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هي مؤسسة دولية غير حكومية تهدف إلى  WLPم من أجل الحقوق والتنمية والسالللتعلم  التضامن النسائي
أدوارهن داخل العائلة بإعادة تصور وهيكلة  يقمن حتىالكرة األرضية تمكين النساء والفتيات في جنوب 

الوصول إلى هذا الهدف من خالل عقد شراآات مع مؤسسات المرأة في  WLP تحاول مؤسسة. والمجتمع
 ج لتعلم القيادة وإشراك النساء في إنتاج المعرفةمناهمواد و ل إنتاجافريقيا وآسيا والشرق األوسط، ومن خال

 موادًا وأدوات تعلمية مكيفة لتناسب الثقافات المحلية وتستعمل أدوات تعلمية WLPتنتج . والمعلومات
 مشارآة وقيادة واالنترنت والتي من شأنها تعزيز مدمجةالقراص واأل الفيديو/والتلفاز مثل اإلذاعة مختلفة
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  تمهيد

 على تجميع معارف وتجارب ”تعلم القيادةل وسائطمنهاج متعدد ال: التوصل إلى الخيارات“ منهاجيرتكز 

 في الحقل التربوي واألآاديميالخبيرات والعامالت  باإلضافة إلى ة المحليعلى المستويات الناشطات

  . مريكيتين وآسيا والشرق األوسطفريقيا واألأ أآثر من عشرين دولة في فيومرافق صنع القرار 

 على أن التغيير االجتماعي، والذي من شأنه أن ”خياراتالالتوصل إلى “ منهاجيرتكز المفهوم الرئيسي ل

 فقط ضمان استدامتهيعزز مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان الفردية والتنمية والسالم، يمكن تحقيقه و

 القدرة على القيادة والتي تتضمن بدورها تفعيل الحوار  ليكتسبن،اء وخاصة النس،عندما يتم تمكين األفراد

وعلى الرغم من أنه قد ال يكون قد تم شرح . ب أفقي وتشارآي في صنع القرارلو أسواستخداموالمشارآة، 

 قائدات من قبل مه على مر السنواتا تم استخد قدأو تفسير هذا المفهوم بصورة واضحة ومفصلة، إال أنه

 من أجل تطوير رؤى المجموعة وتحديد وتنفيذ أهداف ن العمل بنجاح مع مجتمعاتهاستطعن عديدات

  .مشترآة

لقد الحظت، من خالل عملي في مجال حقوق النساء السياسية واالجتماعية، في إيران بالبداية، ومن ثم في 

 لم يتم اإلشراك الكامل مجتمعات إسالمية أخرى، أنه ال يمكن تحقيق أي تقدم في مجال النشاط اإلنساني إذا

 الذي االقتراح آان الدافع خلف االعتقادإن هذا . الفعال ألفراد المجتمع في تحديد وتنفيذ رؤيتهم وأهدافهم

لتعلم من أجل الحقوق التضامن النسائي ل ي على تأسيسنساعدنوالالتي  زميالتي وصديقاتي على تهعرض

 ومنهجية تشارآية للقيادة يجب أن ر مفاهيمي تطوير إطاأال وهو أن، ٢٠٠٠ عام (WLP)والتنمية والسالم 

تستوجب االستفادة من تجارب وخبرات النساء أن الفعالية في العمل وقد ارتأينا . هدف األساسييكون ال

 باالتجاهالقائدات على الصعيد المحلي، باإلضافة إلى إيجاد نظام للمتابعة من أجل توجيه المفهوم والمنهجية 

  .ت الخبرات المشترآةاضوء تطورالصحيح على 

، سلسلة من االجتماعات ٢٠٠١ وحزيران ٢٠٠٠لتعلم في الفترة ما بين حزيران عقد التضامن النسائي ل

 المنظمات حقوق المرأة وحقوق اإلنسان وتطوير تالتشاورية مع مجموعة من الخبراء الدوليين في مجاال

  . وعلم االجتماع والقانون والتنمية الدولية

 من التجربة الميدانية للمفهوم في آل من المغرب ونيجيريا وفلسطين، تم واالنتهاء عقد هذه االجتماعات بعد

يشرح الدليل . ٢٠٠١ديسمبر /  في آانون أولدليل تعلم القيادة للنساء: التوصل إلى الخيارات دليلنشر 

دراسية من أجل تطوير القيادة مفهوم القيادة وإطارها النظري، آما ويوفر سيناريوهات تفاعلية لحاالت 

