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  :تمهيد
  من نحن؟

  
شراآة ا ين ال شترك ب رة عمل م دليل ثم ذا ال ة إّن ه وق والتنمي تعّلم من أجل الحق سائية لل لن

سالم  رب               ) WLP(وال ساء المغ ة لن ة الديمقراطي ي الجمعي شريكة ف ات ال والمنظم
)ADFM (    في المغرب وباوباب لحقوق النساء)BAOBAB (  ة في نيجيريا واللجنة الفني

رأة   شؤون الم سطين ) WATC(ل ي فل ست   . ف ى م ل عل ي العم ّم ف دي األه ل التح وى وتمث
سائية،                    ادة الن د للقي ال موّح شترآة وجدول أعم ة م القارات الثالث إلنتاج دليل يتضّمن رؤي

ق مجموعة من األهداف                ى تحقي اب   . استنادًا إلى آراء مختلفة توصًال إل ادة  ويرتكز آت القي
ساء        دليل لتدريب النساء على القيادة    : إلى اتخاذ القرارات    على أفكار ومهارات عشرات الن

اء                      والرجال   احثين وزعم ى ب ا، إضافة إل املين فيه ة وع ر حكومي ديري منظمات غي من م
  .سياسيين ورجال قانون ومتمّرسين في مجال التنمية من أآثر من خمسة عشر بلدًا

  
ي   ورك ف و ي ة ني ي مدين تعّلم ف سائية لل شراآة الن ت ال ران2أطلق و / حزي ي . 2000يوني وف

ساء         األشهر التالية، عقدت الشراآة عدة اتفاقيا      ة لن ت شراآة رسمية مع الجمعية الديمقراطي
ة            ة ملتزم ر حكومي ات غي ًا جمعي المغرب وباوباب واللجنة الفنية لشؤون المرأة وهي جميع

د راجعت آل      . بتمكين المرأة وبتعزيز مشارآتها وقيادتها على مستوى المجتمع المحلي         وق
ا في آل    من تلك المنظمات بالتفصيل المسودات األولية لهذا الدليل و    أبدت مالحظاتها عليه

مرحلة من مراحله وشارآت في وضع االستراتيجية الخاصة به وفي تصميمه ومضمونه               
  .وقّيمت فعاليته وجدواه ومالءمته من الناحية الثقافية

  
رارات" اذ الق ى اتخ ادة إل تعمال " القي ا يتماشى واالس ه بم ه وتكييف تّم تعديل وذجي ي ل نم دلي

ل،      . ي المغرب ونيجيريا وفلسطين   المحلي في ورش العمل ف     أما المشارآات في ورش العم
صات       ات ومتخص ب طالب ى جان ا، إل شريكة وهيئاته ات ال ات المنظم ن موظف ّن م فه

ات يات وسواهّن من الفئ ات وناشطات سياس ام ومعّلم ي القطاع الع ات ف ولى . وموظف وتت
شروع   دانيات للم سقات المي د، المن ل بل ي آ دليل ف ديل ال ة تع ة : عملي ي وربيع ة لمرين أمين

ي    الناصري من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وعايشة إمام من باوباب وسهير عّزون
ة         . من اللجنة الفنية لشؤون المرأة     وهّن يقمن بإجراء االختبارات المحلية وتقييم مدى مواءم

ص     ى ال دة عل ون مفي افية تك ع إض داد مراج سير إع ة وتي ة الثقافي ن الناحي ضمون م عيد الم

ساء            . المحلي م مناسبة للن د أدوات تعّل ادة الخاصة بكل بل ة القي ة ألدّل وستشكل النسخ النهائي
  .اللهجة والثقافة والموضوع، من أجل تطوير استراتيجيات قيادية/من ناحية اللغة

  
وذج   ق نم ى تطبي تعّلم إل سائية لل شراآة الن تعمد ال ال، س ذا المج ي ه ا ف ى خبرتن تنادًا إل واس

  . هذا في بلدان أخرى في الجنوبالشراآة 
 

Uشارك في اإلعداد  
  

سالم              ة وال سائية   : )WLP(الشراآة النسائية للتعّلم من أجل الحقوق والتنمي شراآة الن ال
ة     وب عام للتعّلم منظمة دولية غير حكومية تسعى إلى تمكين النساء والفتيات في بلدان الجن

ي والمجتمع        من أجل إعادة تصّور أدوارهّن وهيكلتها على مستو        ى العائلة والمجتمع المحل
ة شراآات مع المنظمات                 . عامًة ذا الهدف من خالل إقام وتحقق الشراآة النسائية للتعّلم ه

اج                 ساء في إنت النسائية في الجنوب وإعداد مناهج ومراجع للتدريب على القيادة وإشراك الن
تعّلم أدوات م      . المعلومات والمعرفة  ددة الوسائط خاصة بكل        وتصدر الشراآة النسائية لل تع

ثقافة وموجهة إلى اإلذاعات والفيديو والتلفزيون واألقراص المدمجة وشبكة اإلنترنت من         
  .أجل تعزيز مشارآة النساء وقيادتهّن في بناء المجتمع المدني

  
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هي     : )ADFM(الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب     

ستقلة تأس ة م ام جمعي دعم 1985ست ع يخها ول سانية وترس رأة اإلن وق الم دفاع عن حق  لل
صفة      ة في            . اعتماد سياسات وممارسات اجتماعية من ر الحكومي ر المنظمات غي ه أآب وآون

ساء المغرب في                        ة لن ة الديمقراطي رأة، نجح الجمعي وق الم المغرب الناشطة في مجال حق
. ي على المستويين اإلقليمي والعالميإرساء عدة شبكات مع مؤسسات المجتمع العام والمدن   

ة                         ة وحمالت محو األمي ة والتوعي رأة من خالل التعبئ وق الم ى دعم حق ويسعى االتحاد إل
سائية         . والتربية ادة الن زًا للقي وقد أنشأ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بنوع خاص مرآ

  .من شأنه زيادة مشارآة النساء على آافة مستويات اتخاذ القرارات
  

ربح وهي            : )BAOBAB(باوباب لحقوق المرأة     ة ال تبغي ال باوباب منظمة غير حكومي
ة            وانين الديني ّل الق ي ظ ة ف وق القانوني سانية والحق رأة اإلن وق الم ال حق ي مج طة ف ناش

سلمات         اون مع        . والتشريعية والعرفّية ال سيما تلك الخاصة بالنساء الم اب بالتع وتعمل باوب
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سان          اختصاصيين قانونيين و   شبه قانونيين ومجموعات ناشطة في مجال حقوق المرأة واإلن
ى          . ومنظمات غير حكومية أخرى وأفراد المجتمع عامة       ى التثقيف عل ا عل وترآز برامجه

سانية    رأة اإلن وق الم يما حق سان، ال س وق اإلن دريب   . حق شاريع الت اب م ى باوب ا ترع آم
 تحسين فهم حقوق المرأة بهدف التأثير      والتثقيف الخاصة بحقوق المرأة والبرامج اآليلة إلى      

  .على السياسات االجتماعية والحكومية
  

رأة        شؤون الم سائي              : )WATC(اللجنة الفنية ل ع ن رأة هي تجّم شؤون الم ة ل ة الفني اللجن
ات   ساء ومنظم ز دراسات حول الن تة مراآ سطين وس ي فل ية ف سة أحزاب سياس ابع لخم ت

سان والعديد من النساء المتخصصات المستقالت      محلية ودولية ناشطة في مجال حقوق اإلن      
يًا ام   . سياس سها ع ذ تأسي ة من ل اللجن رأة   1992وتعم د الم ز ض ى التميي ضاء عل ى الق  عل

ة    . توصًال إلى بناء مجتمع ديمقراطي ومستقّر، ُتحترم فيه حقوق اإلنسان          ومن أهداف اللجن
ة              شابات القيادي ساء ال ارات الن رأة تطوير مه ة         الفنية لشؤون الم ى آاف رأة عل شارآة الم  وم

دعم                     ديم ال رأة وتق وق الم ة الناشطة في مجال حق الُصعد السياسية وتمكين المنظمات القائم
وتحقق اللجنة أهدافها من خالل التدريب والتشبيك والتعبئة وتنظيم الحمالت والتثقيف             . لها

  .اإلعالمي
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  شكر خاص
  

ديرنا الخاص للع         ذين سمحت       ال يفوتنا بداية اإلعراب عن تق راد ال د من المنظمات واألف دي
شروع  ذا الم اح ه ساعدتهم بإنج ة    . م ل الديمقراطي ن أج ة م ة الوطني ذآر الهيئ ّص بال ونخ

ائل     ار طرق ووس ى ابتك ة إل ا اآليل دعمها لحملتن دز ل سة تاي ز ومؤس الير أدام سة ش ومؤس
  .جديدة لتعزيز قدرات المرأة القيادية

  
بالقصص الواردة في الدليل، ال سيما زينة أنور وثايس آما نشكر آل من ساهم في تزويدنا        

اطرننا   واتي ش وبي الل كينة يعق ر وس ما خاض ا وأس ي جوزي ام وآيف شة إم ورال وعاي آ
ة  ت       . قصصهّن الخاص ي راجع الورز الت سي ف ضًا لنان ديرنا أي كرنا وتق ن ش رب ع ونع

  .مسوّدات هذا الدليل وأفادتنا بخبرتها ومالحظاتها الثمينة
  

ت ال ي  أطلق شروع ف ذا الم تعّلم ه سائية لل ران2شراآة الن و / حزي دما دعت 2000يوني  عن
مجموعة من الخبراء إلى مناقشة المقاربات الجديدة في مجال القيادة النسائية واالحتياجات             

ا     ة لتنميته ذا                   . واألولويات المحلي ا من إنجاز ه ي مكنتن ة الت شكر الجهات الممول وّد أن ن ون
شروع  ام  : الم س الع صندوق       المجل ة وال ائس الميثودّي اد الكن ي اتح ة ف وزارات العالمي  لل

رأة    ة الم دة لتنمي م المتح ندوق األم سكو وص ان فرانس سة س ساء ومؤس المي للن الع
)UNIFEM (     وصندوق األمم المتحدة للسكان)UNFPA .(       اع آل وقد شارك في االجتم

ا   عليا أرسوغلي وشيفا بيالغي وجانيس برودمان وسيلفي آوهين وث    : من ورال ونادي ايس آ
ة                    ه وأمين ى قيدبي ر ومن شرى جب ام وب شة إم ان غروسمان وعاي دايفس ونانسي فالورز ولي
ا راو    ي وأرون و أوب د وآي ا ُعبي سرا وثري ا مي ون وجيت ادا مين ه وبرام ان ماني ي وفيفي لمرين

وبي    كينة يعق ابر وس يم ص ر روس ورح وزان ديل دي وس اة ُرش ن  . ونج د م ًا أّن العدي علم
ؤالء الخ دولي    ه شاري ال سنا االست ي مجل ضاء ف رات أع ق ج (بي ة الملح ن ). مراجع ونح

  .ممتنون لمساهمتهّن ودعمهّن في آافة مراحل هذا المشروع
  

دمنها في                      ي ق ار والمساعدة الت ادام لألفك ان خلوصي وشان ماآ ونشكر راخي غويال وحن
ى             . مختلف مراحل إعداد الدليل    راون عل ان ب اغي وميغ ورين دون شكر م ا ن ساعدتهما  آم  م

ات  ين الجه ل ب شاري والتواص س االست راء والمجل ات الخب ف اجتماع يم مختل ي تنظ ف
  .المشارآة في اإلعداد
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  :مقدمة
  والغايات واألهداف والبنية المبررات

 
  المبررات

  
سّلمات   ع م ى أرب دليل عل ذا ال ي ه تعّلم ف ارين ال اهيم وتم وم المف م . تق ى أّن معظ د األول تفي

د آون    .  تعتبر الرجال مسيطرين والنساء تابعات لهم    المجتمعات المحلية  راض معّق وهذا افت
ى آخر             ي إل ى أخرى ومن مجتمع محل ة إل . مفاهيم السيطرة والقوة والقيادة تختلف من ثقاف

ف الخصائص أو    ى مختل رد إل ل ف رة آ ف نظ د تختل د، ق ي الواح ع المحل ي المجتم ى ف حت
ة ضعف     فحّل نزاع مثًال بين جا  . التفاعالت البشرية  بعض عالم دو لل رين بتسديد لكمة قد يب

ّددها     وة جسدية لحل                    . بالنسبة إلى من س ى ممارسة ق درة عل بعض اآلخر، الق ّدل، لل ا ت بينم
  .نزاع ما، على القوة

  
ًا                  صاديًا وثقافي يًا واقت ستفيد سياس ط سي ساء فق يس الن تفيد المسّلة الثانية أّن المجتمع بأسره ول

ه عدة دراسات            .ان القوى بين الرجل والمرأة    من إعادة التوازن إلى ميز     ا خلصت إلي  هذا م
ة          ة الدولي ين          : في أآثر من مجال آعلم األنثروبولوجيا والتنمي ة عرضّية مباشرة ب ة عالق ثم

ي تعكس      سلكيات الت ف والم يم والمواق ز الق ة وتعزي اة االجتماعي ي الحي رأة ف شارآة الم م
ة أو        . تفاعًال اجتماعيًا حرًا وعادًال ومتسامحاً    دان النامي ستدامة في البل ة الم ن تتحقق التنمي ل

إّال أّن عمليات قياس . في المناطق المتخلفة ضمن البلد الواحد ما لم تتولَّ المرأة زمام القيادة           
رأة يجب أن                  السلطة أو مضاعفتها أو تجزئتها أو حتى في النهاية تشاطرها بين الرجل والم

ق   . ي أو حتى أسرة معنّية بها  تراعي ظروف آل مجتمع أو مجتمع محل       اك طري إذ ليست هن
دم                   ق التق دة صحيحة لتحقي ق وحي وحيدة صحيحة تضمن تقّدم المرأة آما وليست هناك طري

  .االقتصادي أو السياسي
  

صالحة  ادة ال ة أّن القي سّلمة الثالث د الم راء –تفي ساء والفق دم الرجال والن ي تخ ادة الت  أي القي
ضعفاء   (لطة ومن ال يملكونها       واألغنياء ومن يملكون الس    اء وال شاملة       –) األقوي ك ال  هي تل

راد            .والتي تشِرك الجميع واألفقية     فتتجّنب هذه القيادة الجديدة الفرضية القائلة إّن بعض األف
ة عن اآلخرين                 رارات نياب ادة    . أو الفئات يملكون حقًا أو سلطة فطرية في اتخاذ الق لكن القي

ة              يجب أن تكون على عكس ذلك و       راد في حال أن تستغّل أفكار ومهارات أآبر عدد من األف

ة دة      . معين دارة القائ ون ج ات آ ارات العالق ن مه ادة ع ارات القي صل مه ن ف ا وال يمك آم
ورغم عدم وجود  . وإنتاجيتها تتوقفان على نوعية التفاعل مع المعاونين والداعمين واألتباع 

اذ           الئحة محددة بمواصفات أو مزايا القائدة الجيدة       ادة تحسن اتخ  في جميع الحاالت، فهي ع
داف          ق أه بيل تحقي ي س رين ف ع اآلخ اون م ة وتتع ي الرؤي وح ف ع بوض رارات وتتمت الق

ات                . ديمقراطية ومتساوية  درك أّن العملي دة ت ضًا قائ دة هي أي دة الجي ات    –والقائ  أي اإلمكان
  . ال تقّل أهمية عن األهداف–التي تحقق من خاللها أهدافها 

  
د ا ى التواصل  تفي وم عل ة تق ع واألفقي شِرك الجمي ي ت شاملة الت ادة ال ة أّن القي سّلمة الرابع لم
 فطريقة تواصل المواطنين مع السلطات واألهل مع أوالدهم والزمالء في العمل مع             .الفّعال

ه المعلومات          . آلها تفاعالت قيادية في عالم صغير ضّيق      ...نظرائهم وفي زمن أصبحت في
سلع ف  ن ال دى أثم ا   إح ات وتوزيعه اج المعلوم ى إنت ر عل درة األآب ديهم الق ن ل الم وم ي الع

ات    ل المعلوم ى نق درتنا عل د بق د بعي ى ح ًا إل رأة رهن ادة الم ت قي وى، بات م األق أصبحوا ه
الم    ا وللع ا بينن ي م صورات ف ار والت ن    . واألفك دة، ره ادة الجي ا القي د، آم فالتواصل الجي
بعض وعمل   ضنا ال ع بع ا م ة تخاطبن رارات  بطريق ا الق ًا واتخاذن ا مع دور  . ن ى ال رًا إل ونظ

رأة                        تفادة الم ّل، ال شك أّن اس الم آك ا في التواصل حول الع المتنامي الذي تلعبه التكنولوجي
ا انعكاسات حاسمة                  ا ستكون له ا وامتالآه من تكنولوجيا المعلومات والسيطرة على إنتاجه

  .على قدرات المرأة القيادية
  

  الغايات
  

ادة      : قيادة إلى اتخاذ الخيارات   الالهدف من    ى القي أداة       دليل لتدريب النساء عل تعماله آ  هو اس
ي              . للتعّلم وآمدخل إلى التدريب على القيادة      ادة األخرى الت ى القي دريب عل ة الت ًا ألدّل وخالف

ى   شدد عل رق"ت ق     " ط رآة أو تحقي ا أو إدارة ش ي م صب سياس ولي من ة ت وض معرآ خ
وهو يحاول مساعدة      .  تمكين المرأة واستراتيجيات التواصل     النجاح، يدور هذا الدليل حول    

القارئة أو المشارآة في ورشة عمل على تحديد وتطوير أفضل وسائل التواصل واإلصغاء             
ي    زل وف ل والمن ي العم تعّلم ف راآات ال ز ش اني وتعزي ى نفس المع اق عل اع واالتف واإلجم

  .المجتمع المحلي، وذلك لالستعمال الشخصي
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  األهداف
  

ز          ي من أجل تعزي وفير أداة مناسبة ألي مجتمع محل نحن نسعى من خالل هذا الدليل إلى ت
رارات           دفنا    . مشارآة المرأة وقيادتها في مختلف ميادين التفاعل االجتماعي واتخاذ الق ا ه أم

رأة               األسمى فهو المساهمة في خلق ظروف مؤاتية للتعاطي بعدالة ومساواة بين الرجل والم
ادة                و. حول العالم  دان الرجل للقي ال تعني بالضرورة قيادة المرأة أو مشارآتها أو سلطتها فق

  .بل القيادة الحقيقية هي تلك التي تؤدي إلى خيارات أفضل للجميع. أو المشارآة أو السلطة
  

  البنية
  

دليل  ذا ال الي من ه ادة "–يحدد الفصل الت ات القي تعّلم التواصلي: مقّوم أداة لل ادة آ  –" القي
ذا الفصل حول        . ر العام للدليل وهو موجه إلى الميّسرات بالدرجة األولى        اإلطا ويتمحور ه

رأة،                        ن الم ع والتي تمّك شِرك الجمي ي ت ة الت ة والديمقراطي ادة األفقي أسس نوع جديد من القي
سير   : التواصل في إطار ورش العمل        "يليه فصل    . وهذا هو األهمّ   ذه   ". إرشادات للتي إّن ه

ل                    اإلرشادات مفيدة لي   دليل ب ذا ال ادة في ه ى القي دريب عل س فقط من أجل تيسير جلسات الت
ات  ن االجتماع وع م سير أي ن ًا لتي ضًا مرجع ون أي صلح ألن تك سات ورش . ت وتغطي جل

تراتيجيات           دءًا باس ة، ب ارات القيادي ة المه دليل مواضيع تنمي ذا ال العمل االثنتي عشرة في ه
إلى دروس حول إنشاء المؤسسات وتدعيمها من   تعزيز القدرات القيادية الشخصية وصوًال      

  .خالل نماذج القيادة األفقية
ليست هناك مجموعة واحدة من المزايا أو الخصائص التي تمّيز القائدة الجّيدة، آما وليست          

ة  ارات القيادي ل المه دة لنق ة واح اك مقارب ادة،  . هن ى موضوع القي ب التطرق إل ى جان وإل
ّسرات ورش العمل                  ُصممت عملية التعّلم التي يق     ين مي د من تمك شكل يزي دليل ب ا ال وم عليه

ا أو                 . والمشارآات فيها  ال ويمكن تغييره ى سبيل المث ه عل وقد أعطيت الجلسات الواردة في
فسير الحياة مثًال حول شخصيات      . تعديلها بحسب احتياجات المجتمع المحلي المستعملة فيه      

بيل   ى س ت عل ة أعطي سات الناجح ارزة وقصص المؤس ن  ب اش ويمك ق للنق ال آمنطل  المث
شارآات في ورش           ى ذهن الم ع أو إل ى الواق االستعاضة عنها بسير حياة وقصص أقرب إل

  .العمل
  

سام   ة أق ى ثالث دليل إل ي ال سات ف سم الجل سم . تق ي الق ول 1ف ل  " ح ن أج ذاتي م ّور ال التط
ادة سة "القي ور الجل ر  1، تتمح ادة أو غي دات ومواصفات معت ة تحدي ول مجموع ادة  ح معت
ادة سة . للقي ساعد الجل دراتها 2وت ى استكشاف ق ي ورشة العمل عل شارآة ف ة أو الم  القارئ

ق   3بينما ترآز الجلسة . الشخصية على القيادة  ذي تنطل  على التصّور أو الفكرة أو الوحي ال
  .منه القائدات وتتحدين أنفسهم بتطبيقه على أرض الواقع

  
سم  دور الق ول 2ي ر" ح ع اآلخ سة ". ينالتواصل م شمل الجل تراتيجيات التواصل 4وت  اس

ل   ي ورش العم شارآات ف ك الخاصة بالم راد وتل دات األف سة . للقائ ا الجل ي 5أم  فتبحث ف
ات                     ق الغاي ة من أجل تحقي شريكات من منظارات مختلف أهمية التسوية والتفاوض وتقّبل ال

سة . الشخصية رين آي تحدث ج6وتبحث الجل ين اآلخ تراتيجيات تمك ي اس ادة  ف ود القي ه
  .الشخصية وقعًا واسع النطاق وطويل األمد

تعّلم   " حول   3يتمحور القسم    سة     ". إقامة شراآات لل ى         7وتتطّرق الجل ى سبل التوصل إل  إل
ة     8وتتوقف الجلسة   . تصّور مشترك بين العامالت في منظمة ما والهيئة التمثيلية         د عملي  عن

دى             في 9صياغة خطة عمل المنظمة بينما تبحث الجلسة         وة ل امن الق تفادة من مك  سبل االس
ة    ا التمثيلي ا وهيئته ضاء فيه ة واألع ي المنظم امالت ف ارات الع ة مه رق تنمي راد وط . األف

د هدف              10وتناقش الجلسة    ك تحدي ا في ذل  مكونات استراتيجيات التعبئة داخل المنظمة، بم
وارد المتا        سة   . حة معّين للعمل وإيجاد العامالت المناسبات وحسن استعمال الم ا الجل  11أم

رأة    وق الم ة بحق ة المطالب سيق حمل ة لتن ة الفّعال شراآة التعاوني تراتيجيات ال ستعرض اس فت
  . في معايير مختلفة إلنجاح عملية التعّلم12وتبحث الجلسة 

  
ارين                        دروس وتم ارًا ل ة وأفك ة خاصة بكل ثقاف سات بديل ه جل يتضّمن هذا الدليل في ملحقات

ى    ساعد عل ة ت سير بديل ين  تي ة واستراتيجيات تعزز التواصل ب صميم ورش العمل العادي ت
ا شارآات فيه ة  . الم ات البديل ى اإلمكان ارة إل ع اإلش ي الملحق أ م ة ف سات البديل د الجل ونج

ة ضرمات       . المتاح ّسرات المخ ا المي ستعين به ي ت األدوات الت ة ب ق ب الئح ورد الملح وي
ل   ي ورش العم اه ف تثارة االنتب اش واس الق النق ى  .إلط ل عل ّسرات ورش العم شّجع مي  وُت

سب           تراتيجيات األن ات واالس ف المنهجي تعّلم وتكيي ة ال ار بني د اختي ة عن ي بالمرون التحل
ر        تراتيجيات غي ات واالس ن المنهجي اد ع ل واالبتع ة العم ي ورش شارآة ف ة الم للمجموع

ل   ويعطي الملحق ت حول اإلصغاء الذي يشِرك الجميع اقتراحا        . المفيدة أو الصائبة   ت لتفعي
اء      اة حول موضوع               . اإلصغاء والتوصل إلى حوار بّن سير حي ويعطي الملحق ث مراجع ل

ديها                   ي ل الم الت القيادة بينما يتضمن الملحق ج لوائح ببعض المنظمات غير الحكومية في الع
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دولي           . برامج لتعزيز القيادة النسائية    شاري ال ويقدم الملحق ح لوائح بأعضاء المجلس االست
)IAC (ة متنوعة                  وه ة وديني ة وثقافي ون وجهات نظر مهني ذين يمثل راء ال و شبكة من الخب

ل              واردة في دلي ويبحثون ويصّوبون المعلومات القانونية والسياسية واالجتماعية والثقافية ال
  . الشراآة النسائية للتعّلم حول موضوع القيادة
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  :مقّومات القيادة
  القيادة آأداة للتعّلم التواصلي

  
  فخميمهناز أ
  

ا        . يتمحور هذا الدليل حول المرأة والقيادة في زمن ثورة المعلومات          رأة ألنه ا الم د اخترن وق
ي        ) ب(تشكل النسبة األآبر من سكان العالم،       ) أ( عانت طويًال من التهميش من العمليات الت

ات             ) ج(حددت مجرى حياتنا في الماضي و      ك العملي ر في تل عليها أن تلعب دورًا بارزًا أآث
دنا       مس  ا من بع ا وألوالدن الم أفضل لن اء ع ا بن ا أردن رأة   . تقبًال إذا م ادة ألن الم ا القي واخترن

ا أال          قادرة من موقع القيادة أن تؤثر على المستقبل وتقوده باتجاه المثل العليا التي نطمح إليه
ى تكنولو     . وهي الحرية والمساواة والعدالة والوفرة والسالم للجميع       ز عل ا  واخترنا الترآي جي

ة           صادية والعدال ة االقت دود التنمي كل وح دد ش ي تح ة الت وة المحرآ ا الق ات آونه المعلوم
  .االجتماعية والحرية الفردية في القرن الحادي والعشرين

  
  المرأة والمعلومات والتمكين -1
  

  ال زال وصول المرأة إلى السلطة محدودًا
  

ة  لقد أصبحت المرأة فاعلة أآثر في المجتمع في العقود ا   لماضية لكن الطريق ال زالت طويل
رأة إال       . جدًا أمامها في القطاعين العام والخاص      ًا من المناصب      % 33إذ ال تشغل الم تقريب

ا و  % 15اإلدارية ومراآز اإلدارة في البلدان المتقدمة و       يا والمحيط    % 13في إفريقي في آس
عف العدد في    في إفريقيا وآسيا تضا    – على صغرها    –وتعكس هذه النسبة    . TP1PTالهادئ

رارات           . العشرين سنة الماضية   اذ الق ى التخ ستويات األعل رأة في الم وال زالت مشارآة الم
ة          1000فمن أصل   . االقتصادية ضئيلة جدًا حتى في الغرب      ى قيم  شرآة خاصة هي األعل

                                                 

                                                

  .130.األمم المتحدة، ص: ، نيو يوركتوجهات وإحصاءات: 2000النساء في العالم األمم المتحدة، 1

ام   دة الع ات المتح ي الوالي ط 2000ف ا فق ًا منه دير إال ثالث رأة أو ت رأس الم . TP2PT، ال ت
ادة في      . م أنحاء العالم وجود فصل في العمل بحسب الجنس        ونالحظ في معظ   فنجد المرأة ع

ل          صنيع والنق دل   . األعمال المكتبية والمبيعات واألعمال المنزلية والرجل في الت وق مع ويف
ّن             ساعات عمل النساء في العالم ساعات عمل الرجال في األسبوع لكن غالبًا ما يكون عمله

رأة نفس العمل آالرجل،              أما. غير مأجور أو غير محتَسب      في الحاالت التي تؤدي فيها الم
سبة        ل بن ى    30فيكون أجرها أق م المتحدة، ال      . من أجر الرجل     % 40 إل ة األم وفي منظوم

ا و            سعة من المناصب العلي ل      % 21تشغل النساء سوى ت ا مقاب ة العلي من المناصب اإلداري
سَع الحكومات حتى اآلن    ولم ت . TP3PTمن مراآز الخدمة المدنية الدنيا المتخصصة     % 48

  .إلى تلبية احتياجات المرأة المهنية
  

ة      ادات االجتماعي ّين آالع اريخي مع ى ظرف ت ة إل ات الجندري ي الفروق سبب ف ود ال ال يع
بابًا متنوعة            ا أس درآن      . والدين والعالقات االقتصادية والقوانين؛ بل نجد له ساء ي فمعظم الن

ا  . ّن فرصة استغالل طاقاتهّن أفضل استغالل       مدى تعقيد النظام االجتماعي الذي يحرمه      آم
شكلتهّن ال      . تدرك النساء تمامًا أنهّن جزء من ذلك النظام       ساء أّن م ر من الن د أدرك الكثي وق

اعي                     ادة تصور نظام اجتم ة إع ضًا في آيفي ل أي تكمن فقط في آيفية التعامل مع الرجال، ب
ك            اء ذل ى بن رن        .  النظام  وقع ضحّيته الرجال والنساء والمساعدة عل رأة في الق تتحمل الم س

الحادي والعشرين عبء تحديد مكونات الحياة الصالحة واإلنسانية والعمل على تحقيقها في            
داً       امًال وتعقي زداد تك الم ي ي ع شارآتها ف ساع م وازاة ات ي بعض    . م ه ف رف أّن ن نع ونح

ا من ال          – مثًال   ا في اسكندنافي  –المجتمعات   ستهان به رك    حيث خاضت نسبة ال ي ساء المعت ن
سياسي ة  TP4PTال ة، بعدال ة عام ات االجتماعي ًا العالق ة، وتالي ات الجندري سمت العالق ، ات

ر  ساواة أآب ل          . وم دت أن تفّع ا وج ا أينم ب، عليه ا يج ا آم رأة دوره ب الم ي تلع ن آ لك
  .أي ال بد من تمكين المرأة. مشارآتها في شؤون مجتمعاتها

 
 

 
و  " A Start-Up of Her Own" من  2 د، ي ورت،    . أس.لمارسي ماآدونال د ريب وز وورل ار 15ني ايو  / أي م

2000.  
  .167.األمم المتحدة، ص: ، نيو يوركءاتتوجهات وإحصا: 2000النساء في العالم  األمم المتحدة،  3
ام   4 ساء          1995 ع سويدي أول مجلس وزراء يضم نفس عدد الرجال والن وزراء ال د  . ، أصبح مجلس ال وق

وى        زان الق ثًال مي سكري م اق الع ة واإلنف ة والبيئ ة االجتماعي ات الرعاي ر سياس ين تغّي ك الح ذ ذل عكس من
  .السياسية الجديد
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  مكين المرأةهناك إجماع دولي رسمي حول الحاجة إلى ت
  

رأة     ذي     . هناك اآلن إجماع دولي رسمي حول الحاجة إلى تمكين الم اع ال ذا اإلجم ى ه ويتجل
رأة     ول الم ع ح المي الراب دة الع م المتح ؤتمر األم رزه م ين، (أف ي  ) 1995بيج بوضوح ف

  :تنص الوثيقة على ما يلي. أرضية عمل بيجين
  
رأة" ين الم ي لتمك ي وت. إّن أرضية العمل هي جدول زمن ات الت د آل العقب ى تبدي هدف إل

ى                       ة والخاصة عل اة العام ة مجاالت الحي ة في آاف شارآة فاعل تحول دون مشارآة المرأة م
سياسية     ة وال ة والثقافي صادية واالجتماعي رارات االقت اذ الق ي اتخ ساواة ف دم الم ا . نفس ق مم

رأ           ّر    يعني أّن مبدأ تقاسم السلطة والمسؤولية يجب أن يبدأ بين الرجل والم زل ومق ة في المن
ة       ة عام وق            . العمل والمجتمعات الوطنية والدولي صلة بحق رأة والرجل مت ين الم ساواة ب فالم

سالم             ة وال ساواة والتنمي . اإلنسان وهي شرط للعدالة االجتماعية وشرط ضروري والزم للم
ة    رطًا للتنمي رأة ش ل والم ين الرج ساواة ب ى الم زة عل دة المرتك شراآة الجدي شكل ال وت

ل             . ستدامة المتمحورة حول الناس   الم ستدام وطوي زام م ى الت ذا من الضروري التوصل إل ل
اتهم في سبيل                        م ولمجتمع سهم وألوالده ة ألنف د خدم دًا بي ساء ي األمد آي يعمل الرجال والن

ا              ...مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين     ة مفاده ى نقطة هام شدد أرضية العمل عل وت
الم نف ساء الع ع ن ًا  أّن لجمي ل مع ن خالل العم ا إال م اد حل له ن إيج ي ال يمك وم الت س الهم

الم                 ة حول الع ساواة الجندري . وضمن شراآة مع الرجال تحقيقًا للهدف المشترك أال وهو الم
واجهن      ساء ي رف أّن بعض الن روفهّن وتعت ساء وظ ّوع أوضاع الن ّدر تن رم وتق ي تحت وه

   TP5PT."عوائق محددة تحول دون تمكينهّن
 

  ا المعلومات تحدد مسار النظام العالمي المتغّيرتكنولوجي
  

وة    ة الق صاالت طبيع ورة االت ر ث درة    . تغّي زة الق بحت رآي ة أص ات والمعرف فالمعلوم
ه    اج وعالقات ائل اإلنت تحّكم بوس ي ت ة   . المعاصرة الت د ساعدت االتصاالت الحديث  من –وق

اً  على تقريب المسافات بشكل آبير بحيث أ      –خالل التحّكم بالوقت     ا  . صبح الجميع جيران آم
ع      ا دف جعلت تكنولوجيا المعلومات التواصل على المستوى العالمي سهًال آالتحدث محليًا؛ م
                                                 

ذي فرضه                 اقض ال الحكومات والشرآات إلى إعادة تصويب سياساتها لتواآب الطلب المتن
روز    والعبارة الجديدة المعروفة عادة بالعولمة ت     . التنافس العالمي والعدالة المحلية    شير إلى ب
ذا الوضع              . أشكال جديدة من العالقات والقوة     ا ه ئ لن ا يخب فال أحد قادر اليوم على معرفة م

شرية  ّر للب ن ش ر أو م ن خي ه م ي طّيات ر ف ا  . المتغّي بح التكنولوجي م نك ا ل ه م د أن ن األآي لك
ا أو           ن دون معرفتن ة م ى ظلم ا إل ر أمامن ستقبل الزاه يتحول الم تمرار، س وّرة باس المتط

ا    ة،                . مساهمتنا أو موافقتن ا المعلومات الحديث ذه لتكنولوجي ين ه ى خصائص التمك ونظرًا إل
تفادة           ى استعداد لالس نَّ عل دة شرط أن تك سيقدم القرن الحادي والعشرين للنساء فرصًا جدي

  .منها

بيجين،  (إعالن وأرضية عمل بيجين  : ميثاق األلفية الجديدة، "مي الرابع حول المرأةتقرير المؤتمر العال " 5
  .8-7. ، ص1996فري هاند بوآس، : ، سانتا روزا، آاليفورنيا)1995سبتمبر / أيلول4-15

  
  تكنولوجيا المعلومات معّقدة وخطرة

  
المي الجد     صاد الع سار االقت دد م ي تح ا الت ه    إّن التكنولوجي ددة األوج دفع ومتع ة ال د ذاتّي ي

ا بحيث                  . ومعقدة دة في طور نموه ات جدي وهي تتخطى جميع الحدود وتتخذ أشكاًال وإمكان
م               ة واألم . تخلق ظروفًا جديدة تستوجب إدخال تعديالت من قبل األفراد والمجتمعات المحلي

ا و             ا ودينامياته ى بنيته ادًا عل سيكونون في وضع      فاألفراد والمجموعات واألمم األآثر اعتي
ا  ي ثماره ضل لجن ر    . أف ة وغي ات الحديث ا المعلوم ى تكنولوجي ادين عل سوا معت ن لي ا م أم

سة      ن المناف سيعجزون ع ا ف نعها أو تطويره تعمالها أو ص ي اس شارآين ف ستطيع  . م ن ت ل
ا                   دة له ّد الع م نع ا ل ه م ة احتياجات سان، مواآب اة اإلن ة بمعان ر المبالي دة، غي التكنولوجيا الجدي

اط ضعف                . ّكنها من ذلك  ونم وة، فهي متعارضة ونق د الق وبما أّن تكنولوجيا المعلومات توّل
سلبية       . اإلنسان ا ال اد سبل      . ولن يفيدنا األنين أو المناداة لتخطي مفاعيله ا إيج ّين علين ل يتع ب

تعمالنا          ًا    . ووسائل تعطينا التنافسية الكافية لنكّيف نقاط قوتها مع أوجه اس المشكلة هي أساس
ة            مش ادة الكفيل كلة تربية؛ لكن التعامل معها بفعالية يكون من خالل مقاربة سياسية تؤمن القي

  .بتحقيق إجماع مشترك وقرارات مشترآة على مستوى المجتمع المحلي
  

  تكنولوجيا المعلومات تعطي فرصة لمستقبل أفضل للجميع
  

ادة        ة والقي اج    بإمكان تكنولوجيا المعلومات مساعدتنا على آسب المعرف ذي نحت اع ال  واإلجم
ة             . إليه لنعيش الحياة التي نطمح إليها      ة متدني دة بكلف ا المعلومات الجدي ل تكنولوجي ويمكن نق

راد     ساعد األف ي ت ة الت ة والعالمي سياسات الوطني ًا لل الم دعم اب الع ل أقط ى آ سبيًا إل ن
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اته              ي تطال حي . م مباشرة  والمجتمعات المحلية األقل حظوة على المشارآة في القرارات الت
ا                  وم والتكنولوجي ة في مجالي العل فأصبح  . لقد شهد القرن الحادي والعشرين إنجازات هائل

سان               اة اإلن ة في حي ى إدخال تحسينات جذري درة          . قادرًا عل ا التطور العلمي الق د أعطان وق
ة العمل                     ر طبيع ع وتغيي ادة العمر المتوق رة وزي على استئصال العديد من األمراض الخطي

وفير ُس  ع  وت ريم للجمي يش الك ة     . بل الع ات والمعرف د المعلوم وم تولي ا الي بح بإمكانن وأص
سوف لن نخوض في المشاآل    . وجمعها ونقلها حول العالم بسرعة عالية وآلفة متدنية نسبياً        

التأسيسية التي أعاقت العديد من جهود التنمية في الماضي في سبيل التواصل والتفاعل في          
  .الوقت المناسب

  
  تقليص الهوة الرقميةضرورة 

  
ة     وة إعالمي وم ه ه الي ا نواج ة  –إال أنن وة رقمي ن    – ه ساوي م تفادة بالت دم االس سبب ع  ب

ة             ة ألغراض التنمي ى استعمال المعلومات والمعرف المعلومات والمعرفة وتفاوت القدرة عل
ده في   ونجد في الواليات المتحدة أجهزة آمبيوتر أآثر مما نج        . والحرية والمساواة الجندرية  
ة  الم مجتمع دان الع ائر بل دان  . TP6PTس ي البل يما ف الم، ال س ول الع ساء ح ونالحظ أّن الن

  .النامية، أقل استفادة من الرجال من التكنولوجيا الحديثة
  

ات                         د الواحد للفئ ضًا ضمن البل ل أي رة ب دان الفقي ط للبل يس فق تفادة ل علينا زيادة فرص االس
ا            ع، وفي طليعته ات   األقل حظوة في المجتم ساء والفتي ع شعوب          . الن ين جمي ا تمك ا علين آم

ى استعمال                العالم من استعمال شبكة اإلنترنت؛ وال نعني بهذا فقط التجهيزات والتدريب عل
ي                ة والمجتمع المحل ة واللغ ة بالثقاف ضًا المراجع المتعلق ل      . اآلالت، بل أي ّين في المقاب ويتع

ته  الم اس ي الع ستثناة ف شة والم شعوب المهّم ى ال ارج  عل ي الخ د ف ي توّل ات الت الك المعلوم
ضاً        ّوع          . وتوليد معرفة موجهة لالستعمال الخاص ولآلخرين أي تفادتنا من تن وال شك أن اس

ر   تغنينا أآث الم س ول الع سانية ح ة اإلن رات والحكم ج  . الخب دي دم ي تح ًال ف ا فع و نجحن ول
ة  الجميع، سننعم بعالم يضمن لكل إنسان الكرامة والرفاهية والمساواة         شلنا     .  والعدال ا إذا ف أم

  . في رفع هذا التحدي، فسنعيش في عالم لن نكون فخورين به
  

                                                 
سفورد،  : ، نيو يورك1999تقرير التنمية البشرية ، )UNDP( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  6 ، 1999أوآ
  .62.ص

   القيادة ومجتمعات التعّلم-2
  

د يكون مرآز إصدار        . يعيش معظمنا في مجتمعات ذات تنظيم تراتبي وموجهة باألوامر         ق
صاد             سياسية أو االقت ساحة ال ي أو ال زل أو المجتمع المحل ة إعطاء   وتغذي  . األوامر المن بني

اء         ه األقوي ل في سليًا يأآ ًا تسل ّوه نظام ساند وتم ي ت ة الت ة الطاع ن ثقاف ذى م ر وتتغ األوام
رة من خالل           . الضعفاء، عبر إنتاجها نظامًا سلطوياً     أما دور السلطة، فشرعنة عالقات األم

وإذا غابت السلطة، يحتمل أن يصبح آل شخص في عالقة إصدار األوامر شرسًا             . الموافقة
وع         . وهذه ليست العالقة المثلى التي نطمح إليها      .  ضعيفاً أو ى مجتمع من ن سعى إل ا ن بل إنن

أمر الواحد                ة حيث ي آخر يتعاطى فيه الرجال والنساء معًا ليس آأشياء في وظائف اجتماعي
ضها   ع بع ًال م ة تتواصل فع ات حي ل آكائن ر، ب ع اآلخ ي  . ويطي ادة ف سعى وراء القي ا ن إنن

تعّلم آو   بعض للتواصل           مجتمعات ال اون مع بعضها ال ة تتع ة حقيقي ات حي شئة آائن يلة لتن س
  .علينا إذًا أن نبدأ من حيث نحن آي ننجح في بناء مجتمعات التعّلم. والبحث عن المعاني

  
ّين                     ق هدف مع ستعملة لتحقي وة الم ة والتصميم والق ا بالطاق رين من . توحي آلمة القيادة للكثي

ره     والقائد هو من يستطيع إقناع اآل      ة          . خرين بإطاعة أوام سلطة والحال راد في ال فيكون األف
ادة   ولي القي ضل لت ي موضع أف ذه ف اً . ه صّح دائم ذا ال ي ن ه ة أّن  . لك رت التجرب د أظه فق

سلطة      ع ال ي مواق م ف ن ه رين مم ل     –الكثي ي، أه الكي األراض ل، م اب العم اء، أرب  اآلب
ثًال  صاص م ادة–االخت سوا ق را .  لي رى، بعض األف ة أخ ن جه لطة  م ع س ي موق سوا ف د لي

يطهم    ي مح وذهم ف ى نف رًا إل ادة نظ م ق شعر أنه ك ن ع ذل ادة إذًا صفة  . واضح وم ل القي فه
  شخصية؟ هل هي ميزة يملكها البعض وال يملكها البعض اآلخر؟

  
  ما ليست القيادة عليه

  
ه                   ا ليست علي د م ادة من تحدي شة القي اط البد    . ال بد أوًال قبل البدء بمناق دأ بالنق ة فلنب ا  . يهي آلن

راه             وة أو اإلآ ام   . متفقون على أّن القيادة ليست تمامًا آالقدرة على استعمال الق إذ يمكن إرغ
اقبتهم                         ا أو بمع انهم من شيء م دهم بحرم ده من خالل تهدي ا نري دد  . الناس على فعل م فيه
زل                دد  وي. األب مثًال ابنه بالعقاب ألنه رسب في صّفه أو أهمل أعماله الروتينية حول المن ه

م يحّسن أداءه       ا ل دم صرف العالوة م ه بع ًا لدي رئيس موظف ذه التصرفات   . ال ا ه دو لن د تب ق
ادة                    و مورست القي ان يجب أن تحصل ل ا آ ان األب     . ردود فعل سلبية على مواقف م ا آ فم
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اهم     ق تف ال لتحقي ى التواصل الفّع آ إل و لج ه ل رئيس مرؤوس ه وال ال ة ابن ى معاقب اج إل احت
  .أفضل

  
انوني آسلطة                    تثبت لنا ه   شكلها الق سلطة سواء أآانت ب ًا آال ذه األمثلة أّن القيادة ليست تمام

د يطلب األب من       . الوالدة على ولدها أو بشكلها التقليدي آسلطة الرئيس في تنظيم تراتبي           ق
ه يحق لألب أن                     شعر أّن ه ي ة لمجرد أن ذه الخدم ن ه ؤدي اإلب د ي ة وق ه خدم ابنه أن يسدي ل

ه ا من ل . يطلبه اق  ويعم ي نط ع ف ا تق ا أّنه رئيس طالم ات ال ادة بحسب توجيه رؤوس ع الم
ه               ك التوجي سه إصدار ذل ه      . سلطة الرئيس بحيث يشعر المرؤوس أنه يحق لرئي ا نعني ذا م ه

سلطة المشروعة       وة              . عادة بممارسة ال ا تجعل استعمال الق سلطة المشروعة بأنه از ال وتمت
  .غير ضروري إضافة إلى آونها مختلفة عن القيادة

  
صياع                  رام واالن بعض تفرض االحت ة أّن شخصية ال ة اليومي ؤثرون  . لقد أثبتت لنا التجرب في

تهم  الل هيب ن خ رين م ى اآلخ ادة . عل ًا آالقي ست تمام ضًا لي ة أي ة صفة . إال أّن الهيب فالهيب
بعض   ا إال ال دًا ال يملكه ة ج اول      . خاص ي متن ون ف د تك ل وق ة للتواص ادة فمالزم ا القي أم

اء              وقد أث . الجميع ادة عظم م ق ة أنه ادة       . بت الكثيرون ممن ال يملكون الهيب ي أّن القي ا يعن مم
ذه   ًال من ه د آ د نج ا ق ع أنن ة م ة أو مرتبطة بالهيب ة أو قانوني لطة تقليدي وة وال س ست الق لي

