعــه

Assuming a responsibility,
however small,
is a learning process that
is part of citizenship.
We are responsible for a task,
and we are responsible to others
Jean Le Gal, Freedom and authority, Freinet pedagogy and discipline.
Bulletin des amis de Freinet #78, January 2003

،ان تحمل المسؤولية
،مهما كانت صغيرة
.هو تعلم جزء من المواطنة
،نحن مسؤولون عن أداء مهمة
.)...( ومسؤولون عنها أمام االخرين
.2003  جانفي،78 #  نشرة اصدقاء فرينيه. بيداغوجية فرينيه واالنضباط،  الحرية والسلطة،جان لوغال
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تتحــدث نبيلــة مــع صليحــة فــي محلهــا
للتقطيــر الحرفــي فــي نعســان .كمــا تلقــت
صليحــة دروس تعليــم الكبــار فــي المركــز
الفالحــي بشــبدة.
كانــت صليحــة ،مثلهــا مثــل نبيلــة ،قــادرة
علــى تحفيــز النســاء فــي منطقتهــن
لتمكينهــن مــن تطويــر قدرتهــن علــى
االســتقالل الذاتــي فــي مركــز االتحــاد
الوطنــي للمــرأة ،علــى الرغــم مــن ترددهــن.
تؤمــن صليحــة بــأن التعلــم ضــروري مثــل

العمــل« .يقــول جيرانــي أنــه مــن العبــث
أن أقطــع كيلومتــرات مشــيا علــى
األقــدام للوصــول إلــى المركــز .بالنســبة
لهــم ،هــذه مضيعــة للوقــت والطاقــة.
لكــن بالنســبة لــي ،فــإن تعلــم القــراءة
والكتابــة هــو طريقــة تســمح لــي بتحســين
مشــروعي وإطالقــه ،وليــس العكــس.
حتــى لــو اضطــررت إلــى الســير لمســافة 3
كيلومتــرات للوصــول إلــى هنــاك! «

find it absurd that I travel so
many kilometers to go to the
center. For them, it is a waste
of time and energy. But for me,
learning to read and write is a
way that allows me to improve
and launch my project and not
the other way around. Even if I
have to walk 3 kilometers to get
”!there
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protein to raise the brood, nectar,
the basic element for the manufacturing of honey and a water
supply. All this knowledge will be
used to set up their activity and
develop their economy thanks
to the collective project of the
agricultural development group.
Frinine.

Nabila talking with Saliha in her artisanal distillation shop in Nâassen.
Saliha also attended adult education classes at the Chbedda agricultural center.
Like Nabila, Saliha was able to motivate women in her neighborhood
to develop their capacity for autonomy at the center of the UNFT,
despite being met with a lot of reluctance. For Saliha, learning is as
necessary as work. “My neighbors

المدربــة ناديــة ،توضــح للمتعلميــن كيفيــة
الحفــاظ علــى خاليــا النحــل بشــكل ســليم
والتثبــت مــن ســامة وصحــة للنحــل.
يعــد اختيــار الموقــع وجــودة المحيــط
أمريــن ضرورييــن للحصــول علــى ســرب عالــي
الجــودة .تحتــاج مســتعمرة النحــل إلــى
 3عناصــر أساســية بشــكل وفيــر :حبــوب
اللقــاح ،وهــي المصــدر الوحيــد للبروتيــن

Nadia, the trainer, shows the learners how to properly maintain the
hives and ensure the good health
of the bees.
The choice of a location and the
quality of the environment are essential to have a quality beehive.
A colony of bees needs 3 essential things, and it needs them in
quantity: pollen, the only source of

لتربيــة الحضنــة ،والرحيــق ،وهــو العنصــر
األساســي لتصنيــع العســل ،وتحتــاج كذلــك
إلــى إمــدادات الميــاه .ســيتم توظيــف كل
هــذه المعــارف فــي إعــداد نشــاطهم
التجــاري وتطويــر أوضاعهــم االقتصاديــة
بـفضـــل المـــشروع الجمـــاعي لـمـــجمع
التنميــة الفالحيــة .فرينيــن.
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Ali ’s ex per i ence illustrate s
the beneficial results of Adult
Education in the daily lives of
learners. Sharing his experience
by engaging in civic life is his way
of contributing to sharing the
values of adult education, but it
is also his way of inviting people
to participate in programs or join
the association to strengthen its
presence. Painting workshop at
the Dar Chabab center, Korba.