  .حقيق التغيير االجتماعيتالفعالة وأساليب التواصل وخلق الشراآات التعلمية الالزمة ل

مصحوبة بتجارب وال التخصصاتمتعددة لسلة أخرى من الحوارات الدولية ، تنظيم س٢٠٠٢تبع ذلك عام 

ردن، لبنان، تان، الكاميرون، الهند، األ أفغانس-ميدانية موسعة حول مفهوم القيادة في اثنتي عشرة دولة 

ارك في وقد ش.  وزيمبابوي،أوزبكستان، فلسطين، ترآيا، )مع الالجئين األفغان(باآستان المغرب، نيجيريا، 



رجل من أوساط عرقية ودينية ومهنية واقتصادية ولغوية امرأة وهذه ما يزيد عن ثالثة آالف العمل ورشات 

 بحيث التوصل إلى الخيارات لدليل عمل ورشةآل هات الحاالت الدراسية في تمت مالءمة سيناريو. مختلفة

 البرامج المحلية قات الجلسات ومنّسراتميّسلإن ردود الفعل . يتم العمل بها بطرق مالئمة للثقافة الموجودة

أدت إلى قد حول فعالية النشاطات التفاعلية والمواد السمعية البصرية في شرح أساليب القيادة التشارآية 

  .من المواد التعلميةمتعددة الوسائط تطوير هذه المجموعة 

 محور التجربة هنستخدامه في أجواء تعلمية حيث المشارآات  ا بغيةالتوصل إلى الخيارات دليلصمم 

شف فيها ستك، بقدر ما هي تجربة تامرأة واحدةلقيها تأو موعظة محاضرة ال تتضمن هذه التجربة و. ميةالتعّل

  . بمعرفتهن وخبراتهننات قدراتهن ويتشارآالمشارآ

 "التعلم بالممارسة "آتساب الخبرة عن طريقا، تعمل المشارآات على  التشارآيةفي مثل هذه البيئة التعلمية

 ،شاف التشارآيستكلية والتي ال تتطلب جوابًا صحيحًا بقدر ما تشجع االاعومن خالل السيناريوهات التف

تعلم المشارآات أساليب تقبل تفي هذه الورشات، .  القيادةوأساليب لمفاهيم ،لوالمتسم باالحترام المتباد

 آما ويحترمن التنوع بغض النظر عما إذا تم الوصول إلى هذه الرؤية اختالف وجهات النظر واألساليب

ب خلق نتقال المتدرج والواعي من مرحلة تطوير القيادة الفردية إلى أسالياالبعد ذلك يتم . المشترآة أم ال

 ،ي تمثلهذمؤسسات ومجتمعات التعلم المتسمة بالفعالية والمرونة والتي تستجيب إلى حاجات الجمهور ال

 وفي خلق ،لقد أثبت أسلوب التعلم هذا نجاعته في بناء الثقة بالنفس.  جاهزة لتقبل التغييرًاوالتي تكون دائم

  .جو من التضامن والتسامح

كل أداة يمكن مواءمتها للظروف االجتماعية والثقافية في المجتمعات  يشخياراتالالتوصل إلى  منهاجإن 

آتساب القدرة على اوهو موجه نحو تمكين األفراد، وخاصة النساء والفتيات، من أجل . ستخدم فيهاُيالتي 

 . والمشارآة بفعالية في القرارات على صعيد األسرة والمجتمع والدولة والعالم،تخاذ القرارات الخاصة بهنا

 بالترآيز على أهمية بناء ثقافة تعاون واحترام التوصل إلى الخيارات منهاجوفي الوقت الذي يقوم به 

 وبناء قوةالفي تشارك اللمنع النزاعات باإلضافة إلى ن األفراد من تطوير المهارات الالزمة مّكمتبادل، فهو ُي

  .التحالفات من أجل العدالة االجتماعية

  

  مهناز أفخمي
  التنفيذية ةالمديرالرئيسة و

  التضامن النسائي للتعلم

من أجل الحقوق والتنمية والسالم 
(WLP)  
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  خياراتال التوصل إلى منهاجاستخدام 

لمنظمات غير  معد لالستخدام من قبل ا"تعلم القيادةل وسائطمنهاج متعدد ال: خياراتالالتوصل إلى "

 والمربيات في اشطات والمنِظماتربات والنالمدو والوآاالت التنموية الحكومية والمنظمات النسائية

