


 

  

 
 
 
 
 

 التوصل إلى الخيارات
  
 

  "القيادة هي إمكانية تحقيق األحالم"
   )مشارآة في إحدى ورشات العمل التدريبية(  

 
 
 

النساء حول   دليل تعّلم النساء على القيادة، سيكون أداة قّيمة لتمكين                  التوصل إلى الخيارات،   "
إذ أنه في الوقت الذي يعكس فيه أفكارًا هامة حول القيادة مستقاة من مصادر متنوعة ،                    .  العالم

فأنه يرفقها برؤى مبتكرة تجعله أآثر فائدة للنساء، خاصة وأنني لم أر دليًال آخر يوفر فرصة                      
األشخاص بما في    للتأقلم الذاتي والمرونة الالزمة لتلبية االحتياجات الخاصة من قبل مختلف                  

أنه يحترم التنوع واالختالف في الحاجات واألوضاع ، بل وأآثر من ذلك فأنه                  .  ذلك الرجال    
 ." يعتمد نهجًا غير تسلطي وهذا النهج بحد ذاته يعتبر نموذجًا للقيادة الموصى بها

 
 مؤلفة ومربية في مجال حقوق اإلنسان / نانسي فالورز 

 
 

 ." تى المرأة العادية يمكنها أن تكون قائدة ، وهذا مشجع جدًالقد توصلت إلى قناعة بأنه ح"
 

 معلمة محو أمية في ورشة تعّلم قيادي للنساء في المغرب
 
إن لم نر أنفسنا آقياديات ، ولم نناقش األمور واألدبيات بهذه الروح فكيف يمكن                         "

 " لآلخرين النظر إلينا آقياديات؟
 

 نساء في األردنامرأة عاملة في ورشة تعّلم قيادي لل
 
من خالل هذه الورشة اآتشفت أن لدي مهارات قيادية لم أآن  أعرف من قبل أنني                     "
 ." أمتلكها

 
 شابة فلسطينية في ورشة تعّلم قيادي للنساء            

 



 

  

إذا أصبحت نظرة المجتمع المدني إلى القيادة على هذا النحو، وإذا أصبح التقييم                         "
خرين في الشأن العام يدور حول آيف يمكن للقيادة  فتح اآلفاق                  والمشارآة في النقاش مع اآل      

 ." للمشارآة واالختيار في اتخاذ القرار، فأن آثيرًا من مشاآلنا ستحل
 

 مشارك في ورشة تعّلم قيادي للنساء في األردن
 

ها استنتجت أن لّدي رؤى ذاتية يمكنني تحقيقها وقد مكّنني هذا الدليل على المضي قدمًا وتحقيق               "
 ." بالفعل

 
 ناشطة في مجال حقوق المرأة في نيجيريا أثناء مشارآتها في إحدى الورشات

 
 هو عمل ريادي سيترك أثرًا آبيرًا بالنسبة لحقوق                 �التوصل إلى الخيارات    �أعتقد أن دليل       "

المرأة وتمكينها وسوف يساعد أآثر من جيل من النساء في النظر إلى  أنفسهن آقيادات في                           
وهذا ما أتمنى تحقيقه للنساء والفتيات األفغانيات من خالل         .   ووفقًا لثقافتهن الخاصة     مجتمعاتهن

إن دليل التدريب على القيادة للنساء الذي تم           .   ننفذه في باآستان         WLPبرنامج مشترك مع     
إنجازه بالتعاون والتشاور مع منظمات غير حكومية أخرى من دول الجنوب هو نموذج قّيم                        

 ."  القيادة  القائم على المشارآة والتعاون لبناء وتطوير القدراتللتعّلم على
 

  النساء األفغانياتتعليممؤسسة معهد /سكينة يعقوبي 
 
 



 

  

 
 

 
 التوصل إلى الخيارات

  القيادة ، المفاهيم ، المهارات والخبرات 
 

 دليل تعّلم النساء
 على القيادة

 
 مهناز أفخمي
 آن إيسنبرج
 هالة فازيري

 
 

 ر معبالتشاو
 
 سهير عزوني
 عايشة إمام
 أمينة لمريني
 ربيعة الناصري

 
 ترجمت هذه النسخة وجربت من قبل األختوية العالمية فرع األردن 

 راجعت الترجمة وحررت هذه النسخة
      أسمى خضر

 
 



 

  

  من أجل الحقوق والتنمية والسالم التضامن النسائي للتعّلم 
Women�s Learning Partnership 

 For Rights, Development, and Peace (WLP) 
٤٣٤٣ Montgomery Avenue, Suite ٢٠١, Bethesda, MD ٢٠٨١٤ 

Tel: ٢٧٧٤-٦٥٤-٣٠١    Fax: ٢٧٧٥-٦٥٤-٣٠١ 
Email: wlp@learningpartnership.org  Web: www.learningpartnership.org 

 
 بالتعاون مع

 
 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) 
Secteur les Orangers, Rue Mokla, Villa No ٢, Rabat, Morocco 

Tel: ٧٣٧١٦٥-٣٧-٢١٢    Fax: ٢٦٠٨١٣-٣٧-٢١٢ 
Email: association.adfm@menara.ma 

 
لحقوق المرأة اإلنسانية" باوباب"  

BAOBAB for Women's Human Rights (BAOBAB) 
٢٣٢ A Muri Okunola Street, P.O. Box ٧٣٦٣٠, Victoria Island, Lagos, 

Nigeria 
Tel: ٠٤٨٤-٣٢٠-١-٢٣٤   Fax: ٦٢٦٧-٢٦٢-١-٢٣٤ 

Email: baobab@baobabwomen.org 
 

 و
 طاقم شؤون المرأة

Women's Affairs Technical Committee (WATC) 
Awad Building, Radio Street, Second Floor, P.O. Box ٢١٩٧, Ramallah, 

Palestine via Israel 
Tel: ٧٧٨٣-٢٩٨-٢-٩٧٠   Fax: ٤٧٤٦-٢٩٦-٢-٩٧٠ 

Email: watcorg@palnet.com  Web: www.pal-watc.org 
 

 
  منشورات التضامن النسائي للتعّلم  من أجل الحقوق ، التنمية والسالم

٢٠٠٢جميع حقوق النشر محفوظة  © 
 من قبل التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسالم 

 ISBN ٤-١-٩٧١٠٩٢٢-٠ 
آسانتس ديزاين : الف تصميم الغ  
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 قائمة المحتويات 
 

 
 ١                 شكر 

 ٣        من نحن تمهيد ؛ 
  ٥              دئ و الغايات واألهداف و بنية الدليلبالما: مةدلمقا 

 ٩       صلي    تواة القيادية آتدريبمليلعا:قياديلس اح األساس لبناء الرةجا ح
  

 ٢١            لميسرات لاتيهوجت: علمت ةرشو رمن إطا ضصلالتوا
 

 جلسات ورشة العمل التدريبية 
     ٣١              جل القيادةأتنمية الذات من : الجزء األول 

  ٣٣                         من هي القائدة؟: الجلسة األولى 
  ٣٧    قائدة في حياتي الخاصة؟أآونآيف : الجلسة الثانية 
  ٤٥     ما هي رؤيتي؟: ة الجلسة الثالث

 
  ٥١     التواصل مع اآلخرين: الجزء الثاني 

 ٥٣          آيف نتواصل؟: الجلسة الرابعة 
 ٥٩    آيف نخدم المصالح المختلف؟: الجلسة الخامسة 
  ٦٣    آيف نمكن بعضنا البعض؟: الجلسة السادسة 

 
 ٦٩    إستحداث شراآات للتعلم : الجزء الثالث 

 ٧١   آيف نبحث عن أهداف  مشترآة؟: لسابعة الجلسة ا
 ٧٧     ما هي خطة عملنا؟ : الجلسة الثامنة 

  ٨٣    آيف ننمي مهاراتنا ومواهبنا؟: الجلسة التاسعة 
 ٨٩     آيف نعبئ طاقاتنا؟: الجلسة العاشرة 

 ٩٥    آيف نتقاسم المسئوليات والنتائج؟: الجلسة الحادية عشرة 
 ١٠١            آيف نعرف منظمة ناجحة؟  : الجلسة الثانية عشرة

   ١٠٧                        نموذج تقييم المشارآات والميسرات           
 

 المالحق 
  ١١٣      سيناريوهات بديلة: الملحق أ 

 ١٢٥       تقنيات التيسير: الملحق ب 
  ١٢٩     اإلصغاء التشارآي: الملحق جـ 
  ١٣١     يادةموارد حول الق: الملحق د 