بعــد إطــاق نشــاطها ،تعــود مريــم بانتظــام إلــى
المركــز لصقــل مهاراتهــا ومســاعدة الشــابات
الالتــي يشــاركن فــي ورش العمــل التدريبيــة .إن
تمريــر المعــارف هــو وســيلة لتشــعر بأنــك مواطــن
كامــل فــي مدينتــك .مركــز التدريــب باالتحــاد
الوطنــي للمــرأة التونســية ،القيــروان.

توضــح تجربــة علــي النتائــج المفيــدة لتعليــم
الكبــار فــي الحيــاة اليوميــة للمتعلميــن .إن
مشــاركته لتجربتــه مــن خــال االنخــراط فــي
الحيــاة المدنيــة هــي طريقتــه للمســاهمة
ً
فــي نشــر قيــم تعليــم الكبــار ،ولكنهــا أيضــا
طريقتــه فــي دعــوة األشــخاص للمشــاركة
فــي البرامــج أو االنضمــام إلــى الجمعيــة
لتعزيــز وجودهــا .ورشــة الرســم بمركــز دار
شــباب قربــة.

Après avoir lancé son activité, Meriem
revient régulièrement au centre pour se
perfectionner et pour aider les jeunes
femmes qui participent aux ateliers
de formation. La transmission de ses
connaissances est un moyen de se sentir
une citoyenne à part entière dans sa ville.
Centre de formation de l’UNFT Kairouan.
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مـريـــمخــلـفـاوي
كانــت مريــم متحمســة للخياطــة منــذ المراهقــة،
ولكــن عائلتهــا واجهتهــا بالرفــض ولــم تتمكــن
ً
أبــدا مــن التمكــن بشــكل كامــل فــي هــذا المجــال.
انقطعــت مريــم عــن الدراســة فــي ســنة البكالوريــا
لتتــزوج وتعتنــي بأســرتها .لكــن شــغفها بالخياطــة لــم
يفارقهــا .وحيــن بلــغ طفلهــا الثالــث ســن الدخــول إلــى
المدرســة ،أصبــح لــدى مريــم متســعا مــن الوقــت للبــدء.
ً
قبــل  3ســنوات ،قــررت مريــم أن تأخــذ دروســا فــي
الخياطــة لتنميــة خبرتهــا وتحضيــر مشــروعها التجــاري،
وبالتالــي توفيــر مــورد رزق إضافــي لعائلتهــا ،وإن
كان دخلهــا متواضعــا .تلقــت تدريبــا لمــدة ســنة فــي
ورشــة الخياطــة التابعــة لمركــز االتحــاد الوطنــي للمــرأة
التونســية بالقيــروان ،وتعلمــت خياطــة انــواع مــن
المالبــس ،واتقنــت كل أنــواع تقنيــات الخياطــة .وتلقــت
فــي نفــس الوقــت دورات فــي تطويــر الــذات ودورات
فــي إنشــاء المشــاريع واألعمــال التجاريــة.

بنهايــة هــذا التدريــب ،عثــرت
مريــم علــى مــكان فــي حيهــا
بالقــرب مــن مدرســة أطفالهــا،
وبــدأت منــذ ســنة بحياكــة أولــى
تصميما تهــا .
تشــارك مريــم اليــوم مشــاركة كاملــة فــي الحيــاة
االجتماعيــة واالقتصاديــة ألســرتها .تكلفــة المعيشــة
فــي تزايــد ،وال يكفــي راتــب واحــد لتغطيــة جميــع
المصاريــف اليوميــة وتكاليــف أبنائهــا الثالثــة .يقــول
زوجهــا خالــد أنــه كان داعمــا لهــا عندمــا أعربــت عــن
رغبتهــا فــي تلقــي دروســا فــي الخياطــة .لقــد تغيــر
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Meriem Khalfaoui
Since she was a teenager, Meriem was always
passionate about dressmaking/sewing but
faced with the strong reluctance of her family,
she has never been able to fully invest in this
field. She dropped out of school the year of her
baccalaureate to get married and take care of
her home. But that passion never left her and
the day her third child was old enough to go to
school, Meriem had time to get started.
3 years ago, Meriem decided to take sewing
classes to develop her know-how, create her
business and thus bring additional revenue
to her low-income family. For a year, she was
trained in the sewing workshops of the UNFT
Kairouan center and learned to sew all types of
garments, to learn to use any type of sewing
technique. At the same time, she also took
personal development courses and business
creation courses.