المدارس والجامعات من أجل تمكين األفراد، وخاصة النساء والفتيات، من المشارآة آقائدات في عمليات 

  . صنع القرارات التي تؤثر على حياتهن

مبنية مية من خالل سيناريوهات وأطر تعّلتطوير مهارات قيادة تشارآية في  التوصل إلى الخياراتيساهم 

نع القرارات صعملية  آما يعزز. حترام المتبادلخبرات التي ترتكز على الحوار واالعلى التجارب وال

  . الفعالةمناصرة ال  واستراتيجياتفّعال الالتواصلمهارات و يلاعفتأساليب التيسير الو الفعالة وذات الرؤية

يمكن تطبيقها في تعزيز التعلم ، ى الخياراتالتوصل إلي على أساسها ِنإن مبادىء القيادة والتفاعل التي ُب

 ، األمية القانونيةمحووصوًال إلى و حقوق اإلنسان وحقوق المرأةبدء ب: االتالتشارآي في العديد من المج

 والمشارآة ،ةالصحة والحقوق اإلنجابيو ،وقوانين األسرة ، النوع االجتماعيالقائم علىالعنف  ومحاربة

  .آة في االنتخاباتالحكم والمشارو ،السياسية

 ءلنسادليل تعلم القيادة ل تدريبي دليلال من وسائط لتعلم القيادة المنهاج متعدد: التوصل إلى الخيارات يتألف
تطوير  و،ل من أجل التغييرواصتالو، يلاعفتلم التيسير التعُّ:  وأشرطة فيديو عناوينهاآتيبات إرشاديةوثالثة 

  . فعالةحمالت مناصرة

بناء  ياتأساس في فصل  لتوصل إلى الخياراتالـ اإلطار النظري  لنساءلالقيادة  دليل تعلميصف  •
يحتوي الدليل آذلك على اثنتي عشرة . مهناز أفخميبقلم   تواصليتدريبالقيادة آ: يالقيادالحس 

من أنحاء العالم، تمكن المشارآات من تعزيز قدراتهن مختلفة جلسة مبنية على حاالت دراسية 

  والحوار والمشارآةلم التشارآي المبني على االحترام والمبادىءشخصية وتطوير التعالقيادية ال

 .جماعي والعمل التعاونيوالتعلم المتبادل وصنع القرارال

 تيسيرية أساليب تمارين لعب األدوار ونقاش من أجل تطوير م التيسير التفاعليتعلُّ دليل يتضمن  •

ن من خاللها يستطعة، ويساعد الميسرات على خلق أجواء  القيادة الشاملة والتشارآيمبادىءتعكس 

 تعزيز المهارات،  وأنشطةمن خالل تمارينف.  الذاتيةمهاراتهن القياديةاالنخراط في تطوير 

مسؤولية أنشطة في تحّمل مشارآة الوكتسب الميسرات مهارات تطوير االستماع التشارآي، ت

 .يتعاونالوالعمل مختلفة ومتضاربة، ر أفكاوجود تشجيع وتحفيز النقاشات، والقيادة، 

 في WLP تيسير يستخدمها شرآاء أساليب م التيسير التفاعليتعّلكتيب لفق االمر يتضمن الفيديو •

أنشطة لعب من خالل ، وذلك  وآسيا والشرق األوسطأفريقياإدارة ورشات القيادة للنساء في 

خلق أجواء تعلمية ديمقراطية ليدة تيسير، حيث يتم نقاش أساليب جدال أساليب ونقد األدوار،

 .ليةاعوتف
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ل الشخصي واصت تطوير مهارات ال تمارين تهدف إلىل من أجل التغييرواصتال يتضمن دليل  •

ئل المؤثرة، تخطيط ل المقنع، صياغة الرساواصتيب الي من خالل تطوير أسالاتوالمؤسس

  .ئل إيصال الرسا واستخدام اإلعالم بفعالية من أجلاستراتيجيات حمالت المناصرة

 على عنصرين مهمين من عناصر  من أجل التغييرالتواصليرآز الفيديو المرفق مع آتيب  •

في  WLP تكاي شرتدربت. اإلعالميةصياغة الرسائل اإلعالمية وإجراء المقابالت : التواصل

استراتيجيات تطوير و مقابالت تلفزيونية على إجراءمشارآة خبيرة تواصل، ، وبهذا الفيديو