 ١٣٧     المنظمات المعنية بالقيادة : الملحق هـ 
 ١٤١      اللجنة اإلستشارية الدولية: الملحق و 





 

 

 

 
 
 شـكـر

 
نقدم شكرنا العميق إلى عدد من الهيئات واألشخاص الذين ساعدوا على إنـجاز هـذا 

 و   و مؤسسة فورد(NED) المشروع ، نحن ممتنون لكـل من الصندوق الـوطني للديمـقراطية
مؤسسة شالير آدمز و مؤسسة تايدز لدعمهم لنا في حملتنا من أجل توفير الموارد الالزمة 

 . للمساهمة في رفع آفاءة وقدرات النساء في مجال القيادة
 

نشكر آذلك القياديات اللواتي قدمن تجارب محّفزة إسهامًا في وضع هذا الدليل                              
عائشة إمام، إيفيية جوسييه، اسمى خضر، وسكينة يعقوبي         وخاصة زينة أنور،  تاييس آارول،       

ونشكر أيضًا نانسي فالورز التي راجعت بحرص                 .  اللواتي شارآننا بتجاربهن الشخصية        
 . مسودات هذا الدليل وأبدت مالحظاتها القّيمة في ضوء خبراتها الواسعة في هذا المجال

 
  تنفيذ هذا      WLPنمية والسالم    من أجل الحقوق والت      التضامن النسائي للتعّلم      باشر

 عندما التقت مجموعة من الخبيرات معنا لنقاش           ٢٠٠٠المشروع في الثاني من حزيران عام          
توجهات وأفكار جديدة من أجل تطوير قدرات ومهارات القيادة لدى النساء وفقًا لألولويات                          

مجلس :  هذا االجتماع و هنا نود أن نشكر الجهات التي مّولت            .  واالحتياجات المحلية والوطنية  
الكنائس العالمي ، الصندوق العالمي للمرأة ، مؤسسة سان فرنسيسكو، صندوق األمم المتحدة                   

حضرت االجتماع  علياء أرسغلي،  .  وصندوق األمم المتحدة للسكان)  يونيفيم  (  اإلنمائي للمرأة   
س،  نانسي فالورز،      شيفا بالغي، جانيس برودما، سيلفيا آوهان،  تاييس آارول،  ناديا دافيي                 

لين جروسمان،  عائشة إمام،  بشرى جابر،  منى آايدباي، أمينة لمريني،  فيفيان منة، برامادا                   
مينون، جيتا ميسرا،  ثريا عبيد،  أيو  أوبي،  آرونا راو،  نجاة رشدي،  سوزان ديلر روس،                           

( ستشارية الدولية   عدد آبير مـن هؤالء أعضاء في اللجنة اال          .    راهيم صابر، وسكينة يعقوبي    
 ).انظري الملحق و 

 
نقدم جزيل الشكر آذلًك لكل من راغي غوّيال، حنان خلوصي وشين ماك آدم اللواتي               
ساهمن بأفكارهن ومساعدتهن في جميع مراحل تطوير هذا المشروع وإعداد مسوّدات هذا                         

 . الدليل
 

ظيم عدد من     وأخيرًا نشكر مورين دوناغي وميغان براون اللواتي ساعدن في تن                      
 .  الخبراء و اللجنة االستشارية وباالتصال بين مختلف األطرافاجتماعات
  



  النساء على القيادةتعّلمدليل : لقرارات القيادة إلى اتخاذ ا

  



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

٣  

 
 تــمهيـد

 
 

 من نحن
 
  

 من أجل الحقوق والتنمية      مؤسسة التضامن النسائي للتعّلم      تم إنجاز هذا الدليل بالتعاون بين           
المغرب، /ربوالمنظمات الشريكة وهي الجمعية الديمقراطية لنساء المغ                     WLPوالسالم    

آان التحّدي الذي واجهناه    .  فلسطين/نيجيريا وطاقم شؤون المرأة   /باوباب لحقوق المرأة اإلنسانية   
في إعداد هذا الدليل هو التواصل عبر ثالث قارات من أجل إنجاز دليل يعّبر عن رؤى                                   

 .وأولويات مشترآة للقيادات النسائية، يتضمن آراء متعددة، ويالئم أهدافا متنوعة
 
دليل تعّلم النساء على القيادة ، اعتمد مهارات وتجميع ألفكار وخبرات              ،  توصل إلى الخيارات  ال

مديرات ومدراء، عامالت وعاملين، باحثات      :  عشرات النساء والرجال من هيئات غيرحكومية       
وباحثين، قيادات سياسية، حقوقيات وحقوقيين، خبيرات وخبراء تنمية ونشيطات ونشطاء في                  

 .مرأة من خمسة عشر بلدامجال حقوق ال
 

  تنفيذ هذا المشروع      WLP من أجل الحقوق والتنمية والسالم         التضامن النسائي للتعّلم     باشر  
 وخالل األشهر التي تلت تّم التوصل إلى اتفاقيات للشراآة مع            ٢/٦/٢٠٠٠في نيويورك بتاريخ    

أجل تمكين النساء     المنظمات المشار إليها وجميعها هيئات غير حكومية التزمت بالعمل من                     
جميع هذه المنظمات راجعت      .    وتعزيز مشارآتهن ومساهمتهن في قيادة مجتمعاتهن المحلية           

النصوص المقترحة بدقة ونقدت المسوّدات األولى من هذا  الدليل وتابعته بالنقاش وإبداء                              
المالحظات خالل جميع المراحل، بعد أن آانت قد أسهمت في تحديد استراتيجية الدليل                                  

محتواه و شكله،  آما قامت باختباره في التطبيق وتقييمه وقياس فّعاليته وتأثيره والتأآد من                        و
 .مالءمته للثقافة المحلية وتلبيته لالحتياجات الواقعية

 
، دليل تعّلم النساء على القيادة تم تعديله ليناسب االستخدام المحلي في                     التوصل إلى الخيارات   

شارآت في ورشات العمل التدريبية التي نظمت هناك            .  سطينمجتمعات المغرب، نيجيريا وفل    
العضوات و العامالت في المنظمات الشريكة، طالبات، مهنيات، موظفات في المؤسسات                           

 .الحكومية و ناشطات سياسيات وغيرهن
 

لقد تم تعديل هذا الدليل ليناسب المجتمعات المحلية و ذلك بمساعدة المنسقات الميدانيات                                 
ينة لمريني وربيعة الناصري من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في المغرب،            أم:  للمشروع

عائشة إمام من باوباب في نيجيريا وسهير عزوني من فلسطين ، اللواتي أدرن عملية االختبار                  
المحلي للدليل وساعدن على تطوير المحتوى بحيث يتواءم مع ويناسب متطلبات وحاجات                          

ة وساهمن آذلك في توفير وتطوير مواد إضافية ذات فائدة على                            المجتمع والثقافة المحلي     
ومن المتوقع أن تتضمن النسخة النهائية الخاصة بكل بلد هذه المواد إضافة              .    المستوى المحلي 

إلى التأآد من مالءمة الدليل من حيث اللغة واللهجة  ومن حيث اإلطار العام الثقافي والقضايا                     
 .تطوير استراتيجيات مالئمة للمرأة والقيادةذات األولوية بحيث يسهم في 

 



  النساء على القيادةتعّلمدليل : لقرارات القيادة إلى اتخاذ ا

  

واستنادا إلى الخبرة الناجحة في تطوير دليل يستند إلى الخبرة الجماعية ستقوم مؤسسة                                  
التضامن النسائي من أجل الحقوق والتنمية والسالم  بتطبيق هذا األسلوب في تطوير واستخدام                

 .الدليل في بلدان أخرى من دول الجنوب
 
 

 :ات الشريكةحول المنظم
 

 هي منظمة غير    :WLP من أجل الحقوق والتنمية والسالم        مؤسسة التضامن النسائي للتعّلم      
حكومية دولية تطالب بتمكين النساء والفتيات في دول الجنوب إلعادة رسم وبناء أدوارهن في                  

لتحقيق هذه الغايات من       WLPوتسعى  .    أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وفي المجتمعات عامة       
الل إقامة شراآة مع منظمات نسائية في دول الجنوب  و إعداد مناهج و مراجع للتدريب                           خ

 منهجا لإلعالم     WLPوتتبع   .  على القيادة و إشراك النساء في إنتاج المعلومات و المعرفة                   
، مما يدعم مشارآة النساء        )التلفزيون، الفيديو، اإلذاعة، اإلنترنت     (المرئي والمسموع    /المتعدد