At the end of this training,
Meriem found a location in
her neighborhood near her
children’s school and has been
making her first designs for a
year.
Today, Meriem fully participates in the social and
economic life of her family. The cost of living is
increasing, and a single salary is not enough to
cover all the expenses of everyday life and those
of her three children. Her husband, Khaled, says
he immediately gave her his support when she
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الكثيــر فــي المنــزل ،ويعتــرف خالــد بــأن األمــور لــم
تكــن ســهلة دائمــا .لكنــه يســاعد عــن طيــب خاطــر فــي
ً
األعمــال المنزليــة بعــد أن بــدأت زوجتــه بالعمــل بعيــدا
ً
ً
عــن المنــزل .وهكــذا خلــق كالهمــا توازنــا جديــدا بيــن
أنشــطتهما وحياتهمــا الزوجيــة واألســرة.
تواصــل مريــم الذهــاب إلــى مركــز القيــروان مــن
تلقــاء نفســها لصقــل مهاراتهــا والمشــاركة بخبرتهــا
مــن أجــل مســاعدة الشــابات فــي تطويــر مهاراتهــن
واكتســاب رؤيــة أشــمل لنشــاطهن ،مــن مشــاكل
اآلالت واالختالفــات التقنيــات التجاريــة وإنشــاء األعمــال
وإدارتهــا ...وتريــد أساســا أن تكــون مثــاال حيــا علــى
قدرتهــن علــى إنشــاء مشــاريعهن الخاصــة مــن الصفــر.
تعلمــت مريــم كل شــيء فــي عــام واحــد فقــط،
وبفضــل شــغفها ومحيطهــا الداعــم لهــا ،يمكنهــا اآلن
التوفيــق بيــن الحيــاة األســرية والحيــاة المهنيــة.
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expressed her desire to take sewing lessons. A lot
has changed in the household and Khaled admits
that it is not always easy. But he gladly participates
in household chores now that his wife works outside
the home. Both have found a new balance between
their activities, their life as a couple, and the family.
On her initiative, Meriem continues to visit the
Kairouan center to improve her skills and share
her experience to help young women in training
develop their skills and acquire a broader vision of
their business: problems with machines, different
business techniques, the creation and management
of a business... But above all, she wants to testify
that it is possible to create your project from scratch.
Meriem learned everything in just one year and it is
thanks to her motivation and her close entourage
that she can now reconcile family and professional
life.
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Zina and the women of Takrouna
preparing a distillation of rosemary in the
premises of the agricultural development
group of Takrouna. Learning written
communication is associated with
learning a professional activity to enable
women to develop new businesses and
expand their sources of income.

Ali raising awareness of young middleschool girls on the activities of the Youth
Center. Ali has joined many associations,
including the Friends of the Youth House
of Korba, which encourages young
people from the city to take part in the
center’s various cultural activities.
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زينــة ونســاء تكرونــة يحضــرن مقطــرة إلكليــل الجبــل
 يرتبــط.فــي مقــر مجمــع التنميــة الفالحيــة بتكرونــة
تعلــم االتصــال الكتابــي بالنشــاط المهنــي لتمكيــن
المــرأة مــن تطويــر أنشــطة جديــدة وتوســيع مصــادر
. د خلها

يقــوم علــي بتحســيس تلميــذات المدرســة
 انضــم علــي.اإلعداديــة حــول أنشــطة مركــز الشــباب
 بمــا فــي ذلــك أصدقــاء،إلــى العديــد مــن الجمعيــات
 والــذي يشــجع الشــباب مــن،دار الشــباب بقربــة
المدينــة علــى المشــاركة فــي األنشــطة الثقافيــة
.المختلفــة للمركــز
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road, we felt threatened by the
outside world. Today we know a lot
of things, we have more confidence
in ourselves and we feel that we
are able to work and move forward.
Having taken courses gave us the
ability to express ourselves, to talk
about ourselves without any stigma
or fear. It is hence easier for us to
claim our rights”.

عروســية تلتقــي بجيرانهــا بحيهــا فــي الحــي
الجديــد .هــذه اللحظــات هــي فرصــة للنقــاش
والتبيــن مــن التقــدم الــذي أحرزتــه عروســية لتصبــح
مســتقلة فــي حياتهــا .ماجــل بلعبــاس.