  .الرسائل المؤثرة وآيفية إيصالها بفعالية من خالل اإلعالم

الة حول آلية تحديد وتنفيذ حمالت فّعوأنشطة  تمارين الة فّعمناصرةتطوير حمالت يتضمن دليل  •

المشارآات واألنشطة المختلفة تساعد التمارين . التغيير االجتماعيتحقيق  تهدف إلى لمناصرةل

، بما في ذلك بناء التحالفات المناصرة وتنفيذها على اآتشاف المراحل المختلفة لتصميم حمالت

  . واإلقناع المناسبة محليًاالتعبئةوإيجاد استراتيجيات 

 WLPـ  ناشطات من مؤسسات شريكة ل فعالةمناصرةتطوير حمالت يظهر الفيديو المرافق لكتيب  •

ب وفلسطين وهن يعرضن تجاربهن في استخدام استراتيجيات في األردن وماليزيا والمغر

تصف زينة أنور . الحقوق اإلنسانية للمرأة وتعزيز ضد المرأةالعنف  محاربة من أجل مناصرةال

تتحدث و. تطبيقوضعه موضع ال قانون يمنع العنف العائلي واستصدارمن أجل في ماليزيا الحملة 

ديل القوانين التي تحمي النساء من التحرش الجنسي في الحملة المستمرة لتععن أمينة لمريني 

آما وتصف سهير عزوني جهود النساء الفلسطينيات في إلغاء نظام قانوني يجبر . أماآن العمل

 من أجل الحصول على وثيقة ”أولياء أمورهن“النساء الفلسطينيات على الحصول على موافقة 

ر القوانين الخاصة ر عن الحملة من أجل تغييفي حين تتحدث أسمى خض.  في فلسطينجواز السفر

  . في األردنبجرائم الشرف

وتتضمن . ستخدم فيهالكل جلسة ُيوالتكييف  بالمرونة ويصلح للمواءمة التوصل إلى الخياراتمنهاج يتسم 

والتمارين نشاطات الثقافة المحلية وتعديل المن استخدام حاالت دراسية  والتكييف أيضًاعملية المواءمة 

  .ي حاجات المشارآاتحيث تلّبب

 التوصل إلى الخياراتآيف تم استخدام العناصر واألدوات المختلفة في رزمة  ةالتالينماذج البرامج ُتظهر 

. المناصرة وتصميم استراتيجيات التواصلتطوير مهارات وتشجيع تعلم القيادة، وفي تدريب المدربات، 

تبدأ هذه .  المختلفةيتغير حسب الوضعياتهذه العمل شات تجدر اإلشارة إلى أن الوقت الذي تستغرقه ور

الورشات بتمارين حول المفاهيم األساسية للقيادة التشارآية، تتبعها تمارين حول آيفية تطبيق هذه المفاهيم 

  .المناصرة أو التدريب على التواصلعلى أساليب التيسير، أو 
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  نماذج لبرامج ورشات عمل تدريبية
  

   ثالثة أيام– تدريب المدربات

  اليوم األول  التفاعليالقيادة التشارآية والتيسير 

ادي " -  صباحًا س القي اء الح اس لبن ارة األس ة : حج ليدريبآتة يالقيادالعملي ، " تواص
  "لنساءالقيادة لدليل تعلم " من ١٩-٩ صفحاتال

  "يلاعفتتعلم التيسير ال" من  ١٧ -١٠ صفحاتال والقيادة، قوةالتمارين حول  -

   والقيادة، تكملةالقوةتمارين حول  -  الظهربعد 

  "تعلم التيسير التفاعلي" من ٢٧ - ١٨ صفحاتالة والتعلم التفاعلي، دور الُميسر -

ارين  - اة تم اعلي،  منتق سير التف ول التي ن ٤٢ - ٢٨صفحات الح سير " م م التي تعل
  "التفاعلي

ديو   -  مساء شاهدة الفي اعلي تعلُّ"م سير التف ًا"م التي رين  مترافق ع تم سير ") ٨ ( م التي
  ٤٠ - ٣٤ الصفحات ،"التفاعلي

  التقييم اليومي -

  اليوم الثاني   مع اآلخرينالتواصلتطوير الذات من أجل القيادة و

  "دليل تعلم القيادة للنساء"جلسات تعلمية من   صباحًا

  من هي القائدة؟: ١جلسة  -

 ما هي رؤيتي؟: ٣جلسة  -

  آيف نتواصل؟: ٤جلسة  -

  ؟بعضًامّكن بعضنا ُنآيف :  ٦جلسة  -  بعد الظهر

 آيف نجد األهداف المشترآة؟: ٧جلسة  -

  ما هي خطة عملنا؟: ٨جلسة  -

 من   التواصل "، من    ٢٦ - ١٣ حاتصفال ،  التواصلحول مهارات   منتقاة  تمارين   -  مساء
  "أجل التغيير