 .لبناء المجتمع المدنيوقيادتهن 
 

 آجمعية مستقلة للدفاع    ١٩٨٥تأسست عام   :     ADFMالجمعية الديمقراطية للنساء المغربيات   
عن الحقوق اإلنسانية للمرأة و ترسيخها و العمل من أجل اعتماد سياسات و قوانين و                                       

ل وآواحدة من أآبر المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجا                .  ممارسات اجتماعية منصفة    
حقوق المرأة في المغرب ، نجحت الجمعية في إرساء عدة شبكات مع مؤسسات المجتمع العام                  

وتسعى الجمعية إلى دعم حقوق المرأة من خالل التعبئة و التوعية  و                .  و المدني إقليميا ودوليا    
وبشكل خاص بادرت الجمعية إلى إنشاء مرآز للنساء القياديات             .  حمالت محو األمية والتعليم    

 .ذي يسعى إلى زيادة مشارآة النساء في جميع مستويات صنع القراروال
 

وهي منظمة غير حكومية و غير هادفة للربح         :    BAOBABباوباب لحقوق اإلنسان للنساء      
تعمل من أجل حقوق النساء اإلنسانية والقانونية في ظل القوانين الدينية والعرفية و التشريعية ال  

تعمل باوباب مع اختصاصيين قانونيين و شبه قانونيين و           .  لمسلماتسيما تلك المتعلقة بالنساء ا     
مجموعات ناشطة في مجال حقوق المرأة واإلنسان ومنظمات غير حكومية أخرى إضافة إلى                 

وترآز برامجها على التثقيف على حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق المرأة                      .  شخصيات عامة  
تثقيف الخاصة بحقوق المرأة و البرامج الهادفة            ترعى باوباب مشاريع التدريب و ال       .  اإلنسانية

 .إلى زيادة المعرفة والتفهم بحقوق المرأة و التأثير على السياسات االجتماعية والحكومية
 

هو ائتالف نسوي يجمع ما بين النساء في ستة أحزاب سياسية               :   WATCطاقم شؤون المرأة  
رتبط بعدد من هيئات حقوق اإلنسان        فلسطينية وستة مراآز دراسات نسائية متخصصة  آما ي            

تأسس طاقم شؤون   .  المحلية والدولية ، إضافة إلى عدد من النساء المهنيات المستقالت سياسيا              
، ويعمل من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبناء مجتمع              ١٩٩٢المرأة  عام    

لطاقم تتضمن تنمية مهارات      إن أهداف وغايات ا       .ديمقراطي مدني تحترم فيه حقوق اإلنسان       
القيادات الشابة وزيادة مشارآة النساء في الحياة السياسية على جميع المستويات وتقوية وتمكين             

يسعى الطاقم إلى تحقيق أهدافه من خالل             .  ومساندة المنظمات القائمة المعنية بحقوق المرأة          
وعية و التعبئة و تنفيذ عدة          التدريب و التشبيك بين المؤسسات المختلفة  و إقامة حمالت الت                   

 .برامج إعالمية و توعوية



 

 

 
 

 مةدلمقا
  دئ و الغايات واألهداف و بنية الدليلبالما

 
 

 دئالمبا
 
المبدأ .   المفاهيم والتمارين التعليمية المدرجة في هذا الدليل على أربعة مبادئ أساسية                    زرتكت

لمرأة بر ا  مسيطر وتعت  لا  عنصريعتبر الرجل ال       عاتماألول يقوم على أنه في غالبية المجت               
 بعض الشيء من حيث أن مفاهيم السيطرة والقوة               دإن هذا االفتراض معق     .  العنصر الخاضع 

ونجد أنه حتى ضمن المجتمع الواحد، قد يختلف . والقيادة تختلف باختالف الثقافات والمجتمعات    
ل تبر البعض أن ح      د يع  قف.  ت البشرية  تقييم األفراد لبعض الخصائص اإلنسانية أو التفاعال              

بينما قد يعتبر   .  ين بتسديد أحدهما لكمة لآلخر يدلل عن ضعف مسدد الضربة             جار الخالف بين 
 . البعض اآلخر أن استعمال القوة الجسدية خالل النزاعات إنما ينم عن العزم والقوة

 
ًا قافيتصاديًا وث قاولمبدأ الثاني فيعتبر أن المجتمع بأسره و ليس النساء فقط، سيستفيد سياسيًا              اما  أ

وقد خلصت عدة دراسات متنوعة في           .  من خالل تسوية موازين القوى بين الرجال والنساء             
االنثروبولوجيا والتنمية الدولية إلى هذه االستنتاجات، حيث تعتبر وجود عالقة مباشرة سببية                   

التي  تالتصرفم والمواقف وايالق شارآة النساء في الحياة االجتماعية من جهة وبين تعزيز     مين  ب
وبالتالي يكاد يكون مستحيًال تحقيق          .  اعل االجتماعي الحر، المنصف والمتسامح         التفتعكس   

التنمية المستدامة في الدول النامية أو في المناطق األقل نموُا في الدول المتطورة في غياب                          
 بين   يعهازالتالي تو  بو  إن عملية قياس السلطة أو مضاعفتها أو  تجزئتها                 .  القيادات النسائية  

وبالتالي ال  .  الرجال والنساء إنما هي عملية  خاصة بكل مجتمع، بيئة أو حتى عائلة معنية بها                   
 . يوجد درب واحد لتقدم النساء، آما ال يوجد أسلوب واحد صحيح للتقدم االقتصادي أو السياسي

 
والنساء، الفقراء   ل   اجرقيادة التي تخدم ال      لا  يأ  �م المبدأ الثالث على أن القيادة الجيدة                ويقو

ويتفادى هذا النوع من القيادات       .  شاملة وتشارآية وأفقية      هي �واألثرياء، األقوياء والضعفاء     
ي فالجديدة االفتراض المسبق أن بعض األفراد أو الفئات يملكون الحق أو السلطة الطبيعية                         

ارات أآبر هموار س من ذلك  ترتكز على أفك   كالع  إن القيادة على  .  خاذ القرارات عن اآلخرين   تا
آما وأنه ال يمكن فصل المهارات        .  ممكن من األفراد وأن تكون مالئمة للظروف القائمة           عدد  

القيادية عن مهارات إنشاء العالقات حيث أن قيمة وإنتاجية المرأة القيادية تعتمد على نوعية                       
  أو صفات المرأة   خصائص ل دةحدوال تتوفر الئحة م   .  تفاعلها مع معاونيها أو داعميها أو أتباعها      

لية في مختلف الظروف، إال أنها تتمتع بشكل عام بالقدرة على اتخاذ القرارت                         لمثاالقيادية ا  
الحاسمة وبعد النظر والرؤية، وتتعاون مع اآلخرين من أجل تحقيق األهداف الديمقراطية                           

ا منإذ أهدافها     ها لتنفي  مدعت ت  آما وتعي القائدة الجيدة أن المنهجيات والسبل التي               .  والمساواتية
 . ها األهداف ذاتهاهميتتساوي بأ

 
فإن .  ر المبدأ الرابع أن القيادة الشاملة والتشارآية واألفقية ترتكز على التواصل الفّعال                    تبيعو

آيفية تواصل األفراد مع السلطات، أو آيفية تواصل األهل مع أوالدهم، أو آيف يتواصل                             
وفي زمن تشكل   .  غيرضمن عالم ص    ةيفاعالت قياد لة عن ت  ث أم لالزمالء مع رؤسائهم إنما تشك     

فيه المعلومات السلعة األثمن، ومن يملك القدرة على إنتاج وتوزيع المعلومات إنما يمتلك القوة                  
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األعظم، فإن القيادات النسائية تعتمد على قدرتنا في نشر المعلومات واألفكار والمناظير فيما                     
ى غرار القيادة الجيدة على     د عل تواصل الجي لا  ويرتكز.  ًاارجي أيض لخ ا لمبيننا وإيصالها إلى العا   

إضافة إلى ذلك، فإن وصول النساء         .  آيفية التخاطب فيما بيننا والعمل سويا واتخاذ القرارات           
إلى وقدرتهن على التحّكم المنتج على وامتالك تقنيات التواصل يؤثر تأثيرًا عميقُا على إمكانات               

 . واصل العالمي التتناميًا في ومتلعب دورًا بارزًات ياقنالنساء القيادية ذلك أن الت
 
 

 ات يلغاا
 
ستعمال اهي    "دليل تعّلم النساء على القيادة    :  ل إلى الخيارات  صلتوا"غاية من إصدار آتاب     الن  إ

وعلى عكس أدّلة التدريب األخرى التي      .  هذا الدليل آوسيلة تعّلم وتعريف على التدريب القيادي       
مناصب السياسية أو إدارة الشرآات أو التهندم لتحقيق النجاح، فإن لح لّش التر "آيفية"ترآز على   