ادة        .  المفاهيم في عملية القيادة    سوا بالضرورة ق ع إصدار األوامر لي راد في مواق ا  . واألف م
ى ز عل ى إصدار يفترض التميي ادة وحاالت األمر وبن ين حاالت القي ومي ب صعيد المفه  ال

  .األوامر
 

  القيادة والتواصل
  

فوجود القيادة مرهون بوجود شخصين على األقّل تربط بينهما         . القيادة تعني أيضًا التواصل   
ا ة م ة   . عالق ة تام ي عزل ادة ف ه القي د يمكن ال أح كال   . ف ن أش كل م ادة ش ي أّن القي ا يعن مم
ة تواصلنا         . لالتواص ي،      . وطريقة القيادة تعطينا فكرة واضحة عن طريق في التنظيم التراتب

ادة  ودي ع شكل عم تم التواصل ب ادة. ي ذلك القي سار  . وآ دد الم ام ويح رئيس المه ل ال فيوِآ
ائج                رًا بالنت ذا    . الواجب اتباعه بينما يتبع المرؤوسون المسار المحدد ويرفعون تقري دو ه يب

ًا لكنه ليس آذلك في الواقع ألنه يحافظ على عالقات يرغب معظمنا في              النظام فعاًال ظاهري  
  .التحرر منها

  
اً   ًا مختلف تعّلم نمط ع ال ي مجتم ع التواصل ف اً . يتب ل أفقي ا ب ون عمودي ًا . إذا ال يك تّم دائم وي

ى شكل      . وهو ينبذ التراتبية  . وال عالقة له ال بالقوة وال بالسلطة      . باالتجاهين ويبرز دائمًا عل
ه       ح ذا النظام نمط التواصل            . وار، يشارك فيه الجميع ويتعلمون من ادة في ه ع نمط القي . يتب

ادة اآلخرين توصًال                    حيث ُيحتمل أن يكون آل فرد قائدًا وتاِبعًا أو األصّح قائدًا يعمل مع الق
ا      ارات الواجب اعتماده . إلى تفاهم مشترك حول موضوع النقاش والخيارات المتاحة والخي

  . تالي آل فرد باتجاه معنى مشترك ورؤية موحدة للحياة يجمع عليها الكّلويعمل بال
  

ذلك              دو    . قد يبدو هذا التعريف بالقيادة غريبًا بعض الشيء للوهلة األولى، لكنه ليس آ د يب وق
ة               ى أشكال التواصل التراتبي دنا عل ا اعت ال ألنن ره          . بعيد المن ا خب فالتواصل التراتبي هو م

زل وا    ا في المن ادة   معظمن ذا النحو،      . لمدرسة والعمل ودور العب ى ه شأنا عل ا ن ا أنن لكن بم
اذ  . علينا بذل المزيد من الجهود لتغيير عاداتنا السابقة     وما إن نتقّبل فكرة إمكانية التعلم واتخ

ة                     ة وهاِدف ة مختلف ات بينّي اه إرساء عالق القرارات معًا، سنكون على الطريق الصحيح باتج
  .بل أفضل بكثيرأآثر آفيلة ببناء مستق

  
  القيادة في مجتمعات التعّلم

  
ا              ان م ى مك ود إل أثير تق ة ت د هدف          . القيادة هي عملي ا تحدي ا، علين ان م ى مك ذهب إل وآي ن

ين  صّور مع ي بت صّور . والتحل وين ت ق بتك ادة إذًا تتعل د  . فالقي ّرد تحدي يس مج صّور ل والت
ا           إنه صورة عن الخير ومثل أعلى وفكرة عما سيكون عليه         . هدف ه فيم وم ب ذي نق  العمل ال

ّين وإال              . فال قيادة بالتالي من دون هدف     . لو أحسنا القيام به    اه مع ا اتج ال بد من أن يكون له
ايير      . فهي لن تكون قيادة حّقة     ذ ونحدد مع ة التنفي لكن آيف نحدد الهدف واالتجاه ونبدأ عملي

  قياس النجاح المحقق؟ هل ينبغي اعتماد النموذج الهرمي؟
  

ار                 بما أ  د األفك ا التوقف عن ة، علين ننا بدأنا من الظروف االجتماعية المرافقة للقيادة العمودي
  . األساسية التي من شأنها مساعدتنا على التحّول إلى القيادة في مجتمعات التعّلم

  
  
  

 12 



 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

  
  تنظيم مجتمعات التعّلم

  
ى       بما أّن القيادة األفقية ترتكز على األخذ والرّد، ال تحدد الغاية النهائ            ل التوصل إل دًا قب ية أب

فالغايات والوسائل في حرآة مستمرة وال غاية مهمة أو مقدسة بما           . رؤية ومعنى مشترآين  
آرائهم      . يكفي بحيث تبرر استعمال شتى الوسائل     ّسكون ب شارآين ال يتم ي أّن الم ذا ال يعن ه

ة آلي        ًا عن النموذج   أو ال يولون األهمية الالزمة لبعض الغايات؛ بل يعتمدون مقاربة مختلف
  :في ما يلي بعض العناصر التي قد يتأّلف منها إطار القيادة في مجتمعات التعّلم. التراتبي

  
ي  سياب التنظيم تعّلم      :االن ل ال ي مراح دم ف ع التق ر م سيابي ويتغّي تعّلم ان يم ال .  إّن تنظ

تعل   –وتتحقق القيادة من خالل تفاعل التنظيم والتعّلم       ًا وال اً  فيصبح التنظيم تعلم وال . م تنظيم
يكون التعّلم عندها مجرد تحويل لألفكار والسلوك بل تعديًال مستمرًا في العالقات بين أفراد           

ل تفاعل                  . المنظمة سلطة ب دد المكاتب بأسهم بال وال ينحصر التنظيم في مجتمعات التعلم بع
  .حّي ومنتظم بين آائنات بشرية حقيقّية

  
وة               آي يصبح التن   :التوزيع المنتظم للقوة   ع الق د من توزي ًا، ال ب ظيم تعلمًا والتعّلم تنظيم

راد بكل   . فمحو أسهم السلطة ال يعني الفوضى     . بشكل منتظم  بل أّن النظام يكون بتفاعل األف
ين مختلف   شترك ب ى الم وار والمعن ة للح ارات مؤاتي ساسيات ومه ن مواقف وح م م ا له م

  .المشارآين
  

ى التحدث               إّن القيادة في مجتم    :االحترام المتبادل  شارآين عل درة الم تعلم رهن بق عات ال
وتشدد القيادة األفقية بنوع خاص على األفراد       . معًا على نفس قدم المساواة وآأناس حقيقيين      

ر               ر وآلراء الغي ادل للغي و اختلفت عن         –الذي يتحادثون في جو من االحترام المتب ى ول  حت
  .آرائهم

  
ة   سلطة في منظ       : الموافقة الطوعي تعّلم   ال تتبخر ال ة ال ا موجودة وتلعب دورًا         . م ل إنه ب

شترآة       ة الم ق الرؤي ى مجموعة                . بارزًا لتحقي يس عل ة ول ة الطوعي ى الموافق وم عل ا تق لكنه
  .وال تكون بتفويض بل تأتي نتيجة الحوار. قواعد أو التهديد باستعمال القوة

  

نظم ي ال ر ف زاء م :التفكي ين األج ة ب ات القائم تعلم العالق ة ال درك منظم ك  ت ة وتل ن جه
رى   ة أخ ن جه ّل م زاء والك ين األج ة ب نظم  . القائم ي ال رًا ف ّور تفكي ي تط ذا فه رف . ل فيع

ّل                       ا اعتبرت جزءًا من آ ا الكامل إال إذا م ن تأخذ معناه المشارآون أن هويتهم وأعمالهم ل
ربط األهداف بالمصادر المتاحة            . أوسع آما يعطي إدراك النظم بعدًا استراتيجيًا للحوار وي
  . سياق زمني وفضائي متغّيرفي
  

ك التنظيم الرسمي                د  . يمكن اعتماد أنماط تنظيم مختلفة في مجتمعات التعلم بما في ذل فالعدي
ا   ق عليه ي تنطب ارات التواصل الت ستعينون بمه مية ي ات الرس ي المنظم ادة ف ن أنجح الق م

ات الرسمية مع الع     . المواصفات المبّينة أعاله   د    والهدف طبعًا تكييف العالق ي تول ات الت ملي
  .مجتمعات تعّلم

  
 أخالقيات القيادة في مجتمعات التعلم

 
سلطة أو إصدار األوامر           . سبق أن شددنا على نقطة هامة مفادها أّن القيادة ليست القوة أو ال
ّين                      اطي مع اآلخرين في إطار مرجع مع اط والتع . بل إنها تعكس طريقة من طرق االرتب

ي         وعلينا، آي نمارس القيادة في       اط الت ى النق وم عل ا يق ؤاٍت له مجتمع التعّلم، إنشاء إطار م
ابقًا ا س ساعد  . أوردناه ي ت تعدادات الت سمات واالس ود المواقف وال ذا يفترض وج إال أّن ه

سمات              على إنتاج ذلك اإلطار والمحافظة عليه، بينما ينبغي في الواقع تعّلم هذه المواقف وال
تعدادات ة تنظ. واالس ى شكل فهي جزء من عملي ادة عل ادة أو القي ى شكل القي تعّلم عل يم ال

  .في مجتمعات التعّلم" أخالقيات القيادة"ُتسمى هذه العملية ونتيجتها . تعّلم
  

يعتقد البعض أّن الناس بطبيعتهم آسولون ولن يعملوا أو يأتوا بنتيجة           . مالحظة بسيطة بدايةً  
يهم           أثير عل ا ي  . ما لم ُيجبروا على ذلك أو يتم الت تهم           فيم اس بطبيع بعض اآلخر أّن الن د ال عتق

ه          . مبدعون ومنتجون وراغبون في العمل     ق في م ال تعي ه هو جو مالئ اجون إلي ا يحت وآل م
ل طريقتين              . العوائق والمشاآل قدراتهم اإلبداعية    وهذا ليس مجرد اختالف في األسلوب ب

ا    تؤدي األولى إلى بنى إصدار أوامر ضمن        . متناقضتين للنظر إلى العالم    نظام تراتبي؛ بينم
شجع الحوار والتواصل           ين      . نرى الثانية أآثر في المنزل وفي جو ي ه يتع ه أّن ا ال شك في مم

اني          د المنظار الث ي توّل سمات الشخصية الت على منظمات التعلم لدينا التشجيع على إبراز ال
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تعّلم    ات ال ي مجتمع ادة ف ات القي ة أخالقي ا تنمي ا أردن سبيل إل . إذا م ف ال ن آي شجيع لك ى ت
  المنظار الثاني؟ ما هي مكونات أخالقيات القيادة التي نسعى إليها؟

  
ة        :المواقف تجاه اآلخرين   ة بالغ تعّلم آيف       .  تتسم مواقفنا تجاه اآلخرين بأهمي ا أن ن علين

ر          ى الخب ة عل ة مفطوم ى الكلم . ننظر إلى اآلخرين على أنهم آائنات بشرية حقيقية بكل معن
س    ي الح ي ف ا أن نبق رادًا       وعلين صبحون أف ف ي وا آي ّق أن يتعلم ن ح دون ع م يري بان أنه

ق                    ل لتحقي ى، ب آت أو المفخرة بالدرجة األول صالحين أآثر والعمل، ليس سعيًا وراء المكاف
شرية           . التصّور الذي وضعوه لعملهم    ات ب ويريدون بنوع خاص أن يتم االعتراف بهم آكائن

ا      . اآلخرون عليه فعالً  قد ال يحدد موقفنا ما األشخاص       . حقيقية وآاملة  رة عم لكنه يعطينا فك
ه             ا توصًال         . نحن عليه أو عما نحن راغبون في أن نكون علي ع عن ذواتن ا أن نترّف ذا علين ل

  .إلى السيطرة على الذات وأن نصبح أشخاصًا ودعاء ومنفتحين وقابلين للتعّلم ومرنين
  

ل     . ها علينا اآتساب القيم الصحيحة وااللتزام ب      :االلتزام بالقيم  ونعني بالقيم الصحيحة المث
د لجعل                          دًا بي ى العمل ي درتنا عل ان بق ى اإليم ا وصوًال إل العليا التي تمّكننا من تخطي ذواتن

شاط            . العالم مكانًا أفضل للعيش    ّرد الن وق مج وااللتزام بالقيم يعطي معنى لعملنا التعاوني يف
ا بهدف أسمى وأشمل         ط نتيجة عملن ا  . الفوري من خالل رب ا يتعدى     مم دفاع عم ا ال يخّولن

  . ذواتنا
  

رين   ات اآلخ ه لحاج ة     :التنّب تعّلم خدم ات ال ي مجتمع ادة ف ات القي ستوجب أخالقي  ال ت
رين    ة اآلخ ي خدم ن ف ا نح ل رغبتن ط، ب رين فق ادة   . اآلخ ًا بالقي رف أحيان ا يع ذا م ه

ة  ي وحدها  . TP7PTالخدماتي ة اآلخرين ال تكف ة في خدم تعلم آيف . لكن الرغب ا أن ن علين
ه لحاجات اآلخرين ى وضع  . نتنّب اطف وعل ى التع درتنا عل ن خالل تطوير ق ك م تم ذل وي

أعينهم   الم ب رى الع ي ن رين آ ان اآلخ سنا مك سبقة   . أنف ا الم ن أحكامن التخلي ع ذا ب دأ ه ويب
ل       ى اآلخرين وأن نتقّب ا عل وآراهيتنا وتفادي األحكام الصارمة وأن نتعلم أال نفرض أفكارن

  .ضبنا ونقّدر حسنات اآلخرين ونعترف بالمهارات ونسامحالتنوع ونسيطر على غ
  

                                                 

                                                

 Insights on Leadership: Service, Stewardship, Spirit, and راجع الري سبيرز، ناشرون،  7
Servant Leadership ،)جون : ، نيو يورك)الخدمة والضيافة والروح والقيادة الخدماتية: نظرة في القيادة

  .1998ويلي، 

شرية  ات الب ة الطاق ث تنمي ن حي ازات م اس اإلنج ي :قي ادة ف ات القي ق أخالقي  تعّل
شكل        . مجتمعات التعلم أهمية آبرى على اإلنجازات المحققة       زًا بال لكنها ال تعتبر العمل منج

تعّلم  ب ل ار المناس دعيم اإلط تّم ت دما ي صحيح إال عن ادةال ازات .  القي يس اإلنج ي تق وه
ر أّن  . واإلنتاجية من حيث القيمة المضافة لتنمية الطاقات البشرية  آما تشدد على الثقة وتعتب

ادة      ضل لزي ة األف و الطريق شارآين ه راد الم دى األف ة ل صدق والحماس الة وال د األص تولي
  .اإلنتاجية

  
ى التحمل     تشدد أخالقيات القيادة في مجتمعات ا  : الصبر والمثابرة  درة عل ى الق تعلم عل . ل

ى التحمل         ادرًا عل م يكن ق ا ل ا آي نتوصل    . فال أحد يمكنه أن يتعلم أو يعلِّم أو يدرِّب م علين
تعلم آيف نواجه الصعاب ونتخطى                  تعّلم أن ن إلى السلوك القيادي الصحيح في مجتمعات ال

  .زمةفالشجاعة والصبر والتفاني والمثابرة هي بعض الصفات الال. العقبات
  

 تفترض أخالقيات القيادة في مجتمعات التعلم أن نعمل ونتواصل ونؤلف            :العمل الفريقي 
تعلم           . فريقًا متماسكاً  ى        . فالعمل الفريقي هو في أساس منظمات ال وم العمل الفريقي عل ويق

ى حل               درة عل ردي والق ى المستوى الف سخاء عل ي بال وع والتحل ل التن احترام اآلخرين وتقّب
ات وج  ستوى    النزاع ى م رق عل أليف الف ذها وت رارات وتنفي اذ الق اس التخ مل الن ع ش م

ادة في مجتمعات               . ليس هذا فقط  . المنظمة م أسس القي ى تعّل فالعمل ضمن فريق يساعدنا عل
  .التعّلم

  
ي تعلم الفريق ساعدة   :ال تعلم بم ات ال ي منظم ي ف ل الفريق ة للعم ة التربوي ضي الوظيف  تق

اذج ا وير النم ى تط شارآين عل ن خالل  الم شترآة م اٍن م ى مع بة للتوصل إل ة المناس لعقلي
ي تعلم الفريق ي . ال ة ه اذج العقلي ي  "والنم ا ف ي نختزنه صور والفرضيات والقصص الت ال

الم          وهي تعمل آموشور       TP8PT."عقولنا وعقول اآلخرين والمؤسسات وآافة جوانب الع

 
 The Fifth Disciplineميث،  بيتر سانج، آرت آالينر، شارلوت روبرتس، ريتشارد روس، وبراين س 8

Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization)  اب آت
امس ضباط الخ م: االن ة تعّل اء منظم تراتيجيات وأدوات لبن ورك، )اس و ي ه، : ني سي دوبلدي ، 1994آورين

ضًا      .235.ص ات، راجع أي د من المعلوم  Synchronicity: The Inner Path of Leadership للمزي
زامن( ادة   : الت ى القي ة إل ق الداخلي سكو   )الطري ان فرنسي كي، س وزف جاورس ولير،  : ، لج ت آ  1998باري
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ائع و             . نرى من خالله العالم    ة من خالل الوق ا الثقافي ي      وهي أساس نظرتن ول الت يم والمي الق
ة ال تناسب                  . تهمنا ا العقلي ًا، فمعظم نماذجن وبما أننا نتاج ثقافات ذات ترآيبة تراتبية تاريخي

إال . لذا علينا إعداد تلك النماذج وتغييرها عند الحاجة       . االفتراضات المسبقة لمنظمات التعلم   
ا أو    أّن تغيير النماذج العقلية ليس باألمر السهل نظرًا إلى تجذرها    ا وعدم إدراآه في أعماقن

ًا ا عن وعي دائم ن   . تحليله ا م ى إخراجه ساعدنا عل د أن ي ي الجي ل الفريق أن العم ن ش وم
زم األمر                 ديلها إذا ل ا وتع ا وتغييره ة تحليله وعي بغي تعلم الفريقي      . الالوعي إلى ال وم ال ويق

آزرًا      د ت ّل       –على حوار يوّل اون يجعل الك سيقًا ووحدة وحسًا بالتع ر من مجموع     أي تن أآب
ة         . األقسام فبما أّن األفراد تعلموا تقييم واحترام بعضهم البعض، يمكنهم المساهمة في العملي

  .اآليلة إلى النتيجة التي تفيد آًال منهم
  

 إطار للقيادة في مجتمعات التعلم
م ويكون تعلّ   . يمكن اختصار ما تقدم بأنه إطار لتنمية المهارات القيادية في مجتمعات التعلم           

 :القيادة
دريًا امًال جن داف  :ش د األه ي تحدي رآاء ف االت ش ل الح ي أمث ساء ف ال والن صبح الرج  ي

ة          . والسعي إليها وتحقيقها بما يعود بالفائدة على الجميع        ات إمكاني ى إثب دليل إل ويهدف هذا ال
اعي      ار االجتم شاء اإلط ي إن نجح ف ي ن ا آ ة بلوغه شراآة ومحاول ذه ال ل ه ود مث وج

رة                 واالقتصادي و  ة ومثم اة صالحة ودينامي ى حي ا من التوّصل إل ا  . السياسي الذي يمكنن آم
اء            شكل بّن وم ب دًا شرط صياغة المفه ومع أّن  . يرينا أّنه باستطاعة آل فرد منا أن يكون قائ

ال بل يعطي ثمارًا أآثر فيما لو شارك       . هذا الدليل يرآز على النساء، فهو يفيد الرجال أيضاً        
  .قالبًاالرجال فيه قلبًا و

  
ة           : تواصليًا ا مهم ذا  . يتحدث األفراد مع بعضهم البعض حول المواضيع التي يعتبرونه وه

وع            . النوع من التواصل ذات مغزى     فبإمكان آل منا المساهمة بشكل أو بآخر في ممارسة ن
ادة  ن القي ع      . م ى مجتم اين إل ع متب ل تجّم ان تحوي ه باإلمك ّين أن دليل أن يب ذا ال اول ه ويح

  .خالل إعطائه معنى وأّن هذه العملية تحدد معايير القيادة وتعّرف عنهاتواصلي من 
  

                                                                                                                
ادة   (Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leaderو ارين   : أصول القي ر تم دفت

  .1997بيرسوس، : ، لوارين بينيس وجوان غولدسميث، آمبريدج)لتصبح قائدًا

ًا ن   : هاِدف ين وصياغته م دف مع د ه ع التواصلي بتحدي ية للمجتم ة األساس ضي الوظيف تق
تعلم ة ال وة   . خالل عملي ة الق ي ممارس شارآة ف ضًا الم ذا أي ستوجب ه ك، ي وازاة ذل ي م . ف

سِ  دف عن ال د اله ة تحدي كل عملي ا ش ان وينبئن ا إذا آ ع التواصلي وعم سياسية للمجتم مة ال
د   . ديمقراطيًا أو سلطويًا أو عاِدًال أو نخبوياً     ي تحدي والهدف من هذا الدليل التمييز بين عمليت

  .الهدف
  

ة      : ديمقراطيًا وعاِدالًً  شرية آامل ات ب بعض آكائن  يحترم المشارآون ويقّدرون بعضهم ال
ه شارك في ذي ي ع التواصلي ال ي المجتم عف ا .  الجمي ن خالله رم م ي يحت ة الت رز العملي وتب

ا              ادة ونوعه ومن  . األفراد بعضهم البعض عند تحديد األهداف، إضافة إلى تحديد طبيعة القي
شأن هذا الدليل المساعدة على المضي قدمًا نحو أشكال ديمقراطية وعاِدلة لتحديد األهداف،             

  .حتى عندما تميل ثقافاتنا إلى النخبوية والسلطوية
  

م في أصول     " الغاية ال تبرر الوسيلة  " إّن مبدأ    :مرهونًا بالوسائل  ى عل أشهر من نار عل
ى وسائل          . التصرف األخالقي في العالم    مما يعني أّن من يتمتعون بقيم أخالقية ال يلجأون إل

ة  . غير أخالقية لتحقيق أهدافهم مهما آانت مهمة أو ملّحة    من جهة أخرى، هناك عالقة وثيق
ين الغا ي        ب ضًا ف ذ أي ن دون أن نأخ ة م داف الواقعي اء األه ن انتق ال يمك ائل؛ ف ات والوس ي

ق األهداف               الحسبان آلّية ونزاهة الموارد البشرية والمادية المتاحة أو الممكن توفرها لتحقي
  .وإّال، فسنكون آمن يسعى وراء سراب في الصحراء. المرجوة

  
مجتمع  " هنا إلى تحديد ماهية       نحن ال نسعى   ":مجتمع تعلم "ُيحقق بشكل أفضل في     

" القيادة آأداة للتعلم  "بل نقول إن مجتمع التعلم هو عامة إطار لتطوير          . بكل حذافيره " التعلم
ذآورة أعاله         ة           . مع الحد األدنى من المواصفات الم رهن بثقاف ذه المواصفات، ف ا شكل ه أم

  .المجتمع حيث تنّمى القيادة وتمارس فيه
  

ادة وفي     لعل أهم وظيفة لهذا الد    م القي ليل هو دعوتنا جميعًا إلى التعمق بجدية وإبداع في تعّل
ى        . اإلمكانات التي تتيحها للمرأة   وم عل دليل تق ا في ال ي أوردناه سات الت علمًا أن جميع الجل

  .مفهوم القيادة هذا المرتبط بالتعلم
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  :التواصل في إطار ورش العمل
  إرشادات للتيسير

 
تعلم المرجوة              /آميّسرةستساعدك هذه اإلرشادات،     م أهداف ال ى فه ل، عل منّسقة لورشة عم

ارين    ّسرة   . من جلسات ورشة العمل وتحقيق أهدافك الخاصة لتيسير النقاش والتم عليك آمي
سة           دي،       . أن تراقبي وتديري آل عملية تعلم في آل جل تاذ أو المدرب التقلي ًا لألس لكن خالف
تن ى أي اس ادة المجموعة إل سؤولة عن قي ست م م محددل ق . تاجات أو فه ك خل ل يجدر ب ب

ات   ار األخري ضًا، من أفك ا أنت أي ا، آم تعلمن فيه ة العمل ي ي ورش شارآات ف ساحة للم م
اع             ذا   . وتجاربهّن ويختلفن في الرأي في محيط آمن ويعملن معًا توصًال إلى اإلجم ويكون ه

واد                   ة والم أني لترتيب الغرف وفرة ومن     المحيط اآلمن من خالل التخطيط المسبق المت  المت
  .خالل اعتماد طرق تيسير تشجع االحترام المتبادل والحوار البّناء في جو من التعاون

  
 أهداف التعلم

تراتيجيات  ق اس ى تطبي درة عل ى الق ة عل ع واألفقي شِرك الجمي ي ت شاملة والت ادة ال وم القي تق
شت         قيادة محددة أبرزها     ى م ة   التواصل واإلصغاء والتوصل إلى إجماع وخلق معن رك وتنمي

سات ورش العمل                  . شراآات التعّلم  ى سواها في جل تراتيجيات وإل ذه االس ى ه وسنتطّرق إل
ة اهيم    . التالي ذه المف ى ه شي معن ل أن تناق ة العم ل ورش ن مراح ة م ي أي مرحل ك ف ويمكن

  . وجدواها بالتفصيل
  

رات في   ويجب أن تكون القائدات ماه    .  التواصل الفّعال منطلق أي عملية قيادية      :التواصل
اتهّن لآلخرين ارهّن وغاي ل أفك ة واإلصغاء . نق د المراقب ي تجي ك الت دة هي تل دة الجي فالقائ

ارات التواصل            . والتعبير والتواصل  ز مه . لذا، سوف ترآز جلسات ورش العمل على تعزي
سات            ا تتطرق الجل ة والشخصية بينم وترآز الجلسات األولى على مهارات التواصل الذاتي

  .تواصل ضمن الفرق وبين المؤسساتاألخيرة إلى ال
  

دافهم              :اإلصغاء .  يتعزز موقع القائدات من خالل اإلصغاء إلى وجهات نظر اآلخرين وأه
فاإلصغاء ال يقتصر على االستماع إلى ما تقوله مشرفة أو زميلة أو منافسة بل يشمل أيضًا                

تعّلم    والمستمعة الجيدة هي، آ . تقدير اقتراحاتهّن وآراءهّن والثناء عليها     دة، من ت القائدة الجي
  .مما تسمع

  
اع  ى إجم ل إل اذ     :التوص ة اتخ ائز عملي ن رآ ة م زة مهم اع رآي ى إجم  إّن التوصل إل

رق      . القرارات في أي قيادة ناجحة     راد ضمن المجموعات والف فمن خالل الحوار، يفهم األف
ا           ون حوله ي يلق ى أساسها صيا       . أو المنظمات األآبر حجمًا النقاط الت تم عل رارات  وت غة الق

شأن            . استنادًا إلى فهم متبادل لآلراء واإلمكانات      اذ أي خطوات ب بينما يعدل الفريق عن اتخ
ا   ة حوله ت اآلراء مختلف ي ال زال اط الت ًا    . النق دو أحيان د يب اع ق ى إجم ع أن التوصل إل وم

  .بهامحِبطًا ومضيعة للوقت، فإنه يؤدي إلى قرارات متفق عليها تنال دعم الجميع وتقّيدهم 
  

شترك  ى م ق معن صغرى   :خل ات ال د للمجموع شترك مفي ى م ق معن ك أّن خل  ال ش
شاطر التجارب                . والمؤسسات الكبرى  اع وت ى اإلجم ويمكن من خالل الحوار والتوصل إل

ا في                            ى حد م رد إل شارك آل ف ي ي ادئ األساسية الت يم والمب ى مجموعة من الق التوصل إل
ا      نهم مصلحة فيه ة      وي . صياغتها ويكون لكل م ة ومرن ة تكييفي ى المشترك مقارب شكل المعن

زمن         ق المجموعة    . لتحديد الغايات على ضوء تكوين المجموعة ومع مرور ال دما تخل وعن
ل            ه وفي تحّم معنى مشترآًا، يعمل آل فرد من أفرادها في إطار يشترآون جميعًا في ملكيت

  .المسؤولية فيه
  

. ة تفكير المشارآات فيها وأنشطتهنّ    تعكس نتيجة الشراآة طريق   : تطوير شراآات للتعّلم  
م                 تعّلم إذا ل ود شراآة لل ة وجدوى ال تع فالمؤسسة التي ينّفذ األعضاء فيها التوجيهات بفعالي
شاطرن         ى التحسين أو ت درتهّن عل ّيمن ق تتساءل المشارآات عن جدوى أنشطتهّن وإذا لم يق

تعلم هي م             . الدروس التي تعلمنها   ي أّن تطوير شراآة لل ا يعن داخل        مم ى ال ة إل ة موجه قارب
ة المؤسسة       ذاتي       . للتعلم الجماعي في سبيل تنمي ر ال ذاتي والتفكي ى اإلدراك ال وم عل وهي تق

ى         ذوا عل ذين أخ راد ال ى األف سبة إل اعي بالن ر الجم اعي والتفكي ب اإلدراك الجم ى جان إل
صلة            شطة ذات ال ذ األن شراآة وتنفي شارآا     . عاتقهم تحقيق أهداف ال ؤدي تفاعل الم ت في   في

داف      وغ أه دورها بل سّرع ب زز أو ت ي تع ة الت يم والمعرف ر والتقي ى التفكي تعلم إل راآة ال ش
اٍل         . الشراآة ردود ع ع وذات م ه الجمي شارك في وتخلق شراآات التعلم محيط عمل دينامي ي

 16 



 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

ى العمل            درة عل درات الشخصية والق ة الق يكتسب فيه الجميع المعرفة من خالل التعلم لتنمي
  TP9PT.ضمن شراآة

  
 دور الميّسرة

 
ل   ة العم ي ورش شارآات ف وازاة الم ي م تعلم ف ستمع وت ي ت ك الت ي تل ة ه ّسرة الناجح . المي
ارين            . ويقضي دورك بأن تنظمي االجتماعات وتوّجهي المشارآات في مختلف مراحل التم

ئلة                فالنقاشات  . وال حاجة ألن تكوني خبيرة في القيادة أو أن تملكي الجواب على جميع األس
  . ة ستؤدي إلى مشارآة جميع المجموعات العضوةالناجح

  
ديث ن خالل   : إدارة الح د م اه جدي ة باتج ديث المجموع ه ح ي توجي ًا ف رغبين أحيان د ت ق
ساره   . البحث العقالني  لكن مهمتك ال تقضي بأن توجهي نتيجة الحديث فقط بل أن تحددي م

فتكسبين . أآثر من سواها  أيضًا، شرط أن تتذآري دائمًا أنه ما من آراء صحيحة أو صالحة             
ة     شاطر المعرف تعلم وت ي      . بالتالي مشارآة الجميع في عملية ال ك الت دة هي تل ّسرة الجي والمي

صدق عن   ر ب ان للتعبي ع باألم ه الجمي شعر في ادي ي ه وحي وق ب ق محيط موث ي خل نجح ف ت
د         يم أو النق شع      . آرائهم من دون أن يخشوا التقي ى ال شارآات عل ساعدة الم ك بم ور ويكون ذل

ال تقلقي إذا تخللت . بالراحة الكافية ليعارضن آراء اآلخرين بشكل عقالني وباحترام متبادل      
ر     ق واآلخ ة التعلي مت طويل رات ص ر      . فت صيرة للتفكي سحة ق شارآات ف ي الم ي تعط فه

  .واآتساب الثقة الالزمة للتكّلم الحقًا
  

ز الحوار   دليل م    :تحفي ذا ال ي ه سات ورش العمل ف جموعة من   طرحت في مختلف جل
ى             . األسئلة لتحفيز الحوار والنقاش    ادة المجموعة إل وهذه األسئلة ليست مجرد إرشادات لقي

وطالما أّن المجموعة تشارك في حوارات قّيمة ومجدية،        . استكشاف مواضيع قيادية مختلفة   
ئلة المطروحة                د  . ال تترددي في ترك الحديث يتخذ منحاه الطبيعي ولو شّذ قليًال عن األس وق

                                                 
راين    للمز 9 شارد روس، وب رتس، ريت ارلوت روب ر، ش انج، آرت آالين ر س ع بيت ات، راج ن المعلوم د م ي

ميث،   The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building aس
Learning Organization)  امس ضباط الخ اب االن م : آت ة تعّل اء منظم تراتيجيات وأدوات لبن و ، )اس ني

  1994دوبلديه، آورينسي : يورك

ذا                   تل ّين في ه جئين إلى طرق مختلفة إلعداد التمارين وآليات طرح األسئلة خالفًا لما هو مب
شارآات خجوالت         ). للمزيد من االقتراحات، راجعي الملحق أ     (الدليل   إذا الحظت وجود م

سألي                    ة نظرك وأن ت تكلم، حاولي أن تعرضي وجه ة لل شجاعة الكافي ا بال أو ال يتمّتعن ربم
ق عل داهّن التعلي اإح ات   . يه شارآات والحتياج ن الم ٍل م ات آ ة الحتياج ك متنبِّه ا أن وطالم

سير            ذلك في التي ساهمين ب ا ت تعلم، إنم شارآينهّن مسؤولية ال المجموعة آكّل، وطالما أنك ت
 .الفعال

 
ا                  :االلتزام بجدول األعمال   شكل أفضل إذا م اش ب ه النق ًا توجي ّسرة أحيان  باستطاعة المي

اوت حجم المجموعات       . لمجموعة بجدول أعمال الجلسة   التزمت بالوقت وذّآرت ا    ورغم تف
ات        ى اإلدالء بتعليق شارآات عل شجيع الم ًا ت د دائم ن المفي ل، م ي ورش العم شارآة ف الم
ى               شارآات عل ة من الم شارآة واحدة أو قّل مقتضبة قدر اإلمكان والحؤول دون استحواذ م

. ميع المشارآات وسردهّن للقصص  الحديث؛ ال سيما في التمارين القائمة على مداخالت ج        
صلة               اط ذات ال زام بالنق ولعّل الطريقة الدبلوماسية المثلى لتذآير المشارآات بضرورة االلت
ك      ك وتوجيهات ه اقتراحات ر توجي ي عب اتهّن، ه د اإلدالء بمالحظ اش عن وع النق بموض

شجيع   وال تترددي أيضًا في    . للمجموعة آكّل عوضًا عن التوجه بالكالم إلى شخص واحد          ت
  . المشارآات على االستماع لما يقوله اآلخرون واالستناد إلى التعليقات السابقة

  
سات ورشة العمل                     :تشاطر المسؤولية  سة من جل ه آل جل  مع أنك المسؤولة عن توجي

اش               شاطر المسؤولية    . حتى النهاية، ال حاجة إلى أن تهتمي بكل نشاط وأن تيّسري آل نق فت
تّم ل يجب، أن ي ن، ال ب ليمك سات ورشة العم يم جل ة تنظ ن ضمن عملي ثًال أن .  م ي م يكف

الوة       ة أو ت ن المجموع ة ع الم نياب دوين رؤوس األق ّوع لت ى التط شارآات عل شجعي الم ت
دليل و           سير النقاشات    /توجيهات أو مقاطع سرد واردة في ال ة إحدى        . أو تي ومن شأن طمأن

دوّ     ا    المشارآات آي ال تقلق بشأن األخطاء اإلمالئية وهي ت شأن لفظه الم أو ب ن رؤوس األق
شجيع            ي ت اح وف عارها باالرتي ي إش ر ف د آبي ى ح ساهم إل اٍل أن ي صوت ع رأ ب ي تق وه

  .األخريات على التطوع
  

شارآة ات    :الم ي النقاش شارآة ف رار الم دك ق ك وح ود ل ًا أن  .  يع ذآري دائم ن ت لك
ك تولي  ا أن ك بم ك واقتراحات ى آرائ ر عل ة أآب ن أهمي د يعلق شارآات ق ن الم ٍل م يم آ ت تنظ

سات و ور"الجل ام األم سكين بزم ا" تم ٍد م ى ح داخالتك . إل ون م ضروري أن تك ن ال ذا م ل
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يس             قصيرة وأن تشددي، عندما تدلين برأي ما، على أنه يعبر عن وجهة نظرك الخاصة ول
  TP10PT.الوحيدةعن وجهة النظر 

  
د            :االستمتاع ساب المزي ضًا في ورشة العمل الآت شارآين أي ة    ال تنسي أنك ت  من المعرف

  !فاستمتعي بوقتك. ولتمضية وقت ممتع
  

 دور المشارآات
ن         عة م ة واس ّن مجموع امالت معه ة ح باب مختلف ل ألس شارآات ورش العم ضر الم تح

ا ينتظرهنّ           سبقة والتوقعات حول م انتهّن           . المفاهيم الم رتهّن أو مك ان مستوى خب ا آ ومهم
ة           المهنية، تلعب المشارآات دور التلميذ واألستاذ في        شاطر المعرف تعلم وت .  آن من خالل ال

ئلة               اه ويطرحن األس شارآات بانتب وتزيد نسبة نجاح جلسات ورش العمل عندما تصغي الم
اون في العمل               . ويناقشن الفرضيات  شارآة في النقاشات والتع ويتعّين على المشارآات الم

سات         ستفيد في   وس. ضمن الشراآات أو ضمن فرق موّسعة وتقييم العملية وسير عمل الجل ت
ة   ق جو من الخّف ي خل ساهمة ف ل من خالل الم ي ورشة العم شارآات ف ع الم ل جمي المقاب

  .واالحترام في ورشة العمل
 

  إعداد االجتماعات
  

ات  ى االجتماع ل الحضور إل ستعدي قب ضروري أن ت ن ال ع. م ي المرج يتم راجع ذي س  ال
دلي                     ة في ال ه آي تتأآدي من أنك فهمت األهداف المبين دافك الخاصة في       العمل علي ل وأه

ا          . ورشة العمل وفي آل جلسة على حدة       ي ستحتاجين إليه حددي بعدها المراجع والمواد الت
شأة         . وتأآدي من توفر ما يكفي من آل ما تحتاجين إليه          يمكن عقد الجلسات في مكتب أو من

  .، تشعر فيه المشارآات بالراحةهادئ ومعزولعامة أو منزل خاص أو في أي مكان 
  

ا أقالمًا وأوراقًا أن تطلبي من المشارآات أن يحضرن معهّن         يمكن .  أو قد تزودينهّن أنت به
ى األوراق بحسب                   ة عل الم خاصة للكتاب وح أو أق ى الل ة عل شور للكتاب ويمكنك إحضار طب

                                                 
 In Ourفي " تسهيل التعّلم: 1القسم " لالطالع على الئحة وافية بما هو التسهيل وما ليس عليه، راجعي  10

Own Words) 1999معهد األخوة العالمية، : ، لنانسي فالورز، بيثسدا)بعباراتنا الخاصة.  

ا وفرة فيه ية المت ا ورشة العمل والقرطاس ي تجري فيه ة الت ضًا . الغرف وأحضري معك أي
ى الجدران        أوراقًا آبيرة وشريطًا ال    ا عل وح أو       . صقًا أو مسامير لتعليقه ويمكن استعمال الل

امهّن        ضح أم ث تّت ة بحي ام المجموع الم أم دوين رؤوس األق رض أو األوراق لت واح ع أل
ى          . أفكارهّن ومفاهيمهّن طوال الجلسة    اش عل ومن المفيد جدًا تدوين النقاط األساسية في النق

ت   ي وق ودة ف ع للع ا آمرج ين به ة تحتفظ سات  ورق ة خالل جل ار المجموع ى أفك الحق إل
  .الحقة

  
شاط                       ة ن رق لتأدي ى عدة ف سيم المجموعة إل تتطّلب بعض التمارين الواردة في هذا الدليل تق

دهّن                  . معّين دليل، يمكنك تزوي سخة عن ال سخة عن    وفي حال لم تكن آل مشارآة تملك ن بن
ى الجدار بحيث        ؛ أو أن تدوني التوجيهات بأحرف آبيرة على ورقة ت         التوجيهات ا عل علقينه

  .يراها الجميع
  

ويمكنك تقديم بعض . تدوم معظم الجلسات ساعتين ونصف الساعة إلى ثالث ساعات تقريباً 
نهّن     .  للمشارآات آي يشعرن باالرتياحالشراب أو الوجبات الخفيفة   أو اسألي من يرغب م

ة        . فالقرار يعود لك الختيار ما ترينه األنسب      . إحضار وجبات سريعة   وني واثق م تك أما إذا ل
ى         سة األول ذ الجل م أن  . مما تفضله أو تتوقعه المشارآات، فاستوضحي األمر منهّن من واأله

  . بحيث تكونين على اطالع تام على االحتياجات وعلى سير الجلساتتخططي مسبقًا
  

 بعض ما قد تحتاجين إليه
 

  أو أقالم رصاص/أقالم و •
 أوراق •
اط  • دوين النق رة لت أوراق آبي

 األساسية
 شريط الصق أو مسامير •
 لوح عرض •
 أقالم تعليم ملّونة •

  

 طبشور •
 نسخ عن التوجيهات •
 ساعة واضحة ذات عقرب للدقائق •
شراب ووجبات خفيفة لالستراحة  •
  فناجين وصحون ومناديل •
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  الجلسة األولى في ورشة العمل
  

  عندما تصلين
قت الكافي للتحقق من إعداد  إحضري قبل موعد بدء الجلسة األولى بقليل آي يتسنى لك الو       

. أو الهواء العذب  /تأآدي من وجود ما يكفي من النور والحرارة و        . الغرفة بالشكل المطلوب  
صحيح  شكل ال د بال سيق المقاع ن تن ي م ضل  . وتحقق ة أف وس ضمن حلق ادة الجل ون ع ويك

ِزم        سائر المجمو            . طريقة لتنظيم النقاش مع أنه غير مل ة ل ع نفس الرؤي ا يعطي الجمي عة  مم
  .وأفضل فرصة للمشارآات لتراهّن األخريات ويصغين إليهّن

  
  عندما تصل المشارآات

ول    دأن بالوص دما يب شارآات عن ي بالم رفن     . رّحب ّن يع م يك يما إذا ل دًا ال س م ج ذا مه وه
بعض سقة  . بعضهّن ال ك من ّن أن سك واشرحي له ي عن نف د، عّرف ِك بع ّن يعرفن م يك وإذا ل

وفر      . ورشة العمل  م الجلوس           وفي حال ت ا ث بعض منه اول ال ى تن ّن إل ة، أدعه ات خفيف وجب
  .قرب مشارآة أخرى والتعريف عن أنفسهّن

  
اُرفا ي     :لتع رات ف شارآات الحاض تعراض الم د اس ن الجي ع، م صل الجمي دما ي  عن

ميًا سهّن رس يهّن التعريف عن أنف رفن . المجموعة والطلب إل شارآات يع ا إذا آانت الم أم
ن ذ  ضي ع ضهّن، فاستعي ي    بع شارآتهّن ف بب م ن س از ع دث بإيج يهّن التح ب إل ك بالطل ل

ا       ارين               . ورشة العمل واآلمال التي يعلقنها عليه ذه التم ضًا في ه شارآي أنت أي وعليك أن ت
  .األولّية، ما يساعد المجموعة على التعارف والشعور باالرتياح لتبادل األحاديث

  
ى           :الشرح شارآات عل ى بتعريف الم شتها        استهلي الجلسة األول تتم مناق ي س المواضيع الت

د     ). راجعي أدناه (وتعلمها خالل ورشة العمل واإلطار المرجع لكل جلسة          قد يكون من المفي
اً    شتها آنف ت مناق ي تم تعلم الت داف ال د أه ضًا تحدي ى  : أي غاء والتوصل إل التواصل واإلص

ذه   وإّال، اسألي المجموعة ع     . إجماع وخلق معنى مشترك وتنمية شراآات التعّلم       ى ه ن معن
  :آما يمكنك. المفاهيم

  
صف        • اعتين ون تدوم س ل س ة العم سات ورش ن جل سة م ل جل ى أّن آ ارة إل اإلش

  .الساعة إلى ثالث ساعات تقريبًا

 .وصف البنية العامة النموذجية للجلسة بما في ذلك فترات االستراحة •
احترام الجدول  • ذآير  ب الم والت دوين رؤوس األق ى متطوعات لت  شرح الحاجة إل

 .الزمني وتالوة مقاطع من الدليل وتيسير النقاش وأنشطة أخرى
  

ادة       :  تقسم الجلسات في هذا الدليل إلى ثالث فئات        :بنية الجلسات  التنمية الذاتية من أجل القي
سم ( رين  )1الق ع اآلخ سم (؛ التواصل م تعلم  )2الق راآات لل ة ش سم (؛ إقام ل ). 3الق وتنتق

ادة        الجلسات حول القيادة من التنمية      ز القي ق فتعزي ة المجموعة أو الفري ى تنمي الشخصية إل
ة وشرح موجزين ألهداف              . الصالحة على المستوى المؤسساتي     سة بمقدم ستهّل آل جل وُت

.  أو إعادة صياغتها    1ومن المفيد أحيانًا افتتاح الجلسة األولى بتالوة مقدمة القسم          . الجلسات
  .وال تنسي بعد ذلك أن تفسحي المجال لألسئلة

  
 اإلطار العام للجلسات

 
ألف  . تعتمد آل الجلسات نفس البنية األساسية مع أنها ال تتضمن جميعًا نفس األنشطة   وقد تت

  :الجلسات، بحسب هدف آل منها، من العناصر التالية
  

وان             :االقتباس من المقدمة   ة بعن  يرد على الصفحة المقابلة لكل جلسة اقتباس من المقدم
ادة" ات القي ا    وتع". مقّوم ن اعتماده سة ويمك ل جل ن آ ة ع رة أولي ات فك ذه االقتباس طي ه

  .وآمحفِّز للنقاش" مقّومات القيادة"آمرجع للفصل حول 
  

سة داف الجل م     :أه ى فه شارآات عل ساعد الم داف واضحة ت د أه سة بتحدي ل جل دأ آ تب
شات الهدف الكامن وراء تمارين الجلسات واألسئلة التي تطرح فيها وتساعد على قيادة النقا      

ة والقصص  سير الذاتي ول ال ى   . ح سة عل داف الجل الوة أه رري ت دك أن تق ك وح ود ل ويع
  .المجموعة في بداية الجلسة أو في نهايتها أو أال تتلينها إطالقًا