ر    التواصل"مشاهدة الفيديو    - رين        " من أجل التغيي التزامن مع تم الرسائل  " :)٣( ب
 ٢٢ - ١٧ الصفحات ،"المؤثرة

  التقييم اليومي -

  اليوم الثالث  فعالةمناصرة مية وحمالت تعّل إنشاء شراآات

  "دليل تعلم القيادة للنساء"جلسات تعلمية من   صباحًا

  ؟التخاذ المبادراتية التعبئة آيف: ١٠جلسة  -

 
٨ 



 آيف نتقاسم المسؤوليات والنتائج؟: ١١جلسة  -

  آيف نعرف المنظمة الناجحة؟: ١٢جلسة  -

ارينت -  بعد الظهر ة االمناصرة م صفحات، لفعال ن ٣٥ - ١٠ ال الت مناصرة " م وير حم  تط
  "فعالة

ديو  - - شاهدة الفي ة  " م رة فعال الت مناص وير حم رين   "تط ع تم الترافق م  :)٣( ب
  ٢٩ - ١٤الصفحات ، "المناصرة خطة عناصر"

  التحليل واالستنتاجات -  مساء

  العملورشةتقييم  -

  احتفاالت ووداع -
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  خمسة أيام –تدريب المدربات 

  اليوم األول  القيادة التفاعلية والتيسير التفاعلي

ادي     " -  صباحًا دريب تواصلي         : حجارة األساس لبناء الحس القي ة آت ة القيادي ، "العملي
  "دليل تعلم القيادة للنساء" من ١٩ - ٩صفحات ال

ول   - ارين ح وةتم ادة، الق صفحات  والقي ن ،١٧ - ١٠ال سير تعلُّ" م م التي
  "اعليفتال

   والقيادة، تكملةالقوةتمارين حول  -  د الظهربع

  نقاشات حول القيادة والشراآات التعلمية -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الثاني  التيسير التفاعلي

  "تعلم التيسير التفاعلي"من  ٢٧ - ١٨الصفحات دور الميسرة والتعلم التفاعلي،  -  صباحًا

 "يلاعفتتعلم التيسير ال"من  ٤٢ - ٢٨الصفحات تمارين حول التيسير التفاعلي،  -

ا  ") ٩( مترافقا مع تمرين     "تعلم التيسير التفاعلي  "مشاهدة الفيديو    -  بعد الظهر  "لالتيسير الفع
  ٤٢ - ٤١صفحة 

  التدرب على مهارات التيسير وقيادة أنشطة التعلم -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الثالث   مع اآلخرينالتواصلتطوير الذات من أجل القيادة و

  "دليل تعلم القيادة للنساء"جلسات تعلمية من   صباحًا

 من هي القائدة؟: ١جلسة  -

  آيف أآون قائدة في حياتي الخاصة؟: ٢جلسة  -

  ما هي رؤيتي؟: ٣جلسة  -

 آيف نتواصل؟: ٤جلسة  -  بعد الظهر

 آيف نخدم المصالح المختلفة؟: ٥جلسة  -

  ؟بعضًامكن بعضنا آيف ُن:  ٦جلسة  -

صفحات   ،  التواصل ل مهارات   حومنتقاة  تمارين   -  مساء  التواصل " من    ٢٦ - ١٣ال
  "من أجل التغيير

ديو  - شاهدة الفي ل"م ر التواص ل التغيي ن أج رين  " م ع تم ا م  :)٣( مترافق

 
١٠ 



 ٢٢ - ١٧الصفحات ، "الرسائل المؤثرة"

  التقييم اليومي -

  اليوم الرابع  ة الفعالوالمناصرةمية إنشاء شراآات تعّل

 " تعلم القيادة للنساءدليل"جلسات تعلمية من   صباحًا

 آيف نجد األهداف المشترآة؟: ٧جلسة  -

  ما هي خطة عملنا؟: ٨جلسة  -

  آيف ننمي مهاراتنا ومواهبنا؟: ٩جلسة  -  بعد الظهر

 ؟آيفية التعبئة التخاذ المبادرات: ١٠جلسة  -

 آيف نتقاسم المسؤوليات والنتائج؟: ١١جلسة  -

  ناجحة؟المنظمة الف عّرآيف ُن: ١٢جلسة  -

صفحات   ،  ة الفعال  مناصرة رين حول ال   تما -  مساء تطوير حمالت    "من    ٣٥ - ١٠ال
  "مناصرة فعالة