Aroussia meeting with her neighbors
in her district of Hay Jedid. These moments are an opportunity to have a
discussion and recognize the progress
that Aroussia has made to become independent in her life. Mejel Bel Abbès.
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زينــة ومجموعــة مــن المتعلمــات مــن
تكرونــة خــال حصــة تعليــم كتابــة باللغــة
العربيــة فــي مركــز مجمــع التنميــة
ً
ً
الفالحيــة ،حيــث تلقــوا أيضــا تدريبــا علــى
المواطنــة حــول النفــاذ إلــى حقــوق
المــرأة وحقــوق اإلنســان والصحــة والحيــاة
الديمقراطيــة علــى وجــه الخصــوص.
«لقــد حصــل تغييــر كبيــر! كنــا فــي الســابق
ً
جاهــات تمامــا ،كنــا نخشــى حتــى عبــور

Zina and the group of learners
from Takrouna during an Arabic
writing session at the center of the
agricultural development group,
where they also received citizenship
training, especially on access to
women’s rights, human rights, health
and democratic life.
!“A big change has taken place
Before we were completely ignorant,
we were even afraid to cross the

الطريــق ،وشــعرنا بالتهديــد مــن العالــم
الخارجــي .أمــا اآلن ،فإننــا نعــرف الكثيــر،
ولدينــا ثقــة أكبــر فــي أنفســنا ونشــعر
ً
بالقــدرة علــى العمــل والمضــي قدمــا.
أعطتنــا الــدورات التدريبيــة القــدرة علــى
التعبيــر عــن أنفســنا والحديــث عــن أنفســنا
دون خــوف أو إحــراج .أصبحــت المطالبــة
بحقوقنــا أمــرا يســيرا».
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Nabila and the learners from the
Chbedda agricultural center are being
trained in artisanal agricultural activities,
in parallel with literacy and citizenship
awareness courses. Each year, around
a hundred women benefit from training
courses set up by the National Union of
Tunisian Women. Governorate of Ben
Arous.
يتــم تدريــب نبيلــة والمتعلميــن مــن المركــز الفالحــي
بشــبدة علــى األنشــطة الفالحيــة الحرفيــة بالتــوازي
مــع دورات محــو األميــة والتوعيــة علــى المواطنــة.
فــي كل عــام ،تســتفيد حوالــي مائــة امــرأة مــن
الــدورات التدريبيــة التــي ينظمهــا االتحــاد الوطنــي
للمــرأة التونســية .واليــة بــن عــروس.
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نبيلة نبتي
فــي مركــز التكويــن الفالحــي العصــري بشــبدة ،تلقــي

At the Chbedda agricultural center, Nabila keeps an
eye on the red chilies drying in the sun. She shares
some tips with the other women participating in the
training. Created in the 80s by the National Union
of Tunisian Women (UNFT), the center of Chbedda
(Ben Arous) welcomes, each year, a hundred women
from the surrounding area to train them in different
professions related to regional agriculture. But it also
offers adult education and literacy classes. It was
within this structure that Nabila was able to train in
the craft of regional products and began to gain her
autonomy.

هــذه الســنة ،تــم إنشــاء العديد

This year, several workshops
were created and made it
possible to provide courses on
citizenship, civic education,
women›s rights, the right to
work, and equality...

نبيلــة نظــرة علــى الفلفــل األحمــر الــذي يجــف فــي
الشــمس ،وتقــوم بإســداء بعــض النصائــح إلــى النســاء
األخريــات اللواتــي يشــاركن فــي التدريبــات معهــا .أنشــأ
االتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية فــي الثمانينيــات
مركــز شــبدة (فــي بــن عــروس) ،ويســتقبل ســنويا مائــة
امــرأة مــن المنطقــة لتدريبهــن علــى مهــن مختلفــة
تتعلــق باالنشــطة الفالحيــة الجهويــة .ويقــدم هــذا
ً
المركــز أيضــا دورات لتعليــم الكبــار ومحــو األميــة.
تمكنــت نبيلــة فــي هــذا الفضــاء مــن التدريــب فــي حرفــة
المنتجــات الجهويــة وبــدأت فــي تحقيــق اســتقالليتها.