  
سات  :قبل أن تبدأي    جداول تتضّمن توجيهات إضافية     12 و9 و1 سوف تجدين في الجل

ّسرات ذآِّرات مفي  . للمي ن توصيات وم ة ع ي آناي ل  وه ة آ ي بداي ّسرات ف ة المي دة لمواآب
  .ورشة عمل ومنتصفها ونهايتها
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رين أو        :اقتراحات للتيسير   تتضّمن آل جلسة بعض االقتراحات للتيسير فيها وصف للتم
ئلة المطروحة           ة من األس د من المعلومات          . التمارين خالل الجلسة والغاي ا تجدين المزي آم

آما . لة قبل النص الخاص بكل جلسة مباشرة  حول مناهج وتقنيات التيسير في جداول منفص      
  .تحدد هذه الجداول مراجع في الملحق ب للمزيد من المعلومات

  
ًا               :لتمرينا  تتضمن آل جلسة تمرينًا أو تمرينين يشارك فيهما جميع أعضاء المجموعة مع

ادة والتواصل           . أو ضمن فرق   تراتيجيات القي و . والهدف من التمارين التأآيد على بعض اس
ديرك الخاص            يم ى تق وين المجموعة وإل ى تك كنك تكييف أو تعديل بينية التمارين استنادًا إل

ونظرًا إلى اختالف المقاربة المتبعة من قبل آل مجموعة للمراجع           . الحتياجات المشارآات 
و         ا ه ستجيبي لم ة وأن ت ي بالمرون دًا أن تتحل ضروري ج ن ال دليل، م ذا ال ي ه واردة ف ال

  .وتلي آل تمرين مجموعة من األسئلة للنقاش. آل مجموعةاألفضل بالنسبة إلى 
  

شارآات حول مواضيع      :األسئلة للنقاش   صممت األسئلة للنقاش بشكل يوضح أفكار الم
ام                   . معينة ى األم ه الحديث إل سابق لتوجي سؤال ال ى ال ذه     . ويرتكز آل سؤال عل إذا آانت ه

اع نفس          المرة األولى التي تتولين فيها تنسيق ورشة عمل حول الق          دها اتب ادة، يستحسن عن ي
أما في الجلسات الالحقة أو حتى . تسلسل األسئلة المبّين في الدليل، أقّله في الجلسات األولى       

ا          ًا ربم ئلة أخرى أو إضافية أجدى نفع . في ورش العمل المستقبلية، فقد تجدين أن طرح أس
دك    ك وح ود ل رار يع سير    . الق ة لتي تعانة بمتطّوع ضًا االس ك أي ا   ويمكن ون له اش يك  النق

ديث     ه الح ة توجي ول آيفي اص ح صورها الخ حيحة أو    . ت ئلة ص اك أس ست هن ًا أن لي علم
ام     تثارة اهتم ا واس ة فيه ى الحيوي ة عل تثناء ضرورة المحافظ ات باس بة إلدارة النقاش مناس

  .المشارآات آي يستفدن منها
  

شارآات       :أسئلة للمجموعة  ًا هو      وال.  تطرح األسئلة للمجموعة على جميع الم هدف طبع
شأن موضوع       ة ب ارب ضمن المجموع ة اآلراء والتج ن آاف املة ع رة ش ى فك التوصل إل

ى         . النقاش د من اإلشارة إل ع، فال ب شارآة الجمي ومع أن هذا النوع من البحث يكون أفيد بم
ك            رغبن في ذل د من               . إمكانية عدم التكلم لمن ال ي دة وال ب واألسباب في رفض الكالم عدي

ن إذا الحظِت أن إحدى أعضاء المجموعة نادرًا ما تشارك في الحديث وتتردد           لك. احترامها
راد        ى انف ا عل شة الموضوع معه شطة، حاولي مناق ي األن شارآة ف وتأآدي من أن  . في الم

افية       رة إض سبها خب ل ستك ة العم ي ورش شارآة ف ة وأن الم ا  قّيم شعر أن أفكاره وإّال، . ت

ا إذ   ري م سبب وأن ت ي ال اولي أن تفهم ة   ح سات تلبي تطاعة الجل تطاعتك أو باس ان باس ا آ
لكن ال يجدر إطالقًا إجبار أي مشارآة على متابعة الجلسات إذا لم       . احتياجاتها بشكل أفضل  

  .تكن تشعر أنها تستمتع بها أو تستفيد منها
  

وهي تختلف عن التمارين نظرًا  .  تتضمن عدة جلسات أنشطة جماعية     :النشاط الجماعي 
دة        إلى مشارآة الم   ة موّح ى      . جموعة آكل في اتخاذ قرارات جماعي شطة إل ذه األن وتهدف ه

تعّلم في             اوض وشراآات ال اع والتف ى إجم تنمية مهارات التواصل واإلصغاء والتوصل إل
ا   ًا أو ضمن                    . منظمة م ه إفرادي ر للعمل ضمن مجموعة من اح أآب بعض بارتي شعر ال د ي وق

ة  بينما يفضل البعض اآلخر التمارين    . فرق صغيرة  شطة        .  الجماعي ّسرة في األن وتلعب المي
شكلة   ل الم ًا لح ل مع ى العم ة عل ساعدة المجموع ارزًا لم ة دورًا ب ذآري أّن . الجماعي ت

ة          شطة الجماعي سير النقاشات خالل األن ذه    . مشارآات أخريات قد تتطّوعن لتي عليك في ه
  .الحالة أن تشارآي في النشاط الجماعي آعضوة في المجموعة

  
ات ه خالل   :المالحظ تعلم وآليات ات ال كل مالحظات حول عملي ى ش ئلة عل ور األس  تتمح

سات ساعد      . الجل ارين وت ول التم ّن ح ن آرائه ر ع ة للتعبي شارآات فرص ي الم ي تعط وه
  .الميّسرة على تحديد نوع التمارين األمثل للمجموعة

  
ى ثالث مراحل                :أسئلة تقييم ورشة العمل    يم ورشة العمل عل تم تقي سا    – ي ت  في الجل

ّن             . األولى والسابعة واألخيرة   شارآات ورأيه ئلة حول توقعات الم وتتكرر نفس أنواع األس
ّسرة            . في سير الجلسات وبنيتها ومضمونها     ساعدك آمي ذه أن ت يم ه ات التقي ومن شأن عملي

ذه التوقعات             /و شارآات وسبل تلبيتك له ًا    . أو منّسقة على تحديد توقعات الم ّين أحيان د يتع ق
سات                 إيضاح نطاق و   تعالجها الجل ي س م حول المواضيع الت . رشة العمل تجنبًا ألي سوء فه

دوين       غاء وت ضي باإلص سؤوليتك تق أن م ضور ب ذّآري الح ن أن ت يم م الل التقي ّد خ وال ب
سيق                    د تن ار عن ين االعتب اتهّن بع شارآات وتعليق رؤوس األقالم ومحاولة أخذ اقتراحات الم

ساعدك           إّن اعتماد مقاربة م   . الجلسات الالحقة  نفتحة وفكاهية ومرنة خالل ورشة العمل سي
  .بال شّك، آما وسيساعد المشارآات أيضًا، على االستفادة قدر اإلمكان من عملية التقييم

  
وال .  تجدين في ختام بعض الجلسات توجيهات للجلسة التالية        :توجيهات للجلسة التالية  

ون  ب أن يك رض"يج شارآات عل  " الف ساعد الم ل أن ي ثقًال ب ارين م تعداد للتم ى االس
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ك             . والنقاشات في الجلسة التالية    ود ل ا يع لكن قرار إعطاء بعض التوجيهات أو عدم إعطائه
دك ة   . وح ي بداي ا ف ت إضافي له ك تخصيص وق ات، علي اء توجيه دم إعط ررت ع إذا ق ف

  .الجلسة التالية
  

  اختتام ورشة العمل
  

ش             ر رسمي أو بن ل غي اعي آخر  قد تنهي المشارآات ورشة العمل بحف ويمكنك في   . اط جم
ام                    ة اختت الجلسة التاسعة أو العاشرة أن تطلبي من المجموعة اإلدالء باقتراحات حول آيفي

ّن    . ورشة العمل  شارآات ورشة العمل وه ادر الم سبقًا بحيث ال تغ د من التخطيط م وال ب
شا  . يشعرن بأن احتياجاتهّن وتوقعاتهّن لم تلق آذانًا صاغية        سة  وقبل أن تغادر الم رآات الجل

دليل                ة ال واردة في نهاي وهي أداة   . الختامية، أطلبي منهّن ملء استمارة تقييم ورشة العمل ال
ة وتحسينها       رامج ورش العمل الالحق د أوًال من شرح الهدف      . مفيدة جدًا لتعديل ب لكن ال ب

ا             س  . من االستمارة وطمأنه المشارآات حول سرّية المعلومات  التي سوف يدلين به ي وال تن
  .أن تجمعي االستمارات قبل أن تغادر المشارآات

  
ارات    ز مه ي تعزي ث ال ينته د بحي ل األم شروع طوي ة م ارات القيادي ة المه إال أّن تنمي

ل         ة العم ام ورش ع اختت قلها م ا أو ص شارآات أو تكييفه دى الم ل ل ب   . التواص د ترغ وق
د بضعة أشهر                  ة بع سة متابع اع أو جل د اجتم تهّن       المشارآات أحيانًا في عق  آي تتضح رؤي

شارآات   . حول ما تعلمنه وآيفية تطبيقه  وغالبًا ما تنشأ صداقات خالل الجلسات فترّحب الم
  .بأي فرصة لالجتماع معًا من جديد وإلقامة صداقات جديدة

  
  .تتوقف الخطوات التالية على المشارآات في ورشة العمل
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  جلسات ورشة العمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  :1القسم 
  ية الذات من أجل القيادة تنم

  
ساء                 شارك الن دما ت غالبًا ما ال تعّبر النساء عن أفكارهّن أو أنها ال تلق آذانًا صاغية حتى عن

رارات   اذ الق ي اتخ ع  . في النقاشات وف ستوى المجتم ى م شارآن عل د ي ساء ق صحيح أن الن
. عيدات عن األضواء المحلي أو في اجتماعات الموظفين أو اللقاءات العائلية، لكنهّن يبقين ب          

ساء  . فما السبب؟ األسباب عديدة طبعًا منها الثقافي والتاريخي والشخصي  علمًا أّن بعض الن
ذ       مان األخ رهّن وض ات نظ ارهّن وعرض وجه ن أفك ر ع ة للتعبي ة طبيعي تعن بموهب يتم

ي نطمح إليه          . بآرائهّن صفات الت ار ال اء واختي ساء وانتق . الذا باإلمكان التعلم من هؤالء الن
د أدوات  ين وتحدي ي خصائص التمك ى النظر ف سم إل ذا الق ي ه واردة ف ارين ال وتهدف التم

راد في ورش العمل             شارآات األف د الم د تفي ي ق ن     . القيادة الت شات ل ع المناق صحيح أّن جمي
شارآات  ع الم ى جمي النفع عل ود ب ة  . تع ات القيادي صفات والتقني ار ال ان اختي ه باإلمك إال أن

شارآات من              . أي ظرف من الظروف   األنسب لهّن في     ين الم ى تمك سم إل ذا الق آما يسعى ه
  .استكشاف استراتيجيات القيادة التي يرغبن فيها واآتشاف تلك األفضل لهّن

  
سهّن ضمن      ة أنف ن مراقب شارآات م ن الم ث تمّك سم بحي ذا الق ي ه تعلم ف ارين ال ّدت تم أع

ل        ه           المجموعة ومراقبة تفاعلهّن وتفاعل اآلخرين وما يفّع ّد من ا يح ر أو م ومع  .  الحوار أآث
ى    أّن جميع المشارآات قد يطلبن أحيانًا الحصول على إجابات من خالل األسئلة الموّجهة إل
دم        دليل، ع ذا ال ي ه واردة ف ارين ال ع التم ي جمي ا ف شارآة، آم ان أي م ة، بإمك المجموع

  .  حينهاإلجابة إذا شعرت أن ليس لديها ما تقوله أو إذا لم تشأ أن تتكلم في
  

 22 



 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

  علينا آي نتوصل إلى السلوك القيادي الصحيح في مجتمعات التعّلم
  أن نتعلم آيف نواجه الصعاب

  فالشجاعة والصبر والتفاني والمثابرة.  ونتخطى العقبات
  . هي بعض الصفات الالزمة ألي قائد ناجح

  
  "مقّومات القيادة"من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 1الجلسة  
   من هي القائدة؟

  
  ف الجلسةأهدا

  
 .استعراض تعريفات القيادة ومواصفات القائدة الجيدة •
 توسيع آفاق المشارآات حول من هي القائدة ومن أهٌل ألن تكون قائدة؟ •
  .مناقشة منهجية التعّلم في ورشة العمل ونقدها •
سات اإلحدى            • مشاطرة المشارآات توقعاتهّن وغاياتهّن في ورشة العمل في الجل

 .عشرة التالية
  

دليل بعض        " التواصل في إطار ورش العمل      "يعطي القسم حول    : ن تبدأي قبل أ  ذا ال في ه
ل   ة العم سات ورش ن جل سة م ى أول جل صلين إل دما ت ه عن ام ب ن القي ا يمك ار حول م األفك

ا خالل ورشة العمل               ويقضي  . وعندما تصل المشارآات والقرطاسية التي قد تحتاجين إليه
ديث   ه الح ة بتوجي ّسرة فاِعل شاطر   دورك آمي ال وت دول األعم رام ج اش واحت ز النق وتحفي

اش  ي النق شارآة ف شارآات والم ع الم سؤوليات م ك . الم سي أن ستمتعي وأال تن م أن ت واأله
  .تشارآين بدورك في ورشة العمل الآتساب المزيد من المعرفة وتمضية وقت ممتع

 
  اقتراحات للتيسير

  
ه      . خاضرإقرأي بصوت عاٍل القصة التالية التي ترويها أسما          ثم ناقشي التعريف الذي تعطي

ة  فات القيادي دة وللمواص من    . للقائ اش ض ه النق ى توجي ة عل ئلة التالي ساعدك األس د ت ق
شارآات      . المجموعة سقة أو متطوِّعة       –وقد تتولى إحدى الم اط األساسية       – المن دوين النق  ت

 . على لوح أو على لوح عرض
 

ائ     –سؤال    إن استعمال طريقة   رين          جواب تعطي نت ذا التم دة في ه ج جي
ئلة    ام أس ة إلتم ة ومفتوح ئلة إضافية عام رح أس سرة أن تط ن للمي ويمك

نص د ال أتي بع ي ت اش الت ذه .النق ي ه ر ف أنظري الملحق ب للتوسع أآث
  .التقنية
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  امرأة واحدة قادرة على التأثير

  ناشطة في مجال حقوق اإلنسان: أسما خاضر
  

ه               لست واثقة من أني قائدة، لكني أعر      " دة، أن أتنّب ّي، آي أصبح قائ ّين عل ف أّنه يتع
ا من   –للحاجة الماسة إلى معالجة مشكلة معينة         وأن أشعر بالحاجة إلى ملء فراغ م

ى مواضيع محددة              ز عل رامج ترّآ اس     . خالل إطالق أنشطة وحمالت وب ان الن إذا آ
م سيدعمونك بال                    ة، فه ين حاجة معين ًا أنك تلب  شك   في مجتمعك المحلي يؤمنون حق

ادي ك القي ك بموقع يتعرفون ل ك . وس ون من ي يطلب اس آ ك الن ق ب ي أن يث ويكف
  .مساعدتهم على تحقيق أهدافهم

  
دة       ًا للنج ي طلب ى مكتب سة إل ة وبائ ابة خائف ضرت ش ًا، ح نة تقريب شرين س ل ع . قب

سة عشر من   ة الخام ا البالغ ل ابنتهم ى قت ا عل دم زوجه ي آيف أق روي ل وراحت ت
ر     ستة أشهر سجن             .  تعرضها لالغتصاب    العمر ألنها حملت إث ه إال ب م علي م يحك ول

ا، أفصحت         . على اعتبار أنه قتل ابنته صونًا لشرف العائلة        ذآرى ابنته ًا ل لكن إآرام
لي المرأة عن الحقيقة وهي أّن زوجها آان في الواقع المغتِصب وأنه ربما أقدم على               

ا        دأ الحمل يظهر عليه دما ب ة   . قتل ابنتهما بع زوج من      لكن المحكم ه ال ا قال آمنت بم
  .دون أن تكّلف نفسها عناء التحقيق في الجريمة

  
ر                      ضلها الكثي د تعلمت بف ي، فق ى مكتب ومع أّن هذه المرأة لم تأت سوى مرة واحدة إل

ة       . عن معاناة النساء والفتيات بسبب عدٍد من القوانين        ن أآون محامي ي ل وأدرآت أنن
ر تل             ذل قصارى جهدي لتغيي ؤمن الغطاء وتعاقب           ناجحة ما لم أب ي ت وانين الت ك الق

م يكن           . حتى مرتكبي الجرائم ضد النساء     لقد دفعتني هذه المرأة إلى معالجة مشكلة ل
  .باستطاعتي التغاضي عنها، أال وهي جرائم الشرف

  
شرف    رائم ال ى ج ضاء عل ة الق ادة حمل دى ق ذا أصبحت إح ذه . هك ي أرى أّن ه لكن

ّي وتحلّ   ا ف ي وضعت ثقته رأة الت ي   الم ى مكتب ضر إل ي تح ة آ شجاعة الكافي ت بال
ة        ة          . وتطلعني على الحقيقة، إنما هي القائدة الفعلي ا لتعرض لجريم د تخطت خوفه فق

يتحّدانا أشخاص مثلها آل يوم للنظر في قضايا لم         . اقترفها زوجها وتطلب مساعدتي   

ل   ن قب ا م ة       . نألفه ة خدم خاص ومحاول ؤالء األش ل ه اع مث ا اّتب علين
  TP11PT."مجتمعاتنا

  
ا           ساء األردني اد الن سة اتح سان ورئي وق اإلن د ترأست    تأسما خاضر، محامية وناشطة في مجال حق ابقًا وق  س

  .عدة حمالت للقضاء على جرائم الشرف والعنف ضد النساء والفتيات في األردن
  

 أسئلة للنقاش
 

  آيف تعّرف أسما خاضر القيادة؟ •
 ئدة؟ما الصفات والمهارات التي تملكها وتجعل منها قا •
آيف أصبحت أسما خاضر قائدة؟ هل تنبع قيادتها من مواصفات شخصية؟ أم من       •

 تجاربها؟ أم من اإلثنين معًا؟ هل من عوامل مؤّثرة أخرى؟
ذه   • ه ه ذي لعبت دور ال ا ال ما خاضر؟ م ارة مكتب أس ى زي دة إل ع الوال ذي دف ا ال م

 المرأة في حياة أسما خاضر؟
 ه القصة؟ لَم ولَم ال؟هل أسما خاضر القائدة الوحيدة في هذ •
 هل يمكن للقائدة أن تكون أيضًا تابعة؟ آيف؟ •

 أسئلة للمجموعة

                                                 
  . 2000يونيو / حزيران1 أسما خاضر في  استنادًا إلى مقابلة مصّورة أجرتها الشراآة النسائية للتعّلم مع 11
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شكل             • أطلبي من آّل مشارآة إعطاء تعريفها الخاص بالقيادة؛ ومواصفات القائدة ب
 .سريع وموجز

 مالحظات
 

 
 

ا؟ هل شعرت  • ي المجموعة عن رأيه شارآة ف ئلت آل م دما ُس آيف شعرت عن
  ر عن رأيك على هذا النحو؟باالرتياح في التعبي

 هل فاجأك أي شيء سمعته؟ •
 هل ساعد تدوين المالحظات خالل النقاش أم عرقله؟ •
ع في                 • شارآة الجمي شجعي م لو آنت تتولين اليوم تيسير هذا النقاش، آيف آنت لت

 المجموعة؟
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

  أسئلة لتقييم ورشة العمل
ى               الم عل دوين رؤوس األق ّسرة أو متطوعة ت وح عرض خالل           تتولى المي ى ل وح أو عل الل

  .المناقشة الجماعية التالية
ي عشرة من ورشة العمل                         • سات اإلثنت ة الجل ه في نهاي رغبن في تحقيق ما الذي ت

  هذه؟
 هل من أسئلة أو استيضاحات حول بينية الجلسات؟ •
ة؟ هل من                 • هل تجدن عادة صعوبة أو سهولة في المشارآة في النقاشات الجماعي

ن خالله ساعد م ى طرق ت ة عل ائر المجموع ات س شارآات أخري ّسرة أو م ا المي
 الشعور بثقة أآبر للتكلم؟

ي                     • سات اإلثنت ا في الجل رغبن في إثارته ي ت ما هي المواضيع القيادية المحددة الت
 عشرة التالية؟

  
دوين                 : اقتراح ومي أنت بت ًا أو أن تق يمكنك أن تطلبي من المشارآات إعطاء اإلجابات خطي

يم ورشة العمل                .  عرض اإلجابات على لوح   د تقي شارآات عن ى الم على أن ُتعاد األجوبة إل
ّر                     ى م ادة عل ومهّن للقي درآن مدى التحول في مفه ي عشرة آي ي سات اإلثنت في ختام الجل

  .الجلسات
 

 توجيهات للجلسة التالية
 

دة      ا قائ سائية تعتبرينه صّية ن الي، شخ بوع الت ي األس اري، ف ة    . اخت دة تقليدي ون قائ د تك ق
ًا آم صًا عادي ية أو شخ ي   –سؤولة سياس ا أو ف ي حياته ية ف شكلة أساس ن م ت م رأة عان  ام

ا          ّل له اد ح ي وحاولت إيج دة       . مجتمعها المحل ك القائ ارة أخرى، تل ون، بعب د تك ر  "أي ق غي
تروين )  دقائق 5 إلى   3(أعّدي ملّخصًا   . فردًا من أفراد عائلتك أو إحدى صديقاتك      " التقليدية

صة  ه للمجموعة ق ةفي سة التالي ي الجل دة ف ك القائ ا . تل ي واجهته ديات الت ى التح زي عل رّآ
  .وعلى الصفات والمهارات التي أبرزتها خالل معالجتها للمشاآل
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  :القيادة هي
  

درياً  املة جن داف       : ش د األه ي تحدي رآاء ف االت ش ل الح ي أمث ساء ف ال والن صبح الرج ي
  . الجميعوالسعي إليها وتحقيقها بما يعود بالفائدة على 

  
دها مناسبة                  : تواصلية ساهمة عن بإمكان آٍل منا المساهمة بشكل من األشكال وتصبح آل م
  .للقيادة

  
ة تعلم    : هادف ة ال ي عملي ياغته الخوض ف ين وص دف مع د ه ي تحدي ضًا  . يعن ي أي ا يعن آم

  .المشارآة في ممارسة القوة
ة في       تحترم المشارآات ويقّدرن بعضهّن البعض آكا     : ديمقراطية وعاِدلة  شرية آامل ئنات ب

  .المجتمع التواصلي الذي يشارك فيه الجميع
  

يلة      "إّن مبدأ   : مرهونة بالوسائل  رر الوس ة ال تب م في أصول        " الغاي ى عل ار عل أشهر من ن
ى وسائل          . التصرف األخالقي في العالم    مما يعني أّن من يتمتعون بقيم أخالقية ال يلجأون إل

  .آانت مهمة أو ملّحةغير أخالقية لتحقيق األهداف مهما 
  

  "مقّومات القيادة"من 
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  2الجلسة 
   آيف أآون قائدة في حياتي الخاصة؟

  
  أهداف الجلسة

  .استكشاف الحاالت أو األحداث التي تبرز فيها القيادة •
 .البحث في أخالقيات القيادة الجيدة والصفات التي تظهر نزاهة القائدة •
اط ا            • سين في أنم در والجن دات     النظر في معنى الجن ادة وأهداف القائ فالتحدث  . لقي

اث   ين اإلن وجي ب ز البيول د التميي رين عن ى الكثي سبة إل سين يتوقف  بالن عن الجن
سية الراسخة             ة والنف والذآور، بينما يختّص الجندر بالمواصفات السلوآية والثقافي

 .في المجتمع والمالزمة للنساء والرجال
ا المشارآات أنفسهّن القيادة وآيف تبادل المعارف حول الحاالت التي مارست فيه   •

 .تّم ذلك
  

  اقتراحات للتيسير
ذه    . ، طلب منك أن تختاري امرأة تعتبرينها قائدة       1في نهاية الجلسة     على آل مشارآة في ه

ا       ديات آمسؤوالت سياسيات أو           . الجلسة تالوة قصة عن قائدة تعجبه دات تقلي د تكون القائ ق
ة     اة اليومي ن الحي ساء م راد ا –ن ن أف زميالت   م صديقات أو ال رة أو ال ى  . ألس زي عل رّآ

ا للمشاآل                ا خالل معالجته ي أبرزته . التحديات التي واجهتها وعلى الصفات والمهارات الت
رين          اذج  "فلتكن القصص قصيرة آي يبقى ما يكفي من الوقت ألسئلة النقاش التي تلي تم نم

  ". ألدوار قيادية
اني،       رين الث در؟       "في التم أثير للجن ين        "هل من ت ًا؛ األول ب شابهان تقريب دور حديثان مت ، ي

شارآات         . أربع نساء والثاني بين أربعة رجال      ات الم ة إجاب رين مقارن ذا التم والهدف من ه
  .وتقييم مدى تأثير الجندر على تصورهّن للقوة والقيادة داخل األسر والمجتمعات المحلية

  
  شبكات الدعم للقائدات  صفات القائدات ومهاراتهّن

  
 

  

  

 
  نماذج أدوار قيادية: تمرين

  .خصصي ساعة تقريبًا لهذا التمرين
ات           دات المعجب اطرحي األسئلة التالية عند انتهاء المشارآات من تالوة القصص حول القائ

 :بهّن
دة قصص؟ أي   • ي ع ررت ف شابهة تك ن مواضيع أو ظروف أو حاالت مت هل م

  نوع من األحداث دفعت النساء إلى التحرك؟
 المهارات القيادية المشترآة بين العديد من النساء؟ما الصفات و •
ا آانت          • ساء؟ أم أنه ا الن ي واجهته سبب التحديات الت هل برزت الصفات القيادية ب

 موجودة أصًال لدى تلك النساء؟
دات         /ما آان دور شبكات ومنظمات ومؤسسات و       • أو أفراد الدعم في مساعدة القائ

 على تحقيق أهدافهّن؟
ا                هل تذآرين رهانًا     • تعنِت به ي اس ارات الت صفات والمه ا ال ك؟ م واجهته في حيات

ى    ساعدتك عل ي م دعم ف بكات ال ه ش ذي لعبت دور ال ا ال ان؟ م ك الره ة ذل لمواجه
 مواجهة ذلك الرهان؟ ما الخطوات التي اتبعتها؟

ة؟                   • ذينها لحل مشكلة شخصية أو اجتماعي ي تتخ هل يجب تبرير آل الخطوات الت
دة مجموعة من           هل يجب أن تعكس الخطوات ا      ي تتخذها القائ ا   "لت يم العلي أم " الق

 أّن تبرير المشكلة آاٍف؟
ما المواصفات القيادية التي تملكينها برأيك؟ ما هي المواصفات القيادية اإلضافية          •

 التي تتمنين لو تملكينها؟
ق آامل طاقتك                      • ة تحول دون تحقي ة محلي ة أو توقعات مجتمعي هل من قيود عائلي

 القيادية؟
  بعض االستراتيجيات التي قد تلجئين إليها للتحّرر من هذه التوقعات؟ما هي •
صديقات،  (ما هي الخطوات التي قد تتخذينها لتشجعي نفسك أو النساء األخريات       •

 على تنمية المواصفات القيادية؟) زميالت، أفراد العائلة
 هل تشعرين بمسؤولية شخصية حيال معالجة أي مشاآل اجتماعية معينة؟ •
 تبرين نفسك قائدة؟ لَم أو لَم ال؟هل تع •
 هل يعتبرك اآلخرون قائدة؟ •
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ا                      ا وحاولي تطبيقه رغبين في تنميته ي ت ة الت ادم المواصفات القيادي تذآري في األسبوع الق
  .مرة واحدة على األقّل

  
  هل من تأثير للجندر؟: تمرين

  .خصصي خمسًا وأربعين دقيقة تقريبًا لهذا التمرين
  

ي  ات ف ن متطوع ي م شهدين   أطلب ي الم دى األدوار الخمس ف راءة إح ة ق  المجموع
اليين ى   . الت رة إل دد النظ ديث الشخصيات وآيف يح ي ح در ف ى الجن شي معن م ناق ث

ا   ا وقوته ة ونزاهته صيات االجتماعي ة الشخ ى   . مكان ة عل ئلة التالي ساعد األس د ت وق
  .توجيه النقاش ضمن المجموعة

  
  1المشهد 

  . فرح والراوي ألماز، إنصاف، لينا، :الشخصيات
  

ًا تحت شجرة    . إنه بعد ظهر يوم دافئ في األسبوع      :الراوي ساء مع . استظّلت أربع ن
ا              . إنصاف هي األآبر سناً    ا لين ة أخته ا ابن ستين وتزوره دها ال . وهي تحتفل اليوم بعي

أما فرح فتعمل في محل السمانة الذي تملكه إنصاف وألماز ناشطة سياسية، انتخبت      
رح     مؤخرًا عضوًا في     امهّن        . المجلس البلدي وهي صديقة ف ة طع ساء وجب اول الن تتن
  .ويتبادلن األحاديث

  
  هل تتمنين أحيانًا لو آّونِت أسرة؟. إن ابنة أختك يا إنصاف ذآية وجذابة جدًا :ألماز

  
ذآاء        :إنصاف در من ال وين       ! الواقع أنها ليست بهذا الق د لتك ي القطار بع م يفتن ا ل وأن
ّي                 تقص . إسألي فرح ! أسرة اء في متجري عارضين عل وم األمهات واآلب دني آل ي

  !لقد اخترت حياة العزوبية وأنا سعيدة هكذا. وهكذا دواليك...لقاء ابنهم
  
الزواج اآلن           . ال تبالغي يا خالتي    :لينا ك ب سمح ل د ي م يع دم منك        . سّنك ل وآل من يتق

  .للزواج اليوم، إما هو قبيح أو عجوز
  

ون    . فخالتك امرأة ناجحة. يناهذا ليس صحيحًا يا ل  :ألماز رًا يتمن اًال آث ال شك أن رج
  ...وستكونين محظوظة للشعبية التي ستحظين بها. لو تكون زوجتهم

  
ون     . فأنا أيضًا ال أريد أن أتزوج     . أخشى أني أشبه خالتي آثيراً     :لينا فالرجال ال يجلب

ال          اق الم ه هو األآل واألآل وإنف ا يفعلون دون إنجاب ويري . سوى المتاعب وآل م
ن األوالد  ر م ي   . الكثي ّضل حريت ا، فأف ا أن تي     . أم ة دراس ّي متابع يتعذر عل ا س آم

  .واالهتمام بزوجي وأوالدي في آن
ى         .أنت فتاة ذآية حقًا يا لينا      :فرح  أتي في الدرجة األول أنظري  . فتحصيلك العلمي ي

ي ريض . إل ي الم اء بزوج ّي االعتن ر خال   . عل ي متج وم ف ل ي ّد آ ل بك ا أعم ك وأن ت
  ...وأحسن عملي على ما أظّن

  
  .طبعًا :إنصاف

  
رح ال دراستي :ف دم إآم ى ع رًا إل دم نظ ال للتق ن ال مج راءة . لك ي أحسن الق ع أن م

ذا             ا راضية هك ًا       . والكتابة بما يكفي ألعمل في المتجر، وأن دًا طبع ة ج ي ممتن ا أن آم
دما أضطر للعمل نصف نه                    ا عن ة وتفّهمه ذه الوظيف ار أو  إلنصاف على إعطائي ه

  .عدم القدوم إلى العمل لالعتناء بزوجي
  

از دًا :ألم ًا وأب ذمر دائم ال   . الت ول الرج ساء ح ا الن ا أيته نكّن ي معه م ا أس ل م ذا آ ه
ي  . أنا أحّب زوجي  . والعمل ّنة           . وأعشق ابنت ا هي س ا إنم اء به وين أسرة واالعتن فتك
   .الحياة

  
رح  زاالن صغي      :ف ك ال ت از ألن ابنتي ا ألم ذا ي ولين ه ران  . رتينتق ى تكب انتظري حت

زل  ادران المن زواج وتغ ي سن ال ك  . وتصبحان ف اء ب ك لالعتن ى جانب ان إل ن تكون ل
  .أما ابني، فهو نعمة من عند اهللا. بل ستهتمان بزوجهما وأوالدهما. وأنت عجوز

  
از د اهللا    :ألم ن عن ة م ضًا نعم اي أي ا     ! ابنت زل وهم ي المن ًا ف ساعداني دوم ا ت إنهم

ي المسؤولين            مضيافتان جدًا    عندما يذهب زوجي لزيارة والديه وأستقبل أنا في منزل
 .المحليين لمناقشة األوضاع السياسية

  هل تدربينهما لتسيران على دربك وتترشحان لمنصب سياسي؟ :لينا
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اً    ...هذا ممكن  :ألماز دًا أحيان ة من     . لكن أتعلمن شيئًا؟ السياسة مقرفة ج ست واثق ا ل أن

سياسية               أني أريدهما أن تلقيا    سيرتي ال ا في م ا أن ي لقيته ة الت المجلس  .  نفس المعامل ف
  .البلدي ليس متعاطفًا جدًا مع النساء

  
ى األصوات         . أنت تحلمين على آل حال يا ألماز       :إنصاف دًا عل فلن تحصل ابنتاك أب

دي     دخول المجلس البل دك        . الكافية ل ا فزت بالمنصب ألن وال ا؟ إنم يقترع لهم من س
ن أبط ًال م ان بط ن  . ال الحربآ صّوتن لم ساء ست ا والن صوتون لهم ن ي ال ل فالرج

  .يمليه عليهّن أزواجهّن
  

رت األوضاع     . أفكارك متحّجرة  :ألماز د تغي ر في أن         . سترين . لق ال آبي اك احتم هن
فهما تملكان الكثير من األفكار حول سبل تحسين          . تخوض ابنتاي المعترك السياسي   

  ! األعمالاألوضاع في البلدة ال سيما في مجال 
  

رح ة         :ف رأة حكيم رام الم ن االحت ين اآلن م ت تقلل از، أن زة ألم ديقتي العزي ا ص ي
ة ذا الحديث. ورائع ن ه ا م سعادة . آفان ن ال ر م صاف والكثي عيدًا إلن دًا س تمَن عي فلن

  .واالزدهار في السنة القادمة
  

  !نعم، نعم، نعم :لينا وفرح وألماز
  

  2المشهد 
  

  .ير، فيصل والراوي محمد، عدنان، أم:الشخصيات
  

. استظّل أربعة رجال معًا تحت شجرة   . إنه بعد ظهر يوم دافئ في األسبوع       :الراوي
ر         . عدنان هو األآبر سناً   ه أمي ن أخي زوره اب ستين وي ده ال وم بعي ل الي ا  . وهو يحتف أم

د ناشط سياسي، انتخب   دنان ومحم ه ع ذي يملك سمانة ال ي محل ال ل ف فيصل فيعم
امهم     . جلس البلدي وهو صديق فيصل    مؤخرًا عضوًا في الم    يتناول الرجال وجبة طع
  .ويتبادلون األحاديث

  
  هل تتمنى أحيانًا لو آّونَت أسرة؟. إن ابن أخيك يا عدنان ذآي وجذاب جدًا :محمد

  
! وأنا لم يفتني القطار بعد لتكوين أسرة    ! الواقع أنه ليس بهذا القدر من الذآاء       :عدنان

صل أل في وم. إس ل ي صدني آ اء يق ي لق ي متجري عارضين عل ات ف اء واألمه  اآلب
  !لقد اخترت حياة العزوبية وأنا سعيد هكذا. وهكذا دواليك...ابنتهم

  
الزواج اآلن          . ال تبالغ يا عّمي    :أمير ك ب سمح ل د ي دمن منك        . سّنك لم يع وآل من تتق

  .للزواج اليوم، هّن قبيحات عجوزات
  

ين   . ناجحفعّمك رجل . هذا ليس صحيحًا يا أمير  :محمد رات يتمن ال شك أن نساء آثي
  ...وستكون محظوظًا للشعبية التي ستحظى بها. لو تكون زوجهّن

  
راً       :أمير ي آثي زوج         . أخشى أني أشبه عّم د أن أت ضًا ال أري ا أي بن     . فأن ساء ال يجل فالن

ال           ر      . سوى المتاعب وآل ما يفعلنه هو األآل واألآل وإنفاق الم ردن إنجاب الكثي وي
ي. من األوالد ّضل حريت ا، فأف ا أن ام . أم ة دراستي واالهتم ي متابع يتعذر عل ا س آم

  .بزوجتي وأوالدي في آن
  

أنظر . فتحصيلك العلمي يأتي في الدرجة األولى     . أنت شاب ذآي حقًا يا أمير     : فيصل
ي ضة . إل ي المري اء بزوجت ي االعتن ك    . عل ر عّم ي متج وم ف ل ي ّد آ ل بك ا أعم وأن

  ...وأحسن عملي على ما أظّن
  

  .طبعًا :عدنان
ال دراستي               :فيصل ى عدم إآم دم نظرًا إل راءة        . لكن ال مجال للتق ي أحسن الق مع أن

ذا         ا راٍض هك ا يكفي ألعمل في المتجر، وأن ة بم ًا     . والكتاب دًا طبع تن ج ي مم ا أن آم
ار أو عدم                   لعدنان على إعطائي هذه الوظيفة وتفّهمه عندما أضطر للعمل نصف نه

  .تناء بزوجتيالقدوم إلى العمل لالع
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د داً  :محم ًا وأب ذمر دائم ساء    . الت ول الن ال ح ا الرج ا أيه نكم ي معه م ا أس ل م ذا آ ه
ّنة           . وأعشق ابنتي . أنا أحّب زوجتي  . والعمل ا هي س ا إنم اء به فتكوين أسرة واالعتن
   .الحياة

  
صل زاالن صغيرتين   :في ك ال ت د ألن ابنتي ا محم ذا ي ول ه ران  . تق ى تكب ر حت انتظ

ي   زلوتصبحان ف ادران المن زواج وتغ ك  . سن ال اء ب ك لالعتن ى جانب ان إل ن تكون ل
  .أما ابني؟ فهو نعمة من عند اهللا. بل ستهتمان بزوجهما وأوالدهما. وأنت عجوز

  
د د اهللا   :محم ن عن ة م ضًا نعم اي أي ا    ! ابنت زل وهم ي المن ًا ف ساعداني دوم ا ت إنهم

ت    ديها وأس ارة وال ي لزي ذهب زوجت دما ت دًا عن ضيافتان ج ي  م ي منزل ا ف قبل أن
  .المسؤولين المحليين لمناقشة األوضاع السياسية

  
  هل تدربهما لتسيران على دربك وتترشحان لمنصب سياسي؟ :أمير

  
ًا من      . لكن أتعلمون شيئًا؟ السياسة مقرفة جدًا أحياناً      ...هذا ممكن  :محمد أنا لست واثق

ا في م                 ا أن ي لقيته ة الت سياسية  أني أريدهما أن تلقيا نفس المعامل المجلس  . سيرتي ال ف
  .البلدي ليس متعاطفًا جدًا مع النساء

  
د            :عدنان ا محم ى آل حال ي ى األصوات            . أنت تحلم عل دًا عل اك أب ن تحصل ابنت فل

دي     دخول المجلس البل دك        . الكافية ل ا فزت بالمنصب ألن وال ا؟ إنم يقترع لهم من س
ال الحرب ن أبط ًال م ان بط ا والن. آ صوتون لهم ن ي ال ل ن فالرج صّوتن لم ساء ست

  .يمليه عليهّن أزواجهّن
  

رت األوضاع     . أفكارك متحّجرة  :محمد د تغي ر في أن         . سترى . لق ال آبي اك احتم هن
فهما تملكان الكثير من األفكار حول سبل تحسين          . تخوض ابنتاي المعترك السياسي   

   !األوضاع في البلدة ال سيما في مجال األعمال
  

د،     :فيصل ز محم ع        يا صديقي العزي يم ورائ رام لرجل حك ل اآلن من االحت . أنت تقل
ار في       . آفانا من هذا الحديث    سعادة واالزده فلنتمَن عيدًا سعيدًا لعدنان والكثير من ال

  .السنة القادمة

  
  !نعم، نعم، نعم :أمير وفيصل ومحمد

 
  أسئلة للنقاش

  
شهدين        • ي الم ذي دار ف ديث ال صديق الح ن ت ل يمك ن   2 و1ه ذي ال يمك ا ال ؟ م

  قه ولماذا؟تصدي
َم ال؟                     • َم أو ل زواج؟ ل ًال لل ًال أه نًا إنصاف ال زالت فع ر س أتعتقدين أن المرأة األآب

َم ال؟ هل                   َم أو ل زواج؟ ل ًال لل أتعتقدين أّن الرجل األآبر سنًا عدنان ال زال فعًال أه
ة و      ة المادي ؤثرة؟ هل آون إنصاف                 /السن والحال در هي من العوامل الم أو الجن

 ب من العوامل المؤثرة أيضًا؟تخطت سن اإلنجا
ما النصيحة التي تعطينها إلى لينا، ابنة أخت إنصاف وأمير، ابن أخ عدنان حول       •

سها                  ة؟ هل نصيحتك هي نف اة المهنّي التوفيق بين الزواج والعائلة والدراسة والحي
 لكٍل منهما؟ لَم أو لَم ال؟

صالح     لو آنت مكان ألماز، المسؤولة السياسية المحلية، آيف آنت           • ل ال تؤدين المث
ادئ في                 رأتين ذات مب اِعلتين وام دتين ف البنتيك؟ آيف تنصحينهما بأن تكونان قائ

 آن؟
صالح               • ل ال لو آنت مكان محمد، المسؤول السياسي المحلي، آيف آنت تؤدين المث

 البنتيك؟ هل من ِعبر وأمثلة مختلفة ُتعطى للبنات وليس للبنين؟
ادة    • اط القي اذج أو أنم ف نم ل تختل وة     ه اط الق ي نق ا ه ال؟ م ساء والرج دى الن  ل

ن            ة م أي ناحي ال ب ن الرج ادًة م ضل ق ساء أف ل الن ا؟ ه ل منه ي آ ضعف ف وال
 النواحي؟ هل الرجال أفضل قادًة من النساء بأي ناحية من النواحي؟

نها             • ي تمارس يم واألهداف الت ى الق ة عل آيف تؤثر تجارب النساء في الحياة اليومي
يم               في أدوارهّن القياديّ   ى الق ة عل اة اليومي ة؟ ما مدى تأثير تجارب الرجال في الحي

 واألهداف التي يمارسونها في أدوارهم القيادية؟
دين أّن   • ين؟ أتعتق ين االثن ارق ب ن ف ل م ل؟ ه امرأة أو آرج ل آ ضلين العم أتف

َم              /المديرات اوفهّن؟ ل رّبات العمل أآثر أهًال لتلبية احتياجات النساء والحّد من مخ
 ؟أو لَم ال
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دين أّن         • َم ال؟ أتعتق َم أو ل ي؟ ل ك المحل ي مجتمع ية ف حة سياس دعمين مرش ل ت ه
المسؤوالت  السياسيات أآثر أهًال لتلبية احتياجات النساء والحّد من مخاوفهّن؟ لَم            

 أو لَم ال؟
ال أو                         • ثًال أو رجال أعم ة المدرسة م ة، في هيئ ة إداري هل إّن عدد النساء في هيئ

ريقة اإلدارة؟ إلى آم امرأة نحتاج إلحداث فاِرق؟ هل         مجلس محلي، يؤثر على ط    
سبة     % 2نسبة   َم أو        %...50أو  % 33أو  % 10ُتحدث فارقًا؟ ن سبة أخرى؟ ل أو ن
 لَم ال؟
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  .التصّور ليس مجّرد تحديد هدف
  إنه صورة عن الخير ومثل أعلى
  وفكرة عما سيكون عليه العمل

  .الذي نقوم به فيما لو أحسنا القيام به
  

  "مقّومات القيادة"ن م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 3الجلسة  
  ما هو تصوري الخاص؟

  
  أهداف الجلسة

  .مناقشة معنى التصّور الشخصي •
 .البحث في مدى تأثير حلم شخص ما أو تصّوره على حمله في أن يصبح قائدًا •
 .البحث في ُسُبل التعبير عن التصور الشخصي ووضعه حّيز التنفيذ •

  
  اقتراحات للتيسير

ة    إ ق العدال ول تحقي وس ح د يون صّور محم ول ت ة ح صة التالي اٍل الق صوت ع رأي ب ق
شي    . االجتماعية واالقتصادية في بنغالدش من خالل منح قروض مصرفية صغيرة             م ناق ث

صوره     ساء وت يما الن ه، ال س راء برأي ا الفق اني منه ي يع ة الت شكلة المالي ة الم ع المجموع م
ور  صويب األم اص لت ة  . الخ د اإلجاب ل      بع ن آ ي م صة، أطلب ي الق ي تل ئلة الت ى األس عل

شارآات        . مشارآة إعطاء تصورها الخاص لتحقيق التغيير المرجوّ       رين الم ذا التم ساعد ه ي
  .على صياغة تصّور خاص بهّن

 
  

  ال أرى سببًا ألن يبقى هناك فقراء في العالم
  خبير اقتصادي: محمد يونوس

  
ات ال  ن الوالي نغالدش م ى ب وس إل د يون اد محم الده  ع ل ب ى ني هر عل سعة أش د ت دة بع متح

ام   تقاللها ع ان        . 1971اس يتاغونغ، آ ة ش ي جامع صاد ف ادة االقت دّرس م ان ي دما آ وعن
ّل للمشاآل من داخل                    اد ح مواطنوه يعانون الحرب والجوع؛ ما عّزز قناعته بضرورة إيج

م محاوال          . الحجرة الصفّية  ة لفه ة مجاورة للجامع رر بحث الموضوع مع سكان قري تهم فق
  . ومحنهم

  
ادة النظر في                        ى إع ه معضلتها إل د قادت زران وق التقى يونوس امرأة تصنع آراٍس من الخي

تعارته                   . أسباب الفقر  ى اس ا يضطّرها إل زران م شراء الخي افي ل فهي لم تكن تملك المال الك
اد يونوس   . من أحد التّجار الذي آان يشتري في المقابل الكراسي بالسعر الذي يحدده هو   فك

 32 



 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

أن يعطيها العشرين سنتًا التي تحتاج إليها لشراء الخيزران لوال أنه فّضل ابتكار خطة بديلة        
ال                       ى الم م بحاجة إل ذين ه رويين ال . وأشمل حيث سأل أحد الطّالب إعداد الئحة بأسماء الق