ديو  - شاهدة الفي وير حمالت "م ةتط رين "مناصرة فعال ع تم ا م  :)٣( مترافق
  "مناصرةعناصر خطة ال"

  اليوم الخامس  تعديل المناهج الدراسية

  حدد المواد التعلمية لجمهور مومواءمةنقاش تطوير  -  صباحًا

  ستنتاجاتاالو والتحليلحل المشكالت،  -  ظهربعد ال

  ورشة العملتقييم  -

  مساء  احتفاالت ووداع

  

  

 
١١ 



 

   ثالثة أيام–تعلم القيادة 

  اليوم األول  القيادة التشارآية

ادي  " -  صباحًا اء الحس القي اس لبن ارة األس لي  : حج دريب تواص ة آت ة القيادي ، "العملي
  "ءدليل تعلم القيادة للنسا" من ١٩ - ٩الصفحات 

  "يلاعفتتعلم التيسير ال" من ١٧ - ١٠الصفحات  والقيادة، القوةتمارين حول  -

  بعد الظهر   والقيادة، تكملةالقوةمارين حول 

  نقاش حول القيادة والتعلم التشارآي -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الثاني   مع اآلخرينالتواصلتطوير الذات من أجل القيادة و

  "دليل تعلم القيادة للنساء"جلسات تعلمية من   صباحًا

 من هي القائدة؟: ١جلسة  -

  آيف أآون قائدة في حياتي الخاصة؟: ٢جلسة  -

  ما هي رؤيتي؟: ٣جلسة  -  بعد الظهر

  آيف نتواصل؟: ٤جلسة  -

  ؟ُنمكن بعضنا بعضًاآيف :  ٦جلسة  -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الثالث  إنشاء الشراآات التعلمية 

 "دليل تعلم القيادة للنساء"ن جلسات تعلمية م  صباحًا

 آيف نجد األهداف المشترآة؟: ٧جلسة  -

  ما هي خطة عملنا؟: ٨جلسة  -

 ؟آيفية التعبئة التخاذ المبادرات: ١٠جلسة  -  بعد الظهر

  آيف نتقاسم المسؤوليات والنتائج؟: ١١جلسة  -

  تقييم الورشة -  مساء

  احتفاالت ووداع -

  

 
١٢ 



 

   خمسة أيام–تعّلم القيادة 

  لاليوم األو  القيادة التشارآية

ادي " -   صباحًا اء الحس القي اس لبن ارة األس دريب تواصلي  : حج ة آت ة القيادي ، "العملي
  "دليل تعلم القيادة للنساء" من ١٩ - ٩الصفحات 

  "يلاعفتتعلم التيسير ال" من ١٧ - ١٠الصفحات  والقيادة، القوةتمارين حول  -

  بعد الظهر   والقيادة، تكملةالقوةتمارين حول 

  نقاش حول القيادة والشراآات التعلمية -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الثاني   مع اآلخرينالتواصلتطوير الذات من أجل القيادة و

  "دليل تعلم القيادة للنساء"جلسات تعلمية من   صباحًا

 من هي القائدة؟: ١جلسة  -

  آيف أآون قائدة في حياتي الخاصة؟: ٢جلسة  -

   رؤيتي؟ما هي: ٣جلسة  -  بعد الظهر

  آيف نتواصل؟: ٤جلسة  -

 آيف نخدم المصالح المختلفة؟: ٥جلسة  -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الثالث  ميةوإنشاء الشراآات التعّل) تكملة( مع اآلخرين التواصل

ارات   -  صباحًا ول مه ارين ح ن ٢٦ - ١٣، صفحة التواصلتم ل التواصل" م ن أج  م
  "التغيير

رين     "ل التغيير  من أج  التواصل"مشاهدة الفيديو    - الرسائل  " :)٣( مترافقا مع تم
  ٢٢ - ١٧الصفحات ، "المؤثرة