ويهدف إلى تمكين القارئة أو        .  هذا الدليل يعالج قضايا تمكين النساء واستراتيجيات التواصل             
المشارآة في ورشة التدريب على أن تحدد لنفسها أفضل سبل التواصل، واإلنصات، والتوصل              

علم في العمل والمنزل وضمن        الت عاية مشارآات رو   المعاني المشترآة   ثاحدستإلى اتفاق، وا   
 . مجتمعها

 

  افدألها
 
صدار هذا الدليل بالتعاون الوثيق بين مجموعة آبيرة من القياديين السياسيين، ومديري                إرى  ج

 ١٥من  روا  ين التنمويين من رجال ونساء اختي     طناشلمؤسسات أهلية وباحثين، وأهل القانون، وا     
وقد حددنا هدفنا باستحداث أداة يمكن استعمالها في مختلف المجتمعات، وتعزيز مشارآة              .  ةدول

المرأة والقياديات النسائية في مختلف دوائر التفاعل الداخلي االجتماعية وفي عمليات اتخاذ                       
مل مع  لتعا عادلة ومتوازنة ل    طوري استحداث ش   ف آةارأما الغاية األساسية فهو المش     .  القرارات

إن القيادة النسوية آما المشارآة النسائية أو سلطة النساء ال تعني فقدان             .  جال والنساء عالمياً  الر
 . إن القيادة الحقيقية تؤدي إلى خيارات أعظم للجميع. الرجال للقيادة  أو المشارآة أو السلطة

 
 

 بنية الدليل 
 

 اإلطار  -"أداة للتعّلم التواصلي     القيادة آ :  مقومات القيادة   "�يحدد الفصل التالي من هذا الدليل         
و يتمحور هذا الفصل حول أسس نوع         .  العام للدليل  هو موجه إلى الميّسرات بالدرجة األولى           

ا ذي ه لوي.  جديد من القيادة األفقية و الديمقراطية و التي تشرك الجميع و تمّكن المرأة خاصة                    
 فقط في تيسير جلسات التعّلم على    دريبية، وهي مفيدة  ليس     الت تيسير الدورات لالفصل توجيهات   

القيادة المدرجة في الدليل، لكنها تستعمل أيضًا بشكل عام آمرجع لتيسير أي نوع من                                       
وتغطي جلسات التعّلم اإلثنتا عشر الواردة في الدليل مسائل قيادية تنموية تمتد من              .  االجتماعات
اث وتعزيز المؤسسات من خالل      خصية إلى استحد   الش ات القيادية ينا لتعزيز اإلمك  تاستراتيجيا

 .تطوير نماذج القيادة األفقية
القائدة /نه ليست هناك مجموعة وحيدة محددة من الصفات والخصائص لتحديد القائد                 ايث  حو  
لقد صممت عملية التعّلم المعتمدة في       .  ارات القيادية هالم  ة ، فليس هناك أسلوب واحد لنقل      /الجيد

. شارآات في ورشة التدريب    الم/ة ورشة التعّلم  والمشارآين      يسرن م خصيصًا لتمكي   ليهذا الدل 
وبالتالي فقد صّممت جلسات التعّلم المعتمدة آدليل فقط ويمكن بالتالي تغييرها وتعديلها حسب                    

ل جاورمثاًال على ذلك، يضم دليل التعّلم  سير حياة نساء                 .  حاجات المجتمعات التي تستعملها    
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تأمين مضمون ونقطة انطالق للنقاش خالل           هدف   بعض المؤسسات     ب  حنافذين وقصص نجا    
غير أنها فقط حفنة من األمثلة مختارة من بين العديد من الحاالت األخرى التي                 .  جلسات التعّلم 

وبالتالي فإننا نشجعك على     .  المؤسسات اللواتي  يمكن أن تخدم الهدف نفسه         أو  /تضم األفراد و  
 بتلك التي تعتبرين أنها أآثر مالءمة مع البيئة دليللص الواردة في ا لقصير الذاتية وا  لس ا الاستبد
 . المحلية

 
وتنظر الجلسة األولى من الجزء       .  ع جلسات التعّلم الواردة في الدليل على ثالثة أجزاء             وزتتو

ئص التقليدية  الخصالتعريفات المتنوعة و   افي    " الذات للصفات القيادية     رطويت"األول بعنوان    
تساعد الجلسة الثانية من هذا الجزء القارئة أو المشارآة في ورشة                    و.  ر التقليدية للقيادة    يغو

وترآز الجلسة الثالثة على آيفية      .  التعّلم على التعّمق في إمكانياتها القيادية الخاصة والشخصية         
رؤية لن لتحويل هذه اهفسأنإطالق القياديات لرؤية معينة أو فكرة أو وحي محدد وآيف يتحّدون         

وترآز الجلسة الرابعة   ".  صل مع اآلخرين  التوا"دور الجزء الثاني حول      يو.  سإلى عمل ملمو   
 المشارآات في     تمن هذا الجزء على استراتيجيات التواصل القيادية الشخصية واستراتيجيا                

ات هجوشرآاء يقدمون       مع نوتعالج الجلسة الخامسة قيم التسوية والتفاوض والتعاو          .  الورشة
ت؛ أما الجلسة السادسة فتتطرق إلى استراتيجيات تمكين               ل تحقيق الغايا    ن أج  نظر مختلفة م    

وقد أطلق على الجزء الثالث عنوان        .  األخريات بحيث يكون لقيادة الفرد وقعا آبيرا ومستديماً          
 وظفو الجمعيات مها  دتطرق في جلسته السابعة إلى السبل التي يعتم        ي و ،"إقامة شراآات للتعلم  "
تعالج الجلسة الثامنة عملية تطوير خطة عمل جمعية         و.   مشترآة لى رؤية عضاؤها للتوصل إ  أو

ما، وتنظر الجلسة التاسعة إلى سبل االستفادة من مواطن القوة الفردية ومنهجيات تنمية                                 
 رةاشلعأما الجلسة ا   .  ين واألعضاء والناخبين في الجمعية        /المهارات المختلفة لدى الموظفات      

دف وتحديد  اله/ات بما في ذلك صياغة الغاية     تراتيجيات التعبئة داخل المؤسس   سا  فتناقش عناصر 
وتطرح الجلسة الحادية عشرة        .  ات المناسبين واستعمال الموارد المتوفرة بفعالية            /الموظفين

وتعالج الجلسة الثانية   .  استراتيجيات شراآات التعاون الفّعالة بالتنسيق مع حمالت حقوق المرأة          
  .ختلفة إلنجاح عملية التعّلمملاعشًر المعايير 

 
 مالحق الدليل أفكارًا عن تكتيكات تعّلم  بديلة واستراتيجيات لتعزيز التواصل بين                                 دمتقو

المشارآين والمشارآات في ورشة العمل وذلك بهدف المساعدة في تصميم ورش التعّلم                                
نقاشات  ال رشات التعّلم لبدء  وتعملها ميسرات   سي ت تالئحة بالوسائل ال  )  أ(ويقدم الملحق   .  العادية
وتشجع ميسرات ورشات التعّلم على اعتماد المرونة في .  رة اهتمام المشارآين والمشارآات   وإثا

اختيار بنية التعّلم فيعّدلن هذه المنهجيات واالستراتيجيات حسب ما يتماشى والمجموعة                                
أما .  ر ذات الصلة   يغ   النافعة أو   ير غ ئلالمشارآة في ورشة التعّلم ، ويتخلون عن تلك الوسا             

 فيتطرق إلى االستماع التشارآي ويقدم مقترحات لعملية إنصات فّعالة وحوار                       )ب(حق   المل
 . منتج
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 :قياديلس اح األساس لبناء الرةجاح
 

 صلي  تواة القيادية آتدريبمليلعا
 
 
 

 مهناز أفخمي قلمب
 
 
 ونرآز على النساء حيث أنهن.  هذه الدليل قضايا النساء والقيادة في زمن ثورة المعلومات   لجعاي
قد أقصين من العمليات التي صاغت حياتنا في الماضي،           )  يشكلن غالبية سكان األرض، ب     )  أ
عمليات في المستقبل إذا أردنا أن نوِجد عالمًا            لا  همية في هذه   أثر  آيجب أن يلعبن دورًا أ      )  ت

ل ونرآز أيضًا على القيادة حيث أن المرأة القائدة تؤثر وتدير دفة المستقب               .  أفضل لنا وألوالدنا  
ونرآز على . الحرية والمساواة والعدالة والوفرة والسالم للجميع:  نحو األهداف التي نصبو إليها    