ا مجموعه سبعة وعشرين                      ى م ًا بحاجة إل امًال آاِدح فوجئ عندما علم أّن اثنين وأربعين ع
ة          . بيع منتجاتهم بسعر معقول   دوالرًا ل  م حري وبعدما أقرض يونوس القرويين المال تارآًا له

فحاول إقناع مصرف   . إعادته عندما يستطيعون ذلك، راح يفّكر في طريقة أفضل للمساعدة         
ى             رة عل دير المصرف رفض الفك رويين؛ إال أّن م ى الق في حرم الجامعة بإقراض المال إل

  . النساء منهم، غير أهٍل لإلقراضاعتبار أّن الفقراء، ال سيما
  

ام                  ل أسس مصرف غرامين ع ي وإذن من     1983لم يفقد يونوس األمل ب  بفضل دعم أوّل
ة  ساء     . الحكوم يما للن راء، ال س ال للفق روض لألعم اء ق صرف أوًال إعط دأ الم ن . وب لك

رأة                سهلة إذ ال ُيفترض برجل أن يخاطب ام في  إقناعهّن بقبول القروض لم يكن بالمهمة ال
شارع ه    . ال ال وأن شاريع أعم ة م ديهّن إلطالق أي ار ل ة أن ال أفك ي البداي ساء ف أصّرت الن

ى أزواجهنّ        ال إل ال              . يستحسن إعطاء الم تدانة الم اعهّن باس دريجيًا في إقن ونجح يونوس ت
شاريع صغيرة              م شّجعت هؤالء      . ضمن مجموعات مؤلفة من خمسة أشخاص إلطالق م ث

ديقاتهّن   دورهّن ص ساء ب روض الن ول الق ى قب روض،   . عل ك الق ساء تل ددت الن دما س وعن
  .أدرآن أنهّن قادرات على االعتناء بأنفسهّن وبأسرهّن

  
وس  ر يون دان أخرى، ذّآ ي بل ة ف ر الحكومي ات غي ساعدة والمنظم رامج الم شار ب م انت رغ

ا     ]بل[...الفقر ال ُينتجه الفقراء  "المشككين أّن    سنا به ا أنف ي أحطن د من   وال .  المؤسسات الت ب
العودة إلى لوحة التخطيط إلعادة رسم تلك المؤسسات آي ال تمّيز بعد اآلن بين الفقراء آما               

ل إّن    . اتخذت اليوم مهمة يونوس باستئصال الفقر منحى عالمياً       ". هو حاصل اآلن   وهو القائ
راد المجتمع               " رد من أف ا نتحدث عن      ...آل المجتمعات مسؤولة عن ضمان آرامة آل ف إنن

وق اإل الفقرحق ا ب ا ال نربطه سان لكنن روض ...ن اء ق ى إعط ادرة عل شأنا مؤسسات ق و أن فل
نغالدش               ه في ب ا ال   . لألعمال للفقراء لتأسيس عمل مستقّل، ستلقى نفس النجاح الذي لقيت وأن

  TP12PT".أرى سببًا ألن يكون هناك فقراء في العالم

                                                 
" Muhammad Yunus, Grameen Bank" أخذت المعلومات حول يونوس ومصرف غرامين من   12

سالم               ) محمد يونوس، مصرف غرامين   ( سون غاردنر، ناشرون، مهندسو ال وبي وجاي ال  : في مايكل آول آم
ا  اتو، آاليفورني صور، ناف ات وال د، : بالكلم و وورل ة ني شبكة  77. ص،2000مكتب ى ال ع عل ن الموق  وم

H/org.grameen.www://http    

رامين و مؤسس مصرف غ وس ه د يون ي . محم ر ف ذا األخي ل ه ي  قر36.000ويعم ة ف ي
ه      ستخدم        2.1بنغالدش ويستفيد من ون مقترض وي رامج      .  موظف  12.000 ملي اك ب ا هن آم

ى قطاعات تتخطى القطاع                  .  بلداً 56مشابهة في    سعينات إل ذ الت شاط المصرف من سع ن وات
شكبة اإلنترنت واالتصاالت      المصرفي بما في ذلك اإلمدادات الكهربائية وتأمين االتصال ب

لكية عن     رى في                       السلكية والالس ّكان الق ين س ود تمك ًا في إطار جه د وهي تصّب جميع  ُبع
  .بنغالدش

  
  أسئلة للنقاش

ي     • ا ه اص؟ م صّوره الخ ى صياغة ت وس إل د يون ي دفعت محم ا الظروف الت م
  المشكلة الملّحة التي يعاني منها الفقراء والتي أراد إيجاد حّل لها؟

ي حّرآت       ما الحل الذي توصل إليه؟ ما المعتقدات المرتبطة بالط         • شرية الت بيعة الب
 يونوس؟

داها يونوس                   • ي أب ة الت صفات القيادي ا ال آيف تصّور دوره في تطبيق هذا الحّل؟ م
 في محاولته استئصال الفقر؟ أتعتقدين أنه أظهر قيادة مرتكز على مبادئ محددة؟

ي في         • هل آان باستطاعة امرأة تحقيق ما حققه يونوس؟ لَم أو لَم ال؟ ما آنت لتفعل
 ؟مكانه

ا ودوره في           • ّل له ّب المشكلة والح ى ل هل تشير أي من تصاريح يونوس أعاله إل
 هذا المجال؟ هل فيها تصّور ملِزم؟ لَم أو لَم ال؟

 هل تغّير تصّور يونوس حول القروض مع الوقت؟ هل آان ال بد من أن يتغّير؟ •
 أتعتقدين أن تصّور يونوس حول القروض خاص بالنساء فقط؟ لَم أو لَم ال؟ •
ذه           م • ساعد ه يناريو مصرف غرامين؟ هل ت ا المهارة النسائية التي تطّرق إليها س

 المهارة النساء على االبتعاد عن أدوارهّن أو قاعدة معلوماتهّن التقليدية؟
ذلك                 • صادية وآ ساء االقت درات الن ز ق أي نوع من برامج اإلقراض من شأنها تعزي

 تمكينهّن وتفعيل دورهّن في المجتمع المحلي؟
 اعد تعبير يونوس عن تصوره في توضيح أهدافه؟هل س •
 بالنسبة إليك؟" تصّور"ما معنى  •
 ما أهمية التعبير عن التصور الشخصي؟ •

 
 

 33 

http://www.grameen.org/
http://www.grameen.org/


 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

  صياغة تصّور شخصي: تمرين
  .خصصي خمسًا وأربعين دقيقة تقريبًا لهذا التمرين

  
: وّزعي المشارآات على فرق من شخصين أو ثالثة أشخاص لبحث النقاط التالية            -1

ي           تحديد   ة أو المجتمع المحل ى مستوى العائل ة عل وضع أو ظرف أو مشكلة معّين
ذا الوضع أو الظرف              . تودين تغييرها  ما التغييرات التي تطمحين إليها لتحسين ه
  أو المشكلة؟

ي                 -2 ول الت ق الحل ا الخاصة إلدارة تطبي تعرض آل مشارآة على زميالتها طريقته
 .و دقيقتينقّدمتها أو المشارآة في تطبيقها في دقيقة أ

وجز   -3 صريح م صياغة ت شارآة ب ل م وم آ طرًا أو سطرين –تق ا – س  تصف فيه
 .تصّورها الخاص حول دورها في إحراز التغييرات الالزمة برأيها

ق     -4 ام              . تعود المجموعة إلى التحّل ّسرة، التصريح أم دءًا بالمي شارآة، ب رأ آل م وتق
 .المجموعة

  
تأآدي من أّن آل مشارآة دّونت      . صاريح الخطية تجمع الميّسرة، في نهاية هذا التمرين، الت      

  .7اسمها على تصريحها ألنه سُيعاد استعماله في الجلسة 
  

  مالحظات
  هل واجهت صعوبة في صياغة تصريحك الخاص؟ لَم أو لَم ال؟ •
 هل تساعدك صياغة تصريح شخصي على توضيح أهدافك؟ •
  ال؟أتعتقدين أّن تصّورك الشخصي سيتغّير مع الوقت؟ لَم أو لَم •
 بما شعرت عندما سمعت التصاريح الشخصية للمشارآات األخريات؟ •
 أو تالوته بصوت عاٍل أمام اآلخرين؟/ما أهمية آتابة هذا التصّور و •
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  :2القسم 
  التواصل مع اآلخرين

  
صرًا                  شكل عن رأينا في الجلسات السابقة أّن القدرة على نقل الرسالة أو التصور الشخصي ي

ن عناصر الق ًا م ادةمهم ساعدة  . ي ًا للم ما خاضر طلب ب أس ى مكت ي حضرت إل المرأة الت ف
ا حول أسرتها          ا                 . نجحت في إيصال همومه ك، دفعته د ذل رأة بع َر الم م ت ومع أّن خاضر ل

ر                        ة أآب أمين حماي ة لت شريعات الوطني ديل الت ى تع ساعدة عل ر للم آلماتها إلى لعب دور أآب
ساء صا . للن وس االقت د يون ة محم اح خط تند نج ى  واس اره إل ل أفك ى نق ه عل ى قدرت دية عل

ة اهير مختلف رى     . جم ي الق ساء ف ه الن ي تتقّبل صّوره الخاص آ ام ت ن إفه ه م د ل ان ال ب فك
  .والمسؤولون الرسميون على حد سواء

راد                        درة األف ز ق د لتعزي اوض واإلصغاء الجّي سم في مقومات التواصل والتف ذا الق يبحث ه
ادة  ى القي ي   . عل ل الفريق ز العم ين     ويرتك اِهر ب ل الم ى التواص شراآات عل اون وال والتع
شارآات ة    . الم سوية المنِتج اوض والت غاء والتف ت أّن اإلص ة تثب ئلة التالي والقصص واألس

  .قوامها القدرة على االستفادة من االختالفات والتنّوع بما يعود بالنفع على الطرفين
  

 35 



 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

  .القيادة تعني أيضًا التواصل
  د شخصين على األقّلفوجود القيادة مرهون بوجو
  فال أحد يمكنه القيادة. تربط بينهما عالقة ما

  .مما يعني أّن القيادة شكل من أشكال التواصل. في عزلة تامة
  . وطريقة القيادة تعطينا فكرة واضحة عن طريقة تواصلنا

  
  "مقّومات القيادة"من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 4الجلسة  

  آيف يمكننا أن نتواصل؟
  

  أهداف الجلسة
  .إثبات أهمية التواصل في أي قيادة فّعالة •
 .البحث عن ُسُبل اإلقناع عند تحفيز اآلخرين وتثقيفهم والتفاوض معهم •
سوية    • ة الت شة طبيع شترآة   –مناق ية م اد أرض سناتها    – أو إيج ك ح ي ذل ا ف  بم

 .وسيئاتها
 .تحليل طرق التواصل الخاصة بكل مشارآة •

  
  اقتراحات للتيسير

اٍل الم   صوت ع رأي ب ان   إق ت إدلم ان راي أليف ماري ن ت ة م شي  . سرحية التالي م ناق ث
ات                 ال في الوالي ة األطف االستراتيجيات التي تستعين بها إلقناع القّراء بالتضافر معها لحماي

دة ة  . المتح اش ضمن المجموع ه النق ى توجي ة عل ئلة التالي ساعد األس د ت ئلة . وق ي األس ويل
 .دّيةتمرين للبحث في استراتيجيات التواصل الفر

 
قد ترغبين في تقسيم المجموعة إلى فرق صغيرة بهدف تحفيز  

أنظري الملحق ب للتوسع أآثر .نقاش أآثر تعمقا حول الموضوع 
  .في هذه الطريقة 

 
 
  
 

  إني أهتّم وراغبة في خدمة اآلخرين
  مدافعة عن حقوق الطفل: ماريان رايت إدلمان

  
ا          . إّن بناء حرآة معّينة عملية شاقة وصعبة        ؤ به ة محِبطة؛ ال يمكن التنب ا عملي ب  . إنه تتطّل

ابع من القلب        . وطاقات باطنية هائلة  . الكثير من المثابرة   ة  ورغ. والتزامًا راسخًا بتصّور ن ب
ع  ل الجمي ي قب اطرة ف ضال والمخ ستحّق الن داء ت ة الن ي تلبي زًا . ف ضباطًا وترآي ب ان وتتطّل
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تفادة من آل لحظة                سرعة واالس ة في التحّرك ب ذلك الرغب وتخطيطًا على المدى البعيد وآ
  .والقدرة على تقّبل االلتباس والتعقيد

  
عوب متنّوع    ى ش ًا عل ال انفتاح ل األطف ن أج ة م اء حرآ ب بن ا  تتطّل ا احتياجاته ل منه ة لك

ائي المرجوّ    أّال : "ومقارباتها ومصالحها ومواهبها، واضعين دائمًا نصب عينينا الهدف النه
 ).®To Leave No Child Behind" (ُيترك أي طفل في الخلف

التوقف ويضعون               وتتطلب أيضًا اندفاعًا وإرادة حديدّية للمضي قدمًا عندما يطالب الجميع ب
وى األ  ة تل ة    العقب ين من الناحي ر واقعي ا غي سامعنا أنن ى م اطلون أو يكررون عل خرى ويم

  .السياسية
  

ة وضحاها     ًا طويالً    . ال ُتبنى الحرآات بين ليل ستغرق وقت ل ت ذور      . ب ّدة ب زغ من ع وهي تب
اج                             ي تهت اة الت ر من المعان ان مع الوقت ومن الكثي ر من مك زرعها عدة أشخاص في أآث

  .لها أو عدم معالجتها بالشكل المطلوبوتتبخر وتغلي بعدما تّم تجاه
  

اعلين من آل                  يتطّلب بناء حرآة من أجل األطفال مجموعة مهمة من القادة المساعدين والف
ا           ل من اول آ نهم دوره ويح ل م ؤدي آ صاصات، ي راق واالخت ان واألع ار واألدي األعم

يس المناف   اون ول د؛ التع ن جدي ا م ا أو اختراعه يس تكراره ة ول تكمال العجل ة اس سة؛ خدم
  .األطفال وليس فقط أنفسنا أو منظماتنا أو مصالحنا السياسية

  
رين  سنا واآلخ بة أنف ن محاس د م ة   . ال ب ل أو ورق ّل العم ّل مح ات تح دع الكلم ا أّال ن وعلين

ال       TP13PTالتين ة بحق األطف ئال        .  للسياسات المجحف دون ب ة آل من يتعّه إذ تجدر مواجه
رك    ُيترك أي طفل في الخلف لكن من دون أن           يتحرآوا أو يرّوجون لسياسات وميزانيات تت

ئال    TP14PTواختبار صبغة عّباد الشمس. الكثير من األطفال في الخلف    د ب  ألي شخص يِع
ضعفاء       ين ال راء وب اء والفق ين األثري وة ب دى ردم اله ن بم ف ره ي الخل ل ف رك أي طف ُيت

وة      ال أو       . واألقوياء، بدل اتساع هذه اله ام األطف الوعود ال تكفي إلطع يمهم  ف وائهم أو تعل . إي
ة               دارس مترّهل وال بديل عن حماية األطفال الجياع والمشردين والذين يحاولون التعّلم في م

ة صحية ة وعناي ى رعاي م بحاجة إل ذين ه ي آل األحزاب . وال ة ف اهرة بالحقيق ا المج علين
                                                 

                                                
  . تشكل ورقة التين غطاء لشيء ُمعيب نريد ستره 13
  .مصيريًا) حالة أو واقع معّين( في اختبار عّباد الشمس يكون عامل وحيد  14

تمّكن                      ى أن ي ات المجتمع األميرآي إل م وفي مختلف فئ ستويات الحك  السياسية وعلى آل م
  .جميع أطفالنا من النمو في جو صحي وخاٍل من العنف، يقوم على االحترام والتربية وآمن

  
ر آل        ال أو                     44يولد طفل فقي اني من اإلهم ة؛ ويع أمين صحي آل دقيق ة؛ ومن دون ت  ثاني

ل   ديات آ اعتين و  11التع ل س ل بالرصاص آ ة؛ وُيقت ة20 دقيق ل  .  دقيق ست عوام ذه لي ه
ذه       .  وسياسية على مستوى الوطن والمواطنين     طبيعية بل خيارات أخالقية    ر ه ال بّد من تغيي

  .الوقائع بأسرع وقت ممكن وبرغبة صادقة في المثابرة الجدّية
  

ه               ل في ّر من دون تحرك، يقت اف          10فكل يوم يم تم إيق سالح وي ال بال رًا     186 أطف ًال آخ  طف
  . طفًال المدرسة2.911بتهمة القيام بجرائم عنف ويترك 

  
ود ال     ا              لن يع ة من أجل أطفالن اء حرآ دي لبن غ وغان اً    . دآتور آين ا مسؤوليتنا جميع ا  . إنه إنن

دنا، والعون هللا في            . قادرون على تحمل هذه المسؤولية وسنفعل      يكفي أن نبذل قصارى جه
  TP15PT."ما عدا ذلك

  
 العملية في بدأت حياتها. ماريان رايت إدلمان، أول امرأة إفريقية أميرآية تدخل نقابة المحامين في ميسيسيبي

وثر               ارتن ل دآتور م اون مع ال ات المتحدة وعملت بالتع الستينات آقائدة مدافعة عن الحقوق المدنية في الوالي
اة                         . آينغ ومع آخرين   أمين حي ى ت سعى إل ة ت ال وهي منظم دفاع عن األطف سة صندوق ال وهي مؤسسة ورئي

 .المحليصحية وآمنة وعاِدلة وأخالقية لكل طفل بدعم من األهل والمجتمع 
 

  أسئلة للنقاش
  ما هو برأيك هدف ماريان رايت إدلمان من آتابة هذه المقالة؟ •
 أتعتقدين أنها تحسن التواصل؟ لَم أو لَم ال؟ •
 ما مدى أهمية اإلحصاءات التي لجأت إليها؟ •
 ما االستراتيجيات التي آنت لتستعينين بها إليصال نفس الرسالة إلى اآلخرين؟ •
  خطاب ترينه مؤثرًا وملِهمًا؟هل من عبارة أو شعار أو •

 
 Hold My Hand: Prayers for Building a Movement to Leave No ماريان رايت إدلمان،  15

Child Behing®)  ًا ل في الخلف        : فلنشبك أيدينا مع رك أي طف ئال ُيت ة ل اء حرآ ه   ). صلوات لبن د طبع أعي
  . بإذن
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هل باستطاعة التكنولوجيا الحديثة مثل آالت الفاآس والبريد اإللكتروني والمواقع           •
ذه                   ى جمهور أوسع؟ في ه الة إل على شبكة اإلنترنت المساعدة على إيصال الرس

  الحال، ما الخطة التي تعتمدينها؟
  

  التواصل رغم االختالف: تمرين
  .قة تقريبًا لهذا التمرينخصصي خمسًا وأربعين دقي

  
اآن  ل في األم ساء من العم ه الن ع بموجب سودان ُتمن اآم في ال رار من الح ق

  العامة
ول  ي أيل بتمبر /ف رارًا      2000س ة ق ذوب الخليف وم مج ة الخرط اآم والي در ح ، أص

شريعة              ى ال تنادًا إل ة، اس اآن العام د من األم ساء من العمل في العدي يقضي بمنع الن
المية وحفا رأة اإلس رف الم ى ش ًا عل ي   . ظ ل ف اص العم وع خ رار بن تهدف الق واس

  TP16PT.محطات الوقود والفنادق والمطاعم
  

د            :السيناريو  ثار غضب إحدى الناشطات في مجال حقوق المرأة في الخرطوم عن
ه         راض علي ررت االعت رار وق ا من            . سماعها الق دًا بواسطة صديقة له فأخذت موع

وزير العمل واإل          ع المستوى ل ررت أن تحاول إقناعه       . صالح اإلداري  نائب رفي وق
رار ى الق راض عل ى صوتها لالعت ضّم صوته إل أن ي ي متوسط . ب والنائب رجل ف

ة  ن المراهق ي س ان ف ه ابنت ل ول ر ومتأّه رأة  . العم وق الم شأن حق ق ب ضًا قل و أي وه
تلجان سوق العمل دما س ه وسالمتهما عن ة ابنتي ة . وحماي ا بحري دهما أن تتمتع ويري

ة                      التحصيل   اه أنظم ط في مجتمع ترع دانها لكن فق ي تري ة الت ار المهن العلمي واختي
  .محددة تضمن تقّيد ابنتيه بتعاليم اإلسالم بحذافيره

  
ة أشخاص                   -1 ة من ثالث رق مؤلف ى ف . تقسم المجموعة المشارآة في ورشة العمل إل

ا  . وتختار آل عضوة في الفريق من ستؤدي دور النائب ومن دور الناشطة                أم

                                                 
ًال16  ذا فع صل ه د ح ع .  لق ي الموق راجع

Hidual/ap.women.sudan/05/09/africa/WORLD/2000/com.cnn.www://http 
communication strategies .  

ا               العضوة   ين زميلتيه ذي سيدور ب ة الحديث ال ولى مراقب ق، فتت الثالثة في الفري
  .وتدّون مالحظاتها عليه

ائق            -2 ى عشر دق . يجتمع بعد ذلك النائب والناشطة ويتبادالن األحاديث مدة خمس إل
 .فتعرب الناشطة عن مخاوفها وتحاول إقناع النائب باالعتراض على القرار

 :وقد تشمل مالحظاتها. تقوله الزميلتانتدّون المراقبة خالل الحديث ما  -3
  ما هي أنماط تواصلهما؟ •
 ما استراتيجيات اإلقناع التي تستخدمانها؟ •
 آم تصغي الواحدة إلى األخرى؟ •
 آيف تجيب الواحدة على حجج األخرى؟ •
 هل توصلتا إلى أرضية مشترآة؟ •
ق        -4 ى التحلُّ ة في   . تعود المجموعة المشارآة في ورشة العمل إل سرد المراقب  آل  وت

  .فريق مالحظاتها
وه                   -5 ذي لعب رار المشهد ال إذا آان هناك مّتسع من الوقت، اسألي بعض األزواج تك

شارآات               ه الم ا تعّلمت أمام المجموعة مع إجراء التعديالت الالزمة على ضوء م
 .من التمرين والنقاش

 
  أسئلة للنقاش

  أو لِم ال؟هل آان من الصعب الدفاع عن وجهة نظرآّن؟ لِم : للناشطات والنواب •
 سمعت الناشطة والنائب فعًال في فريقك ما آان يقوله الطرف اآلخر؟/هل أصغت •
ى                     • ا عل رت ربم ي أث ار المتحجرة حول الطرف اآلخر الت ما الفرضيات أو األفك

 تجاوب النائب والناشطة معًا؟
ا        • ر مزاي رف اآلخ ين الط يم أو تلق ك تعل ي فريق طة ف ب أو الناش اول النائ ل ح ه

 مختلف عن اإلقناع بالحجج؟ لَم أو لِم ال؟" التلقين"؟ هل موقعها/موقعه
 ما المعلومات الملموسة التي تزيد من فعالية تواصل الناشطة؟ •
دة    • وم القائ ى تق ين"مت ذه        " بتلق تعانوا به ادة اس ن ق ة ع ن أمثل ل م رين؟ ه اآلخ

 االستراتيجية بشكل فّعال؟
ا األ           • دًا؟ م ة ج ا إذا    هل آانت أهداف النائب والناشطة متباين شترآة بينهم هداف الم

 وجدت؟
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ا                 • ة، م ذه الحال هل من مواضيع آان بإمكان الناشطة والنائب التوافق حولها؟ في ه
 هي؟ وإّال فلماذا؟

َم                    • َم أو ل شترآة؟ ل ى أرضية م هل باإلمكان منطقيًا أن يتوصل النائب والناشطة إل
 ال؟

دة الجّي         • دف القائ شترآة ه ية م ى أرض ل إل ون التوص ب أن يك ل يج ل ه دة؟ ه
َم        باإلمكان دائمًا التوصل إلى أرضية مشترآة؟ هل هذا دائمًا جدير بالثناء؟ لَم أو ل

 ال؟
دورين              • ٍل من ال ي في آ ولي أو تفعل اذا آنت لتق بمعزل عن دورك في التمرين، م

 في سبيل اإلقناع؟
 

  مالحظات
دما  • َم شعرت عن ت دور"ب رين " لعب ن تم اذا تعّلمت م ة؟ م لعب "شخصية معين

  ؟"اراألدو
 تدونين المالحظات خالل التمرين؟" مراقبة"بَم شعرت عندما آنت  •
 هل سمعت شيئًا فاجأك؟ •
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  ترآز القيادة األفقية على الحوار بين األفراد
  . حتى عندما تكون مختلفة–الذين يحترمون آراء بعضهم البعض 

  ويبدأ هذا بالتخلي عن أحكامنا المسبقة وآراهيتنا
   وأن نتعلم أال نفرض أفكارنا على اآلخرينوتفادي األحكام الصارمة

  وأن نتقّبل التنوع ونسيطر على غضبنا ونقّدر حسنات اآلخرين
  .ونعترف بالمهارات ونسامح

  
  "مقّومات القيادة"من دليل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 5الجلسة  
   آيف يمكننا أن نخدم مصالح مختلفة؟

  
  أهداف الجلسة

  . البشر وتقّبلهتحديد الفرق بين تحّمل االختالف بين •
ًا في سبيل                      • ي تناضل مع شعوب الت سياسية لمختلف ال ة وال وة األخالقي مناقشة الق

 .قضية مشترآة
افي                  • صعيد العلمي واالقتصادي والثق ى ال ين عل تحليل آيفية عمل أشخاص مختلف

 .على حملة ما والقيود التي يمكن أن ُتفرض على هذا العمل
  

  اقتراحات للتيسير
اغواير         إقرأي بصوت عاٍل     ان م د آوريغ ذلتها مايري ي ب سالم الت الفقرة التالية حول جهود ال

شمالية دا ال ي أيرلن امز ف ي ولي ة . وبيت ط الممكن ول الوس ة الحل ع المجموع شي م م ناق ث
 . والمفاوضات والخطوات المتخذة من أجل تقّبل مختلف وجهات النظر وإنجاح نشاطهما

 
الستعانة بتقنية حوض السمك التي قد تعطي نتائج هذا موضوع شاسع ومهم ،يمكن ا  

أفضل، اجعلي فريقا صغيرا من المتطوعات يناقشن الموضوع، ثم وسعي النقاش 
  )أنظري الملحق ب لمزيد من التفاصيل( على مستوى المجموعة 

  
  
  
 

  جني ثمار السالم والعدالة
  ناشطتان في سبيل السالم:  آوريغان ماغواير وبيتي وليامزمايريد

  
ا    ر اجتياحه ن اآلن إث رون م دة ق ل ع تقالل قب ل االس ن أج دا م ضال أيرلن دأ ن ب

دا            . واستعمارها من قبل اإلنكليز    ة في أيرلن ة الكاثوليكي وقد اتسم حكمهم على األغلبي
دمًا     ، أحرز ال   1921عام  . باإلساءة والتمييز واإلهمال والمجاعة    ديون تق وار األيرلن ث

دة                      ى معاه ع عل وطني بموجب التوقي وع من االستقالل ال ى ن . من خالل التوصل إل
ا         شمال وإبقائه ستنتية في ال ة بروت وقضت المعاهدة بفصل ست مقاطعات ذات غالبي
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ستنتي       . جزءًا من بريطانيا العظمى    ة البروت م البريطاني في       ةورغم دعم الغالبي  للحك
ًا                أيرلندا الشمالية  ذا الفصل مؤقت تمام ميًا أن ه ة رس ، اعتبرت الجمهورية األيرلندي

ة الماضية، ونتيجة          . آما فعل معظم الكاثوليك المقيمين في الشمال       ود القليل وفي العق
ك      ين الكاثولي ة ب ف طائفي ال عن دلعت أعم شمالي، ان سم ال ى وضع الق صراع عل لل

ر من     والبروتستنت في أيرلندا الشمالية أّدت إلى مصرع أآ        د       3000ث  شخص في بل
 .ال يزيد عدد السكان فيه عن مليوني نسمة

ي       اغواير وبيت ان م د آوريغ صيبة مايري دت الم شحون، وّح و الم ذا الج ل ه ي ظ ف
، قتل اثنان من أوالد 1976أغسطس / آب10ففي . وليامز وغيرت حياتهما إلى األبد   

دما   شقيقة السيدة ماغواير وإحدى بنات شقيقتها عند زاوية إحدى           شوارع بلفاست عن
وري      يش الجمه ن الج سّلح م يارة م ى س ار عل اني الن يش البريط ة للج فتحت دوري

  .، قبل أن تنحرف على الرصيف)IRA(األيرلندي 
  

دد   ون لتن ة التلفزي ى شاش ة عل اغواير وهي آاثوليكي سيدة م ادث، ظهرت ال ر الح إث
د       وآانت السيدة وليامز وهي من خلف     . بعنف جيش أيرلندا الشمالي    ة مختلطة ق ية ديني

ى     6000ونجحت في جمع    . شهدت الحادث وأعّدت فورًا عريضة      توقيع احتجاج عل
ومين   د ي ون بع ة التلفزي ى شاش ال، عرضتها عل ل األطف ال، . قت أتم األطف الل م وخ

ا من العنف              استجمعت السيدة ماغواير والسيدة وليامز قواهما لشدة مأساتهما ومللهم
دعى    .  في سبيل السالم  العقيم وقررتا النضال معاً    ة ت ساء من أجل    "فأسستا منظم الن

  ".منظمة السالم الشعبية"، أصبح اسمها الحقًا "السالم
  

د        هر واح الل ش ي خ ة ف تقطبت المنظم د اس ك   30000وق ن الكاثولي رأة م  ام
ورغم اتهامهما بالتعامل   . والبروتستنت للمشارآة في مسيرة تخترق شوارع بلفاست      

سيرتهما          مع العدو وتعرضهما     امز م لتهديد جسدي، لم توقف السيدتان ماغواير وولي
سلمية         . ال بل استقطبتا المزيد من النساء      ا ال وإنما انضمت هؤالء النساء إلى حرآتهم

ة في              . بسبب أهدافهما المشترآة   ط الرغب شاطرن فق ّن ال يت شارآات أنه فاآتشفت الم
ي ا   ال طرف ن آ شعبين م ون ال ضًا آ ا أي ف وإنم د للعن ر وضع ح ان الفق زاع يعاني لن

وارئ   انون الط ب ق ة بموج ات المدني د الحري سياسية وتقيي تقاللية ال اب االس وغي
  .المفروض على أيرلندا الشمالية

  

سالم في                  ل لل ائزة نوب أثنى العالم آله على جهود السيدتين ماغواير ووليامز ونالتا ج
ة       . 1977أآتوبر  /تشرين األول   المطاف بلفاست     لكن السيدة وليامز غادرت في نهاي

ادة تثقيف الفصائل                    ا إلع اغواير جهوده سيدة م ا تابعت ال إلى الواليات المتحدة بينم
ة المفاوضات              ى طاول ا إل شمالية وإعادته دا ال ا في      . المتناحرة في أيرلن دما نّحاه وبع

صائبة                   روا أّن الغضب وحده هو ردة الفعل ال الثمانينات ومطلع التسعينات من اعتب
ل                 في وجه الظلم،     ا قب ي أطلقته دة عن العنف الت سلمّية البعي التها ال ى رس أصّرت عل

  .1998سنوات من التوصل إلى اتفاق سالم في العام 
  

ا في              "آما أفادت السيدة ماغواير      درة آل من أعتقد أّن األمل بالمستقبل يتوقف على ق
د          دة آل البع رة بعي دة مبتك ى جدي ى بن  عن  نبذ العنف من قلوبنا وعقولنا والتوصل إل

ا       داً             . العنف وتحمي حياة آل من ًا ج ذا التصور مثالي رى ه بعض ي ي أراه   . لعل ال لكن
وعي  . غايًة في الواقعية   ّل  . فأنا واثقة أن اإلنسانية تتجه بسرعة نحو المزيد من ال ولك

ى   سانية تعلمت أن تقضي عل سوا أّن اإلن ول ال تن ستحيل، أق ر م ه أم ون إن ن يقول م
ة وم ت. العبودي ا الي ف والحرب ومهمتن ى العن ضاء عل ضي بالق ت ..." ق ي ال زال وه

زرع   "تصّر على أّن    ًا أن ن جني ثمار السالم والعدالة في المستقبل يفترض منا جميع
  TP17PT."بذور الالعنف هنا، اآلن، اليوم وليس غدًا

 
  أسئلة للنقاش

ى البحث عن                   • امز إل ي ولي اغواير وبيت ما األحداث التي دفعت مايريد آوريغان م
  اع في أيرلندا الشمالية؟حّل للنز

 ما الطريقة التي لجأتا إليها في بحثهما عن حّل للنزاع؟ لماذا هذه الطريقة بالذات؟ •
امز؟ آيف ساعد           • اغواير وولي ا م ما القيم التي ترينها في نوع القيادة التي أظهرته

 أو أعاق آونهما امرأتين جهودهما؟
ستنت           • ين الكاثوليك والبروت ان        ما األهداف المشترآة ب ا آ شمالية؟ م دا ال في أيرلن

 وقع العمل المشترك على قدرتهما على تحقيق تلك األهداف؟
                                                 

ع  17  H-corrigan_mairead/hero/org.wagingpeace.www://http أخذت هذه المعلومة من الموق
html.maguire   ،اغواير ان م  The Vision of، ناشرون ،  J.S. آما أقتبسها جون دير من مايريد آوريغ

Peace, Faith and Hope in Northern Ireland)    دا ي أيرلن ل ف ان واألم سالم واإليم ا ال رؤي
  .1999أوربس، : ، مارينول، نيو يورك)الشمالية
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ي      • سالم ف ن ال ا ع ي بحثه دمًا ف ى المضي ق اغواير عل ت م ي دفع ادئ الت ا المب م
 أيرلندا الشمالية والعالم أجمع رغم آل الصعاب؟

شعوب     • ين ال ات ب ؟ هل السعي وراء هدف مشترك يساعد على تخطي آل االختالف
 لَم أو لَم ال؟

ه                 • ين مع م  /هل سبق لك أن عملت على مشروع مع شخص أو أشخاص تختلف معه
 في نواٍح آثيرة؟ في هذه الحال، آيف تخطيت تلك االختالفات؟

ا                  • ين اآلخرين أم تفضلين تجاهله هل تفضلين االعتراف بنقاط االختالف بينك وب
 التصرفين؟وآتمانها؟ لَم أو لَم ال؟ ما نتيجة آل من الخيارين أو 

 بالنسبة إليك؟" التفاوض"و" التنّوع"ماذا تعني آلمتي  •
 

  تقّبل التنّوع: نشاط جماعي
  .خصصي ساعة تقريبًا لهذا التمرين

  
ي      • شارآات ف ب الم يًا ترغ تمًال أو افتراض شروعًا مح ة م ع المجموع اري م اخت

  .العمل عليه
ا  " مجموعة"ناقشيه توصًال إلى اتفاق حول      • ثالً   (م ة م  أو أشخاص  مجموعة مهني

يكون للمشارآات في ورشة العمل اتصال       ) من أعراق أو أجيال أو جندر مختلف      
 .محدود أو نقاط تشابه قليلة معها

ى مشروع     " المجموعة"إبحثي عن طرق تعود من خاللها مشارآة هذه          • بالنفع عل
 .الفريق

اهم         " المجموعة"أعّدي استراتيجيات إلشراك     • ا يضمن التف في مشروع الفريق بم
آيف تخلق المشارآات في ورشة العمل جوًا مضيافًا للجميع ويقّدرن          . بين الجميع 

 نقاط قوة بعضهّن البعض أحسن تقدير ويتعاوّن في العمل معًا؟
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  علينا أن نتعّلم آيف ننظر إلى اآلخرين على أنهم آائنات بشرية
  .حقيقية بكل معنى الكلمة مفطومة على الخبر

   أنهم راغبون في تعّلموعلينا أن نبقي في الحسبان
  آيف يصبحون أفرادًا صالحين أآثر والعمل ليس سعيًا
  وراء المكافآت أو المفخرة بالدرجة األولى بل لتحقيق

  يصبح الرجال والنساء . التصّور الذي وضعوه لعملهم
  في أمثل الحاالت شرآاء في تحديد األهداف والسعي إليها

  إّن وجود مثل هذه الشراآة. (...) عوتحقيقها بما يعود بالفائدة على الجمي
  ممكن ويجب أن نحاول بلوغها آي ننجح في إنشاء اإلطار االجتماعي

  . واالقتصادي والسياسي الذي يمكننا من بلوغ أهداف حياة صالحة ودينامية ومثمرة
  

  "مقّومات القيادة"من 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 6الجلسة  
   آيف نمّكن بعضنا البعض؟

  
  أهداف الجلسة

  .ل معنى التمكينتحلي •
 .مناقشة قيمة تمكين اآلخرين على المدى البعيد •
 .بحث الطرق التي تخّول القائدة من تمكين اآلخرين •
 .استعراض استراتيجيات المشاِرآات الخاصة حول تمكين اآلخرين •

  
  اقتراحات للتيسير

ا                     ين األفغ يم الالجئ وبي لتعل ود سكينة يعق ة حول جه ن في   إقرأي بصوت عاٍل القصة التالي
ثم ناقشي مع المجموعة استراتيجياتها آي يكون لجهودها وقع         . باآستان وتدريبهم وتمكينهم  
ة الحسنة             . واسع النطاق وطويل األمد    أثير الني على أن يلي ذلك نشاط جماعي لبحث مدى ت
  .والتواصل ضمن المجموعة

 
 

 جواب ستكون ناجعة في هذه الجلسة ويمكن للميسرة أن –إن استعمال طريقة سؤال 
ترآز على األسئلة األربعة األخيرة التي تلي النص لتوسيع النقاش أآثر وتشجيع 

أنظري .( ات على التفكير والتحدث من تلقاء أنفسهن عن تجاربهن الشخصية المشارآ
  .الملحق ب للحصول على معلومات أآثر

 
 
  
  
 

  إعمل مع الناس، ساعد الناس على التعّلم
  مربية: سكينة يعقوبي

  
سبعينات والتحقت             ع ال ابة في مطل غادرت سكينة يعقوبي أفغانستان وهي ال تزال ش
ى شهادة             دها عل اء وحصلت بع بجامعة في الواليات المتحدة حيث درست علم األحي

وآانت يعقوبي تراقب، بكثير من الخوف على ُبعد آالف         . ماسترز في الصحة العامة   
ي أفغ  سياسية ف طرابات ال امي االض ال، تن ستاناألمي اد  . ان اح االتح دما اجت وعن
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ى المصاعب     . ، فقدت االتصال مع عائلتها    1980السوفياتي أفغانستان عام     ونظرًا إل
واد      اب وم ات وثي ع تبّرع وبي جم ررت يعق انيين، ق ن األفغ ر م ا الكثي ي واجهه الت

شرق               . أساسية إرسالها إليهم   يا وال وعملت مع طالب وزمالء أجانب آخرين من آس
دة  ضغط األوسط لنج وازاة ال ي م ين، ف ات الالجئ ي مخيم انون ف ذين يع ا ال مواطنيه

  .على سلطات الهجرة األميرآية لمنح أهلها وأنسبائها اللجوء السياسي
  

ات المتحدة لكن             1988عام   ى الوالي ، تمكنت يعقوبي من تأمين انتقال أهلها بسالم إل
ان            ين األفغ ع سنوات من        وب. مخاوفها لم تهدأ حيال مصير ما تبقى من الالجئ د أرب ع

دى   ي إح وم ف دّرس العل ت ت ي آان وبي الت ررت يعق د، ق ن ُبع اة م ة المعان مراقب
ستان             . الجامعات األميرآية، التخلي عن منصبها للعمل في مخيمات الالجئين في باآ
. إذ شعرت أّن الوقت قد حان آي تبذل ما في وسعها لتمكين شعبها من خالل التثقيف    

أس     فوجدت الالجئين وقد شلّ    ساد والي دريب        . هم الفقر والف يم والت أمين التعل ررت ت وق
  .الالزمين لألفغان آي ينهضوا ببلدهم

  
هكذا أصبحت يعقوبي منّسقة برامج تعليم النساء التابعة للجنة اإلنقاذ الدولية الخاصة      

ات  ات األفغاني ى       . بالالجئ ساعدتهّن عل ات وم دريب المعلم شاريع لت ّدت م ا أع آم
ة في الصف وخارجه         تطوير مهارات ال   ذ العلمي ساب        . تالمي ى اآت ل عل دل التعوي وب

دها   . المعرفة من خالل الحفظ، رّآز المنهج على البحث الشخصي والتحليل          قامت بع
 معلمة أخرى قمن بدورهّن   50أول خمس عشرة امرأة شارآن في البرنامج بتدريب         
الي   دد اإلجم غ الع ى بل ات حت ات أخري دريب معلم رأة3000بت وبي وأ.  ام ت يعق ول

ان في               عناية خاصة بتأمين الرفاهية للفتيات األفغانيات اللواتي آّن يعانين من الحرم
ات ي  . المخيم درس ف سبة التم ادة ن ة وزي ايير تعليمّي ت وضع مع ة 25فحاول  مدرس

دارس من                 . محلية للبنات  ات بالم ات الملتحق ادة عدد الفتي ى زي ى   3000ما أدى إل  إل
  . فقط في غضون سنة واحدة15000

  
ام   ا   1995ع ين له ع زميلت وبي م تعّلم "، أسست يعق اني لل د األفغ ي ) AIL" (المعه ف

يم في             . بيشاور في باآستان   ة التعل وآانت تطمح إلى إعداد وتنفيذ برامج تحّسن نوعي
سه              . آافة مراحله لجميع الالجئين األفغان     ى لتأسي سنة األول د في ال م المعه  4وقد نّظ

م تحضرها سوى      دوات ل ة  20ن ة       . معّلم سنة التالي دّربات في ال غ عدد المت  100وبل
دّرب           . معلمة ديها للت ين المعلمات ل وسرعان ما أرسلت المدارس في مخيمات الالجئ

ة  3000حتى بلغ العدد اإلجمالي اليوم       ر              .  معلم راب أآث ًا لالقت م يكن آافي ذا ل لكن ه
سان   ؛ فنّظمت ورش عمل خاصة حول ح    تمن هموم الحياة اليومية لالجئا     وق اإلن ق

  . والعنف ضد المرأة ومسائل تتعلق بالتربية الصحية
  

ى          سبة إل وم بالن دًا الي دودة ج شهادات مح صيل ال امعي أو تح تعلم الج رص ال إّن ف
وتحلم يعقوبي اآلن في تأمين دروس جامعية معترف         . الالجئين األفغان في باآستان   

اء     بها في المعلوماتية والصحة وعلم النفس والتربية الآت         ة لبن ارات الالزم ساب المه
ستفيد             . مجتمع أفغاني سليم ومزدهر    ا آي ت آما تأمل في توسيع برامج التعليم يومًا م

  .منها النساء األفغانيات داخل أفغانستان أيضًا
  

عندما تبذل شيئًا من     : "وعند سؤالها عن حافزها إلى تمكين اآلخرين، تجيب يعقوبي        
دك   ا عن ضل م ذل أف ك، أب ل م. ذات تعّلم اعم ى ال اعدهم عل اس وس اول . ع الن ا أح أن

اء        ًا لالآتف ي تحقيق ع المحل ي المجتم راآهم ف الل إش ن خ اس م ساعدة الن م
ان         ...الذاتي الي خشبة الخالص لألفغ ؤمن بالت ر        . فن ي التحرر والتعبي والخالص يعن

  TP18PT..."هكذا أساعد على طريقتي في إعادة بناء بلدي...عن ذواتهم
  

  أسئلة للنقاش
بط التي تجمع سكينة يعقوبي بالمجتمع المحلي التي تسعى إلى تمكينه وما  ما الروا  •

  شعورها حياله؟
 ما العبر التي استخلصتها من هيئتها التمثيلية؟ آيف تقودها احتياجاتها؟ •
 آيف استفادت يعقوبي من تجربتها وتدريبها الخاصين؟ •
 لي؟ما هي أهداف يعقوبي على المدى المنظور؟ ما هو تصّورها المستقب •
ا حسنات    • ل؟ م تعّلم من خالل البحث الشخصي والتحلي ى ال ز عل م الترآي اذا ت لم

 وسيئات هذه المقاربة؟
 أو تصّورها؟/آيف تنقل يعقوبي أفكارها و •
 آيف يمّكن النموذج التربوي الذي استعانت به النساء واألفغان عامًة؟ •

                                                 
 14 هاتفية أجرتها معها الشراآة النسائية للتعّلم في  استنادًا إلى مراجع أرسلتها سكينة يعقوبي وإلى مقابلة 18

  .2000ديسمبر /آانون األول
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 ما التمكين برأيك؟ •
 ن تمكينك؟أتعتقدين أنك تحظين بالتمكين؟ آيف تزيدين م •
آيف أو هل باستطاعتك تمكين اآلخرين؟ لماذا؟ ما االستراتيجيات التي قد تلجأين             •

 إليها؟
 هل تمكين اآلخرين جزء من القيادة؟ لَم أو لَم ال؟ •

  
  تمكين اآلخرين: نشاط جماعي

  .خصصي ساعة تقريبًا لهذا التمرين
  

بعض م   -1 ضنا ال ين بع ة تمك صيرة عن آيفي ة ق رين تجرب ذا التم شكل ه ن خالل ي
على الميّسرة أو متطوعة أخرى الحرص على التذآير   . إعطاء المعلومات وتلقيها  

ا ُتعطى إشارة                   . باحترام الوقت  ا حالم اد شريكة له شارآة إيج ى آل م ويتعين عل
  .االنطالق

ات  -2 ا المعلوم ٌل منهم ي آ ائق وتعط س دق ث لخم ريكتين األحادي ل ش ادل آ تتب
ان   ويمكن أن تجيب الشر   . المطلوبة أدناه  يكتان على آل نقطة على التوالي أو تجيب

 .على األسئلة الثالثة دفعًة واحدة
ريكتك      • ي ش رًا ف ك آثي يئًا يعجب ري ش غائها،    (أذآ ا، إص ة عمله ا، طريق أفكاره

  ...).تكلمها
 .صفي نشاطًا ترغبين في تأديته مع شريكتك أو شيئًا تحبين تعّلمه منها •
 .أعطي شريكتك نصيحة قد تفيدها برأيك •
د -3 ريكة   بع ع البحث عن ش ن الجمي ت م سؤولة عن الوق ب الم ائق، تطل  خمس دق

  .أخرى لتكرار التمرين من جديد
شة      -4 د لمناق ن جدي ة م ئم المجموع ريكات، تلت ع ش ع أرب ع م دث الجمي د أن يتح بع