مــن

ورش

العمــل

وتقديــم

دورات حــول المواطنــة والتربيــة
المدنيــة وحقــوق المــرأة والحــق
فــي العمــل والمســاواة...
تعيــش نبيلــة علــى بعــد  3كيلومتــرات مــن المركــز« .لم
ً
أذهــب إلــى المدرســة أبــدا منــذ نعومــة أظافــري .تزوجــت
فــي ســن الســابعة عشــر ،وانتقلــت إلــى نعســان،
وأنجبــت ثــاث بنــات» .قــام زوجهــا بتخطيــط حياتهــا
والتحكــم بهــا ،وهــو رجــل مســتبد ومتســلط« .عندمــا
بلغــت بناتــي ســنا معينــة ،قــام أبوهــم بمنعهــم مــن
الذهــاب إلــى المدرســة» .كانــت نبيلــة تعيــش فــي
ُ
الخفــاء ،ولــم يســمح لبناتهــا بالخــروج أو الدراســة أو
العمــل« .بالنســبة لــه ،فــا مــكان للمــرأة ســوى منزلهــا
فقــط».
وقــد طفــح الكيــل بنبيلــة بعــد أن قــرر زوجهــا منــع أصغــر
بناتــه ،زينــب ،مــن مقاعــد الدراســة بعــد وصولهــا إلــى
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Nabila Nabti

Nabila lives 3 km from the center. “When I was a child,
I never went to school. I got married at 17 and moved
to Naassen and had three daughters”. Her life was all
mapped out and led by her husband, an authoritarian
and domineering man. “When they reached a certain
age, their father took them out from school”. Nabila had
to do everything in secret and her daughters were
not allowed to go out, study or work. “For him, a
woman›s place was only at home”..
The trigger came thanks to Zeineb, her youngest
daughter. While she was at the top of her class in
her baccalaureate year, her father decided that she
would will go no further and that she must stop
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البكالوريــا ،ومــع أنهــا كانــت متفوقــة فــي دراســتها،
وكانــت األولــى علــى دفعتهــا ،فقــد قــرر والدهــا أنهــا
يجــب أن تتوقــف عنــد هــذا الحــد .وكانــت هــذه القشــة
التــي قصمــت ظهــر البعيــر لنبيلــة التــي تحــدت هــذا القــرار
وعارضتــه ،وتقدمــت بطلــب للطــاق لحمايــة ابنتهــا.
«حقيقــة ،وضعــي أصبــح أكثــر صعوبــة اليــوم ممــا كان
عليــه مــن قبــل ،فزوجــي كان يهتــم بــكل شــيء .ليــس
لــدي حاليــا دخــل ثابــت ،ويتوجــب علــى أن أتعلــم كيفيــة
التعامــل مــع المشــاغل اليوميــة بمفــردي» .وعليهــا
كذلــك أن تواجــه المجتمــع المحيــط بهــا ،والــذي لــه نظــرة
دونيــة لصــورة المــرأة المطلقــة والتــي تعيــش بمفردهــا
مــع أطفالهــا .لكــن نبيلــة أخــذت حياتهــا اليوميــة
علــى عاتقهــا .كان عليهــا العمــل ،وقــد بــدأت فــي
صنــع المنتجــات الغذائيــة المحليــة وبيعهــا فــي حيهــا
بمســاعدة بناتهــا« .هكــذا تمكنــت مــن النجــاة ،وتمكنــت
خاصــة مــن مســاعدة زينــب علــى مواصلــة دراســتها».
لكــن نبيلــة أرادت مواصلــة التعلــم ،فقــررت التســجيل فــي
دورات تعليــم الكبــار والتدريــب فــي مركــز شــبدة لتطويــر
نشــاطها التجــاري .وأصبحــت نبيلــة علــى درايــة بحقوقهــا
كامــرأة وكمواطنــة مــن خــال حضــور ورشــات عمــل
ً
علــى المواطنــة .وحتــى إذا كان وضعهــا ال يــزال صعبــا
حتــى اليــوم ،فقــد مكنهــا تطــور نشــاطها التجــاري مــن
الحصــول علــى اســتقالليتها« .بفضــل التدريــب ،لــم أعــد
أخشــى مواجهــة الصعــاب ،فقــد شــجعني وســاعدني
االعتمــاد علــى نفســي والوثــوق بقدراتــي»« ]...[ .لســت
نادمــة علــى قــراري علــى اإلطــاق ،أنــا أشــعر باألســف
فقــط ألننــي لــم أقــم بفعــل ذلــك مــن قبــل ،مــن أجــل
بناتــي الثــاث».
ً
كثيــرا مــا تتحــدث نبيلــة فــي الحــي الــذي تعيــش فيــه
Citizenship training made her aware of
her rights as a woman to take a stand
with regard to her family situation, and
to improve her daily living conditions.
Today, she participates in the civic life of
her neighborhood by inviting women to
come and learn at the center of Chbedda.
التدريبــات المتعلقــة بالمواطنــة منحتهــا وعيــا
بحقوقهــا كامــرأة فــي اتخــاذ موقــف فيمــا يتعلــق
بوضعهــا األســري وتحســين ظــروف معيشــتها
اليوميــة .وتشــارك اليــوم فــي الحيــاة المدنيــة فــي
حيهــا مــن خــال دعــوة النســاء للحضــور والتعلــم فــي
مركــز شــبدة.