  بعد الظهر   تكملة– التواصلتمارين حول مهارات 

  "دليل تعلم القيادة للنساء"جلسات تعلمية من   مساء

 آيف نجد األهداف المشترآة؟: ٧جلسة  -

  التقييم اليومي -

  اليوم الرابع  )تكملة(إنشاء الشراآات التعلمية 

  آيف ننمي مهاراتنا ومواهبنا؟: ٩جلسة  -  صباحًا

 
١٣ 



  ؟آيفية التعبئة التخاذ المبادرات: ١٠جلسة  -

  بعد الظهر  آيف نتقاسم المسؤوليات والنتائج؟: ١١جلسة 

 ناجحة؟المنظمة الف عّرآيف ُن: ١٢جلسة  -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الخامس  المناصرة الفعالة

ول   -  صباحًا ارين ح رة اتم ةالمناص صفحات ، لفعال ن ٣٥ - ١٠ال الت  " م وير حم تط
  "مناصرة فعالة

ديو   - شاهدة الفي ة   "م رة فعال الت مناص وير حم رين   "تط ع تم ا م  :)٣( مترافق
  "مناصرةعناصر خطة ال"

  بعد الظهر  ، تكملةالة الفّعمناصرةتمارين حول ال

  تقييم الورشة -  مساء

  احتفاالت ووداع -

  

 
١٤ 



 

   خمسة أيام–المناصرة 

  لاليوم األو  القيادة التشارآية

ادي       " -  صباحًا اء الحس القي دريب تواصلي        : حجارة األساس لبن ة آت ة القيادي العملي
 "دليل تعلم القيادة للنساء" من ١٩ - ٩، الصفحات "

ول  - ارين ح وةتم ادة، الق صفحات  والقي ن ١٧ - ١٠ال سير " م م التي تعل
  "يلاعفتال

  بعد الظهر   والقيادة، تكملةالقوةتمارين حول 

  نقاش حول القيادة والشراآات التعلمية -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الثاني   مع اآلخرينالتواصلتطوير الذات من أجل القيادة و

  آيف أآون قائدة في حياتي الخاصة؟: ٢جلسة  -  صباحًا

  ما هي رؤيتي؟: ٣جلسة  -

 آيف نخدم المصالح المختلفة؟: ٥جلسة  -  بعد الظهر

  ؟بعضًانمكن بعضنا آيف :  ٦جلسة  -

ارات     منتقاة  تمارين   -  مساء  التواصل " من   ٢٦ - ١٣، صفحة    التواصل حول مه
  "من أجل التغيير

ديو   - شاهدة الفي ل"م ر  التواص ل التغيي ن أج رين   " م ع تم ا م  :)٣( مترافق
 ٢٢ - ١٧صفحة  "الرسائل المؤثرة"

  التقييم اليومي -

  اليوم الثالث  إنشاء الشراآات التعلمية

  "دليل تعلم القيادة للنساء"ن جلسات تعلمية م  صباحًا

 آيف نجد األهداف المشترآة؟: ٧جلسة  -

  ما هي خطة عملنا؟: ٨جلسة  -

  بعد الظهر  ؟آيفية التعبئة التخاذ المبادرات: ١٠   جلسة 

 آيف نتقاسم المسؤوليات والنتائج؟: ١١جلسة  -  مساء

  التقييم اليومي -

  ة الفعالمناصرةال  اليوم الرابع

 
١٥ 



مناصرة تطوير حمالت " من ٣٥ - ١٠الصفحات ، مناصرة الفعالةلتمارين حول ا
  "فعالة

  صباحًا

عناصر " :)٣( مترافقا مع تمرين "مناصرة فعالةتطوير حمالت "مشاهدة الفيديو 
  "مناصرةخطة ال

  بعد الظهر

  ، تكملةحول المناصرة الفعالةتمارين  -  مساء

  التقييم اليومي -

  اليوم الخامس   تكملة– ة الفعالمناصرةال

  باحًاص  " من أجل التغييرالتواصل" ٣٧ - ٢٩الصفحات  اإلعالمي، التواصلتمارين على 

  التحليل واالستنتاجات -  بعد الظهر

  تقييم الورشة -

  مساء  االحتفاالت والوداع

  

 
١٦ 



 

   ثالثة أيام–المناصرة 

  اليوم األول  القيادة التشارآية وتطوير الذات للقيادة

اء الحس     " -  صباحًا ادي  حجارة األساس لبن دريب تواصلي        :  القي ة آت ة القيادي العملي
  "دليل تعلم القيادة للنساء" من ١٩ - ٩، الصفحات "