 :التمرين واإلجابة على األسئلة التالية
  ما األمور السهلة في التمرين؟ ما األمور الصعبة فيه؟ •
ت أي  • ل آان دة أو     ه ات مفي شارآات األخري ن الم ا م ي تلقيته ات الت ن المعلوم م

ل                 ة نق مرّحبًا بها؟ في هذه الحالة، أي منها؟ لماذا سررِت لسماعها؟ هل هي طريق
 هذه المعلومات أو مضمونها؟

شارآات في ورشة العمل                   • ى بعض الم هل ساعدك التمرين على التعّرف أآثر إل
 وفهمهّن بشكل أفضل؟

  إلى توليد الثقة؟ هل آان التواصل منفتحًا وبسيطًا؟ لَم أو لَم ال؟هل أدى التمرين •
 هل عّزز التمرين مشاعرك حيال المجموعة آكّل؟ لَم أو لَم ال؟ •
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  :3القسم 
   إقامة شراآات للتعّلم

  
  

ارهم        ة أفك ة تعليمي تعلم أو منظم راآة لل ي أي ش شارآون ف ا الم ي يحققه ة الت ل النتيج تمث
دورها       .وأنشطتهم الجماعية   ويؤدي التفاعل بينهم إلى التفكير والتقييم والمعرفة التي تعّزز ب

م         . وتسّرع بلوغهم أهدافهم   شارآتهم في عمله شارآين ومن م . ويزيد النجاح من حوافز الم
تعّلم         صل ال ا يح ة بينم ائج ملموس ى نت ي التوصل إل ات ف ي للمعلوم ادل األفق ساهم التب وي

  .ل إلى معنى مشتركوالقيادة من خالل التوافق والتوص
  

ا        اذج    . تعرض التمارين التالية قصصًا عن منظمات تعتمد الشراآة في عمله شكل نم وهي ت
ان  . إيجابية لنمط القيادة الجديدة الذي برز إثر قيام مؤسسات نسائية    ستتيح الجلستان األخيرت

ية        اتهّن االفتراض داف منظم د أه ل تحدي ن أج رق م من ف ل ض ة للعم شارآات الفرص للم
سات ورشة العمل             وإ ا خالل جل ي تعّلمنه اهيم الت طارها اإلداري وأنشطتها استنادًا إلى المف

سابقة شاء     . ال ة بإن اييرهّن الخاص د مع شارآات بتحدي دأ الم ر، تب رين األخي تعدادًا للتم واس
  .المنظمة خالل الجلسات األولى من هذا القسم
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  –ويقوم التعلم الفريقي على حوار يوّلد تآزرًا 
  سيقًا ووحدة وحسًا بالتعاون يجعل الكّل أآبرأي تن

  والتآزر ال يعني.  من مجموع األقسام
  بل يعني. طبعًا أن يوافق الجميع على آل شيء

  أنه نظرًا إلى تعّلم األفراد آيفية تقييم واحترام
  بعضهم البعض، يمكنهم المساهمة في العملية

  .اآليلة إلى النتيجة التي تفيد آًال منهم
  

  "مات القيادةمقّو"من 
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 7الجلسة  
  آيف نكتشف أهدافا مشترآة؟ 

  
  أهداف الجلسة

راد المجموعة            • ين أف إعداد استراتيجيات تساعد على التوصل إلى معنى مشترك ب
  .أو المنظمة

 .تحديد سبل التوصل إلى تصّور مشترك من خالل آليات المشارآة •
اآلخرين آي يستفيد منه أآبر عدد    البحث في سبل تشاطر المنظمات تصّورها مع         •

 .ممكن
  

  اقتراحات للتيسير
ستقالت        ات الم ع النفاي امالت جم ة ع شأة حمل ول ن ة ح صة التالي اٍل الق صوت ع رأي ب إق

صادية        ة واالقت شي مع    . الفقيرات في أحمد أباد في الهند لتحسين ظروفهّن االجتماعي م ناق ث
ا عامالت               ي توصلت من خالله ة الت ى تصّور مشترك       المجموعة الطريق ات إل جمع النفاي
  . واتخذن على أساسه خطوات عملية لترجمة هذا التصّور

  
  

بالنسبة لهذه الجلسة يمكن لتقنيات التيسير آلعب األدوار وإعداد رسوم 
المشارآات  لوضعية النساء في الهند ،    أن تقرب أآثر BDأو 

أنظري (ويمكن لهذه الطرق آذلك أن تثير مناقشات مهمة بينهن 
لتفاصيل ا من لمزيد ب )الملحق

  
  
 
 

 شقيقات الصحة  / حملة أروغيا باغيني
  

ودًا                % 94تعمل أآثر من     ستقل وتواجه قي شكل م د ب من اليد العاملة النسائية في الهن
ن هؤالء النساء،   ومن بي . متزايدة بفعل هشاشة وضع النساء االقتصادي واالجتماعي      

ام   ة والقي ات اليدوّي دفع العرب دوي آ ى العمل الي ز عل دمات ترتك ديم خ ن بتق من يقم
  .باألعمال المنزلية وجمع النفايات
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سّجلة في     ) SEWA(، أطلقت جمعية العامالت المستقالت      1994عام   ة م وهي نقاب
ات            1972الهند منذ    ستقالت  ، حملة لالستجابة إلى احتياجات عامالت جمع النفاي الم

ات      شارات مع         . آون معظمهّن فقيرات جدًا وأمّي سلة است ا بسل ة جهوده دأت الجمعي ب
ين  ادة المحلي ساء والق وار    . الن ة والج ستوى المدين ى م ات عل رت االجتماع د أثم وق

ع     امالت جم سين وضع ع ية لتح ديات أساس ة تح ود ثالث ول وج دًا ح ًا متزاي إجماع
ات دني وا ) 1: (النفاي ر المت ع األج ات؛   رف ع النفاي ل جم ع مقاب ن  ) 2(لمتقّط د م الح

ى أوالد العمالت         ) 3(المخاطر الصحية لجمع النفايات؛      الحد من المخاطر بالنسبة إل
  .الذين ال يستفيدون من خدمات رعاية الطفولة

  
ة                       ات للتوعي اد مع عامالت جمع النفاي د أب ة أحم آما ُعقدت عدة اجتماعات في مدين

ة صفوفًا في     . خاصة بمجتمعهّن المحليوالبحث في مشاآل العمل ال    ونظمت الجمعي
روف   سين الظ تراتيجيات تح شة اس ين وناق ضاء المحلي صحية لألع ة ال التربي

ستمرة         . االقتصادية واالجتماعية  شارات الم دروس واالست وتبّين إثر االجتماعات وال
ات           ع النفاي امالت جم ى ع ين عل ي يتع ادئ الت يم والمب ن الق ة م اك مجموع أن هن

اً تط ّن جميع ا تهمه ا آونه ع  . ويره امالت جم ددت ع ادئ، ح ذه المب ن ه ًا م وانطالق
اتهنّ     ه طاق ن أجل دن م ًا يجّن شترآًا أولّي صورًا م ات وت ات األولوي ّم أّن . النفاي واأله

ات               ين عامالت جمع النفاي ورق من ب دن    –عامالت جمع ال واتي يجمعن ويع  أي الل
ًا  واتي غالب ة والل ات الجاف دوير النفاي ل ت ز واالزدراء من قب ا يقعن عرضة للتميي م

  . أطلقن حملة مشترآة للدفاع عن حقوقهّن–الزّبالين وناقلي األمراض 
  

ة                بدأت عامالت جمع الورق بتنظيم جهودهّن آي تكون آل عاملة مسؤولة عن نظاف
آما تم تزويد آل منزل في المجتمع المحلي المشارك في الحملة بكيس     . منطقة معّينة 

ذا               . ت يتم استبداله عندما يمتلئ    للنفايا ات من خالل ه وال زالت عامالت جمع النفاي
ع إال أّن       ادة البي ة إلع ة القابل ات الجاف ع النفاي ادة بي ن إع ّن م ين دخله امج يجن البرن

  .وجودهّن مفيد للمجتمعات المحلية التي يعملن فيها
  

ا  ا ب اد بأراغوي د أب ة أحم ي حمل شارآات ف ساء الم وم الن قيقات ُتعرف الي غينس أو ش
ي               . الصّحة ة الت وقد نال تعاونهّن مع ممثلي الطبقات الوسطى في المجتمعات المحلي

ا  ة العلي ل المحكم ن قب ة م ة المعين م اللجن ا دع ن فيه اغينس . يعمل ا ب فأطلقت أراغوي
ة    ة لتعبئ ادرة ثاني ي      400مب سي ف ّب الرئي ن المك شن م واتي يعت قيقاتهّن الل ن ش  م

ا                  فكما عامال . المدينة وم عم ّب يبحثن آل ي امالت في المك ت جمع الورق، آذلك الع
ات ه من نفاي ادة بيع ّن، . يمكن إع ّن معه الهّن وأوالده نهّن أطف ر م وتصطحب الكثي

ّن للخطر      ًا     . فتعّرضن بالتالي صّحتهّن وصحة أوالده اغينس حالي ا ب سعى أراغوي وت
امالت في               ساء الع وازاة      إلى إطالق برنامج لرعاية الطفولة خاص بالن ّب في م المك

ر           ررًا وأآث ّل ض ون أق دوير تك ادة الت ة إلع ات القابل رى للنفاي صادر أخ اد م إيج
  .مردودية لهّن

  
ات  ي مؤلف رأ ف ستقالت"ونق امالت الم ة الع ي  ": "جمعي ة آ ق طويل ت الطري ال زال

زل وخارجه وإشراآهّن               نعزز قيادة النساء وثقتهّن وقدرتهّن على الضغط داخل المن
د تصّور         ". ياسات واتخاذ القرارات  في صنع الس   ّم تحدي فإيجاد معنى مشترك ومن ث

مشترك إنما يأتي نتيجة استشارات وتفكير معّمق بمشارآة أآبر عدد من األشخاص             
ين شدد . المعني ستقالت "وت امالت الم ة الع ساء  " جمعي ساب الن ل لح الل العم ن خ م

ى أّن  ستقالت عل امالت الم رات والع ي ت"الفقي سائل الت اتهّن الم ّن وأولوي همه
  TP19PT..."واحتياجاتهّن يجب أن تقود عملية التنمية وأن تحدد طبيعتها

  
  أسئلة للنقاش

ستقالت   "ما هو برأيك التصّور الشامل الكامن وراء عمل    • امالت الم ة الع ؟ "جمعي
  آيف تعّرفين عن تصّور المنظمة؟

ى تح         • ات إل ر            آيف توصلت عامالت جمع النفاي ساء أّث ونهّن ن دافهّن؟ هل آ د أه دي
 على المنهجيات التي استعّن بها لتحديد أهدافهّن وتحقيقها؟ لَم أو لَم ال؟

ى أرض             • آيف ترجمت عامالت جمع األوراق أو أراغويا باغينس احتياجاتهّن عل
 الواقع؟

وع          • ذا الن آيف أثبتت األراغويا باغينس قدرتهّن على القيادة؟ ما هي برأيك قيمة ه
ذا النموذج                م ا وه ن القيادة؟ ما هي نقاط االختالف بين نماذج القيادة التي اختبرته

 بالذات من القيادة؟
 آيف استطعن تشاطر تصّور مشترك؟ •

                                                 
ستقالت 19  امالت الم ة الع ول جمعي ات ح ل المعلوم ع ) SEWA( آ ى الموق ودة عل موج

Horg.sewa.www://http .  
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 آيف أّثر وجود تصّور مشترك مِرن ومتغّير على رفاهيتهّن؟ •
صّور          • ا ت ّر به ي م ر الت ل التغيي ف مراح ي مختل ا ه امالت  "م ة الع جمعي

 ؟ "المستقالت
 أو من المستحسن التحلي بتصّور مشترك؟ لماذا؟/باإلمكان دائمًا وهل  •
ات    • ين مجموع شترك ب صّور م وير ت ام تط ق أم ض العوائ ي بع ا ه راد /م أف

 متشابهين فكريًا؟ آيف تتخطين هذه العوائق؟/مختلفين أو حتى متشابهة/مختلفة
  

  التوصل إلى رؤية جماعية من خالل المعنى المشترك: نشاط جماعي
  .اعة تقريبًا لهذا النشاط الجماعيخصصي س

  
سة           شارآات في الجل ّين        3طلب من الم دوين تصّور شخصي مع ذا        .  ت ّسرة في ه د المي تعي
ه ا آتبن شارآات م ى الم رين إل رق صغيرة. (التم أليف ف ن ت ات، . يمك ن االقتراح د م للمزي

  )راجعي الملحق ب
  

دا      د األه ة لتحدي ة ومِرن ة تكييفّي و مقارب شترك ه ى الم وين   المعن اختالف تك ف ب ف، تختل
زمن رور ال ة وم ن  . المجموع رد م ل ف ل آ شترآًا، يعم ى م ا معن ة م ق مجموع دما تخل فعن

ويتعين على المشارآات في ورشة العمل      . أفرادها ضمن إطار تشاطر الملكّية والمسؤولية     
صّورهّن   رزت ت ي أف يم والتجارب الت ات، الق شارآات األخري د، للم رين تحدي ذا التم ي ه ف

وبالشخ ي    . صي المكت ادئهّن الت يمهّن ومب ي ق شترآة ف م الم ى قواس ًال إل ك توص وذل
  .ستساعدهّن على تحديد والتوصل إلى تصّور مشترك بين المجموعة آكّل

سة          -1 ة في الجل ّن بضع   . 3أعيدي للمشارآات تصوراتهّن الشخصية المكتوب أعطه
ى    دقائق الستذآار ما آتبنه والتفكير في أسباب صياغة تصوراتهّن            الشخصية عل

  .هذا النحو
اٍل أو لمن                    -2 راءة تصوراتهّن الشخصية بصوت ع شارآات ق اطلبي بعدها من الم

اتهّن            ارهّن وتمني ر مع أفك ا تتماشى أآث ة عنه سخة معّدل راءة ن يرغبن في ذلك، ق
رزت              . الراهنة ي أف على المشارآات بعد ذلك شرح القيم والتجارب الشخصية الت

ّل إذا                د 5(تصورهّن الشخصي بإيجاز     ى أق شارآة آحد أقصى أو حت قائق لكل م
 ).آانت المجموعة آبيرة

ة                      -3 ئلة التالي ر في األس شرح ، اطلبي من المجموعة التفكي بعد انتهاء الجميع من ال
 ):على الميّسرة أو المتطوعة تدوين رؤوس األقالم على لوح أو لوح عرض(

   أعضاء المجموعة؟ما هي التجارب أو التطلعات أو القيم المشترآة بين مختلف •
ة           (هل من أهداف شخصية      • ة أو ظروف آنّي ) تتعلق بالخيارات الشخصية أو العائل

م المجتمع            (أو أهداف عامة     اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو أهداف أخرى ته
ذه           ) المحلي أو المجتمع آكلّ    ا؟ في ه متشابهة بين مختلف التصورات المعّبر عنه

 الحالة، ما هي؟
ن ال  • ي م ع     أطلب ن لجمي ي يمك ا الت ر عنه صورات المعّب ي الت ر ف ة التفكي مجموع

بيلها         ي س اتهّن ف د طاق ل تجني ة العم ي ورش شارآات ف داف   . الم ق بأه د تتعل ق
نهنّ         شترآة بي شارآات   . شخصية تتشاطرها المشارآات أو أهدافًا عامة م ى الم عل

ع مصلح     ة بعدها صياغة تصّور موّحد يحظى بدعم المجموعة آكل وتكون للجمي
 .فيه

 
 .8احتفظي بهذه الصيغة الستعمالها في الجلسة 
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  أسئلة لتقييم ورشة العمل

وح      • يتعين على الميّسرة أو إحدى المتطوعات تدوين رؤوس األقالم على لوح أو ل
  .عرض خالل النقاش التالي بين المجموعة

 ماذا تعلمت أو حققت حتى اليوم من خالل جلسات ورشة العمل؟ •
 عمل مرّآبة بشكل يضمن مشارآة الجميع ومفيد في آن؟هل جلسات ورشة ال •
 هل آان مضمون الجلسات والمواضيع المثارة فيها مفيدة؟ •
 هل آنت لتغيري ترآيبة الجلسات أو مضمونها؟ •
 هل شعرت بسهولة في المشارآة في النقاش والتمارين؟ لَم أو لَم ال؟ •
ى         • سة األول ذ الجل ذه الحال،    هل تغّيرت أهدافك من خالل ورشة العمل من ؟ في ه

 آيف؟
  

  أسئلة للمجموعة
  أي نقاش أو تمرين أو نشاط آان األهم حتى اآلن في ورشة العمل؟ •
  ما أآثر ما أعجبك في جلسات ورشة العمل؟ •
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  .يقضي تحديد هدف معين وصياغته بالمشارآة في عملية التعلم
  .في موازاة ذلك، يستوجب هذا أيضًا المشارآة في ممارسة السلطة

  
  "مقّومات القيادة"من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 8الجلسة  
   ما هي خطة عملنا؟

  
  أهداف الجلسة

  .التأآيد على أهمية خطة عمل أي منظمة •
 .التعاون آمجموعة التخاذ القرارات •
 .المشارآة في عملية اتخاذ القرارات بشأن خطة العمل •
 .إبراز دور التكنولوجيا في التوعية الجندرية •

  
  اقتراحات للتيسير

إقرأي بصوت عاٍل القصة التالية حول اآلليات المعتمدة في إحدى المنظمات إلعداد خطة             
شارك                    . عملها ة ي ة من خالل عملي رار في المنظم ثم ناقشي مع المجموعة طريقة اتخاذ الق

اش        . فيها الجميع بعيدًا عن التنظيم الهرميّ     ئلة للنق ي األس ذي يل اعي ال شاط الجم ساعد الن وي
  . ورشة العمل على المساهمة في اتخاذ القرارات بشكل تعاونيالمشارآات في 

  
 

قد يكون من األفضل في هذا التمرين تقسيم المجموعة إلى فرق صغيرة 
وبماأن أفراد . بالشكل الذي يمنح لكل منها فرصة المشارآة في النقاش 

عة  قد اشتغلوا بشكل جماعي خالل عدة جلسات ، فإنه من المجمو
أنظري االقتراحات .(الممكن اآلن القيام بتمرن محفز قد يشجعهم 
 )المتضمنة في الملحق ب

  
 
 
 
  
 

ساء  ات الخاصة بالن ى المعلوم ديمقراطي عل ابع ال ر : إضفاء الط أثير عب الت
  األثير في البرازيل

  
ى                     ديكتاتوري إل ة من النظام ال ة انتقالي ل مرحل ات، شهدت البرازي في مطلع الثمانين

رة، آانت        . المراقب إلى اإلعالم الحرّ   الحكومة التمثيلية ومن اإلعالم      ذه الفت خالل ه
سبة          . النساء البرازيليات في طليعة المطالبين بهذا التغيير       اؤل بالن ذا زمن التف ان ه آ
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ا                 ؤثرن من خالله ستحدثة ت دة وم ة جدي إلى النساء الطامحات إلى شغل مناصب عام
ة   أمضت ثايس آورال وهي ص     . على تحّول البرازيل إلى الديمقراطية     حافية برازيلي

امج إذاعي     ي برن ت ف ث عمل ا حي ي إيطالي نوات ف دة س رأة ع وق الم ن حق دافع ع ت
وهو مجموعة من ) The Hour of Women" (ساعة النساء"رسمي شهير يدعى 

بلهّن والمتمحورة حولهّن ن ق ّدة م ساء والمع ى الن ة إل رامج الموجه ذه آانت . الب وه
رأة          المرة األولى التي تتعاطى فيها السيدة      وق الم  آورال مع اإلعالم آمدافعة عن حق

بعد عودتها إلى ديارها، التقت مجموعة بارزة من المثقفات والسياسيات          . وآمستمعة
و      ي ري واب ف س الن ي مجل رأة ف وق الم ن حق دافعات ع ة   . الم ي آيفي ثن ف ّن يبح آ

ساء        ر عدد ممكن من الن وغ أآب شاء  . استعمال تكنولوجيا المعلومات لبل د أردن إن  وق
ام                   ة وقي ة الجندري ز التعددي آلّية تعّبر النساء من خاللها عن أنفسهّن وتساهم في تعزي

  . مجتمع أآثر ديمقراطية
  

ة              رامج إذاعي ل، انطلقت عدة ب ديكتاتوري في البرازي حتى مؤخرًا في ظل النظام ال
ة   ة متطورة وفّعال داً  . تقدمي ساء تحدي ط استهدف الن ا فق ل منه ايس. لكن القلي  إال أّن ث

اتهّن                    زًا في حي ذا أّن اإلذاعة تلعب دورًا ممي آورال والنساء في ريو شعرن رغم ه
ستخدمات            "وأنها   ستمعات وآم ة آم والحظن أّن   ". أقرب إلى النساء من حيث الثقاف

ي     زل وف ي المن ال أخرى ف ى أعم صرافهّن إل اء ان ة أثن ى اإلذاع ستمعن إل ساء ي الن
ة       . العمل ّل آلف ر من           آما أّن البّث اإلذاعي أق ع أآث اول الجمي ون وفي متن  من التلفزي

  .الصحافة المكتوبة بالنسبة إلى آل المهتمين باألخبار والتسلية
  

ات متخذات                    ساء البرازيلي و خطة تقضي بجعل الن ساء في ري فوضعت آورال والن
سائي                 القرارات في وسائل إعالمهّن، ال سيما في اإلذاعة، في موازاة إضفاء طابع ن

ى        على وسائل اإل   عالم البرازيلية، آي تصبح أآثر إفادة وصوابّية وإنتاجية بالنسبة إل
اتهنّ          . النساء ساء واهتمام ام  . فيقمن مثًال بإعداد برنامج إذاعي حول احتياجات الن ع
امج     1988 ى البرن تنادًا إل ات، اس ن المتطوع غير م ق ص ع فري ورال م دت آ ، تعه

رأة    النسائي الذي عملت عليه في إيطاليا، بزيادة مشا  رآة النساء وتحسين صورة الم
الم  ائل اإلع ي وس مه     . ف بوعي اس وار أس امج ح داد برن ى إع ادرت إل  Fala"فب

Muller) "ساء ا الن ن أيته ساء  ). تكّلم صائح للن سدون الن امج ي ان ضيوف البرن وآ
دري                ة والعنف الجن للتخفيف من همومهّن اليومية في مواضيع مثل الصحة اإلنجابي

امج،      .  مواطنات فاِعالت في المجتمع    والمساهمة في جعلهنّ   وبعد سنة على بدء البرن

دعى   مية ت ة رس ون منظم ة"أسس المنتج ات الجندري ة والمعلوم " التواصل، التربي
)CEMINA (        ي ر البرازيل ر األثي ساء عب وات الن ة أص سين نوعي ى تح سعى إل ت

  .وتنّوعها وحجمها
  

امج  و برن وخى منتج ارب" Fala Muller"ت ي مق ة ف امجالمرون داد البرن . تهم إلع
ع  اربهم م شاطرة تج اره من حيث المضمون والطول وم ي اختب ون ف انوا يرغب وآ

نهّن تعّلم م ات وال ساء أخري ة . ن افزًا لمنظم ذا ح ان ه ة "فك ل، التربي التواص
وطن آكل لمن             " والمعلومات الجندرية  لتنظيم ندوات تدريبية للنساء على مستوى ال

ين عامي   .  وبرامج خاصة بهّنيرغبن في إطالق محطات إذاعية  ، 1998-1992وب
شار                   ى انت ا أدى إل ذه مم دّربن في ورش العمل ه ازداد بالمئات عدد النساء اللواتي ت

ي، حّولت           . اإلذاعات والبرامج النسائية في البرازيل     ا الفن ا وتنوعه ى غناه ونظرًا إل
ة   هذه المحطات والبرامج النساء إلى العبات حقيقيات على الساحة اإلع          المية الوطني
ا                ا أو تجاهله سهل التغاضي عنه د من ال م يع عت   . ومنتجات ألخبار وثقافة ل د وّس وق

وهي حاليًا في طور إعداد موقع على       . المنظمة اآلن نشاطاتها لتطال شبكة اإلنترنت     
شبكة      ى ال اذ إل ى النف ل عل ي البرازي سائية ف ات الن ه اإلذاع ن خالل ساعد م شبكة ت ال

ذا   .  عدد ممكن من المستمعات في البرازيل وخارجها       العالمية لتطال أآبر   وسيمّكن ه
الم                        وب وفي الع راتهّن في الجن د من االتصال بنظي ى المدى البعي ساء عل الموقع الن
افي        اج الثق الل اإلنت ن خ ة م ة الجندري تراتيجيات التوعي ادل اس ل تب ن أج ره م بأس

  .والمعرفة
  

ى الديم          ي إل د          إيمانًا منها بأّن أي انتقال حقيق تم بمعزل عن الُبع ة ال يمكن أن ي قراطي
ة   زت منظم دري، رّآ ة "الجن ات الجندري ة والمعلوم ات " التواصل، التربي واإلذاع

التي ساهمت في إنشائها جهودها على مشارآة النساء من حيث مضمون المعلومات            
ة عرضها ة  . وطريق ي محاول ات ف ي صلب االهتمام ساء ف وم الن ذا ُوضعت هم هك
  TP20PT.يليين أآثر أنماط الديمقراطية فعالية وإشراآًا جندريًاإلعطاء البراز

 

                                                 
تعّلم في      استنادًا إلى مراجع أرسلتها ثايس آورال وإلى مقابل 20 سائية لل شراآة الن  20ة هاتفية أجرتها معها ال

  .2001فبراير /شباط
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  أسئلة للنقاش

ة       • ة       "آيف تأسست منظم ة والمعلومات الجندري ؟ في أي إطار      "التواصل، التربي
  حصل ذلك؟

امج   • ام برن ور اهتم ان مح ا آ امج  "Fala Mulher"م ذا البرن صر ه ف أب ؟ آي
 النور؟

ة     ما آانت خطة عمل مجموعة النساء في ريو ومن          • ّم منظم ة   " ث التواصل، التربي
 ؟ آيف تطّورت خطة العمل؟"والمعلومات الجندرية

ة   • ت منظم ف قاس ة  "آي ات الجندري ة والمعلوم ل، التربي اح  "  التواص دى النج م
ا             المحقق؟ هل من مؤشرات أخرى آنت لتستخدمينها لقياس نجاح المنظمة ووقعه

 في المجتمع المحلي؟
ة    التواصل، التر "آيف يّسرت منظمة     • ذه المحطات    "  بية والمعلومات الجندري وه

 الحصول على المعلومات بشكل مفيد للنساء؟
على "  التواصل، التربية والمعلومات الجندرية   "آيف ساعدت خطة عمل منظمة       •

 انتشار البرامج اإلذاعية النسائية األخرى؟
ة والجمهور المستهدف                  • رامج إذاعي ات ب  ما أهمية أن تكون النساء منتجات وآاتب

 في آن؟
ا معلومات               • لماذا شّكلت اإلذاعة وسيلة إعالمية فّعالة للنساء رغم وجود تكنولوجي

 واتصاالت متطورة أآثر؟
ي      • رأة ف وق الم ز حق ستخدمي لتعزي ت لت صاالت آن ات وات ا معلوم أي تكنولوجي

اآس أو                  ال أو الف اتف النّق ديو أو اله مجتمعك المحلي؟ اإلذاعة أو التلفزيون أو الفي
 إللكتروني أو اإلنترنت أو غيرها؟البريد ا

  
  وضع خطة عمل: نشاط جماعي

  .خصصي ساعة تقريبًا لهذا النشاط الجماعي
  

سة   ي الجل ة ف ن المجموع ب م ل   7طل ة آك دعم المجموع د يحظى ب صّور موح ياغة ت  ص
ه ع مصلحة في ون للجمي رين  . ويك ذا التم ي ه ّسرة أو إحدى المتطوعات ف ى المي ين عل يتع

صّور ع  دوين الت دوين رؤوس      ت ة وت ذآره المجموع ي تت رض آ وح ع ى ل وح أو عل ى ل ل
 .األقالم خالل النقاش الذي يلي

 
ق األهداف لوضع تصّور                   -1 ار حول سبل تطبي راح أفك شارآات اقت إطلبي من الم

ار         . المجموعة حّيز التنفيذ   سة بحث عن األفك ار     . هذه إذا جل اك أفك ذا، ليست هن ل
ار هو التوصل          واله . ساذجة أو ال صلة لها بالموضوع      دف من البحث عن األفك

  . إمكانية تطبيق على األقّل30حاولي ذآر . إلى أآبر عدد ممكن منها
ديل                -2 ة وتع ئلة التالي ى األس بعد استكمال الالئحة، أطلبي من المشارآات اإلجابة عل

 :ما يلزم في الالئحة
شابه                  • ًا أو هي مت ا مع لدرجة  ما األفكار الواردة على الالئحة التي يمكن دمجه

ق          ار التطبي ضّم أفك دة ت ة جدي ّدي الئح ة؟ أع ة العملي ن الناحي سها م ا نف أنه
  .المناسبة

اع    • ى إجم ة إل ا تتوصل المجموع ة؟ حالم ي الالئح ة ف ر العملي ار غي ا األفك م
 .حولها، أشطبي تلك األفكار من الالئحة

ا؟    • داع فيه ار واإلب ث االبتك ن حي ة م ار المتبقي ة األفك صّنف المجموع آيف ت
رقم واحد                رّق ار أّن ال ى اعتب دريجيًا بحسب رأي المجموعة، عل ار ت مي األفك

 .هو أفضل فكرة
ين نظام       آيف تصّنف المجموعة األفكار من حيث عمليّتها وجدواها؟        • زي ب مّي

أي                     ون آخر أو ب ًا من ل الترقيم هذا والنظام السابق باستعمال نظام آخر أو قلم
دريجيًا بح       . طريقة أخرى  ار ت ار        رّقمي األفك ى اعتب سب رأي المجموعة، عل

 .أّن الرقم واحد هو الفكرة األآثر عمالنية وجدوى
شارآات    -3 دة، دعي الم ة الموح ق الرؤي ات تطبي ول إمكان ات ح ع المعلوم د جم بع

  .عمل) خطط(يراجعن الالئحة ويضعن معًا خطة 
  

  مالحظات
  رارات؟هل سّهل أو صّعب عليك التمرين السابق المشارآة في النقاش واتخاذ الق •
 هل آان البحث عن األفكار مفيدًا؟ لَم أو لَم ال؟ •
َم أو                • هل أنت راضية عن الخطة النهائية؟ هل تشعرين أنك ساهمِت في إعدادها؟ ل

 لَم ال؟
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ا؟                    • ات أو استندت إليه ار األخري هل الحظت أّن أيًا من المشارآات تكّيفت مع أفك
 أّن أيًا من المشارآات تعلمت من األخريات؟

ة،                 هل شارآت  • ذه الحال ة؟ في ه ة مختلف  في قرارات جماعية أخرى جرت بطريق
 آيف تم ذلك؟ هل شارك فيها الجميع؟ هل آنت راضية عن القرار النهائي؟

ط أو      • ساء فق ن الن ة م رارات مؤلف اذ ق ة اتخ ين مجموع ًا ب اك فرق دين أّن هن أتعتق
 الرجال فقط أو مختلطة؟ لَم أو لَم ال؟
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  لواقعية من دون أن نأخذال يمكن انتقاء األهداف ا
   أيضًا في الحسبان بكلية ونزاهة الموارد البشرية والمادية
  . الراهنة أو الممكن توفرها لتحقيق األهداف المرجوة

  
  "مقّومات القيادة"من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 9الجلسة  
   آيف ننّمي مهاراتنا ومواهبنا؟

  
  أهداف الجلسة

  .امج اإلرشاد الفّعالتحديد ماهّية اإلرشاد ومواصفات برن •
 .إظهار قيمة األفراد أو المؤسسات التي تتشاطر التجارب والمعلومات •
ي        • تدامة ف درات واالس اء الق ات لبن ارب والمعلوم شاطر التج ة ت راز أهمي إب

 .المنظمات التعليمية
  

دأي ل أن تب ل  :قب ة العم ام ورش ة اختت ن طريق ة ع ألي المجموع سبق .  إس التخطيط الم ف
اتهّن             ضروري آي تشعر    المشارآات بعد مغادرة ورشة العمل أنه تمت االستجابة الحتياج

اتهّن سم  . وتطّلع ي ق صيل ف ذا الموضوع بالتف ى ه ن االطالع عل ار "يمك ي إط التواصل ف
  .في هذا الدليل" ورشة العمل

  
  اقتراحات للتيسير

اب     مها باوب ة اس ة نيجيري ول منظم ة ح صة التالي اٍل الق صوت ع رأي ب ) BAOBAB(إق
ة حول                    لل شطتها الداخلي ا وأن ع برامجه سانية والتي تتمحور جمي دفاع عن حقوق المرأة اإلن

. تنمية مهارات العاملين فيها وهيئتها التمثيلية ومواهبهم من خالل اإلرشاد والتدريب الفّعال           
اب                   ة باوب ة ومواصفات منظم ة التعليمي ايير الخاصة بالمنظم ثم ناقشي مع المجموعة المع

  . قد تساعد األسئلة والتمرين في ما بعد على تحديد مسار النقاش.  هذه المعاييرالمتطابقة مع
  

  إرشاد النساء في نيجيريا : حلقة التعّلم
  

ة         " ذه الحلق ّم توسيع ه ة أساسية    –" جلب الناس إلى حلقة التعّلم ومن ث اد عملي  اإلرش
اب لل    . في بناء قدرات أي منظمة وضمان استمراريتها       دفاع عن  وتسعى منظمة باوب

ى تحسين          ا من الناشطات إل ام وغيره حقوق المرأة اإلنسانية التي أسستها عايشة إم
ة                وانين النيجيري ا في ظّل الق معرفة النساء بحقوقهّن اإلنسانية وممارستها وتطويره

ة ة والقديم ة والديني ي  . العرفّي يش ف م شجرة تع ن اس مها م ة اس ست المنظم د اقتب وق
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صحراء وب ال ا جن ا  وش. أفريقي ية آم ل مناخات قاس ى تحّم ادرة عل اب ق جرة الباوب
صغيرة     ات ال أوى للحيوان سان والم دواء لإلن ذاء وال ؤمن الغ ة  . ت سعى منظم وت

BAOBAB       من خالل استهداف      – أي القوة والمثابرة     – إلى نقل مزايا هذه الشجرة 
اتهنّ                      ستخدمنها في حي د ي ي ق ارات الت نهّن بواسطة المه ساء وتمكي  أآبر عدد من الن

رين  ساعدة اآلخ ة ولم ا    . اليومي ي برامجه شارآات ف ساء الم ة الن ي المنظم ذا تعط ل
  .القدرة واإلمكانات الالزمة للتفكير والعمل بشكل مستقّل

  
ن   ة م ن خالل مجموع سانية م رأة اإلن وق الم ى حق شدد عل اب وت ة باوب دعم منظم ت

شبيك       –األنشطة   ا تتمحور حول     وآل.  أبرزها زيادة اإلدراك والتدريب والنشر والت ه
ا  تعمال التكنولوجي دة أو    . اس ست جي ا لي ة أّن التكنولوجي ِسات المنظم ر مؤس إذ تعتب

ا  يئة بحد ذاته ة    . س ي آيفي ا وف تحكم بالتكنولوجي ي ت ة الت شكلة في الجه ل تكمن الم ب
تعمال  ذا االس ائج ه ا ونت شر  . إدارته خة لن ثًال اآلالت الناِس اب م ة باوب د منظم فتعتم

صا  ات وإي رى    المعلوم ة أخ ا بطريق صلن عليه ّن ليح ا آ واتي م ساء الل ى الن . لها إل
ثالً     دفاتر م سك ال ة وم ساء الطباع يم الن وتر لتعل زة الكمبي ستعمل أجه ستعين . وت وت

ا  ي له ع المجموعات الت اون م صال والتع بكة اإلنترنت لالت ي وش د اإللكترون بالبري
ات  س التوجه ة     . نف وارد التكنولوجي ذه الم د ه ساعد تجني ا ي ة   آم وير بني ى تط  عل

  .االتصاالت التحتية في إفريقيا جنوب الصحراء
  

تعتمد منظمة باوباب مقاربة تفاعلية وعملية مستندة إلى التجربة لتثقيف النساء حول      
وق              . حقوقهّن اإلنسانية  ى مسؤوليات وحق ّرفن عل درِّبات يتع درِّبات أّن المت وتعلم الم

سابق        اربهّن ال شجيع           جديدة انطالقًا من مخزون تج ذا المخزون لت ى ه ة ويرتكزن عل
ى         درِّبات عل درِّبات والم سب المت ي تكت شاطرها آ اربهّن وت رد تج ى س ساء عل الن

واألهم أّن منظمة باوباب تدّرب النساء على       . السواء منظارات ومهارات جديدة منها    
دريب    . أو المهني/اآتساب مهارات مفيدة على الصعيدين الشخصي و     إلى جانب الت ف

امالت والمتطوعات      على اس  تعمال البرامج المعلوماتية مثًال، تعّلم منظمة باوباب الع
لديها آيفية استعمال برامج الجدولة إلعداد ميزانيات حساباتهّن ومعالجة النصوص          

  . لصياغة تقاريرهّن وقصصهّن بأنفسهّن
  

ر  ال يمكننا أن نغير الماضي، لكن باستطاعتنا أن نحاول تغي      "ترفع المنظمة شعار     ي
ود             !" المستقبل يبدأ تغيير، ال بل تحسين، المستقبل باالعتراف بتأثير المواقف والجه

العكس       دريب          . الخاصة على العديد من اآلخرين وب اب حول الت امج باوب وإن دّل برن
على حملة التضامن بواسطة البريد اإللكتروني وحقوق المرأة والقوانين على شيء،           

د لت       ة األم سهم           فعلى المنافع الطويل تهم بنف اراتهم وثق درات اآلخرين ومه ة ق د  . نمي وق
امي           ي ع د اإللكترون طة البري ضامن بواس ة الت ى حمل دريب عل امج الت ق برن أطل

ة             1998-1999 ا آيفي تعّلمن خالله  بمشارآة حوالى خمسين امرأة في ورش العمل ي
وق     ة بحق ضامن للمطالب الت الت ًا لحم ت دعم ي واإلنترن د اإللكترون تعمال البري  اس

المرأة وتحسين التواصل والدعم بين المناضالت في سبيل حقوق اإلنسان في إفريقيا      
سية  ة والفرن اللغتين اإلنكليزي ات ب ّن  . الناطق صال وه ى ات ساء عل ك الن ت تل وال زال
تراتيجيات ات واالس شاطرن المعلوم ضل  . يت ر بف ة أآب وم بفعالي ساء الي شارك الن وت

ى          اآتسابهّن مهارات جديدة أو تنمية ت      وقهّن عل لك القائمة أصًال، في الحوار حول حق
دولي ستويين اإلقليمي وال ى جنب . الم ًا إل وانين جنب ساء والق امج الن ع برن ذلك جم آ

ام بأبحاث والخوض في                       يًال من الرجال للقي ددًا قل ساء ع مجموعات صغيرة من الن
ّن    وال. فهم النساء وتجربتهّن مع القوانين اإلسالمية والعرفّية والقديمة   واتي آ ساء الل ن

ن      ا م شريعة وغيره ع لل ًا أوس وم فهم سبن الي ع، اآت سلطة المرج ل ال رن الرج يعتب
انون                   . القوانين وراه في الق رأة تحوز شهادة دآت شارآات أول ام وستكون إحدى الم

ة       ات            . اإلسالمي من إحدى الجامعات النيجيري شئة األخري ك تن د ذل تتولى بع وهي س
ذى لكل         اًال ُيحت ادة              وستشّكل مث ة وإع ى تخطي العوائق التقليدي ساء الطامحات إل الن
TP21PT.تحديد موقعهّن في المجتمع

 
  أسئلة للنقاش

  ما هو هدف باوباب األساسي؟ •
ديين             • ى الم ة عل ذه المقارب افع ه ا هي من اد؟ م اب لإلرش ة باوب آيف تصفين مقارب

 القصير والطويل؟ هل من سيئات لها؟
  على برنامج اإلرشاد؟ما العناصر األخرى التي تضيفينها أنِت •
 ما هي مواصفات المرِشدة الجّيدة؟ هل المرِشدة قادرة أن تكون مرَشدة أيضًا؟ •
 ما دور التكنولوجيا في جهود باوباب لتنمية قدرات النساء ومؤهالتهّن؟ •

                                                 
ي   21 تعّلم ف سائية لل شراآة الن ا ال ا معه ة أجرته ام ومقابل شة إم لتها عاي ى مراجع أرس تنادًا إل انون 10 اس  آ
  .2001يناير /الثاني
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تعمال      • ة اس اب طريق ي باوب ات ف امالت والمتطوع يم الع ة تعل ثًال أهمي ي م ا ه م
س     Excelبرنامج   ستفيد الن رامج           ؟ آيف ت ى ب دريب عل ة الت ات من مقارب اء المعنّي

 الكمبيوتر هذه؟ آيف يساعد ذلك باوباب؟ آيف يخدم ذلك المجتمع المحلي؟
 آيف تعّرفين عملية اإلرشاد؟ •
 هل حظيت يومًا بإرشاد؟ هل من حدث معّين آان اإلرشاد ليفيدك فيه؟ •
ا أو    هل عملت يومًا آمرِشدة؟ صفي بعض استراتيجيات اإلرشاد التي استع          • نت به

 آيف أفادتِك؟. أو المهنية/تودين استعمالها في حياتك الشخصية و
 آيف يمكن النساء االستعانة باإلرشاد لمساعدة النساء األخريات؟ •

  
  إعداد برنامج إرشاد محلي: تمرين

  .خصصي ساعة وربع الساعة تقريبًا لهذا التمرين
  

ا     قد يكون برنامج اإلرشاد مشروعًا مستقًال قائمًا بحد       امج م ي، آبرن  ذاته في المجتمع المحل
بعد المدرسة الذي يجمع التالميذ الشباب مع التالميذ األآبر سنًا للنصح والتعليم أو قد يكون     
مرتبطًا بمنظمة أآبر آبرنامج تابع لقسم التوليد في مستشفى يجمع األمهات الجدد بأمهات                 

اد         يتعّين على آل فريق في ه     . متمّرسات للنصح واإلستشارة   امج إرش رين وضع برن ذا التم
 . أي مشروع مستقّل أو تابع–من تصميمه الخاص يندرج في إحدى االستراتيجيتين أعاله 

 
ى    . أّلفي فرقًا من ثالث إلى خمس مشارآات       -1 ق عل يتعّين على إحدى أعضاء الفري

ل الحوار                 األقل تدوين رؤوس األقالم بينما تقوم هي نفسها أو متطوعة أخرى بنق
دة         . ر بين الفريق إلى المجموعة    الذي دا  ة م اط التالي -20على آل فريق بحث النق

 : دقيقة تقريبًا30
  
 أي المرَشدات اللواتي سوف يصمم برنامجك –من ستكون الهيئة التمثيلّية الهدف       •

رغبن في أن     خصيصًا لمساعدتهّن؟ من األمثلة الممكنة فتيات في مدرسة محلية ي
ة الخاصة أو           يصبحن قائدات ذات يوم أو ربات      شاريعهّن المنزلي ن م  منازل يطلق

ة أعاله أو           . نساء تبّوأن حديثًا منصبًا معيناً     بإمكان الفرق االستعانة بأي من األمثل
ه                   اد والتوجي ى اإلرش ى الحاجة إل تنادًا إل تحديد الهيئة التمثيلية الهدف الخاصة اس

  .على مستوى المجتمع المحلي

ارة؟ هل           أي نوع من األشخاص هم األفضل تأ       • ة المخت ة التمثيلي اد الهيئ هيًال إلرش
ا             ة أو غيره من أشخاص يتمتعون بتجارب شخصية محددة أو خلفيات مهنية معين

 من المواصفات التي تهّم تحديدًا الهيئة التمثيلية الهدف؟
بوعية أو        • ات أس دن اجتماع ل يعق دات؟ ه ع المرَش دات م صّرف المرِش ف تت آي

صورة   شطة ب ي بعض األن شارآن ف أي    ي اءاتهّن؟ ب تدوم لق م س مية؟ آ ر رس  غي
 تواتر؟

راتهّن             • ًا آمجموعة مع نظي هل تعقد المرَشدات أو المرِشدات في البرنامج اجتماع
 لتقديم الدعم والنصح لهّن؟ ما الذي سيحصل في مثل هذا اللقاء؟

امج       • ا البرن ن خالله ي م ة يلب ضل طريق دات وأف ات المرَش ن احتياج اذا ع م
اذا   اتهّن؟ م امج       احتياج صميم البرن ة ت دات وطريق ات المرِش ن احتياج ضًا ع أي

 ليشعرن باإلمتنان والرضى؟
  

امج           -2 رح برن ق ش ل فري ن آ خص م ولى ش ام، يت ة لإللتئ ود المجموع دما تع عن
الفريق    ئلة أو               . اإلرشاد الخاص ب شارآات في ورشة العمل طرح األس ّق للم ويح

  .رشادإبداء تعليقات أو تقديم اقتراحات حول مختلف برامج اإل
  

  مالحظات
  أو لم يعجبك في هذا التمرين؟/ما الذي أعجبك و •
 هل وجدت صعوبة في تقييم برامج إرشاد الفرق األخرى أو انتقادها؟ لَم أو لَم ال؟ •
ي      • اد ف اد اإلرش رة العتم دة ومبتك رق جدي صّور ط ى ت رين عل اعدك التم ل س ه

 مجتمعك المحلي؟ في هذه الحال، ما هي تلك الطرق؟
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  كين جميع شعوب العالم من استعمال شبكة اإلنترنت؛علينا تم
   وال نعني بهذا فقط التجهيزات والتدريب على استعمال اآلالت،
  . بل أيضًا المراجع المتعلقة بالثقافة واللغة والمجتمع المحلي

  
  "مقّومات القيادة"من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 10الجلسة  
   آيف نعّبئ طاقاتنا للعمل؟

  
  أهداف الجلسة

  .بحث الخطوات الواجب اتباعها في حملة استراتيجية التعبئة •
ك وضع    • ي ذل ا ف ي بم ّرك تنظيم ة أو تح ي أي خط ية ف شة العناصر األساس مناق

شرية        ات الب وارد والطاق التصور وتحديد األهداف ورسم االستراتيجية وتأمين الم
د          ع وتحدي ا الجمي شارك فيه مولية وي صورة ش شطة ب ق األن ضرورية وتطبي ال

 .لمعايير لتقييم الفعاليةا
ا االتصاالت        • وتر           –تحديد دور تكنولوجي زة الكمبي اآس وأجه زة الف اتف وأجه  اله