 بنى وحدود التنمية االقتصادية والعدالة              تصيغ  يالت  نها القوة المسيرة      أل  اتومتقنيات المعل  
 . االجتماعية والحرية الفردية في القرن الواحد والعشرين

 

 
  ينة والمعلومات والتمكألمرا
 

 المرأة إلى السلطة محدودا  صولوما زال 
 
ال أنها ال تزال دون     إ.  رةيت نسبة مشارآة المرأة في شؤون مجتمعها خالل السنوات األخ           فعرتا

فمشارآة المرأة في المناصب     .  المستوى الذي يجب أن تصل إليه في المجالين العام والخاص             
في آسيا   %  ١٠في أفريقيا و    %  ١٣،   في الدول المتقدمة    %  ١٨اإلدارية ال تكاد تصل إلى            

إن النسب المسجلة في أفريقيا وآسيا على ضآلتها هي ضعف األرقام التي سجلت               .  ١والباسيفيك
ى مستويات اتخاذ       أعل   مشارآة النساء في        لازوال ت  .  صرمةمنال  خالل السنوات العشرين     

٢٠٠٠أنه في العام    ونذآر على سبيل المثال     .  القرارات االقتصادية ضئيلة جدًا حتى في الغرب      
 شرآة عامة في       ١٠٠٠، سّجل وصول امرأتين فقط إلى مناصب اإلدارة التنفيذية في أهم                       

ء في لنساويتكاثر وجود ا. سنجل على أساس المعاالويجري تقسيم العمل في . ٢الواليات المتحدة
رجال في   مواقع األعمال المكتبية البسيطة وقسم المبيعات والخدمات المنزلية بينما يكثر ال                        

 ساعة أآثر من الرجل أسبوعيا، إال        ١٣وتعمل النساء في العالم آحد وسطي         .  الصناعة والنقل 
عن تقل لعمل نفسه أجورًا  ا  ليتقاضين ألج و   أ ب،أن عملهن غالبًا ما يكون مجانيًا أو غير محتس        

فقط %  ٣وتشغل النساء في نظام منظمة األمم المتحدة           %.  ٤٠أو  %  ٣٠أجور الرجال بنسبة     

                                                 
األمم المتحدة،  :توجهات و احصاءات، نيويورك     :  ٢٠٠٠ األمم المتحدة، النساء في العالم              ١
 .١٣٠.ص
 ١٥نيوز وورلد ريبورت، .اس. لمارسي ماآدونالد،يو��A Start-up of Her Own  من  ٢
 ٢٠٠٠مايو /أيار
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من %  ٤٢من المناصب اإلدارية العليا، مقابل        %  ٨من المناصب اإلدارية رفيعة المستوى، و       
ي استعداد لتلبية   أ  نمات حتى اآل  كولح ا ولم تظهر .  ٣مناصب الخدمة المدنية  الدنيا المتخصصة     

 . ت النساء من التدريب المهنيحاجا
 
جتماعية أو الدين أو العالقات     ة ظرف تاريخي معين آالعادات اال     جنتي ت الفوارق الجندرية  تأم  ل

تعقيدات     وتدرك غالبية النساء  .  االقتصادية أو القوانين،  بل أتت نتيجة لمجموعة من المسببات           
آما وتعي النساء أيضا      .  ن ظلمًا من تحقيق أهدافهن في الحياة          حرمه االجتماعي الذي ي     ماظالن

ن المشاآل التي يواجهنها ال تقتصر          وتعتبر النساء حاليًا أ     .  أنهن يشكلن جزءًا من هذا النظام         
على آيفية التعامل مع الرجال بل تتعداها إلى آيفية المساهمة و إعادة بناء نظام اجتماعي وقع                    

ويزداد الضغط على النساء في القرن الواحد والعشرين حيث يقع       .  ضحيته الرجال و النساء معا    
مل على تحقيقها من خالل مشارآتهن         على عاتقهن تحديد شكل الحياة الجيدة واإلنسانية، والع            

 ٤ثًالول االسكندنافية م  دلاجتمعات، آ لم ا عضونعرف أنه في ب    .  الفاعلة في عالم متكامل ومعقد      
احة السياسية، أصبحت العالقات الجندرية وبشكل           الس نساء بأعداد آبيرة على     لتتواجد ا   حيث

ي جميع أقطار العالم المشارآة        وعلى النساء ف   .  عام العالقات االجتماعية أآثر عدًال ومساواة         
وهذا الواقع  .  بصورة أآبر في قضايا مجتمعاتهن الخاصة بهدف أداء دورهن على أآمل وجه                

 .  النساءنمكيتيترجم ب
 
  دولي رسمي يقر حاجة النساء إلى التمكين قتفاا
 
 وهذا اإلجماع الذي أفرزه      .   اآلن إجماع دولي رسمي حول الحاجة إلى تمكين النساء                  كهنال

 ينعكس بوضوح في      ١٩٩٥المؤتمر الرابع للنساء الذي نظمته األمم المتحدة في بيجين عام                    
 :وتنص وثيقة مؤتمر بيجين على ما يلي. مسودة عمل المؤتمر

 
إن أرضية العمل هي جدول زمني لتمكين المرأة و تهدف إلى إلغاء المعيقات القائمة أمام                            "

الحياة الخاصة والعامة  من خالل المشارآة المتساوية        مشارآة النساء الفّعالة في جميع مجاالت       
ة رآشاومفاد هذا أن مبدأ م         .  والكاملة في صناعة القرارات االقتصادية والثقافية والسياسية              

 الرجل والمرأة في المنزل ومرآز العمل وعلى نطاق             بين ؤولية يجب أن يتحقق    سملالسلطة وا 
ساواة بين الرجال والنساء حقًا من حقوق                وتشكل الم  .  أشمل في المجتمع الوطني والدولي          

 اإلنسان وشرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة االجتماعية، ومطلبًا  حيويًا لتحقيق المساواة والتنمية                      
ة على المساواة بين الرجال والنساء إحدى شروط         رتكزشراآات المعّدلة والم  لا  وتشكل.  مسالالو

وبالتالي فإن االلتزام الدائم والطويل المدى      .  شريالتنمية المستدامة المتمحورة حول العنصر الب      
يكتسب أهمية آبرى بحيث يتمكن الرجال والنساء من العمل سويًا لتحقيق مصالحهم ومصالح                   

وترآز خطة العمل     .  القرن الواحد والعشرين    يات    وأيضًا لمواجهة تحد      ،مه ومجتمعات  همدوالأ
ترآة من الممكن مخاطبتها من خالل            المنبثقة عن مؤتمر بيجين على أن للنساء همومًا مش                  

 وتحترم.  التعاون والشراآة مع الرجال ألجل تحقيق هدف المساواة الجندرية  في أقطار العالم                 

                                                 
األمم :توجهات و احصاعات، نيويورك: ٢٠٠٠  األمم المتحدة، النساء في العالم  ٣

 .١٦٧.المتحدة،ص
س النيابي السويدي أول المجالس التي تتعادل فيها أعداد ، أصبح المجل١٩٩٥في العام   ٤

وانعكس الحقًا واقع التوزيع السياسي الجديد للقوى في سياسات . األعضاء الرجال والنساء
 . الرعاية االجتماعية والبيئة والمصاريف العسكرية مثًال
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ء، وتقّر بأن بعض الفئات تواجه أنواعًا محددة من          لنساتقّدر التنوع الهائل في أوضاع ا      و  طةلخا
 . ٥العراقيل تعيق عملية  تمكينهن

 
 
 تقود مسار النظام العالمي المتغّير ت المعلومات اقنيت
 
ثورة المعلومات بتغيير طبيعة السلطة فقد تحولت المعلومات والمعرفة إلى دعامات                          م   قوت
وقد نتجت عن    .  وعالقات اإلنتاج على حد سواء      تاج  الحديثة حيث تتحكم بوسائل اإلن        تاقدرلل

ورفعت الجميع إلى مصاف    تقنيات التواصل الحديثة سيطرة تامة للوقت، فاختصرت المسافات           
وجعلت تقنيات المعلومات التواصل العالمي بسهولة التحادث محليًا، مما أرغم                      ".  الجيران"

. وافق ومتطلبات التنافسية العالميةث تتى إعادة النظر في توجهاتها بحيلعت  آاشرالحكومات وال 
دول األعضاء لها     وترتبط هذه األخيرة بمتطلبات العدالة المحلية لتشكل نقاط ضغط على ال                      