ول  - ارين ح وةتم ادة، الق صفحات  والقي ن ١٧ - ١٠ال سير تعلُّ" م م التي
  "يلاعفتال

  بعد الظهر   والقيادة، تكملةالقوةتمارين حول 

 "دليل تعلم القيادة للنساء"جلسات تعلمية من   مساء

  آيف أآون قائدة في حياتي الخاصة؟: ٢سة جل -

 ما هي رؤيتي؟: ٣جلسة  -

  التقييم اليومي -

  اليوم الثاني  مناصرة الفعالة مع اآلخرين والالتواصل

 "دليل تعلم القيادة للنساء"جلسات تعلمية من   صباحًا

  آيف نخدم المصالح المختلفة؟: ٥جلسة  -

  آيف نجد األهداف المشترآة؟: ٧جلسة  -

 من أجل التواصل" من ٢٦ - ١٣الصفحات ، التواصلتمارين حول مهارات 
  "التغيير

  بعد الظهر

مناصرة  تطوير حمالت   " من  X، صفحة  الفعالة مناصرةتمارين حول ال  -  مساء
  "فعالة

  التقييم اليومي -

  اليوم الثالث  )تكملة (ة الفعالمناصرةال

ا م    "مناصرة فعالة تطوير حمالت   "مشاهدة الفيديو    رين     مترافق عناصر  " :)٣(ع تم
  "مناصرةخطة ال

  صباحًا

  بعد الظهر  ، تكملةالفعالة مناصرةتمارين حول ال

  ستنتاجاتاالو التحليل -  مساء

  تقييم الورشة -

  االحتفاالت والوداع -
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   ثالثة أيام–تطوير مهارات التواصل 

  اليوم األول   مع اآلخرينالتواصلالقيادة التشارآية و

ادي  حجارة األساس لبناء    " -  صباحًا دريب تواصلي         : الحس القي ة آت ة القيادي ، "العملي
  "دليل تعلم القيادة للنساء" من ١٩ - ٩الصفحات 

ارين حول    - وةتم ادة،  الق صفحات  والقي سير  "من آتيب   ١٧ - ١٠ال م التي تعل
  "يلاعفتال

  بعد الظهر   والقيادة، تكملةقوةالتمارين حول 

 "ساءدليل تعلم القيادة للن"جلسات تعلمية من   مساء

  ما هي رؤيتي؟: ٣جلسة  -

 آيف نتواصل؟: ٤جلسة  -

  التقييم اليومي -

  اليوم الثاني   بفعاليةالتواصل

 آيف نخدم المصالح المختلفة؟: ٥جلسة  -  صباحًا

  ؟نمكن بعضنا بعضًاآيف : ٦جلسة  -

  بعد الظهر  " من أجل التغييرالتواصل" من ٢٦ - ١٣الصفحات ، التواصلتمارين حول مهارات 

شاه -  مساء ديو م ل"دة الفي لالتواص ن أج ر م رين  " التغيي ع تم ا م  ):٣( مترافق
 ٢٢ - ١٧الصفحات  ،"الرسائل المؤثرة"

  التقييم اليومي -

  اليوم الثالث  اإلعالمي التواصل

   تكملة– التواصلتمارين على مهارات  -  صباحًا

ى  ارين عل لتم ي، التواص صفحات  اإلعالم ن ٢٦ - ١٣ال ل" م ل التواص ن أج  م
  "التغيير

  بعد الظهر

   واالستنتاجاتالتحليل -  مساء

  تقييم الورشة -

  االحتفاالت والوداع -
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	التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام WLP هي مؤسسة دولية غير حكومية تهدف إلى تمكين النساء والفتيات في جنوب الكرة الأرضية حتى يقمن بإعادة تصور وهيكلة أدوارهن داخل العائلة والمجتمع. تحاول مؤسسة WLP الوصول إلى هذا الهدف من خلال عقد شراكات مع مؤسسات المرأة في افريقيا وآسيا والشرق الأوسط، ومن خلال إنتاج مواد ومناهج لتعلم القيادة وإشراك النساء في إنتاج المعرفة والمعلومات. تنتج WLP مواداً وأدوات تعلمية مكيفة لتناسب الثقافات المحلية وتستعمل أدوات تعلمية مختلفة مثل الإذاعة والتلفاز/الفيديو والأقراص المدمجة والانترنت والتي من شأنها تعزيز مشاركة وقيادة النساء لعملية بناء المجتمع المدني.