مــع جاراتهــا الالتــي يســألنها عــن ســبب إصرارهــا رغــم
كبــر ســنها .ولنبيلــة قــدرة فائقــة علــى اإلقنــاع ،فهــي
تعــرض عملهــا وتشــاركهن بوثائقهــا وتقــوم بنشــر
ُ
الوعــي .تبيــن رحلتهــا أنــه ال يوجــد شــيء مســتحيل،
ً
وتجربتهــا خيــر مثــال علــى ذلــك .تمكنــت نبيلــة أيضــا مــن
إقنــاع اثنتيــن مــن جاراتهــا بالحضــور والتعلــم فــي المركــز.
ً
تعــرف نبيلــة اآلن أن للمــرأة حقوقــا ،وأن هنــاك قوانيــن
تحميهــا وتســاعدها .تقــول زينــب «عندمــا تشــعر

there. This was too much for Nabila who stood up
and opposed this decision. She then filed for divorce
to protect her daughter.
“It is true that my situation is more difficult today. My
husband used to take care of everything. Today, I do not
have regular income and I have to learn how to manage
the day-to-day on my own”. In addition, she must
confront her entourage who has a negative view of
the image of a divorced woman living alone with her
children. But Nabila assumed her life as she does
her day-to-day life. She had to work, started making
local food and selling it in her neighborhood with
the help of her daughters. “That is how I was able to
survive and especially help Zeineb continue her studies”.
But Nabila wanted to keep learning. She then decided
to enroll in adult education courses and training
at the Chbedda center to develop her activity. By
attending the citizenship workshops, she became
aware of her rights as a woman and as a citizen.
And even if her situation is still difficult today, the
development of her activity has allowed her to gain
independence. “Thanks to the training, I am no longer
afraid to face things. It encouraged me and helped me
]to have confidence in myself and to rely on myself”. [...
“I don›t regret my decision at all, I only regret not having
done it earlier, for my three daughters”.
In her neighborhood, Nabila often talks with her
neighbors who challenge her to understand why, at
her age, she is so relentless. And Nabila is persuasive.
She shows her work, shares her documents,
raises awareness. Her path shows that nothing is
impossible, and that experience can be an example.
Nabila was able to convince two of her neighbors to
come and learn at the center.
Today Nabilla knows that women have rights and
that there are laws to protect and help them. “When
my mother feels tired or sick because of the long
working hours, she remembers that she is independent
”and free... That›s what makes her happy and proud,
says Zeineb.

والدتــي بالتعــب أو المــرض جــراء ســاعات العمــل الطويلــة
والشــاقة ،تتذكــر أنهــا مســتقلة وحــرة ...وهــذا مــا
يجعلهــا ســعيدة وفخــورة».
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الشكر

نتوجــه بجزيــل الشــكر الــى جميــع اللواتــي والذيــن
وافقــوا علــى اإلدالء بشــهاداتهم والتقــاط
 فضــا عــن كل مــن شــجعهم علــى,صورهــم
 أنتــم ســفراء التعليــم علــى,القيــام بذلــك
المواطنــة ونحــن ممتنــون لكــم جــدا كل التقديــر
.والعرفــان
لجميــع شــركاء وزمــاء المعهــد الدولــي
للكونفدراليــة األلمانيــة لتعليــم الكبــار بشــمال
أفريقيــا وأماكــن اخــرى الذيــن لــم يدخــروا أي
.جهــد إلنجــاح هــذا المشــروع
وختامــا هــذا العمــل مــا كان ليتحقــق دون
التضميــن أو النظــرة الثاقبــة للســيد اوقســتان لــو
.قــال وكذلــك فــرق التصميــم واالتصــال
ألف شكر
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