 . في جهود التعبئة المحلية والوطنية والدولية–وشبكة اإلنترنت وغيرها 
  

  اقتراحات للتيسير
ع      شي م م ناق ام ث ر األلغ ة لحظ ة الدولي ول الحمل ة ح صة التالي اٍل الق صوت ع رأي ب إق

دة      ال المي للمعاه دعم الع شد ال ة لح ي الحمل شارآون ف ا الم ي اتبعه وات الت ة الخط مجموع
 . قد تساعد األسئلة التالية المجموعة على توجيه مسار الحوار. الدولية لحظر األلغام

 
قد تكون بعض المشارآات أآثر اقتناعا بالموضوع  من غيرها  

وتفضل الدخول في نقاش أولي في البداية يمكن أن يتسع بعد ذلك 
حوض "جربي استعمال طريقة التيسير . المجموعةليشمل باقي 

أنظري الملحق ب لمزيد .( إلثارة مقاش مباشر و أآثر تعمقا" السمك
  )من التفاصيل

  
  
  
  
 

  الحملة الدولية لحظر األلغام
  

ع  في نهاية الثما ) ICBL(بذرت أولى بذور الحملة الدولية لحظر األلغام         نينات ومطل
ام            دان المنتجة لأللغ ة في البل ر الحكومي وفي  . التسعينات بفضل جهود المنظمات غي

ام               اق عدد ضحايا وجرحى األلغ ام       –الخمسين سنة الماضية، ف ضًا األلغ سماة أي  الم
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راد  ة –المضادة لألف ة والكيمائي ة والبيولوجي لحة النووي دد ضحايا وجرحى األس  ع
ة ى األزم . مجتمع رًا إل ين    ونظ شرات مالي ا ع سببت به ي ت ة الت سانية الراهن ة اإلن

ن     دد م الم، ضافر ع ول الع دان ح شرات البل ي ع ة ف ت مزروع ي ال زال ام الت األلغ
ذه المشكلة       ّل له اد ح ة    . المنظمات غير الحكومية جهودها إليج وأجمعت، في محاول

ا                   ى األسلحة بحد ذاته ى ضرورة القضاء عل شكلة، عل صبّ . منها الستئصال الم ت ف
ام          تخدام األلغ ر اس ة تحظ ة ودولي ة وإقليمي شريعات وطني اد ت ى اعتم ا عل جهوده
ة             ة وإقليمي ة محلي ر حكومي ين منظمات غي المي يجمع ب اء تحالف ع وبادرت إلى بن

  . ودولية للمشارآة في الحملة
  

ًا      . تمّيزت الحملة الدولية لحظر األلغام بمرونتها التنظيمية       وهي بدأت واستمّرت حلف
ا الخاصة            فضفاضًا ا وخبرته ق    .  قائمًا بين عدة منظمات لكل منها نظرته ًا لخل وتجنب
ة           ةبيروقراطي ة الدولي  تفرض على المنظمات مسؤولياتها، شعر األعضاء في الحمل

ر       ة غي ل منظم ددت آ و ح ا ل ر فيم داف أآب ق أه ان تحقي ه باإلمك ام أن ر األلغ لحظ
ر       . حكومية منحى أنشطتها   الي المنظمات غي تمكن بالت ود     فت ذل الجه ة من ب  الحكومي

ساتية      ا المؤس ا وبنيته ة مهمته ي خان صّب ف ي ت ة   . الت ات المهتم ت المنظم ومارس
سألة              شأن م بالمواضيع الوطنية ضغطًا للحصول على جواب من السلطات الوطنية ب
المي               ى نطاق ع األلغام، فيما رّآزت المنظمات المهتمة بالشؤون الدولية جهودها عل

  .أآبر
  

ر               وسرعان ما ا   ا أآث شارك فيه تسع المشروع الذي بدأ مع بضعة أعضاء إلى حملة ت
ن   ن  1200م ة م شارآاً  80 منظم دًا م ستويات   .  بل ى الم ات عل ت االجتماع وتوال

ذل             الوطنية واإلقليمية والدولية وساهمت بدورها في مضاعفة عدد المنظمات التي تب
 ال بد من تواصل واضح      وآان. من وقتها والعاملين لديها ومواردها في سبيل الحملة       

الم             . ومتماسك لضمان فعالية تحّرك هذا العدد الكبير من المنظمات واألفراد حول الع
ود                ل جه ارزًا في تفعي ة دورًا ب ة والمعلومات الحديث ا المعلوماتي وقد لعبت تكنولوجي

ك   ائع واإلحصاءات              . التعبئة تل ادل الوق شرات والتحديثات وتب ى الن ذا باإلضافة إل ه
ات   المنتظ ة أّن الحكوم ام؛ لدرج ر األلغ ة لحظ ة الدولي شاملة للحمل رائض ال ة والع م

ة                ر مقارن سرعة أآب سرعان ما عّولت على الحملة للحصول على معلومات دقيقة وب
  .مع المعلومات المتوفرة عبر القنوات الحكومية التقليدية

  

اآس          ادي    استعانت الحملة الدولية لحظر األلغام في بداياتها بالهاتف والف د الع .  والبري
ائزة                     امز، الف ول جودي ولي ة، تق ى من الحمل سنين األول وعن استعمال الفاآس في ال

ام     اآس حديث     : "بجائزة نوبل للسالم عن عملها في مجال حظر األلغ از الف ان جه آ
ة            . النشأة نسبيًا ومثيراً   ًا مهم سها تقريب رد في اللحظة نف ي ت واعتبرت المعلومات الت

ا   وبالتالي   –أآثر   ادي   –جديرة برّد مباشر عليه د الع ة    ".  من البري ة العالي رغم الكلف
داً   اءة ج ة بّن ي طريق ي، فه شكل أساس اآس ب تعمال الف ة  . الس عت الحمل دما وّس وعن

د          نشاطاتها لتشمل بلدان الجنوب التي زرعت فيها ألغام، استعان العاملون فيها بالبري
ومن الصعب النفاذ إليه في العديد من    اإللكتروني الذي، وإن آان ال زال باهظ الثمن         

  .أصقاع العالم، يؤّمن عدة مزايا من ناحية الكلفة والوقت مقارنة مع الفاآس
  

ة                  شيء من العدائي بعض ب ة مع بعضها ال ذا  . تتعاطى عادة المنظمات غير الحكومي ل
. ُصمم قسم من استراتيجية التعبئة في الحملة لتطوير عالقات إيجابية مع الحكومات      

ساندة              ود عت الحملة الحكومات إلى لعب دور توحيدي ومنِتج من خالل إنشاء آتلة م
، نالت الحملة الدولية لحظر األلغام دعم        1996عام  . للحظر تخدم مصالحها الوطنية   

سانية        عدد من الحكومات وآالف المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجاالت اإلن
ة          واألطفال والسالم وقدامى الحرب والطب وا      دين والبيئ سّلح وال لتنمية والحّد من الت

اوا                . والمرأة د في أوت اع ُيعق ضافة اجتم واقترحت الحكومة الكندية في تلك السنة است
ام            وعملت  . لوضع خطة عمل حكومية على أعلى المستويات توصًال إلى حظر األلغ

ا شكّ               ام، م ٍد   الحكومة الكندية بشكل وثيق مع أعضاء الحملة الدولية لحظر األلغ ل تح
حة        سيطة وواض ة ب دة دولي شأن معاه اوض ب رى للتف ات األخ ه للحكوم ابق ل ال س

  .لحظر األلغام في مهلة أقصاها سنة واحدة
  

ى أعضاء                تلت ذلك مفاوضات فريدة من نوعها نظرًا إلى مدى تعويل الحكومات عل
ة     رة الفني ات والخب وفير المعلوم ة لت ة الدولي طة   . الحمل وى المتوس ّسكت الق فتم

دول       وا تقاللية بعض ال دًا الس رت تهدي ي اعتب دة الت ًا للمعاه ا دعم صغيرة بموقفه ل
ع         121، عادت    1997ديسمبر  /وفي آانون األول  . الكبرى اوا للتوقي ى أوت ة إل  حكوم

ام   ر األلغ ة لحظ دة الدولي ى المعاه ة   . عل ر الخارجي سوورثي وزي د أآ ووصف لوي
ا  ة بأنه ه الختامي ي آلمت ة ف ة الحمل زام"الكندي ذين الت اون الل شراآة والتع ستمّر بال  م
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دفنا المرجوّ       ، أصبحت  1999مارس  /وفي األول من آذار    ". سيمكناننا من تحقيق ه
  TP22PT.معاهدة األلغام قانونًا دوليًا ملِزمًا

  
  أسئلة للنقاش

ي    • شارآون ف دد الم اذا ح ام؟ لم ة لحظر األلغ ة الدولي دف األول للحمل ان اله ا آ م
  الحملة هدفهم على هذا النحو؟

 آيف تصفين بنية الحملة؟ ما آانت فوائد هذه البنية؟ هل من سيئات لها؟ •
 ما أهمية التواصل في هذه الحملة؟ •
ر من                       • دد الكبي ذا الع ين ه سير التواصل ب ة تي آيف استطاع المشارآون في الحمل

 األشخاص والمنظمات والحكومات حول العالم؟
 سبة إلى الحمالت األخرى؟ما سّر نجاح الحملة الدولية وتحولها إلى نموذج بالن •
 ما هي العناصر األساسية ألي خطة تعبئة ناجحة؟ •

  
  التعبئة من أجل اإلغاثة : تمرين

  . دقيقة تقريبًا لهذا التمرين40 إلى 30خصصي 
  

  هّزة أرضية تترك الماليين بال مأوى أو مياه شفة أو أدوية
  

ي  اني13ف انون الث اير / آ وة 2001ين زة أرضية بق ى  د7.6، ضربت ه ات عل رج
سلفادو      د      رمقياس رختر الشاطئ في ال ى بع ل،           65 عل وب غرب سان ميغي يًال جن  م

ا نحو  ن 200تاله ر م زالق أراٍض وأآث ة1950 ان زة ارتدادي زة .  ه د أودت اله وق
ن   ر م اة أآث ى إصابة 800األرضية بحي روح4500 شخص وأدت إل رين بج .  آخ

ر  و   92.000وُدّم سيمة بنح ت أضرار ج زل ولحق ر130.000 من زل آخ ا .  من آم

                                                 
ة لجودي ولي         22 ام من مقال ة لحظر األلغ ة الدولي ة لحظر    "امز،  أخذت المعلومات حول الحمل ة الدولي الحمل

ام لحة؟: األلغ زع األس ادرات ن وذج لمب ع " نم ى الموق عل
Hwilliams/articles/peace/se.noble.www://http          شبكة ى ال  ومن موقع مجلس الكنائس العالمي عل
Hhtml.e-mines/landmines/international/what/wcc/org.wcccoe.www://http .  

ع عدد      .  مزرعة  30000 مدرسة و   1200ُدّمرت أو لحقت أضرار بأآثر من         ا رف م
   TP23PT. مليون نسمة1.1ضحايا الهّزة إلى أآثر من 

  
ر       :السيناريو شكل غي ي ب  تجتمع مجموعة مؤلفة من أربع نساء في مجتمعك المحل

ًا       رهّن وبحث ول أس ار ح ر األخب ادل آخ ًا لتب بوع تقريب ل أس مي آ صيحة  رس ن ن ع
ة             . وتقديمًا للدعم والصداقة   ا مقال سيدات معه وبعد ظهر ذات يوم، أحضرت إحدى ال

سلفادور   ي ال زة األرضية ف ول اله ة ح ي صحيفة محلي شرت ف ى أّن . ن ارت إل وأش
دًا                  ة ج إحدى قريباتها نجت من هزة أرضية مدّمرة مماثلة في بلد آخر، لذا فهي مهتم

سلفادور ي ال ا يحصل ف رأت ال. بم ه  فق ى أن ن عل واتي أجمع ى صديقاتها الل ر عل خب
الهّن في                   اء بأطف يهّن االعتن ين عل واتي يتع وضع صعب جدًا بالنسبة إلى األمهات الل

روف   ذه الظ ل ه زة     . مث حايا اله ات ض ساعدة األمه صديقات م دى ال ت إح فاقترح
تراتيجية                 . األرضية ى إعداد اس ورًا إل ادرن ف واتي ب ا الل وسرعان ما وافقت زميالته

  .لعملا
  
ة أشخاص               -1 ة من أربع رق مؤلف ى ف ق أن         . تقسم المجموعة إل ى آل فري ين عل يتع

ة    ات نتيج ساعدة األمه ل لم ة عم اله، خط سيناريو أع ي ال ساء ف ا الن ضع، آم ي
  .الهزة األرضية في السلفادور

 :في ما يلي بعض األسئلة التي يتعين على آل فريق اإلجابة عليها -2
ه؟ آيف           آيف تنوين مساعدة األمهات؟ ما ن      • وين تقديم ذي تن دعم ال وع ال

  ستكون حملتك؟
 هل ستكون حملة محلية أو وطنية أو إقليمية أو دولية؟ •
شطة              • ا األن ه؟ م ما الطريقة التي ستعتمدينها لتأمين الدعم وتطويره وخلق

 التي ستلجأين إليها؟
َم                 • َم أو ل ات؟ ل ساعدة األمه ات لم هل من المفيد االستعانة بالنساء األخري

 سيبدي الرجال نفس القدر من التعاون؟ال؟ هل 

                                                 
الً 23  ذا فع صل ه د ح شبكة  .  لق ى ال ع عل ع الموق راج

H04.quake/15/01/americas/WORLD/0120/com.cnn.www://http .  
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د           • هل بإمكان فريقك االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت آالفاآس والبري
مثل المقاالت الصحفية والبرامج التثقيفية     (اإللكتروني ووسائل اإلعالم    

 للحصول على المزيد من الدعم؟) في اإلذاعة أو التلفزيون
ادرة ع     • ة الق دعم المحتمل بكات ال ي ش ا ه ق    م ى تحقي ساعدة عل ى الم ل

 األهداف المرجّوة؟
ا        • داف؟ م ك األه اه تل رز باتج دم المح دى التق يم م تقومين بتقي ف س آي

 المؤشرات التي ستستعينين بها؟
 آيف سيتم توزيع المسؤوليات لتنفيذ األنشطة الالزمة؟ •

  
ا مراحل التحّرك في                   -3 ام يحددن فيه يتعّين على أعضاء الفريق وضع الئحة بالمه

  .يع التالية لوضع خّطتهّن حّيز التنفيذاألساب
  
ام        -4 ة لإللتئ ود المجموع ل، تع ط العم داد خط ن إع رق م ع الف ي جمي دما تنته . عن

ي        ة ف تراتيجية التعبئ ريع الس رح س ديم ش ق تق ل فري ن آ ة م ولى متطوع وتت
  .فريقها

  
  أسئلة للنقاش

  ما هي آلية اتخاذ القرارات المتبعة في فريقك؟ •
 ي وضع استراتيجية التعبئة؟ما آان الشّق األصعب ف •
ق                • ان الفري هل آان من األسهل أو األصعب تحديد الخطوات الواجب اتباعها لو آ

 يضم عددًا أآبر من األشخاص؟
ى                   • ام عل ق؟ هل ساعد إعداد الئحة بالمه آيف تّم توزيع المسؤوليات ضمن الفري

ف؟ وإّال،           ى أي شيء آخر؟ آي توضيح دور آل عضو في الفريق؟ هل ساعد عل
 فلَم ال؟

 هل تبدو أنشطة فريقك واقعية؟ لَم أو لَم ال؟  •
ودين إضافته لتحسين             • رق األخرى، هل من شيء ت شطة الف بعد االستماع إلى أن

 أنشطة فريقك؟
 
 

  مالحظات
ك أو    • شأن حملت ا ب ة الواجب اتباعه صّور الخط ى ت رين عل ذا التم اعدك ه ل س ه

  مشروعك الخاص بموضوع مختلف؟ لَم أو لَم ال؟
ف إذا ن • صّور وآي ذا الت و ه ا ه ة، م ك الخاص صّور لحملت ع ت ي وض ت ف جح

 ستضعينه حّيز التنفيذ؟
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  .العمل الفريقي هو في أساس المنظمات التعليمّية
  ويقوم العمل الفريقي على احترام اآلخرين وتقّبل التنوع
   والتحلي بالسخاء على المستوى الفردي والقدرة على حل

  تخاذ القرارات النزاعات وجمع شمل الناس ال
  . وتنفيذها وتأليف الفرق على مستوى المنظمة

  
  "مقّومات القيادة"من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

U 11الجلسة   
  آيف نتشاطر المسؤوليات والنتائج؟

 
  

  أهداف الجلسة
تحليل سبل إنشاء ثقافة تقوم على تشاطر السلطة والمشارآة فيها داخل المنظمات             •

  .العاملة معًا وفي ما بينها
ناقشة استراتيجيات االستفادة من مواهب وتجارب الشرآاء األفراد في الحمالت  م •

 .المشترآة
ة               • ة المواصفات اإليجابي العمل آفريق من أجل خلق منظمة افتراضية تتضّمن آاف

 .التي وردت في سياق ورشة العمل
  

  اقتراحات للتيسير
عًا إلقرار قانون مكافحة  إقرأي بصوت عاٍل القصة التالية حول تعاون عدد من المنظمات م      

ود        . العنف المنزلي في ماليزيا    ثم ناقشي مع المجموعة استراتيجيات المنظمات لتنسيق الجه
سؤوليات شاطر الم اش . وت ه النق ى توجي ة عل ئلة التالي ساعد األس د ت رين . ق ئلة تم ي األس يل

يم ال        ايير التنظ ق مع ة وف سة أو حمل ة أو مؤس صّور منظم ى ت شارآات عل ساعد الم ي ي ت
 المشارآات فرصة لمشاطرة      12وتعطي الجلسة   . توصلن إليها خالل جلسات ورشة العمل     

 .أفكارهّن حول المنظمات االفتراضية مع المجموعة آكّل
 
 

يمكن أن يكون التيسير في هذه الجلسة، عبارة عن نقاش تشارك فيه المجموعة 
  )للمزيد من االقتراحات انظري الملحق ب. ( آلها أو داخل فرق صغيرة
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  حملة إقرار قانون مكافحة العنف المنزلي في ماليزيا
  

ي ج              ر العنف المنزل شريعًا يعتب ق ت ّر ويطّب ة آانت ماليزيا أّول بلد مسلم يق لكن  . ريم
رة  اء ثم از ج ذا اإلنج انون  11ه رار ق ع الطوائف إلق ذلتها جمي ود ب ن الجه نة م  س

ود     . مكافحة العنف المنزلي وإرادة سياسية لوضعه حّيز التنفيذ        ه الجه آما ساهمت في
دة    ستوى القاع ى م ال عل ساء والرج ذلتها آالف الن ي ب ة الت ة والحثيث رًا، . المكّثف أخي

ى أساسها المنظمات            لعبت اآلليات المرنة وا    ي عملت عل لديمقراطية واإلشراآّية الت
ي     ف المنزل ة العن انون مكافح رار ق ي إق ارزًا ف ون دورًا ب راد المهتّم سائية واألف الن

)DVA.(  
 

 
 
 
 

ام              ي ع ة       1982بدأت قصة إقرار قانون مكافحة العنف المنزل دما افتتحت منظم  عن
د  . ساء اللواتي يتعّرضن للضرب   أّول مأوى للن  ) WAO(مساعدة النساء الماليزية     وق

ة      اء محاول امون أثن ات والمح امالت االجتماعي ا الع ي واجهته ات الت رت العقب أظه
وانين                 ة في الق اط ضعف هائل حماية النساء اللواتي يتعّرضن للعنف ومساعدتهّن، نق

د    ) AWL(وفي نفس السنة، بدأت جمعّية المحاميات       . الماليزية برصد التحّيز المتزاي
ي واالغتصاب        في ا  ساء      . لمحاآم الماليزية ضّد ضحايا العنف المنزل رع الن وواجه ف

اليزيين      ال الم ادات العم ؤتمر اتح ي م ن     ) MTUC(ف دد م اًء لع شكل غط ذي ي ال
ى                    سي نظرًا إل ضايا تحّرش جن االتحادات العمالية، مصاعب بدوره للبّت في عدة ق

حصاءات القليلة التي أفصحت    ودّلت اإل . عدم وجود قوانين داِعمة لمثل هذه الحاالت      
رأة في العمل أّن         ) UWA(عنها مؤخرًا جمعية النساء الجامعّيات       لألبحاث حول الم

د من حاالت االستغالل، في المدن                    زيادة فرص عمل النساء جعلتهّن عرضة للعدي
اف  ي األري ا وف ي      . آم ستهلكين ف ة الم املة لجمعي ة ش رت دراس ل، أظه ي المقاب ف

ة   سيلنغور واألراضي     ه وسائل اإلعالم            ) SCA(الفدرالي ذي تلعب دور األساسي ال ال
ساء اطير حول الن رة واألس ار المتحّج ل األفك ي تناق أّن األبحاث . ف ا ب ًا منه واعتراف

التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها حول العنف ضد المرأة إنما تنبع من نفس             
ام     س ع ات الخم ذه المنظم ررت ه باب، ق شاء1982األس شترك   إن ل م ق عم  فري

)SAG (للعمل معًا على جدول أعمال مشترك لتعزيز مكانة المرأة وحمايتها.  
  

دوات                       د ن شائه عق ى إن د وقت قصير عل قرر األعضاء في فريق العمل المشترك بع
رأة                   ّل حول العنف ضد الم وطن آك . وورش عمل ومعارض توعية على مستوى ال

سي         ة  وتوّزعت المنظمات الخمس المسؤوليات لتن ة مساعدة      . ق العملي ا أّن منظم وبم
اآس، أصبحت                  اتف وآالت ف أجهزة ه ز ب ة التجهي النساء الماليزية تملك مكاتب آامل
ة            ساء الماليزي ة مساعدة الن مرآز أنشطة فريق العمل المشترك تحت إشراف منظم

ل اإلداري ن العم ر م سم األآب ى الق سؤوليات . عل ات األخرى م ت المنظم ا تول بينم
ي،           . رىمرآزّية أخ  وأعّدت جمعية المحاميات مشروع قانون لمكافحة العنف المنزل

يلنغور                   ات وس ساء الجامعي ة الن اليزيين وجمعي ال الم ؤتمر اتحادات العم فيما نّسق م
ة للضغط     ا التمثيلي دت هيئاته دوات وورش العمل وجّن د الن ة عق واألراضي الفدرالي

شريع لمكافحة العن           ذا الت ي  على المشّرعين واعتماد ه المي      . ف المنزل وم الع وفي الي
مارس من آل عام، ينّظم فريق العمل المشترك معارض وحفالت  / آذار8للمرأة في  
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سألة       ى م ر إل ت النظ اج للف اهرات احتج سيرات ومظ يقية وم الت موس ع وحف توقي
  .العنف ضد المرأة

  
تهم   ن وق اذلين م ة، ب ى الحمل رون إل راد آخ ات وأف ضّمت منظم ا ان رعان م وس

اره شترك وأفك ل الم ق العم ة فري ساندة مطالب واردهم لم شرية وم اتهم الب م وطاق
د      . واستراتيجياته اإلعالمية  ة، آانت معظم االجتماعات ُتعق وفي أولى سنوات الحمل

ة        لدى األعضاء في فريق العمل المشترك حيث تجتمع المشارآات في المطابخ لكتاب
ارير وانين والتق ائل والق شاط  . الرس ساع ن ع ات ن م شترك، ازداد لك ل الم ق العم فري
ضًا دًا أي شطة تعقي سيق األن ن . تن ر م ود أآث ى وج رًا إل ات 17ونظ ة ومئ  منظم

دوام                   ّسقة ب ة من وجود من المتطوعين في فريق العمل المشترك، آان ال بد في النهاي
  . آامل، تولت آل منظمة دفع راتبها الشهري مداورة

  
الت    شترك ب ل الم ق العم ود فري ّم جه ت أه ة تمثل صحافة الماليزي ن ال رغم . قّرب م ف

سنين       ّر ال استمرار الصورة السلبية للنساء الضحايا في وسائل اإلعالم، ساعد على م
ع   انون م ذا الق رار ه ن أجل إق ام م رأي الع د ال ى آسب تأيي م إعالمي واسع عل دع

د تثناء واضح واح ل وزارة   . اس ي تمث سلمة الت ة الم سلطات الديني ن ال ددًا م إذ إّن ع
ة            الت نمية اإلسالمية في الحكومة الماليزية وأعضاء في البرلمان يؤيدون اآلراء الديني

ي                 انون مكافحة العنف المنزل المحافظة لهذه الفصائل، اعتبروا أنه ال يجدر تطبيق ق
  . من السكان الماليزيين% 50على المسلمين الذي يشكلون 

  
انون لم  ه بق ي حين ب ف ان يطال شترك آ ل الم ق العم ن فري ي لك ة العنف المنزل كافح

سلمة         . يحمي آل النساء   سائية الم ة الن ) SIS" (أخوات في اإلسالم     "وعملت المنظم
ة اعتراضات                  ة في مواجه تراتيجيات تعبئ مع فريق العمل المشترك على تطوير اس

رآن                    . السلطات اإلسالمية  ى حجج من الق ك عل واستندت أخوات في اإلسالم في ذل
انون    ي ق يء ف رهن أن ال ش ادئ     لتب ًا للمب شكل خرق ي ي ف المنزل ة العن مكافح

ط،              . اإلسالمية سلمين فق ر الم ى غي انون عل ق الق ه في حال ُطّب واعتبرت المنظمة أن
اتهم    ضرب زوج سلمين ب ر الم ام غي ر قي ين يعتب ي ح ه ف ة إن ة القائل ستؤّيد الحكوم ف

وعقدت األعضاء في أخوات في      . جريمة، فالقانون يجيز للمسلمين ضرب زوجاتهم     
انون         ا ه للق ل دعم فوافق  . إلسالم سلسلة لقاءات مع نائب وزير الشؤون اإلسالمية لني

افى واإلسالم انون ال يتن ذا الق ل ه رار مث ى أّن إق ة المطاف عل ي نهاي رار . ف ّم إق وت
  .  ودخل حّيز التنفيذ بعد سنتين1994القانون عام 

  
ات حول آيف  ا لألخري ي تعطيه صيحة الت ؤال حول الن ى س ة ورّدًا عل يم حمل ة تنظ ي

ق العمل             سة عضوة في فري ا، مؤسِّ ات، أجابت آيفي جوزي ا عدة منظم شارك فيه ت
شترك ع    : "الم ة م شة الخط وع ومناق ح للموض صّور واض ي بت و التحل ّم ه األه

ثالت        ارات مم سب مه ل ح سيم العم سؤوليات وتق ع الم رين وتوزي ضاء اآلخ األع
ي لها وتعيين منّسقة مأجورة بدوام      المنظمات وإعداد لوائح بالمهام وتحديد إطار زمن      
الم    ائل اإلع ع وس ق م شكل وثي ل ب ل والعم ام  –آام ائع واألرق ار والوق ديم األفك  تق

واألهّم األهّم تمضية وقت     ...وأسماء األشخاص الذين بإمكانهم إجراء مقابالت معهم      
  TP24PT".ممتع

  
  أسئلة للنقاش

ل    • ق العم ي فري ت األعضاء ف ي عمل ية الت ا المواضيع األساس ى م شترك عل  الم
  معالجتها؟ آيف تعاطى قانون مكافحة العنف المنزلي مع هذه المواضيع؟

ي              • لَم أصّر فريق العمل المشترك على الضغط إلقرار قانون مكافحة العنف المنزل
شروع      رار م سنات إق يئات أو ح ت س ا آان سلمين؟ م ر الم سلمين وغي شمل الم ي

 قانون يطّبق فقط على غير المسلمين؟
ى                 آيف تعزز    • ضمام إل ق العمل المشترك من خالل االن موقف األعضاء في فري

ة            ة أو حمل ى التحالف أي منظم ضمام إل التحالف؟ هل من الممكن أن يضِعف االن
 تقوم بها؟ في هذه الحالة، آيف؟

ى                    • ي أّدت إل ا العوامل الت ما هو برأيك سّر نجاح تحالف فريق العمل المشترك؟ م
 نجاحها؟

ي             ما الدور الذي لعبته و     • انون مكافحة العنف المنزل سائل اإلعالم في نيل الدعم لق
 في ماليزيا؟

                                                 
تعّلم في      24 سائية لل شراآة الن  3 استنادًا إلى مراجع أرسلتها زينة أنور وآيفي جوزيا ومقابلة أجرتها معهما ال

  .2001يناير / آانون الثاني4يناير و/آانون الثاني
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وق          • ة بحق يع الخاص ي المواض ك المحل ي مجتمع الم ف ائل اإلع دعم وس ف ت آي
ي يمكن استخدامها                 صلة الت ة ذات ال تراتيجيات المحلي المرأة؟ أذآري بعض االس

ى   ساء عل ساعدة الن الت م ا لحم الم ودعمه ائل اإلع ام وس ت اهتم صعد للف ال
 .السياسية والتشريعية واالقتصادية

دة         • ن ع الف م ل تح سؤوليات داخ شاطر الم ة ت ين آيفي شترآة ب اط م ن نق ل م ه
 منظمات وآيفية تشاطرها بين األفراد ضمن المنظمة الواحدة؟

ا                 • ة؟ م هل من طرق أخرى يساعد فيها إنشاء تحالف على التعاطي مع قضية معين
 هي السيئات والحسنات؟ 

شاء أي            ما العناص  • راد والمنظمات إلن ى صعيد األف ا عل ر التي يجب التشديد عليه
 تحالف ناجح؟

 ما المعايير التي قد تلجأين إليها لقياس مدى النجاح التي حققته؟ •
  

  )1القسم (إنشاء منظمة تعليمية : تمرين
  .خصصي ساعة وربع الساعة تقريبًا لهذا التمرين

  
محلية أو وطنية (الختيار قضية اجتماعية أّلفي فرقًا من ثالثة إلى أربعة أشخاص       -1

ل وضع     . يرغب الجميع في معالجتها   ) أو دولية  قد تكون قضية واسعة النطاق مث
رة               ل تنظيف بحي ّين مث ان مع حّد للجوع أو حقوق المرأة أو مختّصة بمكان أو زم

 .مجاورة أو تغيير ساعات دراسة التالميذ في المدرسة
2-   
ة          بعد اختيار قضية مشترآة، يناق     -3 شاء منظم ش األعضاء في آل مجموعة آيفية إن

ومن بين  . أو مؤسسة أو إطالق حملة لمعالجة القضية مع تعليل القرارات المتخذة          
 :األمور الواجب التطّرق إليها عند تأسيس المنظمة

  اإلسم •
 التصّور •
 األهداف •
  البنية •
  عدد الموظفين وخبرتهم •
  استغالل طاقاتهماالستعانة بالمتطوعين متى أمكن ذلك وآيفية حسن  •

  آيفية اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسة •
  آيفية تشاطر المسؤوليات على مستوى المؤسسة •
 أول مشروع أو نشاط •
 ثاني مشروع أو نشاط •
  الفعالية/ معايير قياس النجاح  •

م التوصل من                    -3 ي ت ة الت  يتّم اختيار مقررة لكل فريق تتولى تدوين وصف المنظمة واآللي
ة          ... فاق حول اسمها وأهدافها وبنيتها    خاللها إلى ات   سة التالي ويتعّين على آل مقررة في الجل

ى       . وصف تنظيم الفريق أمام المجموعة المشارآة في ورشة العمل          ئلة إل دها أس وتطرح بع
  .آافة األعضاء في الفريق حول آيفية اتخاذ بعض القرارات وسبب اتخاذها
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  في المنظمة التعليمية،
  بتفويض؛ال تكون السلطة 

  .بل تأتي نتيجة الحوار
  

 "مقّومات القيادة"من 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

U 12الجلسة   
  ما هي مقّومات المنظمة الناجحة؟

  
 أهداف الجلسة

  
ق أهداف                     • ى تحقي تعلم من اآلخرين توصًال إل شاطر التجارب وال مناقشة أهمية ت

  .المنظمة
 .ناجحةمشارآة المشارآات في التعريف الذي يعطينه للمنظمة ال •
شارآة في ورشة العمل في              • رق الم تحديد مدى نجاح المنظمات االفتراضية للف

 .تحقيق أهدافها
 .التعّمق في أهداف ورشة العمل وإنجازاتها في الجلسات اإلثنتي عشرة السابقة •

  
ار            : قبل أن تبدأي   دليل بعض األفك ذا ال يعطي قسم التواصل في إطار ورشة العمل في ه

ة صغيرة      . ش العمل حول القيادة   حول آيفية إجراء ور    ة حفل شارآات في إقام قد ترغب الم
ى     اء عل ات الشخصية للبق ادل المعلوم ل أو تب ة العم اء ورش اًال بانته ًا احتف روج مع أو الخ

رك  " استمارة تقييم الميّسرة والمشارآات  "ومن الضروري جدًا توزيع نسخ عن       . اتصال وت
دة إلدخال       . ء تلك االستمارة  ما يكفي من الوقت في الجلسة األخيرة لمل        تمارة مفي وهذه االس

  .أي تعديالت أو تحسينات مستقبلية على برامج ورش العمل
 

 اقتراحات للتيسير
ثم ناقشي مع المجموعة ما . إقرأي بصوت عاٍل القصة التالية حول تأسيس المحكمة العربية    

ة الناجحة            د . إذا آانت المحكمة تلبي معيار المجموعة حول المنظم ة       ق ئلة التالي ساعد األس  ت
  . على توجيه النقاش ضمن المجموعة
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 حماية النساء من التحرش الجنسي في أماآن العمل

 تجربة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
 

ة       سيج  بمدين صنع الن رآة ل ي ش ة ف ال تعرضت عامل ّرش  TP25PTس  لتح
ي         اءة ف ذه اإلس ى ه اج عل ررت االحتج ة ؛ فق يس الورش ل رئ ن قب سي م جن

 وخالل التحّرك . فساندتها زميالتها وأضربن مدة ثالثة أشهر     . ستغالل السلطة ا
اد         ة باالتح رأة العامل ة الم ن لجن دعم م امالت ب ت الع ذا، حظي ضامني ه الت
رب          ساء المغ ة  لن ة الديمقراطي ن الجمعي ت م ي طلب شغل الت ي لل المغرب

)ADFM (ّرآهّن م تح ك . دع ان ذل وفمبر وآ ي ن ع  الجمعي1995ف ا دف ة  مم
  :إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات 

  
آاتبت الجمعية  مدير شرآة النسيج لكن بدون جدوى  : المرحلة األولى* 

بعدها  أصدرت بيان إدانة في الصحف  ثم  نظمت لقاء مفتوحا مع 
آما واصلت .الصحافيين لتوعية الرأي العام بمشكلة لتحرش الجنسي 

 لجنة المرأة جاجية بتنسيق معاتصاالتها بالعامالت لتتبع حرآتهن االحت
  .العاملة التابعة لالتحاد المغربي للشغل

  
  :  أنجزت الجمعية  دراستين المرحلة الثانية* 
 بحث ميداني سوسيولوجي انطالقا من مقاربة نوعية لتعميق المعرفة -

بظاهرة التحرش الجنسي في أماآن العمل، قدمت خالصاته في ندوة صحفية 
  . 1997في يوليوز 

  

                                                 
                                                

TP25PT  يتعلق األمر بشرآة MDM . عاملة400 حيث تشتغل حوالي   

 إنجاز دراسة قانونية ساهم فيها خبيران في القانون الجنائي وقانون الشغل -
للتقصي في ثغرات القانون الذي ال يحمي النساء مع وضع مقترحات قانونية 

وقد استغلت الجمعية فرصة انعقاد يوم دراسي حول موضوع . لملء الفراغ
 15اط في بكلية الحقوق بالرب" اإلطار القانوني: العنف ضد النساء "

 لتعريف المشارآين بتجربة الجمعية خاصة ما يتعلق TP26PTديسمبر
  .بالدراسة القانونية لظاهرة التحرش الجنسي واالستماع لردود أفعالهم

  
  1998أنهت الجمعية مبادراتها بتنظيم ورشة في ديسمبر: المرحلة الثالثة*

و ) شغيلالعدل والت(ساهم فيها خبراء ومهنيون وممثلو الوزارات المعنية 
منظمات المجتمع المدني وبعض الصحفيين وذلك بهدف مناقشة المقترحات 

  .وإغنائها قبل تأآيد صالحيتها
  

 وتمثلت  في القيام بحملة توعية 1999 انطلقت في بداية المرحلة الرابعة* 
لتوسيع التشاور حول المقترحات وآيفية إعمالها، وجعل فعاليات أخرى تتبنى 

 في هذا السياق وفي أفق تعديل قانون الشغل،  تشكلت  .المشروع وتسانده
التي تضم "  اللجنة من أجل النهوض بالمساواة من خالل مدونة الشغل"

باإلضافة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أربع جمعيات نسائية أخرى، 
وقد اشتغلت . وأآبر نقابتين عماليتين، ومنظمتين للدفاع عن حقوق اإلنسان

وعة طيلة شهور إلى أن وضعت مذآرة تتضمن المقترحات هذه المجم
 في صياغة قانونية، فضال عن  المتعلقة بالتحرش الجنسي في أماآن العمل

مقترحات أخرى تهم المساواة في مجال الشغل واألجور وتفنين عمل خادمات 
  .  البيوت والرفع من مدة عطلة الوالدة

  
 

TP26PTليوم الدراسي بتنسيق مع آتابة الدولة في الرعاية االجتماعية واألسرة والطفولة  نظمت الكلية هذا ا
في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف تجاه النساء التي نظمها هذا القطاع بمشارآة واسعة من طرف 

.الجمعيات ووسائل اإلعالم  
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مع 1999بالرباط في ديسمبر   تمثلت في تنظيم لقاء المرحلة الخامسة* 
برلمانيين ينتمون ألحزاب األغلبية الحكومية والمعارضة، بحضور خبراء 

وخالل هذا اللقاء تم تقديم المقترحات . وصحفيين وأعضاء اللجنة المذآورة
للبرلمانيين ، وتمت تعبئة آافة الحجج التي من شأنها أن تجعل البرلمانيين، 

السياسية، يتبنونها ويدمجونها ضمن التعديالت آمشرعين بمختلف انتماءاتهم 
التي ستتقدم بها فرقهم أثناء مناقشة مشروع قانون الشغل من قبل غرفتي 

  . البرلمان
  

.   هي المرحلة الحالية التي تشهد عملية تعديل عدة قوانينالمرحلة السادسة* 
في فباإلضافة لمواصلة الترافع بخصوص قانون الشغل الذي تأخرت مناقشته 

البرلمان، استغلت الجمعية فرصة إصالح القانون الجنائي قدمنا مقترحاتنا 
التي تتعلق بتجريم العنف ضد النساء بصفة عامة، والتحرش الجنسي بشكل 

وقد اتجهت جهودنا للضغط على صانعي القرار في القطاعات . خاص
ة العدل، الحكومية المعنية بما في ذلك الوزارة المكلفة بشؤون المرأة، ووزار

 .ووزارة حقوق اإلنسان
 

  خالصة
  

بفضل وضوح األهداف والتخطيط االستراتيجي، و دقة المقترحات وبناء 
البرهنات المناسبة لكل اقتراح،  و آدا التحالفات واستهداف الجهات التي 

  :حققنا مكاسب أولية تتمثل في ... بيدها سلطة القرار
انية بخصوص االلتزامات الواضحة لمختلف الفرق البرلم -

مقترحاتنا المتعلقة بجعل التحرش الجنسي في أماآن العمل 
 خطأ جسيما يعرض للعقاب،

تضمين مشروع إصالح القانون الجنائي الصادر مؤخرا عن  -
 .وزارة العدل لتجريم التحرش الجنسي

عن تعبئتنا لم تنته بعد، بطبيعة الحال، ألن المشاريع تقطع عدة مراحل قبل 
جهود المبذولة على مدى عدة سنوات ستؤدي ال محالة لكن ال. التصديق

خاصة وأن الظرف السياسي الحالي في المغرب مناسب أآثر من ذي قبل 
  . إلصالحات لصالح النساء
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  استمارة تقييم الميّسرة والمشارآات
  في

  برنامج التدريب على القيادة
  
  

ا من          الرجاء تقييم تجربة التدريب على القيادة والميّسرة في ورشة           ي شارآت فيه العمل الت
ى إدخال      . خالل وضع عالمة في الخانة المناسبة مقابل آل بيان         ات عل ساعد اإلجاب سوف ت

  .أي تعديالت أو تحسينات مستقبلية على برامج ورش العمل
  

 .ال حاجة لوضع االسم على استمارة التقييم إال في حال أردِت أنت ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

امًا  على القيادةورشة العمل للتدريب 
 تم
فق
أوا

  

فق
أوا

  

لي
ص 

خا
ي 
رأ

ال 
  

فق
أوا

ال 
  

القًا
إط

ق 
واف
ال أ

  

            استمارة تقييم ورشة العمل

ر في مواضيع            -1 ى التفكي ادة عل ى القي ساعدتني المشارآة في ورشة العمل للتدريب عل
  . أواجهها في حياتي اليومية

          

ى القي  -2 دريب عل ل للت ة العم ي ورش شارآة ف اعدتني الم ن س دريجيًا م ّد ت ى الح ادة عل
  .ترددي في التعبير عن آرائي أمام اآلخرين

          

اراتي في             -3 ى تحسين مه ادة عل ى القي ساعدتني المشارآة في ورشة العمل للتدريب عل
  .اإلصغاء إلى اآلخرين

          

ى                 -4 درتي عل ادة ق ى زي ادة عل ى القي دريب عل شارآة في ورشة العمل للت ساعدتني الم
  .ل مع اآلخرينالتواصل الفّعا

          

            .ساعدتني المشارآة في ورشة العمل للتدريب على القيادة على زيادة ثقتي بنفسي -5
ن أجل   -6 زي م ى تحفي ادة عل ى القي دريب عل ل للت ة العم ي ورش شارآة ف اعدتني الم س

  .وضع تصّوري الخاص حول بناء مجتمع أفضل
          

ى ا             -7 دريب عل شارآة في ورشة العمل للت ز روح العمل     ساعدتني الم ى تحفي ادة عل لقي
  .التطّوعي فّي

          

ساعدتني المشارآة في ورشة العمل للتدريب على القيادة على فهم الحاجة إلى العمل               -8
  .أو مجتمعي المحلي/الفريقي لمواجهة أي مشكلة تعترض أسرتي و

          

ن        -9 بكة م ة ش ى إقام ادة عل ى القي دريب عل ل للت ة العم ي ورش شارآة ف اعدتني الم س
صية         ا ومي الشخ شة هم ة لمناق ّن بالراح عر معه واتي أش زميالت الل صديقات وال ل

  .أو المجتمع الذي أعيش فيه/والمهنية في محاولتي إحداث تغيير ما في حياتي و

          

م            - 10 ساعدتني المشارآة في ورشة العمل للتدريب على القيادة على زيادة رغبتي في تعّل
  .ين المرأةالمزيد عن التكنولوجيا وأهميتها لتمك

          

ادة  - 11 ى القي دريب عل ة العمل للت ي ورش ات ف شارآات األخري ع الم اعدني التفاعل م س
ع        عيد المجتم ى ص رارات عل اذ الق ة اتخ ي عملي رأة ف شارآة الم ة م م أهمي ى فه عل

  .المحلي

          

رص       - 12 ديات والف ى التح ر إل ي النظ الم ف ول الع ن ح االت م ات ح ادني بحث دراس أف
  .لقيادةالمالزمة لممارسة ا

          

ة         - 13 رص المالزم ديات والف ى التح ر إل ي النظ تعّلم ف رين ال ي تم شارآة ف ادتني الم أف
 .لممارسة القيادة

  

          

ذه                 - 14 شارآة في ورشة العمل ه تفادة من الم ًا االس أعتقد أنه بإمكان النساء والرجال مع
 ة.للتدريب على القياد

  

          

دقائي و    - 15 رتي وأص راد أس صح أف ي بال/أن ة    أو زمالئ ل مماثل ي ورش عم شارآة ف م
 .للتدريب على القيادة
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ة، حول أي                     صفحة التالي ى ال اه أو عل ضاء أدن الرجاء تدوين أي مالحظات في المساحة البي

ا لتكون ورشة           . أو لم تحبينها في ورشة العمل        /نقطة أحببتها و   ي تعطينه ا التوصيات الت م
ي؟ ال         العمل هذه للتدريب على القيادة أآثر جدوى وإ        فادة لك ولألخريات في مجتمعك المحل

تعّلم أو طرح أي   ارين ال ديم أي اقتراحات لتم ا وتق ادة خبرته ة قي شة أمثل ي مناق رددي ف تت
 ...مواضيع تستحّق التوقف عندها

  
  

امًا  الميّسرة
 تم
فق
أوا

  

فق
أوا

  

لي
ص 

خا
ي 
رأ

ال 
  

فق
أوا

ال 
  

القًا
إط

ق 
واف
ال أ

  

            استمارة تقييم الميّسرة

ة  أدارت  -1 وتيرة معقول ل ب ة العم ّسرة ورش عور  –المي ادي ش ة لتف سرعة الكافي  بال
ن     تفادة م ّن باالس سماح له ضًا لل افي أي البطء الك ن ب ب لك ل أو التع شارآات بالمل الم

  .دراسات الحاالت حول القيادة ومن تمارين التعّلم

          

و  -2 شة هم ن مناق ل م ة العم ي ورش شارآات ف ن الم ًا مّك ّسرة مناخ ت المي مهّن خلق
  .الشخصية والمهنية الحساسة بكل ارتياح

          

            .أرادت الميّسرة مشاطرة تجاربها في الحياة مع المشارآات لتحفيز النقاش -3
            .ساعدت الميّسرة المشارآات على فهم التحديات والفرص المالزمة لممارسة القيادة -4
س            -5 ّدلت     رّحبت الميّسرة بتوصيات المشارآات حول المواضيع التي ت اش وع تحق النق

  . سير ورشة العمل على ضوئها
          

  
  

ة، حول أي                     صفحة التالي ى ال اه أو عل ضاء أدن الرجاء تدوين أي مالحظات في المساحة البي
ي      . أو لم تحبينها في تجربتك مع الميّسرة في ورشة العمل         /نقطة أحببتها و   ا التوصيات الت م

ذه للت   ل ه ة العم ون ورش ّسرة لتك ا للمي ك   تعطينه ادة ل دوى وإف ر ج ادة أآث ى القي دريب عل
يم    ة تنظ ات حول آيفي شة االقتراح ي مناق رددي ف ي؟ ال تت ك المحل ي مجتمع ات ف ولألخري
دها        جلسات ورشة العمل وإجراء تمارين التعّلم ومعالجة المواضيع التي تستحق التوقف عن

  ...والتي غالبًا ما يتّم تجاهلها
  
  
  
  