هذا النظام الجديد و الذي يطلق عليه اسم العولمة، قد أفرز شكال جديدا من العالقات                           .  ثقلها
مل للبشرية الويالت أو         ن يح  ًا عّما إذا آان الوضع الراه             حاليد   آويصعب التأ  .  والسلطات
مستقبل الواعد  لكن من المؤآد أننا في حال عجزنا عن تطويع التقنيات المتطورة فإن ال             .  البشائر

وحيث أن تقنيات المعلومات      .  سوف ينزل بنا معتمًا  دون معرفة أو مساهمة أو موافقة منا                      
يقدم للنساء فرصًا جديدة سوف ة، فإن القرن الواحد والعشرين ينكيتمص الحديثة تترافق وخصائ  

 . شرط أن تكن على استعداد لالستفادة منها
 
 
 ت المعلومات معقدة وخطرة اقنيت
 
 التقنيات التي تسّير االقتصاد العالمي الجديد على دوافع ذاتية وهي متعددة األوجه                                مدعتت

. ها حجم تكتسب قدرات متنوعة آلما ازداد       وديدة  جومعقدة، تنتقل عبر الحدود وتتخذ أشكاًال            
فتخلق بالتالي شروطًا جديدة تتطلب تعديالت مناسبة سواء من األفراد أو من المجتمعات                               

 يستفيد األفراد والمجموعات والدول األآثر استعدادًا للتعاطي مع هذه التقنيات               وسوف.  والدول
نيات أو غير المشارآين في          قتاله   هذأما غير المّطلعين على          .  من ثمارها أآثر من سواهم         

فالتقنيات الجديدة ال تعير        .  تها وصياغتها أو نشرها فسوف يعجزون عن المنافسة                 ماالاستع
اعتبار وال تلبي بالتالي الحاجات اإلنسانية إال في حال طّوعناها وسّخرناها            المعاناة البشرية أي    

. تها معادية للضعف البشري    عيطب ب هاوحيث أن تقنيات المعلومات توّلد السلطة فإن         .  لهذه الغاية 
بل يجب  يتوجب    .  ولن تفيدنا الشكوى و التوسل  في هذه الحالة في التغلب على آثارها السلبية                

  السبل والوسائل التي تمنحنا المهارات الكافية لتطويع هذه التقنيات وقولبة قواها                      علينا إيجاد 
م وثقافة، إال أننا يجب أن       يلتعة  كلإن الوضع القائم هو في األساس مش        .  وتسخيرها الستعماالتنا 

من ناحية سياسية في حال أردنا التغلب عليه، أي بمعنى آخر علينا أن نؤّمن نوع القيادة                 لجه  نعا
 . الذي يرتكز على التوافق المشترك ويؤدي إلى القرارات المشترآة

 
 
 
 
 

                                                 
اعالن و أرضية عمل : تقرير المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة، ميثاق األلفية الجديدة   ٥

١٩٩٦فري هاند بوآس،:سانتا روزا، آاليفورنيا) ١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٥-٤بيجين،(بيجين 
  ٨-٧. ،ص
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 ت المعلومات تؤمن مدخال لمستقبل أفضل للجميع اقنيت
 
ية والتوافق، وهي     قيادي اآتساب المعرفة والتقنيات ال        ف  اعدنالتقنيات المعلومات أن تس      ن   مكي

ويمكن نقل تقنيات المعلومات     .  هاالعناصر التي نحتاجها في عملنا لتحقيق الحياة التي نسعى إلي            
الجديدة بكلفة متدنية تقريبًا إلى جميع أقطار العالم بهدف دعم السياسات الوطنية والعالمية التي                  

وقد أدخل .  المؤثرة في حياتهماراتالمحرومة من المشارآة في القر تعاتممجتساعد األفراد وال
وبالتالي فإن القرن الواحد          .  قنياتالقرن العشرين تطورات هائلة في قطاعي العلوم والت                     

وقد منحنا التطور العلمي      .  والعشرين يقدم إمكانيات تحقيق تحسينات استثنائية في حياة البشر              
 مستوى معدالت توقعات    ورفع من األمراض الخطيرة والمميتة      ديعدالى  القدرة على القضاء عل   

 يمكننا اآلن التحول إلى الخلق            .الحياة، وتغيير طبيعة العمل، وتأمين العيش الكريم للجميع                
ويمكننا .  والتجميع ونقل المعلومات والمعرفة إلى بقاع العالم بسرعة آبيرة وبكلفة متدنية نسبياً               

نموية في الماضي وذلك لغياب      الت ة التي أعاقت العديد من الجهود     يسساأل ا أيضًا تخطي المشاآل  
 . التفاعل و التواصل  في الوقت المناسب

 
  تقليص الهوة الرقمية ة إلىجلحاا
 
لرغم من آل ما سبق، ما فتئنا نواجه هوًة في المعلومات الرقمية، وهي هوة  نتجت عن                      ا لىع

مات والمعرفة وعدم المساواة في المقدرة على استعمال           ومعللعدم المساواة في الوصول إلى ا        
. لمساواة بين الجنسين  هذه المعلومات وهذه المعرفة في التنمية، وفي تحقيق الحرية الجندرية وا            

فآالت الكمبيوتر المتوفرة في الواليات المتحدة تتعدى في أعدادها اآلالت المتوفرة في العالم                       
ل الرجال إليها، وبشكل خاص       وصو  إلى التقنيات الحديثة فيقل عن       ءاسالن  وصول  أما  .٦أجمع

 . في الدول النامية
 
ن هذه الدول، إلى مجموعات السكان           ن تصل هذه التقنيات إلى الدول الفقيرة، وضم                أ  جبي

يجب أن يتوفر استعمال شبكة اإلنترنت لجميع             .  المحرومة وبشكل خاص للسيدات والفتيات        
لها باإلضافة إلى أدوات ترتبط        تعما تأمين اآلالت والتعّلم على اس         كلذفي     سكان األرض بما    

يجب أن تتحول     .  محليةبالثقافة المحلية واللغة المحلية وترتكز على مواصفات المجتمعات ال                
المجموعات المهمشة والمحرومة في العالم إلى مستهلكين لهذه التقنيات المطورة في مكان آخر               

ف يزداد ثراؤنا إذا سو. ممعرفة التي يستعملونها مع سواهلاق خلن لكن أيضًا يجب أن يتمكنوا م 
ي االنفتاح على الغير      إن مواجهتنا تحد   .  شارآنا في تنوع الخبرة والحكمة البشرية في العالم             

. وضم الجميع، فإننا سنمهد الطريق لعالم يتمتع فيه البشر بالكرامة والرفاه والمساواة والعدالة                   
 . فيه لن يكون مصدر فخر لناعيش  التحديات، فإن العالم الذي سنهذ ههةاجأما إذا تخلفنا عن مو

 
 

 ات التعّلم عجتم مالقيادة و
 
وقد يكون مرآز إصدار       .  ّظمة هرميًا وموجهة لتلقي األوامر        غالبيتنا في مجتمعات من      ش   عيت

مي وتن  فالنظم اآلمرة تنمو   .  األوامر في المنزل أو المجتمع أو المعترك السياسي أو االقتصاد               
لوقت نفسه نظامًا هرميًا من خالل النظام السلطوي الذي          في ا ثقافة الخضوع التي تدعم وتخفي       

وفي غياب السلطة،   .  ريع العالقات اآلمرة من خالل القبول      وتلعب السلطة دورًا في تش     .  تدعمه

                                                 
: ، نيويورك١٩٩٩تقرير التنمية البشرية  (UNDP) ،   برنامج األمم المتحدة االنمائي ٦

 .٦٢.،ص١٩٩٩أوآسفورد،
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وع نل اذا هوبالتالي فإن. يتحول العناصر المعنيون بالعالقات اآلمرة إما إلى متسلطين أو خانعين        
ال بل إننا نفتش عن نوع مختلف من                  .   الذي نسعى إليه       لنوعمن العالقات ليس بالتأآيد ا          

ء ليس بصفتهم أشياء في الوظائف المجتمعية حيث يأمر         المجتمعات حيث يتعاون الرجال والنسا    
 لى إ إننا نتطلع .  البعض ويطيع البعض اآلخر وإنما آكائنات تتواصل فيما بينها تواصًال حقيقياً               

 آائنات حقيقية تتطلع إلى بعضها البعض من أجل الترابط لنمويادة في مجتمع تعّلمي  آوسيلة   قلا
 . ذه المجتمعات التعّلمية، علينا أن ننطلق من مواقعنا الحاليةإال أنه لبلوغ ه. والهدف المشترك

 
ام ه  ف هد قتنم عن النشاط والعزم والقوة المستخدمة في تحقي        "  القيادة" الغالبية أن مفردة      برعتت