 
شارآتك  ى م كرًا عل ذه الم. ش تعّلم    فه سائية لل شراآة الن ى ال سبة إل ة بالن ات حيوي علوم

ة   (____________ و ة المحلي ى      ) إسم المنظم ذا عل دريب ه امج الت صميم برن من أجل ت
  !القيادة وتطبيقه
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  الملحقات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Uالملحق أ  
   سيناريوهات بديلة

  
سيناريو آب      سيناريو في    استعملت المشارآات في ورشة العمل في فلسطين هذا ال ديل عن ال

 .3الجلسة 
  

  إحترام المواقف والثقافة المحلية وإصالحها
  مربية في مجال حقوق المرأة اإلنجابية: مريم مضية

  
ة األسرّية            د وقت          ) FPPA(بدأت العمل مع جمعية التخطيط والحماي ة هلهول بع في مدين

ام  ي الع سها ف ى تأسي صير عل نة . 1969ق ا س ل فيه د باشرت العم ا أنهيت 1973وق  حالم
ام في األسبوع        –دراستي الثانوية   ة أي م ثالث ة ث وآنت  .  ساعتان فقط في األسبوع في البداي

ائلتي                     الي لع ة؛ إال أّن الوضع الم ي في الجمعي أوّد متابعة دراستي الجامعية في موازاة عمل
  .والمواقف السائدة حيال دور المرأة في المجتمع أجبرتني على العدول عن حلمي هذا

  
راد أسرتي                تعلم رغم معارضة أف ك        . لكني لم أتخل عن رغبتي في ال ي أدرآت أّن ذل إال أن

رى  رق أخ يكون بط ة    . س صحة اإلنجابي ول ال ذ دروس ح دريب وأخ ة الت تغليت فرص فاس
ه في المحيط                    ا تعّلمت ق م دها تطبي للمرأة في جمعية التخطيط والحماية األسرّية وحاولت بع

 مع النساء على األرض، آلما شعرت أنه باستطاعتي إحداث          وآلما تكلمت . الذي أعيش فيه  
ه               ة التخطيط األسري ووقع ى إدراك أهمي ساعدتهّن عل تغيير ما في أوساطهّن من خالل م

  .على صحتهّن وصحة أوالدهّن
  

ر مواقف المجتمع                    الحظت من خالل عملي تغّير المواقف حيال التخطيط األسري مع تغّي
ل سنوات م     . حيال النساء  ع           فقب ى توزي شكل أساسي عل ة يترآز ب ان دور الجمعي ن اآلن، آ

ي        ام ف ضعة أي ضر ب دة تح ة واح ة متطّوع اك إال ممرض ن هن م يك ل ول ع الحم وب من حب
ساء ساؤالت الن ى ت ة عل شرة أوالد أو . األسبوع لإلجاب ات لع ساء متزوجات وأمه فكانت ن

ى التخطيط األسري        ساعدة عل ًا للم ا طلب ى مكتبن أتين إل ر ي ة    أ. أآث زور الجمعي وم، فت ا الي م
ان       ع             . شابات بصحبة خطيبهّن في معظم األحي م طرق من دون فه ا يري وهؤالء األزواج إنم

 71 



 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

زواج                   ى من ال سنوات األول الحمل المتوفرة لتجّنب حاالت الحمل غير المرغوب فيها في ال
  .آون إنهاء دراستهم هي األولوية بالنسبة إليهم

  
ساء حو          د استعنت             لم يكن من السهل تثقيف الن ة وق وقهّن اإلنجابي ل التخطيط األسري وحق

  :لذلك بعدة أدوات منها
  .المعرفة التي اآتسبتها على مر السنين في الدورات التدريبية •
ك   • وال ذل ا ل ا آن واتي م ساء الل ع الن دانيًا والتحدث مباشرة م ي العمل مي ة ف الرغب

 .ليحظين بفرصة االستفادة من خدمات الجمعية
زة أساسية            التنسيق مع األ   • فراد النافذين الذين يشكل دعمهم للتخطيط األسري رآي

ه  ي تقّبل ع ف ردد المجتم ى ت ضاء عل دارس ومن –للق دراء الم ى م اء إل  من األطب
 .رؤساء البلديات إلى األئّمة في المساجد

ى رفض التخطيط األسري                 • إدراك التقاليد الثقافية التي قد تدفع الرجال والنساء إل
 .قبل فهمه حتى

  
الم،                     ات وعرض أف ة مهرجان دوات ورعاي ة بتنظيم ن قمت بمعاونة زميالت لي في الجمعي
رأة            ة للم شة موضوع الصحة اإلنجابي استنادًا إلى هذه األدوات، من أجل التشجيع على مناق
والمواضيع ذات الصلة آالتغيرات العاطفية والجسدية التي تمّر بها المراهقات والوقاية من         

ل ا  دز ومفاعي رر   اإلي ل المتك أثيرات الحم ر وت زواج المبك ول   . ل ساء ح ف الن مل تثقي وش
ة وإصالحها   ة المحلي ف والثقاف رام المواق ة احت وقهّن اإلنجابي الل  . حق ن خ ت م د أدرآ وق

ي        ة تحل أتي نتيج اعي ي ر االجتم رّية أّن التغيي ة األس يط والحماي ة التخط ع جمعي ي م عمل
ساعين م         ًا ال اة أفضل، بتصور محدد          األفراد أوًال والمجموعات ثاني ى البحث عن حي ًا إل ع

  . ومثابرة ال تفتر وإرادة ثابتة
  

  أسئلة للنقاش
  ما المواصفات والمهارات التي جعلت مريم مضية قائدة؟ •
 ما تصّور مضية بالنسبة إليها؟ بالنسبة إلى النساء في مجتمعها المحلي؟ •
 ما األدوات التي استعملتها مضية لترجمة تصورها عمليًا؟ •
ة   لم • داف جمعي ق أه ى تحقي ساعدتها عل ذين لم ضية بأشخاص ناف تعانت م اذا اس

التخطيط والحماية األسرّية؟ ما هو مثًال الدور الذي قد يلعبه مدير مدرسة لتثقيف              

ساجد         ي الم ة ف ن دور األئّم اذا ع ري؟ م يط األس ول التخط ي ح ع المحل المجتم
 المحلية في دعم جهود الجمعية؟

رأة             ما رأي مريم مضية بالث     • وق الم ة بحق ي المطالب ة؟ هل تعن د المحلي قافة والتقالي
ذي يجدر                     دور ال ا ال ة؟ م د المحلي ة والتقالي صادمًا مع الثقاف اإلنجابية بالضرورة ت

 بالمرأة أن تلعبه لتحديد المعايير الثقافية؟
ال   • ة حي ف المحلي رف أّن المواق ف تع ة؟ آي اح الجمعي ضية نج يس م ف تق آي

 رت؟التخطيط األسري قد تغّي
ة   • رّية أهمي ة األس يط والحماي ة التخط ي جمعي ا ف ضية وزميالته ّين م ف تب آي

 التخطيط األسري؟ ما الدور الذي قد تلعبه التكنولوجيا إليصال هذه الرسالة؟
ي                    • تراتيجيات الت ا االس ة األسرّية، م ة التخطيط والحماي لو آنت تعملين مع جمعي

 لحاجة إلى التخطيط األسري؟آنت لتستخدمينها إلفهام مجتمعك المحلي مدى ا
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اعي            شاط الجم استعملت المشارآات في ورشة العمل في نيجيريا هذا التمرين آبديل عن الن
  .5في الجلسة 

  
  .بحث المشكلة من منظار مختلف: تمرين

  .خصصي ساعة تقريبًا لهذا التمرين
  

  .إقرأي بصوت عاٍل السيناريو التالي -1
  

شباب الج      ن ال د م دد متزاي ر ع ي     يختب سيحية ف ات الم دى المجتمع ي إح نس ف
راهقين               . نيجيريا دات المجاورة عن وجود م واردة من البل ارير ال وقد أفادت التق

ا             . مصابين بأمراض منتقلة جنسيًا وحتى باإليدز وحاالت حمل غير مرغوب فيه
ة             ويتخّوف الكثيرون من أّن هؤالء الشباب ينسفون النسيج األخالقي للحياة العائلي

بعض البحث عن طرق       . لزواج المقّدس في مجتمعهم المحلي   ورابط ا  رر ال ذا ق ل
شاطهم     ف ن شباب ووق ؤالء ال ع ه ل م أن    . للتعام ات ب دى االقتراح ضي إح وتق

ا األسبوعية معلومات عن مواضيع            سّية اجتماعاته تضّمن مجموعة الشباب الكن
سّية  حية وجن ف الج    . ص ون التثقي ل يعارض ن األه د م ّس والعدي سي إّال أّن الق ن

  . ويرفضون هذا االقتراح
  

أطلبي من المشارآات في ورشة العمل تصّور أنفسهّن أعضاء في تلك الجماعة،              -2
ّل مناسب              اد ح ى إيج دأي أوًال   . يحاولن إيجاد مخرج لهذا المأزق والمساعدة عل إب

ي  ع المحل ي المجتم اتهم ف شباب واحتياج ات ال ار حول اهتمام تعراض األفك . باس
ن إحدى الم ي م وح  واطلب ى ل وح أو عل ى الل الم عل دوين رؤوس األق تطوعات ت

  .العرض
  

ذين                     -3 شباب ال ة نظر ال ائم من وجه أطلبي بعدها من المجموعة وصف الوضع الق
وغهم               . يختبرون الجنس  ى بل دل عل صّرفهم ي بعض أّن ت ار ال توقفي مثًال عند اعتب

م         ذا ال          . أو شعورهم بالخوف أو بأن ال خيار له ى ه شابات إل وضع؟  آيف تنظر ال
والشباب؟ ما االهتمامات واالحتياجات التي يحاولون صونها؟ أطلبي من إحدى               

  .المتطوعات تدوين رؤوس األقالم على اللوح أو لوح العرض

  
سي               -4 ّس واألهل المعارضين للتثقيف الجن . أخيرًا، إبحثي الموضوع من منظار الق

ى   سعون إل ذي ي ا ال سي؟ م ّراء التثقيف الجن ن ج ذي يخشونه م ا ال ي م ه ف حمايت
مجتمعهم المحلي؟ ما االهتمامات واالحتياجات التي يحاولون صونها؟ أطلبي من       

 .إحدى المتطوعات تدوين رؤوس األقالم على اللوح أو لوح العرض
  

ي      -5 ات الت ات واالحتياج ل بحث االهتمام ة العم ي ورش شارآات ف ن الم ي م أطلب
ة للخروج من            ول الممكن أّزم    جرت مناقشتها وعرض األفكار والحل .  الوضع المت

ر     ع ذآ ا م اتهّن إليه اتهّن واحتياج ة اهتمام ة الموجه د الفئ شارآات تحدي ى الم عل
 .األسباب

  
  أسئلة للمجموعة

ِت اهتمامات                    • دما بحث هل آنت متعاطفة أآثر أم أقّل مع وجهات نظر اآلخرين بع
  واحتياجات مختلف المعنيين؟

ة تص               • ة عملي ا   هل سّهل بحث الموضوع من منظارات مختلف ول أم زاده ّور الحل
 تعقيدًا؟

ّل    • ة أو ح ات نظر متباين ي وجه ب ف د التقري ة عن ذه المقارب ق ه ك تطبي ل يمكن ه
 خالفات أخرى؟ هل قد تلجأين إليها؟ لَم أو لَم ال؟
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  .10استعملت المشارآات في ورشة العمل في األردن هذه الجلسة آبديل عن الجلسة 
  

  أهداف الجلسة
  .مشارآة النساء في االنتخابات آمرشحات وآناِخباتمناقشة أهمية  •
 .النظر في مدى تأثير االنتخابات على حقوق المرأة وحياتها •
حات       • ف المرش د مواق ات لتحدي ة والمعلوم ى المعرف ة إل ى الحاج شديد عل الت

 .وتكوينها حيال قضايا المرأة
ى تحق       • ساعدة عل ة للم تراتيجية التعبئ داف واس ار األه بل اختي د ُس ك  تحدي ق تل ي

 .األهداف
  

  : مشارآة النساء في االنتخابات العامة
  آيف أوِصل صوتي وأجعله فاِعًال

  
ان في                    سرين وروال وحن ة صفية، ن اد، حّج ا، أم زي وال، فادي د، ن شارآت صنعاء، أم محم

ام      ا ع ع إجراؤه ي األردن المزم ة ف ات النيابي ضيرّية لالنتخاب ات تح دة اجتماع . 2002ع
ذه االجتماعات               ونوال مدرّسة في ال    د ه ى عق ة إل د  . ثانوية في جنوب األردن وهي الداعي فق

رأي حول                 ا ال ة فوافقته ي تعمل آصحافية في صحيفة محلي ان الت عرضت الفكرة على حن
ا ضرورة      . أهمية أن تشارك النساء مشارآة فاعلة في االنتخابات النيابية القادمة          د أدرآت وق

ساء،             ر من الن ود عدد آبي سيق جه ى             تنظيم وتن ة عل شغلن مناصب إداري واتي ي يما الل  ال س
  .مستوى المجتمع المحلي

ة                      ى تنظيم ورشة عمل تدريبّي رأة عل وافقت إحدى الجمعيات الناشطة في مجال شؤون الم
ه     . لتثقيف النساء حول حقوق المواطنية الخاصة بهنّ       دى تبحث في وشّكلت ورشة العمل منت

ة اال        ة          النساء حوافزهّن للمشارآة في العملي ى الديمقراطي ار حول معن ادل األفك ة وتب نتخابي
ا من خالل                 ي يمكن معالجته ساء والرجال الت ّم الن ي ته بالنسبة إليهّن وطرح المواضيع الت

دافهنّ  ق أه ة لتحقي تراتيجيات ممكن راح اس ات واقت الل  . االنتخاب شارآات خ دت الم د أّآ وق
ة      مشارآة النساء ضرورية في السياسة وفي عملي       "النقاش أّن    رارات الوطني اذ الق ". ات اتخ

ال             "لذا ال بّد من      ز واإلهم ّراء التميي ساء ج اة الن دًا معان درك جي رأة ت ادت  ". أن تمثلنا ام وأف
سعني أن أآون شريكته         "إحدى النساء    م ال ي ل؛ فل زل وفي العم إني شريكة زوجي في المن

ضًا؟ ابي أي ي المجلس الني أّن األدوار ا" ف ات ب شارآات مقتنع ت الم ي آان ساء ف ة للن لتقليدي

المجتمع األردني تعطيهّن المهارات القيادية التي تخّولهّن المشارآة في النظام السياسي في             
ى التصّور      . األردن وبدا من الواضح بالنسبة إلى الكثير من المشارآات أّن النساء يفتقرن إل

ي               ك الت رأة    واألرضية السياسية، ليس فقط في القضايا الوطنية بل أيضًا في تل ّم الم د  .  ته وق
ساعدت المناقشات خالل ورشة العمل على فهم الحاجة إلى تحديد أهدافهّن واختيار أرضية             

ّوة            واتفقت  . عمل سياسية مشترآة ووضع استراتيجية تعبئة تخّولهّن تحقيق األهداف المرج
ات       حات أردني اب مرش ل انتخ ن أج د م دًا بي ل ي و العم ي ه دف أساس ى ه شارآات عل الم

  :ثم حددت المشارآات بعض النقاط الواجب العمل في سبيلها. الديمقراطيةبالطرق 
  القضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ •
 إعطاء ضمانات فعلّية لحماية حقوق اإلنسان عامة وحقوق المرأة خاصة؛ •
اءة          • ن لإلس واتي يتعرض ساء الل ف وللن ضحايا العن ة ل ة الكافي أمين الحماي ت

 ولألطفال؛
  إيجاد حلول للفقر وإعطاء ضمانات اجتماعية وصحية؛العمل على •
 إعطاء األولوية لخلق فرص عمل للحّد من البطالة؛ •
 مكافحة الفساد وتأمين فرص متساوية ال سيما في التعليم والعمل؛ •
 .المطالبة بالعدالة اإلنسانية على المستويين الوطني والدولي •

  
خمس نساء في المجلس "على اعتماد شعار  وافقت المشارآات في إطار استراتيجية التعبئة       

ة         . والتعاون معًا من أجل تحقيق هذا الهدف      " النيابي المقبل  ة التعبئ ز مرحل ررن أن تترّآ وق
ساء                      ي تتمحور حول دور الن األولى على تنظيم االجتماعات وورش العمل في األردن الت

ادة والتوا ارات القي ة ومه وق المواطني ة وحق ة االنتخابي ي العملي ى . صلف ذا باإلضافة إل ه
دان   ي المي ساء ف شارآة الن ة م ور حول أهمي ة الجمه ة وتوعي اء المعرف إطالق حمالت لبن

سياسي ات  . ال اء المعلوم ّن من خالل إعط دريبًا خاصًا للمرشحات وحمالته ؤمن ت وهي ت
الت     ل الحم ة مراح ي آاف ساعدة ف دمات والم تعانة  . والخ شارآات أّن االس رت الم واعتب

ا في المجتمع              بوسائل اإل  ا وإنجازاته عالم مهّمة لتعزيز صورة المرأة والترآيز على دوره
سياسية في األردن             اة ال شارآات    . والتوعية على أهمية مشارآة النساء في الحي ورآزت الم

دني      ع الم ات المجتم سائية ومنظم ات الن ع الجمعي سيق م ى التن ة إل ى الحاج رًا عل أخي
تفتاء   ين باالس سؤولين المنتخب م    والم سب دعمه ي األردن لك ادين ف ة المي ي آاف ام ف الع

  .واالستفادة من مواردهم تحقيقًا لألهداف التي وضعتها النساء والتي تلبي مطالبهّن
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في ختام ورشة العمل، أطلقت لجنة التنسيق األردنية للمنظمات غير الحكومية وغيرها من              
تراتيجية          شمل اس ًا       المنظمات النسائية غير الحكومية مشروعًا ي ذلك برنامج ذه وآ ة ه  التعبئ

تنفيذيًا يساهم في خلق أرضية سياسية ترآز على النساء واالنتخابات وُيعمل بها مع اقتراب            
دء المرشحات حمالتهنّ    ات وب وال    . موعد االنتخاب د ون وستلعب آل من صنعاء وأم محم

ي     ًا ف ارآن أساس واتي ش ان الل سرين وروال وحن فّية ون ة ص اد وحّج ا وأم زي ة وفادي  ورش
امج         رك مجال          . العمل، دورًا بارزًا في تطبيق استراتيجية التعبئة والبرن ساء ت وي الن ا تن آم

  .بعد االنتخابات لتقييم أنشطتهّن ومهاراتهّن القيادية على ضوء نتائج االنتخابات
  

  أسئلة للنقاش
  ما آان دافع النساء للعمل معًا؟ •
 ما أهمية التحلي بتصّور مشترك وهدف واحد؟ •
 انت مقّومات استراتيجية التعبئة؟ما آ •
ة           • ي العملي شارآة ف ى الم درتهّن عل ن ق د م ساء تزي دى الن ارات ل ن مه ل م ه

 السياسية؟
َم          • َم أو ل أتعتقدين أّن طريقة تعبئة النساء للعمل تختلف عن طريقة تعبئة الرجال؟ ل

 ال؟
صعيدين       • ى ال حاتهّن عل دعم لمرش سب ال ذه آ ساء ه ة الن ستطيع مجموع ف ت آي

 ي والوطني؟المحل
 لو آنت مكانهّن، ماذا آنت فعلِت بشكل مختلف؟ لماذا؟ •
ا المعلومات واالتصاالت              • اتف   –آيف يمكن هؤالء النساء استعمال تكنولوجي  اله

  لتحقيق هدفهّن؟–والبريد اإللكتروني وشبكة اإلنترنت من بين أمور أخرى 
  
  
  
  
  
  
  
 

ري           ا التم رين في           استعملت المشارآات في ورشة العمل في نيجيري ديل عن التم الي آب ن الت
  TP27PT.10الجلسة 

  
  التعبئة من أجل العمل: تمرين

  قضية باريا إبراهيم ماغازو
  

بتمبر   /في أيلول  دعى                   2000س سابعة عشرة من العمر ت د ال غ بع م تبل اة ل ، حملت فت
دما أجبرت             ا بع ارا في نيجيري باريا إبراهيم ماغازو في قرية صغيرة في والية زمف

ى     40وحكم عليها بمئة جلدة تنّفذ بعد       . نس مع ثالثة رجال   على ممارسة الج   ًا عل  يوم
ا و ذف   80والدة طفله ة الق دة بتهم شاط     ( جل ة ن ًا بممارس رين جزاف ام اآلخ أي اته

ى أي من الرجال            )جنسي ة للتعّرف إل ة األدّل ، بعدما خُلصت المحكمة إلى عدم آفاي
ا   ين لطفله اء محتمل يهم آآب ارت إل ذين أش ت با. ال رر  وحاول م وق تئناف الحك ا اس ري

. القاضي في وقت الحق تعليق تنفيذ الحكم إلى ما بعد انتهاء الفتاة من إرضاع طفلها              
ل              لكن أحدًا لم يحترم حكمه ونّفذ الحكم بباريا وهي ال تزال ترضع مولودها، حتى قب

دت          . ليلة على تنفيذ العقاب    ة مجاورة وُجل ى قري اآر إل صباح الب فاقتيدت باريا في ال
ة              . النيةع ة ومتأّلم ة ومحّطم ا ُمهان ى منزله ود إل ذا      . وترآت وحدها لتع لكن رغم ه

  .آله، قررت باريا وعائلتها استئناف الحكم
  

ه        ا جوِب ن طلبه هود لك بعة ش وة س ا أرادت دع حفّية أّن باري ارير ص ادت تق د أف وق
ر أّن بل تّمت تبرئة الرجال الذين اتهمتهم بممارسة الجنس معها على اعتبا  . بالرفض

وطلب منها إحضار أربعة شهود على األقّل يتمتعون        . شهادتها لم تكن آافية إلدانتهم    
ين أجسادهم              "بخصال جيدة ليشهدوا أن      ى المرور ب ادرة عل من  ". ال شعرة آانت ق

راءتهم وال طلبت                  ى ب جهة أخرى، لم يطلب إلى المتهمين أن يقسموا على القرآن عل
  .فحص وراثيإثباتات طبّية مثل فحص للدم أو 

  
ك          د ذل ا بع ا  . لم تعد باريا ابراهيم موغاز ترغب في الخروج من منزله وال وجوده

انون                    ارا أو ق ة زمف ة في والي آان مرحبًا به في القانون الجزائي في الشريعة المطّبق
                                                 

اب   27  ة باوب صال بمنظم اء االت ضية، الرج ول الق ات ح ن المعلوم د م وان  للمزي ى العن عل
Horg.baobabwomen@baobab    

 75 

mailto:baobab@baobabwomen.org
mailto:baobab@baobabwomen.org


 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

ة     ادة النظر في              . اإلجراءات الجنائية في الوالي تئناف رفضت إع ة االس إّال أّن محكم
م تحضر   ا ل ضية م ة الق ى المحكم صيًا إل ا شخ م  . باري تئناف الحك ا اس ّق لباري ويح

ا         ة يحميه ة نيجيري ي وآمواطن ارا الجزائ انون زمف المي وق انون اإلس ب الق بموج
  .الدستور

  
سيناريوا ار  :ل ادل األخب بوع لتب ل أس ديقات آ س ص ن خم ة م ع مجموع  تجتم

صائح د أ   . والن ازو وق راهيم موغ ا اب ّل بباري ا ح داهّن بم ت إح د علم ا وق ضبها م غ
اآم             . سمعت ا في المح ه باري ذي تعرضت ل م ال ى الظل ررت إطالع صديقاتها عل فق

  .وقررن معًا مساعدتها بطريقة من الطرق
  

ة أشخاص              -1 ّين  . وّزعي المشارآات في ورشة العمل على فرق مؤلفة من أربع يتع
ا وأسرتها         ساعدة باري على آل فريق، آما الصديقات أعاله، وضع خطة عمل لم

  .اومحاميه
 :من األسئلة التي سيناقشها آل فريق -2
ي     • ة الت آيف ترغبين في مساعدة باريا؟ ما نوع الدعم الذي ستقّدمينه لها؟ ما الحمل

  ستقومين بها؟
 هل ستكون حملة محلية أو وطنية أو إقليمية أو دولية؟ •
ي      • شطة الت ا األن ه؟ م ويره وخلق دعم وتط أمين ال تعتمدينها لت ي س ة الت ا الطريق م

 ليها؟ستلجأين إ
يبدي    • هل من المفيد االستعانة بالنساء األخريات لمساعدة باريا؟ لَم أو لَم ال؟ هل س

 الرجال نفس القدر من التعاون؟
د        • اآس والبري صاالت آالف ا االت ن تكنولوجي تفادة م ق االس ان الفري ل بإمك ه

الم    ائل اإلع ي ووس ي      (اإللكترون ة ف رامج التثقيفي صحفية والب االت ال ل المق مث
 للحصول على المزيد من الدعم؟) ة أو التلفزيوناإلذاع

 ما هي شبكات الدعم المحتملة للمساعدة على تحقيق األهداف المرجّوة؟ •
ي              • آيف ستقومين بتقييم مدى التقدم المحرز باتجاه تلك األهداف؟ ما المؤشرات الت

 ستستعينين بها؟
 آيف سيتم توزيع المسؤوليات لتنفيذ األنشطة الالزمة؟ •

ا مراحل التحّرك في                 يتعّين عل  • ام يحددن فيه ى أعضاء الفريق وضع الئحة بالمه
 .األسابيع التالية لوضع خّطتهّن حّيز التنفيذ

ام        -3 ة لإللتئ ود المجموع ل، تع ط العم داد خط ن إع رق م ع الف ي جمي دما تنته . عن
  .وتتولى متطوعة من آل فريق تقديم شرح سريع الستراتيجية التعبئة في فريقها

  
  أسئلة للنقاش

  ما هي آلية اتخاذ القرارات المتبعة في فريقك؟ •
 ما آان الشّق األصعب في وضع استراتيجية التعبئة؟ •
ق                • ان الفري هل آان من األسهل أو األصعب تحديد الخطوات الواجب اتباعها لو آ

 يضم عددًا أآبر من األشخاص؟
ام عل                  • ق؟ هل ساعد إعداد الئحة بالمه ى آيف تّم توزيع المسؤوليات ضمن الفري

ف؟ وإّال،           ى أي شيء آخر؟ آي توضيح دور آل عضو في الفريق؟ هل ساعد عل
 فلَم ال؟

 هل تبدو أنشطة فريقك واقعية؟ لَم أو لَم ال؟  •
ودين إضافته لتحسين             • رق األخرى، هل من شيء ت شطة الف بعد االستماع إلى أن

 أنشطة فريقك؟
ساء أو ف    • قط من الرجال أو    أتعتقدين أّن األمر يختلف بين فريق مؤلف فقط من الن

 فريق مختلط؟
 

  مالحظات
شأن حملتك أو                      • ى تصّور التخطيط الواجب اتباعه ب رين عل ذا التم هل ساعدك ه

  مشروعك الخاص بموضوع مختلف؟ لَم أو لَم ال؟
ف  • صّور وآي ذا الت و ه ا ه ة، م ك الخاص صّور لحملت ع ت ي وض ت ف إذا نجح

 ستضعينه حّيز التنفيذ؟
  
 

  .11العمل في فلسطين هذه الجلسة عوضًا عن الجلسة استعملت المشارآات في ورشة 
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  الضغط من أجل حقوق المواطنية للنساء في فلسطين
  

ة          1995نوفمبر  /في تشرين الثاني   شؤون الفني ، أطلعت سيدتان فلسطينيتان اللجنة النسائية لل
)WATC (    ى جواز         . على تجربة مريرة عانيتا منها فعندما قررتا التقدم بطلب للحصول عل
يعطيهما الحق بالحصول    " وصّيهما الذآر "فر فلسطيني، طلب المسؤولون إذنًا خطيًا من        س

  .على جواز سفر، وذلك عمًال بقرار صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية الحديثة النشأة
  

سطيني              سارعت اللجنة إلى صياغة عريضة تشرح فيها أّن هذا القانون مخالف لإلعالن الفل
ى آل   1988عام لالستقالل الصادر    واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومعاهدة القضاء عل

رأة     د الم ز ض كال التميي ى      ). CEDAW(أش سائية عل ات الن ن المنظم د م ت العدي ووّقع
ة ى وزارة الداخلي ة إل ا اللجن ل أن ترفعه ضة قب وزارة . العري ي ال سؤولين ف د الم فأجاب أح

ة  شؤون الفني سائية لل ة الن ى اللجن ارة إل وار  باإلش ي ح شارك ف ة سي ر الداخلي ب وزي  أّن نائ
  .مفتوح مباشر حول هذا الموضوع على التلفزيون

  
سطينية                 ى المؤسسة الفل بادرت اللجنة إلى تحديد مسار النقاش من خالل إرسال العريضة إل

ّم     " حوار مفتوح "وخالل البث المسائي لبرنامج     ). PBC(لإلرسال   مع مسؤول فلسطيني، ت
تمكن               التعريف عن نائب     األمر آي ت ة ب شؤون الفني وزير الداخلية وإشعار اللجنة النسائية لل

ساء الحصول                 ى الن إحدى ممثالتها من التعبير عن اعتراضها على القانون الذي يفرض عل
سفر       ل جوازات ال ذآور لني ى إذن من ال ذا        . عل ين ه اوت الحاصل ب ى التف شديد عل د الت وبع

ة      وزير              القانون والقانون الدولي، سألت ممثل ة نائب ال شؤون الفني سائية لل ة الن دما  " اللجن عن
دم         ى نفس ق ساء عل ة الن تال رئيسنا اإلعالن الفلسطيني لالستقالل، الذي أشار فيه إلى معامل

ذا التصفيق سدى؟           !  دقيقة 30المساواة، صّفق له الحضور      ذهب ه ل أن ي فأجاب  " فهل يعق
ه  " الجنس اللطيف   " معلنًا تعاطفه مع      نائب الوزير باإلشادة بنضاالت المرأة الفلسطينية      لكن

ة         وانين المصرية واألردني ق الق شدد على أنه ملزم، بموجب اتفاق مبرم مع إسرائيل، بتطبي
  .المرعية اإلجراء إلى حين صدور قوانين فلسطينية

  
اع      . لكن اللجنة النسائية للشؤون الفنية رفضت التسليم بموقف نائب الوزير          ى اجتم ه إل فدعت

ي د ف انون األول4 يعق سمبر / آ ى ووافقت . 1995دي وزير عل ى إطالع نائب ال ة عل اللجن
وة  سبقًا ودع ال م دول األعم سياسية،  25ج ن مختلف األحزاب ال ة م ة ودولي  ناشطة محلي

اع           . إضافة إلى عدد من الصحافيين     ستعرض خالل االجتم فاستغنم نائب الوزير الفرصة لي
ا         منجزات الوزارة مع التشديد على أهمية        التقاليد العربية في التعاطي مع هذا الموضوع آم

آما نشرت اللجنة محضر الجلسة على شكل مقالة نقدّية توّزع      . أفاد شيخ مسلم في المحضر    
  .على المنظمات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم المحلية

  
ة        ابع     . آانت االتصاالت بوسائل اإلعالم المحلية بالغة األهمي د ت ار في        وق سم األخب يس ق رئ

ر من  شاريعها بكثي ة وم شؤون الفني سائية لل ة الن شطة اللجن سطينية لإلرسال أن المحطة الفل
سم               . االهتمام يس الق نظرًا إلى قلقه حول مستقبل الدولة الفلسطينية الحديثة النشأة، أجرى رئ

النساء على  الفنية حول طلب حصول      مقابلة مع إحدى األعضاء في اللجنة النسائية للشؤون       
سطيني       % 30حصة قدرها    سم      ). PLC(من مقاعد المجلس التشريعي الفل يس الق دعت رئ ف

ة                . في المقابل إلى زيارة مكتب اللجنة      ة النقدّي يما المقال ة ال س ه اللجن وقد أعجب بما قامت ب
ساء                      ين الن حول االجتماع مع نائب وزير الداخلية وطلب إجراء حوار مباشر آخر يجمع ب

واتي              . زيرونائب الو  ساء الل وبالفعل، جرت، بناء على طلبه، عدة مقابالت تلفزيونية مع الن
ى                  ة وحاجتهّن إل اتهّن المحلي روين تجاربهّن الخاصة حول مساهمتهّن في أسرهّن ومجتمع

ى               /الحصول على إذن من األب أو األخ و         ات بكل معن ارهّن مواطن تم اعتب زوج آي ي أو ال
  .سفرالكلمة وآي يحصلن على جوازات 

  
ا                   ا فيه ة تعلمه سفارات األجنبي صليات وال ى القن أرسلت اللجنة النسائية للشؤون الفنية آتبًا إل

سطينيات     ساء الفل م الن ا دع ب منه زي وتطل سفر التميي وازات ال انون ج عت  . بق ذا توّس هك
ة    الم الدولي ائل اإلع ى وس ة إل الم المحلي ائل اإلع ن وس ة م ة اللجن ة لحمل ة اإلعالمي التغطي

دما س        عن ي المجل ل ف ي التمثي ن ف ة بحقه ي رام اهللا للمطالب اهرة ف ي تظ ساء ف ارت الن  س
سفر           انون جوازات ال اء ق سطيني وبإلغ ين المتظاهرات،       . التشريعي الفل  مرشحًا   15ومن ب

وق        4 رجال و  8إلى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني،       دعم حق  نساء، تعهدوا جميعًا ب
وانين وزارة    ددوا بق رأة ون ةالم زة    . الداخلي بكات التلف اهرة ش ت المظ د غّط  CNNوق

  .والتلفزيون الفرنسي والمؤسسة الكندية لإلرسال
  

ة               ا للمطالب نظرًا إلى تكثيف التغطية اإلعالمية العالمية والدعم الوطني، تابعت اللجنة حملته
وق                      ات حق اون مع جمعي بحق النساء في المواطنية من خالل تنظيم عدة مظاهرات؛ والتع

ات في                  اإل ات؛ وصياغة افتتاحي رئيس ياسر عرف نسان؛ والتواصل مع الوزراء بمن فيهم ال
ار في المؤسسة       . الصحف سم األخب ومع تكثيف حملة اللجنة النسائية للشؤون الفنية، تلقى ق
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ي    ة ف ر الداخلي ب وزي ن نائ ة م ال برقي سطينية لإلرس اني19الفل انون الث اير / آ . 1996ين
يت     ساواة وأّن مكتب                   وأفادت الوثيقة أنه س دم الم ى نفس ق ساء عل اطي مع الرجال والن م التع

ن        ى إذن م صول عل ساء الح ن الن ب م ن يطل وزير ل ذآور "ال يائهّن ال ب  " أوص د طل عن
  .الحصول على جوازات السفر

  
  أسئلة للنقاش

ي                      • ة الضغط الت ة في حمل شؤون الفني سائية لل ة الن ذتها اللجن ما الخطوات التي اتخ
ق                 أطلقتها لتعديل    ة لخل ة؟ آيف ناضلت اللجن صادر عن وزارة الداخلي انون ال الق

  نوع من المعنى المشترك على مستوى المجتمع المحلي؟
ا                     • ة؟ م شؤون الفني سائية لل ة الن ة اللجن ما الدور الذي لعبته وسائل اإلعالم في حمل

 الدور الذي لعبته تكنولوجيا اتصاالت أخرى؟
ى         ما العوائق التي واجهتها اللجنة النس      • ا التوصل إل ائية للشؤون الفنية في محاولته

ي تحول                   إجماع عام حول حق النساء بمواطنية ناجزة؟ ما هي بعض العوائق الت
س        ا نف ي له ك الت ى تل ة أو حت ات متنوع ين مجموع شترك ب ى م ق معن دون خل

 التوجهات؟ آيف تتخطين أنت هذه العوائق؟
 هل هو مرغوب فيه؟ لماذا؟أو /هل باإلمكان دائمًا التوصل إلى معنى مشترك و •
 ما المعايير التي تستعملينها لقياس مدى نجاح هذه الحملة؟ •
ا هي بعض                 • رأة؟ م آيف يتفاعل مجتمعك المحلي مع المسائل الخاصة بحقوق الم

ام وسائل                   تعمالها لكسب اهتم ي يمكنك اس صلة الت ة ذات ال االستراتيجيات المحلي
 ريعية أو االقتصادية لمساعدة النساء؟اإلعالم ودعمها للحمالت السياسية أو التش

  .12استعملت المشارآات في ورشة العمل في المغرب هذه الجلسة عوضًا عن الجلسة 
  
  

 المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة
اع                   ور خالل اجتم رأة الن أبصرت المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد الم

ين          المنظمات العربية غير الحك    اط في المغرب ب شرين  30ومية الذي عقد في الرب  ت
اني وفمبر و/الث انون األول1ن سمبر / آ يس    . 1996دي د أّن تأس ى أح ى عل وال يخف

ات                 ساء والفتي رون العنف ضد الن المحكمة العربية فاجأ المشّككين آون البعض يعتب
ة ة العربي ة للثقاف ة مالِزم ّر من/آف ات وال مف ل المجتمع ار اإلسالمية أو لك ي إط ا ف ه

اث و   ذآور واإلن ين ال ل ب رة   /التفاع شكلة خطي ساطة م ل ب ست بك ا لي إّال أّن . أو أنه
وا أّن         ة أرادوا أن يبّين ة العربي يس المحكم ى تأس وا عل ذين عمل ال ال ساء والرج الن

ومع أّن المحكمة ظهرت بشكل مفاجئ برأي المراقبين،   . هؤالء المشككين على خطأ   
ين ضحايا العنف              إّال أنها النتيجة الطبيع     شترآة ب ة وم ارف متراآم ة لتجارب ومع ي

  .والمناضلين ضد هذه اآلفة
  

في إطار التحضير لمؤتمر األمم المتحدة الرابع حول المرأة، إلتقى رجال ونساء من             
فرفعت ضحايا  . يونيو في بيروت في لبنان    /أربعة عشر بلدًا عربيًا في شهر حزيران      

و     ه أص ضات ل دري والمناه ف الجن ن      العن ه م ابق ل رد ال س ي س شجاعة ف اتهّن ب
شهادات  ل          . ال ات للعنف من قب ساء أخري ساء بالتفصيل آيف تعّرضن ون وروت الن

د من أّن           . أفراد أسرهّن ومجتمعاتهّن المحلية    شهادات للتأآ يكفي االستماع إلى تلك ال
ة  ي مجاالت العناي ات ف ساء والفتي ة الن ي أساس تراجع مكان و ف دري ه العنف الجن

ي             الصح الم العرب ات في الع وتوصل  . ية والتربية واتخاذ القرارات في مختلف الثقاف
رام                   ى احت دخل إل ذه المشكلة آم اجتماع بيروت إلى إجماع حول ضرورة معالجة ه

  .حقوق المرأة اإلنسانية
  

د               ًا لتحدي ضحايا مع احثون وال في السنة ونصف السنة التالية، تعاون المناضلون والب
م أهدافهم ورسم خطة     سألة العنف                 . عمله اب عن م ع النق ا رف م أرادوا من خالله وه

ة                 ى منهجي ام والتوصل إل ى الخطاب الع ساحة الخاصة إل الجندري وإخراجها من ال
سياسي    افي وال ي الثق ع المحل ى الواق سبة إل ة بالن شكلة الحيوي ذه الم ة ه ل لمعالج عم

ين       . واالجتماعي واالقتصادي  دة ب ذين يجمع      وقد أّدى تبادل التجارب الفري راد ال  األف
شطة        وم بأن ًا وتق ئم دوري ة تلت ة ومرن ة دائم شاء محكم ى إن شترك إل دف م نهم ه بي

  .متنوعة على المستوى اإلقليمي
  

ا  يم فيه راهن، حيث يق ي الوقت ال ا ف رًا له روت مق ة من بي ة العربي اتخذت المحكم
ضيتها   دعم ق دافها وي شاطرها أه ن ي ل م ة لك ام وهي مفتوح ّسق الع ر وال. المن  يعتب

د                   دى فري ل منت ضايا، ب ا الق ع أمامه أعضاء المحكمة هذه األخيرة محكمة تقليدية ترف
ه               ة ل ول الممكن دري والحل ذا  . للنساء وملجأ للنقاش الحّر والمفتوح حول العنف الجن ل

دعين                 ين الم ا بالمواجهات ب ر منه فإّن إجراءات المحاآمة أشبه بالجلسات العلنية أآث
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يهم دعى عل ا . والم ى    آم ا عل ضاء فيه ة األع ة العربي ة المحكم ة بني اعدت مرون س
  .تكييفها مع احتياجات وظروف مختلف األفراد والمجتمعات

  
كال عنف ضد   ة أش صال أربع ى استئ شأتها عل ذ ن ا من ة جهوده د صّبت المحكم وق
ف    االت الطالق والعن ن ح اجم ع ف الزوجي والعنف الن ي العن ات ه ساء والفتي الن

ة            الناجم عن عالقات ا    اجم عن النزاعات حول الملكي وتتضّمن  . لوصاية والعنف الن
ام            رأي الع خطة عمل المحكمة رصد وتوثيق آل أعمال العنف ووضعها بتصّرف ال
ى                      ا والضغط عل د به دري والتندي ى العنف الجن ة إل والنظر في شتى العوامل المؤدي

ر               ة تحت اذ خطوات عملّي وق   الحكومات والمنظمات غير الحكومية من أجل اتخ م حق
ا يضمن                    ة بم ك القائم ديل تل دة وتع وانين جدي ّن ق ى جسدها وس المرأة في الحفاظ عل

ات       ساء والفتي ة للن راد والمجموعات وال            . حماية آامل ام األف ة إرغ وال يمكن المحكم
ا مكافحة العنف            الحكومات على التحّرك؛ لذا فإّن نجاحها رهن بالتزام األعضاء فيه

  . لهالجندري والعمل على استئصا
  

ا                رأي األعضاء فيه ترآزت جهود المحكمة العربية مؤخرًا على نشاطين أساسيين ب
ى               ة والضغط عل دان العربي وانين األحوال الشخصية في مختلف البل هما مراجعة ق

ف ضحايا العن ن الخدمات ل د م أمين المزي ات لت نوات . الحكوم ع س رور أرب د م وبع
شاِهدات         على تأسيسها، ال زالت المحكمة العربية ماض       ى ال ية في سياسة االستماع إل

اللواتي تشكل محاآمتهّن وِمحنهّن وانتصاراتهّن مصدر إلهام وإرشاد لكل مناهضي    
ي واإلقليمي          ستويين المحل ى الم ة مع        . العنف الجندري عل ا المتنامي وبفضل تجربته

صبر                     ًا ضد العنف من خالل ال ًا إقليمي ة تحرآ اتساع العضوية فيها، أطلقت المحكم
  TP28PT.المثابرة والتواصل المباشر مع اآثر الفئات المحتاجةو

  
  أسئلة للنقاش

  في أية الظروف أنشئت المحكمة العربية؟ •
ي    • ل األعضاء ف ة عم ا هي خط ة؟ م ة العربي ية للمحكم داف األساس ا هي األه م

 المحكمة لتحقيق تلك األهداف؟
                                                 

بكة   28 ى ش ع عل ن الموق رأة م ة لمناهضة العنف ضد الم ة الدائم ة العربي ات حول المحكم  أخذت المعلوم
   Hgor.arabwomencourt.www://httpاإلنترنت 

 ا؟ما الذي قد يؤلم إحدى ضحايا العنف أو يساعدها من خالل سرد قصته •
ام                      • روت الع ين في بي ى المجتمع شهادات عل ى ال ع االستماع إل ؟ 1995ما آان وق

 لماذا استمّرت المحكمة العربية في سياسة االستماع إلى الشهادات؟
ة أو          • ت حكوم و قام ا ل ي م ة ف ة العربي ل المحكم ة عم صّور طريق ن ت ل يمك ه

ة تأسسها الحكومات والمحكم             ة   حكومات بتأسيسها؟ ما الفارق بين منظم ة العربي
 بصيغتها الحالية؟

 ما الذي ساعد في ترآيبة المحكمة العربية على نجاحها؟  •
 ما الذي يجدر بالمحكمة القيام به لضمان نجاحها وجدواها؟ •
 آيف يجدر بالمحكمة تقييم فعاليتها؟ ما المؤشرات أو المعايير الالزمة لذلك؟ •
ل عبر الوطني بين أعضاء     ما الدور الذي بإمكان التكنولوجيا أن تلعبه في التواص         •

 المحكمة العربية؟
 ما هي مقّومات المنظمة الناجحة؟ أي منها نجدها في المحكمة العربية؟ •

  
  )2القسم (إنشاء منظمة تعليمية : تمرين

  .خصصي ساعة تقريبًا لهذا التمرين
  

ي توصل           11تفيد المقررة في آل فريق من الجلسة         -1 ة االفتراضية الت  عن المنظم
ا فريقه شطتها   . اإليه ا وأن دافها وبنيته ة وأه م المنظم رراّت وصف اس ى المق عل

ه     ى قرارات ا إل ن خالله ق م ل الفري ي توّص ات الت ررة  . واآللي دأ المق ل أن تب وقب
اه                  ة المواضيع أدن راءة قائم األولى بالكالم، على الميّسرة أو إحدى المتطوعات ق

ا          ي         التي يتعّين على المشارآات في ورشة العمل التنبه إليه ة الت يم المنظم د تقي  عن
  :أنشأها آل فريق

  
  هل هي منظمة عملّية؟ •
 هل بنيتها وأهدافها مرنة بما يكفي للتقدم والتكّيف مع األوضاع المستجدة؟ •
 هل تستفيد المنظمة من نقاط القوة لدى طاقمها والمتطّوعات فيها؟ •
 هل تلبي أنشطتها أهدافها؟ •
 أو الفعالية؟/ح وهل تلبي المنظمة معيارها الخاص حول النجا •
 هل هي منظمة تعليمية؟ لّم أو لَم ال؟ •
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ي       -2 شارآات ف ى الم ين عل شطتها، يتع ة وأن ل منظم ة آ شة ترآيب ب مناق ى جان إل

وبعد قيام آل   . ورشة العمل البحث في آيفية توصل آل فريق إلى اتخاذ القرارات          
شارآات مقررة بوصف المنظمة التي أنشأها فريقها واستكمال تقييمها من قبل الم       

  :األخريات، يقوم الفريق بأسره ببحث المواضيع التالية
  

  آيف تشاطر األعضاء في الفريق المسؤوليات؟ •
 آيف توصل األعضاء في الفريق إلى اتخاذ القرارات؟ •
 هل بدا أّن معظم األعضاء في الفريق متفقات على الخيارات وتعليلها؟ •
 ما آان األصعب في هذا التمرين؟ •
 عة في هذا التمرين؟ما آان األآثر مت •
يم          • رق التنظ ن ط ة أي م ي ترجم ة ف ضاء المجموع ن أع ب أّي م ل يرغ ه