ومن خالل هذا التعريف فإن     .  اه/إقناع الغير بتنفيذ أوامره   على  ة عنصر قادر    /فالقائد.  وأساسي
م في أفضل المواقع للقيادة، غير أن الواقع الحقيقي يختلف عن هذه                          األفراد في السلطة ه       

ل الصورة، فقد أظهرت التجارب أن غالبية األفراد في السلطة ومنهم اآلباء وأرباب العم                             
من جهة أخرى فإننا غالبًا ما أحسسنا أن بعض                  و.  دةالكين والمهنيين وغيرهم ليسوا قا        المو

ر ذي شأًن هم بطبيعتهم قياديين ألنهم قادرون على التأثير            األفراد ممن يتواجدون في مواقع غي      
فهل أن القيادة هي صفة شخصية؟ هل هي صفة يمتلكها بعض األفراد دون                            .  على بيئتهم  

 ؟ ماهسو
 
 

 ادةالقيات التي ال تندرج في خانة فالص
 
اللها بدء بتحديد الصفات التي ال تندرج في خانة القيادة هي إحدى الوسائل التي من خ                          الن  إ

يتفق :  فلنبدأ باألبرز .  يمكننا استهالل الحديث عن القيادة من حيث عالقتها بالتواصل والمعاني              
فمن الممكن إآراه الناس      .  دة ليست القدرة على استعمال القوة أو اإلآراه           القياالجميع على أن      

بنه بالعقاب  فالوالد يهدد ا  .  على تنفيذ ما نطلبه منهم من خالل تهديدهم بعقاب أو حرمان معين                
والمسؤول في العمل يهدد     .  في حال رسب هذا األخير في دروسه أو أهمل مهامه في المنزل                 

وقد نعتبر هذه     .  داءها المهني  ت أ  مكافأتها المالية إال في حال أحسن           رة   دصاالموظفة لديه بم    
. التصرفات ردود فعل سلبية على بعض الظروف التي من الممكن تفاديها باستعمال القيادة                        

الوالد مثًال أو المسؤول في العمل قد يستغنيان عن هذه التصرفات في حال اعتمدا التواصل                       ف
 .  من التفاهمعلىأى الفّعال للتوصل إلى مستو

 
 أن القيادة تختلف عن السلطوية إن في شكلها التقليدي آسلطة الوالد على                  مثلةلنا هذه األ   د  ؤآت

 الرئيس على مرؤوسيه في مؤسسة ذات نظام              أوالده، أو في شكلها الرشيد القانوني آسلطة            
حق والده في   ب  هرووقد يطلب الوالد خدمة من ولده وقد ينفذ الولد هذه الخدمة فقط لشع                .  هرمي
دة بتنفيذ تعليمات رئيسه التي تندرج ضمن حدود سلطته، اعتبارًا                 س عا ويقوم المرؤو .  طلبها

وتجعل هذه  .  مارسة السلطة الشرعية   وهذا ما نعنيه بم    .  منه بحق رئيسه في إصدار التعليمات        
 . األخيرة استعمال القوة غير ذي ضرورة إال أنها ال تزال مختلفة عن القيادة

 
 األفراد يتمتعون بشخصيات فّذة تفرض              بعض  نعرف من خالل خبراتنا اليومية أن            حن   نو

ة ليست  غير أن الجاذبية الشخصي     .  االحترام والطاعة، وتؤثر جاذبيتها في غيرها من األفراد            
أما القيادة فهي قدرة التواصل . القيادة،  بل هي صفة شخصية يمتلكها البعض القليل دون سواهم

تقرون إلى الجاذبية الشخصية قد برهنوا على   ن يف فالعديد من األفراد الذي   .  للجميعفر  وتتوهي قد   
 . أنهم قياديين من الصف األول

 
أو القانونية أو الجاذبية الشخصية، وإن آانت جميع          دة إذن ليست القوة أو السلطة التقليدية           يالقا

دين في مراآز السلطة قياديين     جاوتموقد يكون األفراد ال   .  هذه العناصر أساسية في عملية القيادة     
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وبالتالي يجب التمييز بين المواقف القيادية وبين المراآز اآلمرة أو البنى                       .  قياديينغير   أو   
 . اآلمرة

 
 
 دة والتواصل القيا
 
فالقيادة تتطلب وجود شخصين على األقل تجمعهما روابط محددة         .  قيادة تترادف والتواصل  ال  نإ

وبالتالي فإن القيادة صفة من صفات التواصل، فالطريقة التي   .   يقود نع أ يفالفرد الوحيد ال يستط   
 ففي المنظمات الهرمية،    .  يقود بها الفرد مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بطريقة تواصله مع اآلخرين                  

فالمسؤول .  يجري تنظيم النظام التواصلي بطريقة عمودية إجماال، وهذه هي الحال في القيادة                 
ذ التعليمات ورفع التقارير عن      تنفيوسيه ويوجههم، ويقوم المرؤوسون ب     مرؤ  منيحدد مهام آل     

فعالية ويبدو للوهلة األولى أن هذا النظام ذا فعالية عالية، إال أنه على العكس بعيد عن ال            .  النتائج
 . حيث أنه يميل إلى اعتماد نوع العالقات التي ترفضها غالبيتنا

 
يًا، يجري خالله تبادل    مود نموذجًا مختلفًا، أفقيًا وليس ع      دمتعيلتواصل في مجتمع تعّلمي  ف       ا ماأ

وهو بعيد عن القوة أو السلطة، يرفض الهرمية، ويبرز دائمًأ على            .  المعلومات بين قطبين دائماً   
ويتبع نموذج القيادة في هذا النظام نموذج           .  يشارك فيه الجميع ويتعلم منه الجميع        شكل حوار    

طريقة أخرى، يكون الجميع    أو ب  جميعهم قادة أو أتباع محتملين،        وننيمعالتواصل حيث يكون ال   
قادة يتعاونون فيما بينهم لتحقيق الفكرة المشترآة حول القضية قيد النقاش، والنظر في                                    

ويتعاون الجميع لبلوغ معنى مشترآا، ورؤية      .  رة والقرارات التي يجب اتخاذها    الخيارات المتوف 
 . للحياة يتشارك فيها الجميع

 
خياليا للوهلة األولى، وقد يبدو بعيد المنال ذلك أننا معتادين            دي  دو هذا التوجه لمفهوم القيا     بد ي ق

منزل والمدرسة والعمل   على أشكال التواصل الهرمية فقط، وهي األشكال التي اعتدناها في ال               
 الجهد   لذب  اوهذه هي الطريقة التي نشأنا عليها، مما يفرض علين                .  وحتى في أماآن العبادة      

وما أن نتقبل أنه بإمكاننا التعلم والقرار معًا، ننطلق              .   القديمة اداتالحثيث للتحرر من هذه الع      
 . امستقبل أفضل لنا جميعبرحلتنا إلى عالقات مختلفة جذريًا وأآثر إنتاجية يتأتى عنها خلق 

 
 دة في مجتمعات تسودها المعرفةالقيا
 
ذه النقطة،  يد ه ومن أجل تحد   .  بنا إلى نقطة محددة       يدؤتقيادة هي عملية  تأثير، عملية           الن  إ

والرؤية تتعّدى  .  يجب أن نقدم هدفا أو رؤية محدد، وبالتالي فإن القيادة تتضمن تطوير رؤية                    
، و المثال األعلى، أو فكرة       "الجيد"، وتتضمن تصور عن ماهية       عملية تحديد هدف أو غاية ما      

ن  أ وبذلك، تكون  على القيادة الهادفة     .  وجه  لعن شكل العمل الذي نقوم به إذا قمنا به على أآم           
لكن آيف نحدد الهدف واالتجاه  ونتعرف           .  تعتمد على اتجاه محدد وإال خسرت صفة القيادة            

 جاح؟ هل يجب أن تتبع هذه العملية نموذج الهرم؟ على المعايير الضرورية لقياس الن
 
 نقاشدة العامودية، فإننا نحتاج إلى             ايقلاننا ننطلق من الشروط االجتماعية المرتبطة ب               أ  ماب

 . األفكار األساسية التي قد تساعدنا على تحقيق التحّول إلى القيادة في مجتمعات تسودها المعرفة
 
  مجتمعات التعّلممنظيت
 
لقيادة األفقية تعتمد على التبادل، ال يمكننا بلوغ الغاية المنشودة إال في حال توصلنا                    ن ا  أ يثح
 تدفق مستمر وما من غاية مهمة أو مقدسة              ل في فالغاية والوسائ .  رؤية ومعنى مشترآين     إلى
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لكن هذا ال يفيد أن ال يتمسك المشارآون والمشارآات          .  بحيث تبرر الوسائل المستعملة لتحقيقها    
هم أو يبخسون أهمية بعض الغايات المحددة، لكن تفيد باألحرى أن يعتمدوا توجهات                             بآرائ