 االفتراضية للفريق أو بعضًا من أوجهها على أرض الواقع؟
 

  أسئلة لتقييم ورشة العمل
وح عرض خالل           وح أو ل ى ل تولى الميّسرة أو إحدى المتطوعات تدوين رؤوس األقالم عل

 .النقاش
  سات ورشة العمل آنت تأملين في تحقيقه؟ما الذي حققته في جل •
ّم                  • ذه الحال، ل هل وضعت أهدافًا لمشارآتك في ورشة العمل لم يتّم تحقيقها؟ في ه

 ال؟
هل أصبح من األسهل المشارآة في النقاشات في سياق جلسات ورشة العمل؟ في      •

 هذه الحال، لماذا برأيك؟
 ماذا أعجبك أو لم يعجبك في بنية الجلسات؟ •
رين  • سات     أي تم ي الجل ة ف ًا ومتع ارة وإلهام ر إث ت األآث ة آان اش أو تجرب أو نق

 اإلثنتي عشرة الماضية؟ لماذا؟ 
ي     • ل والت ة العم سات ورش الل جل سبتها خ ي اآت ددة الت ار المح ر أو األفك ا العب م

ك أو          لوآِك أو تطلعات تغيرين س ف س ك؟ آي ياق عمل ي س ا ف تحاولين إدراجه س
  ورشة العمل؟خياراتك في المستقبل نتيجة جلسات

 ما التعديالت التي تقترحين إدخالها على ورش العمل المستقبلية؟ •
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Uالملحق ب  
  تقنيات التيسير

  
  

سات ورش العمل                  ام في جل تثارة االهتم اش واس . تستعمل الميّسرات عدة أدوات إلدارة النق
ن التحل        دود م د الح ى أبع ل إل ة العم ن ورش تفادة م ي االس ة ف ّسرة راغب د ألي مي ي وال ب

ي ورد عدد      . بالمرونة في ما يخّص إطار التعّلم  سير الت ات التي في ما يلي مجموعة من تقني
دليل     ذا ال ي ه ا ف ر منه سات أو      . آبي سب الجل ر بح ا أو أآث دة منه تعانة بواح ك االس يمكن

ق  . االستعانة بتقنياتك أو تقنيات المشارآات األخريات الخاصة  لكن تذآري دائمًا أن ال طري
دة       _ وطالما أّن الجلسات تلبي معيار الميم المثّلثة        . لتعّلمواحدة إلى ا   ة ومفي أي أن تكون مثقِّف

  . فهذا يعني أنك على الطريق الصحيح باتجاه التيسير الناجح-ومسلية 
  

اتهم             :السير الذاتية  اس في حي ا الن  تشكل السير الذاتية أبلغ مثال عن الخيارات التي يواجهه
ة              . والقرارات التي يتخذونها   ى مقارن شارآات في ورش العمل عل وتساعد السير الذاتية الم

ي     ر ف ارتهّن والتفكي ات وخي ارب األخري ع تج اة م ي الحي اراتهّن الخاصة ف اربهّن وخي تج
  . قدراتهّن وأهدافهّن الشخصية

  
ة  :األشرطة والرسوم الهزلية   تعتبر الرسوم التصويرية لما يقوله الناس أو يفعلونه تقنّي

ادرة      . ّية إلدارة النقاش حول استراتيجيات التواصل     تحفيزية ومسل  وحتى أبسط الرسومات ق
وباستطاعة الميّسرات عرض أشرطة    . على عكس أآثر المشاآل تعقيدًا وإطالق نقاش بّناء       

  .أو رسوم هزلّية على المجموعة لمناقشتها ضمن فرق أو معًا
  

ة سيناريوهات الخيالي صص وال ة:الق ن رواي صص ا/ يمك راءة الق ة أو ق لخيالي
من    شتها ض ّم مناق ن ث ل وم ة العم يع ورش ة بمواض ية المتعلق سيناريوهات االفتراض ال

شأنها                  . المجموعة ي تتضارب ب ائع الت وقد تكون القصص الخيالية أقّل إثارة للجدل من الوق
شارآات    ه إحدى                    . وجهات نظر الم ًال أساءت خالل ى حادث حصل فع ثًال إل ودة م دل الع فب

د دات أو الم يناريوهات   القائ شة س ادة مناق هل ع ن األس صّرف، م ل الت ات العم يرات أو رّب

ه       خص تعرف ل أو أي ش ة العم ي ورش شارآات ف ن الم عور أي م ب ش ية تجّن افتراض
  .المشارآات في ورشة العمل بالخطأ أو بالذنب

  
ة                : األحاديث في حوض األسماك    دة أو حساسة للغاي شة بعض المواضيع معق قد تكون مناق

ال ضمن المجموعة         آي تتم منا   شكل فّع شتها ب سمح األحاديث في حوض األسماك            . ق ذا ت ل
ادة ضمن                للمجموعة آكّل بالمشارآة بنفس النقاش مع تجّنب بعض المآزق التي قد تطرأ ع

عة ة موّس الم  . مجموع ن الع يط يمك ي مح ماك ف ي حوض األس ماك وتتفاعل ف سبح األس وت
حيث تقوم متطّوعات من    . وض األسماك آذلك األحاديث في ح   . الخارجي مراقبته عن آثب   

ل  ة العم ة ورش اش   -مجموع ادة بحسب موضوع النق ات ع ى ست متطوع ان إل  متطوعت
ّل   ة آك م المجموع و   -وحج ات لنح ام األخري صيل أم شة الموضوع بالتف ائق10 بمناق .  دق

ه وبإمكان األعضاء في المجموعة إبداء المالحظات قبل االنتقال إلى نقاش عام حول ما قالت     
ى شكل أحاديث في     . المتطوعات أو فعلنه  ويمكن إجراء التمارين الواردة في هذا الدليل عل

ضاً  ماك أي ي     . حوض األس ات ف ن المتطوع غيرة م ة ص ال مجموع ذه الح ي ه شارك ف وت
ك                  د ذل ع بع التمرين على مرأى من المشارآات األخريات في ورشة العمل؛ ثم يناقش الجمي

  . الحديث الذي دار بينهّن
  
شارآات في ورشة       :سئلة آسر الثلج والتنشيط   أ شيط الم ثلج والتن  تساعد أسئلة آسر ال

ئلة آسر    . العمل على التعارف والشعور باالرتياح عند التكّلم ضمن المجموعة         وُتستعمل أس
دة في أي           . الثلج عادة في أولى مراحل ورشة العمل وفي بداية الجلسات          د تكون مفي ا ق لكنه

ات لالسترخاء وإعادة توجيه أعضاء المجموعة اللواتي فقدنا ربما        مرحلة من مراحل الجلس   
ر للجدل              ئلة      . الترآيز أو الثقة من خالل مشارآتهّن في نقاش صعب أو مثي ار أس يجب اختي

ا          تثناء فهمه شارآات دون اس ع الم ى جمي . آسر الثلج والتنشيط غير مثيرة للجدل ويسهل عل
ا         لكن  شيء ما شخصي      وأآثرها رواجًا هي األسئلة التي تنّم عن       يس خاصًا وتجيب عليه  ل

ثًال      –آل أعضاء المجموعة       ا م ال وأردت             " منه ر محدد من الم ًا غي ين مبلغ و آنت تملك ل
اذا؟  "شراء هدية لذويك، أي هدية تختارين؟ أو      ارين ولم ا  "أو " لو آنت نبتة، أي نبتة تخت م

ي ب     ". هو طعامك أو طبقك المفّضل ولماذا؟      ّسرات التحل د إعداد        على المي ة عن ة إبداعي مخّيل
  .أسئلة آسر الثلج والتنشيط؛ إذ يفترض أن تكون مسلية
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وردن               :اليومّيات ة ي  قد تطلب الميّسرات أحيانًا من المشارآات في ورشة العمل مسك بيومّي
آما قد تقرر الميّسرة أن تخصص       . فيها آراءهّن حول جلسات ورشة العمل وما تعّلمنه فيها        

ة مسك         بعض من الوقت في ن     شارآة حري دع لكل م ة أو أن ت هاية آل جلسة لصياغة اليومّي
ات في                 . اليومية في منزلها   ا ورد في اليومّي ًا بعض م ويقرأ األعضاء في المجموعة أحيان

ات أو             . مطلع آل جلسة أو في نهاية ورشة العمل         رار اإلفصاح عن مضمون اليومي ّن ق لك
  .عدمه يعود للمشارآات وحدهّن

  
د األنباء التي تكون جميع المشارآات في ورشة العمل على اطالع عليها لتحفيز      تفي :األنباء
اش ه إحدى  . النق م قامت ب ل مه ار حول عم ي األخب صة وردت ف تعانة بق ثًال االس ن م يمك

ى       صّور الشخصي عل ة الت ول ترجم ادة وح ة القي ول طبيع اش ح الق النق سياسيات إلط ال
  .أرض الواقع

  
شريكات رد :ال ا تت ًا م ام     غالب دث أم ي التح ل ف ي ورش العم شارآات ف ض الم د بع
ة ن        . المجموع د م صين العدي ن شخ ة م رق مؤلف ى ف ة عل ع المجموع ساعد توزي د ي ذا ق ل

شارآتهنّ      ل م د، يمكن             . المشارآات على تفعي ام من جدي ى اإللتئ ود المجموعة إل ا تع وحالم
رددات مع ا                شارآات الخجوالت أو المت ار إحدى الم لمجموعة من    تشاطر مالحظات وأفك

اعلي حول موضوع             . خالل شريكتها في الفريق    آما يساعد هذا على إقامة نقاش معّمق وتف
ارة في                . معّين اط األساسية المث وحالما تعود المجموعة إلى اإللتئام، ينحصر البحث في النق

  .آل نقاش على حدة
  

ئلة ل               :أسئلة وأجوبة  ة طرح األس سير هي عملي تراتيجيات التي اش    لعّل أهّم اس ه النق توجي
ة ة . ضمن المجموع ا ُيعرف بعملي ذا م ة"ه ئلة واألجوب ى ). Q & A" (األس ّين عل ويتع

اش                  اق النق أنها توسيع آف ئلة مفتوحة من ش ي   . الميّسرة في هذه الحالة طرح أس ئلة الت فاألس
ب طرح        . تؤدي إلى إجابات قصيرة أو بسيطة ليست بالفعالية المطلوبة         ّسرة تجّن ى المي وعل

ل  . شعر أّن لها إجابة صحيحة واحدة    أسئلة ت  فدورها ال يقضي بتلقين المعلومات الصحيحة ب
  .بترك المشارآات في ورشة العمل يشارآن في النقاش ويتوصلن إلى استنتاجاتهّن الخاصة

  

ل، إحضار اقتباسات :االقتباسات ة العم سات ورش ز جل شارآات، لتحفي ن الم د يطلب م  ق
لة بموض    ام وذات ص رة لالهتم اٍن      مثي ب وأغ ن آت ة أو م صيات مرموق اش لشخ وع النق

  .ونصوص دينية ومستندات قانونية أو مصادر أخرى تقوم المجموعة بمناقشتها
  

ر في مختلف        :لعب األدوار  ى والتفكي ى اإلصغاء إل شارآات عل ساعد لعب األدوار الم  ي
ر بالضرورة عن وجهات نظرهنّ                ي ال تعّب شارآات أد    . وجهات النظر الت وارًا فتعطى الم

يلعبنها آرّبات عمل وموظفات أو ضابطات في الشرطة ومواطنات أو طبيبات ومريضات       
ل إحدى              . وما إلى هنالك   صلة بتمثي وتقوم آل مشارآة إّما أمام المجموعة أو في أزواج منف

وار /األدوار ي ح صيات ف ام      . الشخ ى اإللتئ ة إل ود المجموع ائق، تع شر دق تكّلم لع د ال وبع
  . التي دارت بين المشارآات ومناقشتهاالستعراض الحوارات

  
ة      :الفرق شارآة آامل  يساعد تقسيم المجموعة إلى فرق صغيرة األعضاء على المشارآة م

ارين والنقاشات     ا زادت فرص          . في التم ق الواحد، آلم ّل عدد األشخاص في الفري ا ق فكلم
رق          –المشارآة   ى ف سيم المجموعة إل ة لتق رر ا  .  وهناك أآثر من طريق أن تق ثًال   آ ّسرة م لمي

ة             ات المهني ة والخلفّي ات العمري ل مختلف الفئ ضمان تمثي لفًا ل ق س انتقاء األعضاء في الفري
  .واالعتياد على موضوع النقاش أو غيرها من العوامل

شاراً         :التجميع العشوائي  • رق انت أليف الف .  لعل التجميع العشوائي هو أآثر طرق ت
رق الالزم         ذا      فبعد أن تحدد الميّسرة عدد الف ًا بحسب ه شارآات رقم ار الم ة، تخت

ى                 . العدد فإذا آنا بحاجة إلى خمس فرق مثًال، تأخذ آل مشارآة رقمًا من واحد إل
ق وآل من          " واحد "وُتجمع آل من يحملن الرقم      . خمسة بالتسلسل  في نفس الفري

  ...في نفس الفريق" اثنين"يحملن الرقم 
  

شارآات االصطفاف        أطلب  :التجميع بحسب التسلسل األبجدي لألسماء     • ي من الم
أو التحّلق في دائرة بحسب التسلسل األبجدي ألسمائهّن انطالقًا من الحرف األول            

  . وّزعي بعدها المشارآات حسب العدد الالزم من المجموعات. في األبجدية
  

ق في       :التجميع بحسب تاريخ الوالدة    •  أطلبي من المشارآات االصطفاف أو التحّل
ارًا من       دائرة بحسب تاريخ وال    ّن اعتب اني   1دته انون الث ى   / آ اير حت انون  31ين  آ

  .وّزعي بعدها المشارآات حسب العدد الالزم من المجموعات. ديسمبر/األول
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اوض وسوق           :الكلمات مقابل األفكار    من المفيد جدًا إلثبات استراتيجيات التواصل والتف

ويكون  . ي التعبير عنهالحجج عرض آلمات المتحدثة وأفكارها حول المعنى الذي ترغب ف     
ا          د آلماته زدوجين بع ين م ًا ب ه فعلي ر في ا تفك ر م الل ذآ ن خ ًا م ذا خطي ب . ه أو أن تعل

ذه                   شارآة أخرى ه ا وتحّول م شارآات عن أفكاره ا إحدى الم المشارآات أدوارًا تعّبر فيه
ابة تح           . األفكار إلى آلمات مقِنعة    رأة ش ار وآلمات ام اول يمكن مثًال أن تنقل مشارآتان أفك

ال      . إقناع والدتها بااللتحاق بكلّية الطبّ  شابة حي ثًال عن مشاعر ال فتعّبر المشارآة األولى م
ا    ا وهمومه ا وأحالمه ك آماله ي ذل ا ف ة، بم اق بالكلي ة  . االلتح شارآة الثاني ار الم ا تخت بينم

ة                   ى الكلّي ذهاب إل ا بال سماح له دة بال ا الوال ع من خالله دها المجمو  . آلمات تقن ل بع عة  وتنتق
شابة    ا ال ي اختارته تراتيجية التواصل الت ة واس شة اللغ ى مناق رها إل ب  . بأس أن لع ن ش وم

من             اش ض ى النق د عل د جدي افة ُبع و إض ذا النح ى ه ات عل ار والكلم ل األفك األدوار لنق
ة، يمكن              . المجموعة سيناريوهات المحتمل فمن خالل سبر مخّيلة أعضاء المجموعة حول ال

ل األ ات مقاب ل   تكييف الكلم ة بعم االت المتعلق ن الح ة م رة ومتنوع ة آبي ع مجموع ار م فك
  .المجموعة ووحدتها
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Uالملحق ت  
  اإلصغاء اإلشراآي

  
  

ال      – نقوم به آل يوم      –يعتبر معظم األشخاص اإلصغاء أمرًا طبيعيًا        ذا صحيح باإلجم .  وه
ا ي      . لكن المصغية الجّيدة آالقائدة الجّيدة هي من تتعّلم مما تسمعه          سمع م ه شخص    فكي ن قول

ا دور                  ًا م ما، يجب أن نكون قادرين على تعليق تصّوراتنا المسبقة وأحكامنا التي تلعب نوع
ى     . الذي يشّوه أو يلغي المعنى الذي يرغب شخص ما في إيصاله          " المشّوش" ّين عل آما يتع

فهية             المصغية الجّيدة أن تشّجع التواصل من خالل الترآيز على ما ُيقال وإعطاء إشارات ش
ة  وغي ر المتحدث ساعدك         .ر شفهية على أنها تتابع تفكي ي ت ي بعض االقتراحات الت ا يل في م

جّربيها في منزلك أو في عملك لتحددي أيها األفضل         . على اإلصغاء والمشارآة في النقاش    
  .بالنسبة إليك

  
  اإلصغاء

ة      :تعليق االفتراضات  رام المتحدث ق االفتراضات عن احت ا   .  ينّم تعلي سمح ألفكاره و ي  فه
ى ثقتك في          . ببلوغك من دون أي عوائق قد تشكلها أفكارك وأحكامك المسبقة          دّل عل ذا ي وه

ا      ى حقيقته ات عل يم المعلوم ى تقي درتك عل ة وق ك اإلدراآي ذين   . آليات خاص ال أآثر األش ف
  .يخافون تعليق األحكام يميلون عادة إلى فقدان الثقة في موقفهم أو معتقداتهم الخاصة

  
ار المتحدث ي إط عأدخل اولي أن :ة المرج ر، ح ة نظر شخص آخ م وجه  إذا أردت فه

ة المرجع ار المتحدث صوري إط ذه  . تت ديها ه رزت ل ي أف ة الت ا هي التجرب سك م ألي نف إس
ياقه؟ حاولي أن تتصوري شعورك أو                  ه أو س ذي تحاول نقل القناعات؟ ما خلفية المنظار ال

  .رأيك لو مررت في نفس التجربة
  
ع               قد يبدو االنتبا   :نتبهيإ ه أصعبها في الواق يس  . ه ناحية بديهية من نواحي اإلصغاء لكن فل

رار أو استعمال آلمات            يما في حال التك ا، ال س من السهل متابعة حجج المتحدثة أو منطقه
نّم             . صعبة أو نمط آالم غير مألوف      ة ت ة لغ آما قد يكون التكّلم مزعجًا إذا استعملت المتحدث

بطء      عن مستوى تعليمي مختلف أو إذا عبّ         ا ب ي        . رت عن أفكاره دة هي الت والمصغية الجي
  .تتغلغل عبر الكلمات التي تختارها المتحدثة لالستماع إلى أفكارها من دون تحّيز

  
  المشارآة في الحوار

ا                :أعطي إجابات غير شفهية    ة عّم ل أهمي  قد يحمل ما ال تقولينه في الحوار معنى ال يق
ه ن د . تقولين ي، عن وعي أو م ا نعط ا  فجميعن ول أفكارن فهية ح ر ش اتيح غي ي، مف ون وع

ي يمكنك               . وانطباعاتنا حيال ما يقوله اآلخرون     شفهية الت ر ال اتيح غي ر من المف وهناك الكثي
ة ه المتحدث ا قالت د سمعت م ة وق ك منتبه ى أن ة عل ا للدالل ى . إعطاؤه اء إل ثًال االنحن ا م منه

تواصل البصري وهّز الرأس التي     األمام وعدم شبك األيادي وترآهما مفتوحتين والتيّقظ وال       
  . تساعد جميعها على تشجيع من يخاطبك

  
ضًا                :أعطي إجابات شفهية   اك أي ل هن  إّن اإلصغاء ليس تمرينًا عقليًا وجسديًا فحسب؛ ب

ة     ذآر  . تلميحات شفهية يمكنك إعطاءها للداللة على أنك تصغين وتتابعين ما تقوله المتحدث ن
  :منها

سيطة       :العبارات وعالمات التعجب  • ارات ب شفهية عب ّم المؤشرات ال شمل أه  ت
ال           ا ُيق ثًال   . أو عالمات التعجب التي تعطى لإلجابة على م م "م اً " أو   "نع  أو  "طبع

  . عندما تتوقف المتحدثة أو تنهي النقطة التي أثارتها"هو-أوه" أو حتى "هممم"
ار     • ة أخرى     :إعادة صياغة األفك رة بكلماتك الخاصة    ( هي تقني ) تلخيص الفك

ه      لل اه      . تعبير بصيغة أخرى للمتحدثة عما قالت ى االنتب صياغة ترغمك عل ادة ال فإع
ه                    ا عنت إلى ما تقوله المتحدثة وتعطي هذه األخيرة فرصة لتؤآد أو تنفي فهمك لم

رة          "آأن تقولي مثالً  . في قولها  يئة آثي قلت إذًا إنك مررت في تجارب ماضية س
ة، لدرجة أنك ال زل              ذه المنظم ديرة      خالل عملك مع ه ين م شعرين، رغم تعي ت ت

 ".جديدة، أنها ال تستحق المخاطرة بالعمل معها
فقد .  غالبًا ما تكون أسئلة المتابعة طريقة جيدة لتوجيه المتحدثة         :أسئلة المتابعة  •

ئلة    ساعدها أس ه فت وي قول ا تن ضة عّم رة غام ًا سوى فك ة أحيان ون للمتحدث ال تك
ك          . رالمتابعة على صياغة استنتاجات محددة أآث        ة الناجحة هي تل ئلة المتابع وأس

ا     ة أو نظرته سرد المتحدث ًال فهمك ل ي تعزز فع ويمكنك من خالل اإلصغاء   . الت
وقد تؤثر سلبًا   . جيدًا إلى المتحدثة أن تلحظي أّي نواقص في سردها والتدقيق فيها          

درة           ى ق اش عل وع النق صلة بموض ر مت ضة أو غي دو متناق د تب ي ق ئلة الت األس
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زوم الصمت              المتحدثة عل  ى ل ى عل ا حت . ى التواصل بالشكل المطلوب وقد ترغمه
ا تبقى مفتوحة               ة لكنه ا  . وتتمحور أسئلة المتابعة البّناءة حول ما تقوله المتحدث منه

و        " أو   "ماذا فعلت بعد ذلك؟ هل تمكنت من المساعدة؟           ": مثًال ِت ل اذا آنت فعل م
 "علمِت بالمشكلة في وقت سابق؟

  
ك              . غاء هو أنه معدٍ   لعّل أفضل ما في اإلص     ه ل ا يقول ر مم ين أآث فبما أنك أآثر انتباهًا وتتعلم

ادل         ام المتب رام واالهتم ي االحت ة تنّم شارآين في دينامّي درآين في العمل   . اآلخرون، ست فت
تعدادًا        ر اس ادة أآث صبح ع ه، ي غاء إلي ّم اإلص ه ت شعر أن ن ي ل م ع أّن آ رة والمجتم واألس

  .لإلصغاء إلى اآلخرين
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for Human Rights, Peace and Democracy)  ّل النزاعات   دليل األساتذة حول ح
  .1994اليونسكو، : ، باريس، فرنسا)والتثقيف على حقوق اإلنسان والسالم والديمقراطية

  
 The Center forموآسلي وهيلين فان فيلسور، ناشرون،  .وروس س. ماآولي، سينتيا د

Creative Leadership Handbook of Leadership Development)   مرآز
  .1998باس، -جوسي: ، سان فرانسسكو، آاليفورنيا) التنمية القياديةدليل: القيادة اإلبداعّية

وغ .و. م ايمس،  -هي  An Evaluation of the Outcomes of a Leadershipج
Development Program)  ة ورث   )تقييم لنتائج برنامج التنمية القيادي سبوروه، ن ، غرين

  .1994مرآز القيادة اإلبداعية، : آاروالينا
  

شارل الوس، ت د ه. ز جب  Evolving Leaders: A Model forدراث، .وولفري
Promoting Leadership Development in Programs)   ادة نموذج  : تطّور الق

رامج ي الب ة ف ة القيادي ز التنمي ا)لتعزي ورث آاروالين سبوروه، ن ادة : ، غرين ز القي مرآ
  .1995اإلبداعية، 

  
اري ك وارتز وم تين م. ش ك ه.وآرس ستمان وفران رون، .أآ ان، ناش  Leadershipفريم

Resources: A Guide to Training and Development Tools)    مراجع حول
ادة   : ، غرينسبوروه، نورث آاروالينا   )دليل حول أدوات التدريب والتنمية    : القيادة مرآز القي

  .1998اإلبداعية، 
  

ر،    ه، بيت  Training Workshops for Leadership Development )18 18فيليي
  .1996هيل، -ماآغروه: ، نيو يورك، نيو يورك)ورشة عمل تدريبية على التنمية القيادية

  
 Women’s Leadership: Theory, A Training الغربية، NISالتجّمع النسائي في 

Manual)  دريب        : القيادة النسائية اب لت ة، آت ة النظري ا    )من الناحي ف، أآراني ع  : ، آيي التجّم
  .NIS ،1997النسائي في 
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 ،Women’s Leadership:Practice, A Training Manual)  سائية من  : القيادة الن
  .NIS ،1997التجّمع النسائي في : ، آييف، أآرانيا)الناحية التطبيقية، آتاب لتدريب

  
 Helping Leaders Take Effective Action: A Programنكسون، . ون. يونغ، د

Evaluation)      ى ال ادة عل ال   مساعدة الق امج   : عمل الفّع يم البرن ورث     )تقي سبوروه، ن ، غرين
  .1996مرآز القيادة اإلبداعية، : آاروالينا

  
  مراجع حول القيادة وتنمية المجتمع المدني

رز د، ب-بيت ور،.ل.ول. ل.ري  Shifting the Management Development "م
Paradigm for Women) " ساء ة للن ة اإلداري ارة التنمي ل عب ة ، صحيفة)تحوي  التنمي

  .1995، 38-24):2(14اإلدارية، 
  

ك، ت   The Global Leader: Critical Factors for Creating the، .براي
World Class Organization) ة من       : القائد العالمي اء منظم العوامل الحساسة في بن

  .1997إروين، : ، بور ريدج، إلينوي)الطراز العالمي
د، س   Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to، .بروآفيل

Explore Alternative Ways of Thinking and Acting)    ديين دين نق شئة ناق : تن
ة       ل بديل ر وعم رق تفكي ن ط ث ع ى البح ار عل ع الكب ا  )دف سكو، آاليفورني ان فرانس : ، س

  .1987باس، -جوسي
  

ر،  ل، ناش سكي، جي  Women Transforming Politics: Worldwideبيستدزين
Strategies for Empowerment)     سياسة واتي يحّولن وجه ال تراتيجيات  : النساء الل اس

  .1992مطبوعات جامعة إنديانا، : ، بلومنغتون، إنديانا)عالمية للتمكين
  

ست،    Women in Corporate Leadership: Progress and Prospectsآاتال
شرآات  ( ادة ال ي قي ساء ف اق ال : الن دم الحاصل وآف ستقبلالتق ورك  )م و ي ورك، ني و ي : ، ني

  .1996آاتالست، 
  

 Building Civil Society Worldwide: Strategies for Successfulسيفيكوس، 
Communications)  ًا دني عالمي ع الم اء المجتم ال : بن ل الفّع تراتيجيات للتواص ، )اس

  .1997سيفيكوس، : واشنطن، مقاطعة آولومبيا
  

Legal Principles for Citizen Participation: Toward a Legal 
Framework for Civil Society Organization)   شارآة ة لم ادئ القانوني المب

واطنين دني     : الم ع الم يم المجتم انوني لتنظ ار ق و إط ا  )نح ة آولومبي نطن، مقاطع : ، واش
  .1997سيفيكوس، 
دابير   (Measures of Leadershipآالرك، ناشرون،   . ب.وم. إ.آالرك، ك  ة ت ، )قيادي

  .1990مكتبة القيادة األميرآية، : ويست أورنج، نيو جيرسي
  

ونغر، ج  انونغو،  . أ.وج. أ.آ  Charismatic Leadership: The Elusive Factorآ
in Organizational Effectiveness)   ة ادة الجّذاب ة      : القي عوامل المراوغة في الفعالي

  .1988باس، -جوسي: ، سان فرانسسكو، آاليفورنيا)التنظيمية
  

ادئ    (Principle-Centered Leadership، .ر.آوفي، س ى المب زة عل ، )القيادة المرتك
  .1991سايمون وشوستر، : نيو يورك، نيو يورك

  
 Leadership in Western"هيبينو وزمالؤهم، . هاوي ل وس. ب.وج. و.دورفمان، ب

and Asian Countries: Commodities and Differences in Effective 
Leadership Processes Across Cultures) "  ة واآلسيوية : القيادة في البلدان الغربي

ات          ين الثقاف ة ب ادة الفّعال ات القي اء واالختالف في عملي اط االلتق صلية حول    )نق ة الف ، المجل
  .1997، 274-233): 3(8القيادة 

  
 Making Common Sense: Leadership as بالوس،. وتشارلز ج. دراث، ولفريد ه

Meaning-making in a Community of Practice ،) التوصل إلى معنى مشترك :
شترآة          ا      )القيادة آخلق معنى من خالل ممارسة م ورث آاروالين سبوروه، ن مرآز  : ، غرين

  .1994القيادة اإلبداعية، 
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ي، أ  سكي،  . ج.ماخجاني وب . ج.وم. ه.إيغل  Gender and the Evaluation of"آلون
Leaders: A Meta-Analysis) "  ادة يم الق ّرد  : الجندر وتقي ل مج سية   )تحلي شرة النف ، الن

111)1 :(3-22 ،1992.  
  

اولو،    ري، ب ة المقموعين    (Pedagogy of the Oppressedفري ة  )أصول تربي ، ترجم
  .Continuum ،1995: ميرا بيرغمان راموس، نيو يورك، نيو يورك

  
وارد إ  ا السكن، ناشرون. غاردنر، ه  Leading Minds: An Anatomy of، وإّم

Leadership) ورك  )تحليل مفّصل عن القيادة: العقول القائدة و ي  Basic: ، نيو يورك، ني
Books ،1995.  

  
ئلة سهلة   (Leadership Without Easy Answers، .أ.هايفتز، ر ، )القيادة من دون أس

  .1994مطبوعات جامعة هارفرد، : آمبريدج، ماساتشوستس
  

سين  الي،  هلغن  The Female Advantage: Women’s Ways of Leadership، س
  .1995دوبلديه، : ، نيو يورك، نيو يورك)أساليب النساء في القيادة: ميزة النساء(
  

 Cooperation and Competition: Theory andجونسون، . ت.ور. و.جونسون، د
Research)  سوتا ، إيدي)بين النظرية واألبحاث: التعاون والتنافس ، Interaction: نا، ميني

1989.  
رون،   ليوموفكس، ناش وزان س عاد وس  Women and Power in theجوزف وس

Middle East)   ط شرق األوس ي ال سلطة ف ساء وال سلفانيا )الن ا، بن ات : ، فالدلفي مطبوع
  .2001جامعة بنسلفانيا، 

  
د،  ورتن، دايف  Globalizing Civil Society: Reclaiming Our Right toآ

Power)   سلطة           : عولمة المجتمع المدني ا في ال د بحقن ة من جدي و       )المطالب ورك، ني و ي ، ني
  .Seven Stories ،1998مطبوعات : يورك

  

وزس، ج نر، . ز.وب. ه. آ  The Leadership Challenge: How to Getبوس
Extraordinary Things Done in Organizations)   ادة ان القي آيف تصنع   : ره

  .1987باس، -جوسي: ، سان فرانسسكو، آاليفورنيا)عجزاتالمنظمات الم
  

رت، ل  شييد   (The Constructivist Leader، .المبي د الت ورك    )قائ و ي ورك، ني و ي : ، ني
  .Teachers College ،1995مطبوعات 

ى،     د، من رم عبي ساء من    " (Exclusion of Women from Politics"مك تبعاد الن إس
اثلين إ  ) الساحة السياسية اهوني، ناشرون،     . في آ ول م اهوني وب  Human Rights inم

the Twenty-first Century: A Global Challenge)      رن سان في الق وق اإلن حق
  .1993مارتينوس نيجوف، : ، بوسطن، ماساتشوستس)رهان عالمي: الحادي والعشرين

  
اردو، ناشرون،   . م.وم. و.ماآول، م  ?Leadership: Where Else Can We Goلومب

  .1978مطبوعات جامعة ديوك، : ، دورهام، نورث آاروالينا)هل من خيار آخر؟: القيادة(
  

سلي، روس س   Leadership and Spirit: Breathing New Vitality and، .موآ
Energy Into Individuals and Organizations )روح ادة وال ة : القي ّث حيوي ب

ات     راد والمنظم ي األف دتين ف ة جدي ان ف)وطاق ا ، س سكو، آاليفورني ي: رانس اس، -جوس ب
1999.  

  
سانيه،    دي، أف ادة    (The Art and Science of Leadershipنهافن م القي ّن وعل ر  )ف ، آبي

  .2000برنتيس هول، : سادل ريفر، نيو جيرسي
  

ة   (Civil Society at the Millenniumنايدو، آومي،  المجتمع المدني على عتبة األلفي
  .1999مطبوعات آومريان، : نكتيكوت، بلومفيلد، آو)الجديدة

  
ان،    و، دي  ,Challenging the New World Order: International Law"أوت

Global Democracy and the Possibilities for Women) " ام دي النظ تح
ا    ،  )القانون الدولي والديمقراطية العالمية والفرص المتاحة للنساء      : العالمي الجديد  انون م الق

  .1993، 415-3:370 طني والمشاآل المعاصرةعبر الو
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رن     (Leadership for the Twenty-first Century، .س.روست، ج  ادة في الق القي
  .Praeger ،1991: ، نيو يورك، نيو يورك)الحادي والعشرين

  
اين، إ ادة   (Organizational Culture and Leadership، .ه.ش ة والقي الثقاف
  .1992باس، -جوسي: ، آاليفورنيا، سان فرانسسكو)التنظيمية

  
اري ك وارتز وم تين م. ش ك ه.وآرس ستمان وفران رون، .أآ ان، ناش  Leadershipفريم

Education: A Source Book of Courses and Programs)  ادة اب  : تعليم القي آت
رامج   دروس والب ع لل ا  )مرج ورث آاروالين سبوروه، ن ة،   : ، غرين ادة اإلبداعي ز القي مرآ

1998.  
  

س اليري إسي ل إ . ا، ف تدريدج ومايك ونيا برس سين وص ل هان لير، . ومايك آوس
Geographically Dispersed Teams: An Annotated Bibliography)   رق الف

اً  ة جغرافي ة : الموزع ع منّقح ا  )مراج ورث آاروالين سبوروه، ن ادة  : ، غرين ز القي مرآ
  .2000اإلبداعية، 

  
" Leadership: The Management of Meaning"مورغان،  . وج. سميرسيش، ل 

  .1982، 273-18:257 مجّلد العلوم السلوآية التطبيقية، )إدارة المعنى: القيادة(
  

سانية،    Women in Politics andمرآز األمم المتحدة للتنمية االجتماعية والشؤون اإلن
Decision Making in the Late Twentieth Century: A United Nations 

Study) رن الحادي والعشرين                الن ة الق رارات في نهاي اذ الق دراسة  : ساء في السياسة واتخ
  .1992مارتينوس نيجوف، : ، بوسطن، ماساتشوستس)أجرتها األمم المتحدة

  
ر،    The Action Guide for Advocacy and Citizenفينيكالسن، ليزا وفاليري ميل

Participation )     واطنين ا      )دليل عملي للتعبئة ومشارآة الم ة آولومبي : ، واشنطن، مقاطع
  .2001مؤسسة آسيا، 

  
ل، ج  ات  (Leadership in Organizations، .أ.يوآ ي المنظم ادة ف وود )القي ، إنغل

  .1989هول، -برنتيس: آليفس، نيو جيرسي
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Uالملحق ج  
Uمنظمات ناشطة في مجال القيادة  

  
ادة         في ما يلي قائمة بأسماء منظمات غير حكومي        ز قي ى تعزي رامج تهدف إل ذ ب ة تنّف ة عالمي

 .النساء
  إفريقيا والشرق األوسط

ات    ساء المغربي ة للن ة الديمقراطي الجمعي
)ADFM(  

  2حّي لي أورنجيه، شارع مقلة، فيال رقم 
  الرباط، المغرب

اتف  اآس / 212-37-737165: ه -260813: ف
37-212   

   Hcom.mtds@adfm: بريد إلكتروني
  

سائية      ة    ) CLEF(مرآز القيادة الن ابع للجمعي الت
  الديمقراطية للنساء المغربيات

  54، شارع سيدي بليوت، شّقة رقم 30
  الدار البيضاء، المغرب

  212-22-14547: هاتف
  212-22-14547: فاآس

  
  

  باوباب لحقوق المرأة اإلنسانية
   73630. ب.أ شارع موري أوآونوال، ص232

  فكتوريا آيالند، الغوس، نيجيريا 
  234-1-262-6267: فاآس/هاتف

ي د إلكترون : بري
Hng.com.baobab@baobab   
  

  )KIND(مبادرة ُآديرات من أجل الديمقراطية 
  ، الشارع العسكري15

  أونيكان
  الغوس، نيجيريا

  2341-264-7274: هاتف

  )WATC(للجنة الفنية لشؤون المرأة ا
  2197. ب.بناية عّواد، شارع الراديو، ص

  رام اهللا، فلسطين عن طريق إسرائيل 
  970-2-298-7783: هاتف
   970-2-296-4746: فاآس

   Hcom.palnet@watcorg: بريد إلكتروني
  Horg.watc-pal.www: الموقع على الشبكة

  
  أميرآا الشمالية

  مرآز القيادة اإلبداعية
  ساحة القيادة الواحدة

  26300.ب.ص
ا   ورث آاروالين سبوروه، ن ، 27438-6300غرين

  الواليات المتحدة األميرآية
  1-336-545-2810: هاتف
  1-336-282-3284: فاآس

   Horg.ccl.leaders@info: بريد إلكتروني
   Horg.ccl.www: الموقع على الشبكة

  
  مجلس القائدات العالميات

  آينيدي للتدريب على الحكم. مدرسة جون ف
  آي.إف.، شارع جي79

شوستس  دج، ماسات دة 02138آمبري ات المتح ، الوالي
  األميرآية

  1-617-496-4511: فهات
  1-617-496-4511: فاآس

ي د إلكترون : بري
Hedu.harvard@leaders_council   
  

  2341-263-2249: فاآس
   Horg.kind@info: بريد إلكتروني

   Horg.kind.www: الموقع على الشبكة
  65429. ب.أو ص

مة    نطن العاص دة  20035واش ات المتح ، الوالي
  األميرآية

  1-301-883-0169: هاتف
  1-301-883-0151: فاآس

  مدرسة جايمس ماآغريغور للتدريب على القيادة
  جامعة ماريالند

د    ارك، ماريالن دج ب ات 20742-7715آول ، الوالي
  المتحدة األميرآية

  1-301-405-6567: فهات
  1-301-405-6402: فاآس

  Hedu.umd.academy@email: بريد إلكتروني
   Horg.civilsource.www: الموقع على الشبكة

 
  برلمانيون من أجل العمل العالمي

  1604، شّقة 43 ، شرق، الشارع211
ورك  و ي ورك، ني و ي دة 10017ني ات المتح ، الوالي

  األميرآية
  1-212-687-7755: هاتف
  1-212-687-8409: هاتف

  Hcom.aol@parlglobal: بريد إلكتروني
  Horg.ionpgact.www: الموقع على الشبكة

  
ل         ن أج ة م ادة والتنمي ى القي ساء عل دريب الن د ت معه

  )WILD(حقوق اإلنسان 
  407، شارع سوتير، شّقة 1375

ا  دة 94109سان فرانسسكو، آاليفورني ات المتح ، الوالي
  األميرآية

  1-415-345-1195: هاتف
  1-415-345-1199: فاآس

ي د إلكترون : بري
Horg.wildforhumanrights@wild   

شبكة   ى ال ع عل : الموق
Horg.wildforhumanrights.www   
  

  معهد تدريب النساء على القيادة
  ميلز آولدج

   بولفار ماآآرثر5000
 ة ، الواليات المتحدة األمريكي94613أوآالند، آاليفورنيا 

  1-510-430-2019: هاتف

المي من أجل مشارآة       : سيفيكوس التحالف الع
  المواطنين

  NW، 18 الشارع 919
  الطابق الثالث

مة   نطن العاص دة  20006واش ات المتح ، الوالي
  األميرآية 

  1-202-331-8518: هاتف
  1-202-331-8774: فاآس

  Horg.civicus@info: بريد إلكتروني
  Horg.civicus.www: الموقع على الشبكة

 
  )CWGL(مرآز القيادة النسائية العالمية 

  دوغالس آولدج، روتغرز
  جامعة نيو جيرسي العامة

  رز الين رايد160
ي    و جيرس سويك، ني و برون ، 8555-08901ني

  الواليات المتحدة األميرآية 
  1-732-932-8782: هاتف
  1-732-932-1180: فاآس

   Horg.igc@cwgl: بريد إلكتروني
شبكة ى ال ع عل : الموق

Hedu.ersrutg.cwgl.www   
 

  البرنامج العالمي حول النساء في السياسة
  مؤسسة آسيا

  14 شارع آاليفورنيا، الطابق 465
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  1-510-430-3233: فاآس
   Hedu.mills.www: الموقع على الشبكة

  
  دوليًا

  أآينا ماما وا أفريكا
   وابلد آورت4

  WC2B 4AUآينغسوي، لندن 
  المملكة المتحدة

  44-171-405-0678: هاتف
  44-171-831-3947: فاآس

  Horg.apc.greenet@amwa :بريد إلكتروني
شبكة   ى ال ع عل : الموق

Hhtm.profile/uk.co.9force.cenweb.www
  أو

   شارع بوآوتو آامووآيا18بلوت 
  24130. ب.ص

  آامباال، أوغندا
  256-41 – 543681/3: هاتف
  256-41-543682: فاآس

   Hcom.imul@awli: بريد إلكتروني

ا  سكو، آاليفورني ان فرانس ات 94104س ، الوالي
  المتحدة األميرآية

  1-415-982-4640: هاتف
  1-415-392-8863: فاآس

  Horg.sisfounda@info: بريد إلكتروني
شبكة ى ال ع عل : الموق

Hcom.asiafoundation.www  
 

  )IWMF(المؤسسة اإلعالمية الدولية للنساء 
  1002، شّقة M NW شارع 1726

مة   نطن العاص دة  20036واش ات المتح ، الوالي
  األميرآية

  1-202-496-1992: هاتف
  1-202-496-1977: فاآس

Horg.iwmf@info: بريد إلكتروني
   org.iwmf.www :الموقع على الشبكة

  
ة          الشراآة النسائية للتعلم حول الحقوق والتنمي

  )WLP(والسالم 
  201 جادة مونتغومري، شّقة 4343

د   سدا، ماريالن دة  ،20814بيث ات المتح  الوالي
  األميرآية

  1-301-654-2774: هاتف
  1-301-654-2775: فاآس

ي د إلكترون : بري
Horg.learningpartnership@wlp

شبكة ى ال ع عل : الموق
Horg.iplearningpartnersh.www    
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 دليل لتدريب النساء على القيادة: القيادة إلى اتخاذ القرارات
 

Uالملحق ح  
  المجلس االستشاري الدولي

  
ًا     شاريًا دولي سًا است تعلم مجل سائية لل شراآة الن شأت ال ات  ) IAC(أن ف التوجه ل مختل يمث

ى                شراآة عل ذها ال المهنية والثقافية والدينية ومجّهز لتقييم انعكاسات مشاريع القيادة التي تنّف
سياس      ة وال شراآة          . يةالمستويات االجتماعية والثقافي دولي ال شاري ال ساعد المجلس االست وي

واردة في                 ة ال ة االجتماعي سياسية والعلمي النسائية للتعلم على تنسيق المعلومات القانونية وال
  :ويضّم المجلس األعضاء التالية أسماؤهم. مراجع الشراآة

  
  هفسات أبيوال

  عفيفة ديراني أرسانيوس
  سهير عّزوني محشي

  شارلوت بانش
  الثايس آور

  
  ماريان رايت إدلمان

  نانسي فالورز
  نويلين هايزر
  عايشة إمام
  زاهرة آمال

  
  فرهاد آاظمي
  أسما خاضر
  أمينة لمريني
  عفاف محفوظ

  
  ماير ثآن اليزابي

  ربيعة ناصري
  آومي نايدو
  ثريا ُعبيد
  أويو أوبي

  جاآلين باتنغي
  

  مؤسِّسة معهد آوديرات للديمقراطية 
  استشارية دولية، لبنان

  مدير عام اللجنة الفنية لشؤون المرأة، فلسطين
  المديرة التنفيذية في مرآز القيادة النسائية العالمية

 Mulher Informaçäo, Assessoria, e Execuaçäo deمنّسقة مرآز 
Projetos البرازيل ،  

   الدفاع عن الطفولةمؤّسسة ورئيسة صندوق
  استشارية في التثقيف على حقوق اإلنسان

 )UNIFEM(مديرة صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة 
  المديرة التنفيذية لباوباب لحقوق المرأة اإلنسانية، نيجيريا 

يط        ي وزارة التخط ة ف ة الجندري يط والتنمي ة التخط ي مديري ة ف ديرة عام م
  الفلسطينية 

  امعة نيو يوركنائب العميد في ج
  محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة، األردن
  رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء المغربيات

ة    ا عالق ي تربطه ة الت ر الحكومي ات غي ؤتمر المنظم سابقة لم سة ال الرئي
  استشارية باألمم المتحدة

  أستاذة مساعدة في الدراسات القانونية في جامعة بنسلفانيا 
  ، المغرب95ذية لمنظمة تجّمع المغرب من أجل المساواة المديرة التنفي

  التحالف العالمي من أجل مشارآة المواطنين: رئيسة سيفيكوس
  )UNFPA(المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان 

  رئيسة منظمة الحريات المدنية، نيجيريا
سة    سة ورئي  Cidadania, Estudo, Perquisa, Informacao, eمؤسِّ

Acaoالبرازيل ،  

  أرونا راو
  ريغان رالف

  
  آافيتا رمداس
  بثينة شعبان
  ديّسيهزينيبورآيه تا

  رئيسة جمعية تنمية حقوق المرأة
انوني      ز الق ي المرآ ة ف وق اإلنجابي صحة والحق سم ال ديرة ق يس وم ة رئ نائب

  الوطني المعني بشؤون المرأة
  رئيسة الصندوق العالمي للمرأة
  أستاذة في جامعة دمشق، سوريا

  مؤسِّسة جمعية النساء اإلفريقيات لألبحاث والتنمية، أثيوبيا
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