إطار القيادة في المجتمعات المتعّلمة من      ألف  وقد يت .   النموذج الهرمي المعتمد    عن يًاتختلف جذر 
 : العناصر التالية
مأسسة التعّلم بالمرونة ويتغير بتقدم سير عملية            تسمي  :مرونة المؤسسة  .١

فتتحول المأسسة  :   ويتم بلوغ القيادة من خالل تفاعل المأسسة والتعّلم           .التعّلم
فالتعّلم حسب هذا الفحوى، ليس فقط عملية            .  إلى تعّلم والتعّلم إلى مأسسة        

تغيير لألفكار والمؤسسات، بل هي أيضا عملية تعديل مستمرة للعالقات بين           
ها عددا   آون دىعات التعّلم ، فإن المؤسسة يتع      مو في مجت  .  أعضاء المؤسسة 

من المكاتب المتصلة فيا بينها بالسهام المحددة للسلطة، بل تصبح تفاعال حّيا          
 . ومنّظما بين أناس حقيقيين

 
المأسسة آتعّلم والتعلم    "ل تحقيق هدف     جن أ م  :التوزيع المنّظم للسلطة    .٢

فإلغاء السهام   .  ، فمن الضروري توزيع السلطة بطريقة نظامية              "آمأسسة
 يفيد أن النظام القائم        بل ة ال يترجم بالضرورة بالفوضى، ال       طلسلل  المحددة

يرتكز على أفراد يتفاعلون فيما بينهم ويتشارآون المواقف والوعي                              
والمهارات التي تحث على الحوار وتنشر التشارك في المعنى بين                                  

 . المشارآين والمشارآات المساهمين
 

درة ق  ىلعالمتعّلمة     القيادة في المجتمعات             دعتمت  :االحترام المتبادل   .٣
المشارآين والمشارآات على التحادث فيما بينهم آأفراد متساوين وآائنات              

فالقيادة األفقية تضع على أعلى سلم أولوياتها التواصل بين األفراد              .  بشرية
 . ها/واالحترام المتبادل للشخص اآلخر وألرائه

 
عب لل تبقى وتبخر السلطة في المنظمة المتمرنة،  ب    ت ت ال  :القبول الطوعي  .٤

غير أنها ترتكز على القبول           .  دورًا أساسياًُ في تحقيق الرؤية المشترآة            
. الطوعي وليس على مجموعة محددة من القواعد أو على التهديدات بالقوة              

 . والسلطة في هذه الحالة غير منتدبة بل تبرز مع تقدم الحوار
 

 االعتبار     تأخذ المؤسسة التعلمّية بعين            :التفكير المنهجي الشمولي      .٥
 والصورة الكاملة    جزاءجزاء من جهة، والعالقات بين األ         ألا  نيالعالقات ب 

ك رويد  .  وتعمل على تطوير األنظمة التفكيرية المشترآة       .  من جهة أخرى   
المشارآون والمشارآات أن هويتهم وأعمالهم ال تكتمل إال من خالل النظر              

تيجيًا نتيجة   ارتسا   ويكتسب الحوار بعداً    .  إليها آجزء من الصورة الكاملة         
ط بين األهداف والموارد ضمن المضمون          بوير.  ةوعويارتباطه بالنظم الت    

 . المتغير للزمان والمكان
 
. ممكن تنظيم المجتمعات المتعّلمة  في مجموعة من األطر بما فيها المنظمات الرسمية                      لن ا م

مع لتواصل التي تتماشى    مية مهارات ا  سرلا  وبالفعل يعتمد معظم القادة الناجحين في المنظمات        
وتهدف هذه العملية إلى ضم العالقات الرسمية إلى العمليات المؤدية إلى . لمميزات المحددة آنفاً  ا

 . ظهور المجتمعات التعلّمية
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 يات العملية القيادية في المجتمعات التعلمّية قخالأ
 
 ادةبل تعكس القي   .    وامر إصدار األ   وأ  ةطبق وشددنا على أن القيادة ليست القوة أو السل              س قدل

وبهدف ممارسة العملية     .  طريقة التعاطي والتعامل مع اآلخرين ضمن إطار مرجعي محدد                 
القيادية في مجتمع متعّلم ، علينا أن نحدد اإلطار المناسب لها، على أن يتضمن النقاط التي سبق      

خصائص ل آالمواقف وال     امعور   غير أن تحديد هكذا إطار عمل، يفترض توف                  .  وذآرناها
لكن يجب التدّرب على هذه           .  ي من شأنها المساهمة في إنشائه واستدامته                والتواالستعداد   

الخصائص إذ تشكل جزءًا من عملية تنظيم التعّلم  على أنها قيادة أو على العكس القيادة على                        
تمعات يادية في المج  الق  يةونطلق على هذه العملية ومخرجاتها تسمية أخالقيات العمل        .  أنها تعّلم   
 .التعلمّية

  
فبعض األفراد يعتقدون أن الناس بطبيعتهم آسولين ويصعب             .  ل عملنا بمالحظة بسيطة     تهنسل

بينما يعتقد  .  حثهم على العمل أو تحقيق النتائج إال من خالل ممارسة القوة أو الهيمنة عليهم                        
 إال إلى بيئة     ل، وال يحتاجون   معلل  البعض اآلخر أن الناس بطبيعتهم خالقين ومنتجين ومحبين           

ويبرز هنا اختالف آبير في      .  ث ال يتواجه حسهم الخالق مع أنواع المعيقات المختلفة            ة حي وّدي
فاألسلوب األول ينتج البنى اآلمرة     .  األسلوب، بل يظهرأسلوبان متناقضان في النظر إلى  العالم         

ويبدو جليًا  .  واصلار والت لحواع  ضمن النظام الهرمي، بينما ينمو الثاني في البيئات التي تشج              
ماتنا التعلّمية  تشجيع الخصائص الشخصية التي تؤدي إلى تحقيق األسلوب الثاني               منظ أن على 

لكن آيف نشجع تحقيق       .  وذلك إذا أردنا تشجيع األخالقيات القيادية في المجتمعات التعلّمية                 
 األسلوب الثاني؟ وما هي عناصر األخالقيات التي نبحث عنها؟ 

 
 أن ننظر إلى     ليناقفنا من اآلخرين مهم جدًا إذ ع         ون م إ  :آلخرينمواقفنا من ا   .١

علينا أن  .  اآلخر على أنه آائن بشري حقيقي وآامل ينوي تحقيق األعمال الخيرة             
نقتنع أن اآلخرين يرغبون في تعلم آيفية تحسين أنفسهم والعمل ليس فقط من أجل           

أن نعي أنهم        بجي  .المكافأة أو الشهرة الشخصية إنما من أجل العمل بذاته                     
قد ال يؤثر .  ن ُيعترف بهم آأفراد وآائنات بشرية آاملة      ون أ يرغبون أآثر ما يرغب   

موقفنا على ماهية اآلخرين، إال أنه يوحي بأي نوع من األفراد نحن أو إلى ما                         
علينا أن نرفع ذاتنا فنسيطر على أنفسنا ونتواضع وننفتح على                .  نصبو أن نكون   

 . لمرونةد امعتلم وناآلخرين ونصبو إلى التع
 

ونعني بالقيم   .  صحيحة ونلتزم بها     م ال   أن نرعى القي       الينع  :االلتزام بالقيم      .٢
الصحيحة المثل العليا التي تحملنا على تخطي أنفسنا واإليمان بإمكانية العمل                        

ويعطي االلتزام بالقيم معنى لعملنا      .  سويًة لنحّول العالم إلى مكان أفضل نعيش به         
بط نتائج عملنا بغايات أسمى            ر  لالى النشاطات القائمة من خ           التعاوني يتعدّ  

 . ه نمثل قضايا تتخطى آياننا الفرديوب. لوأشم
 

 األخالقيات القيادية في المجتمعات     بتطلت  :الحساسية إلى حاجات اآلخرين      .٣
. التعلمّية ليس فقط أن نخدم بعضنا البعض، لكن أيضًا أن نرغب بخدمة اآلخرين               

الرغبة بخدمة      لكن  ٧قيادة يعرف عامة بالقيادية الخدومة              وهذا النوع من ال        
اآلخرين وحدها ال تكفي إذ علينا أن نتعلم آيف ننتبه إلى ونستشعر حاجات                              

                                                 
 Insights on Leadership: Service, Spirit and Servant  راجعي الري سبيرز، ناشرون،  ٧

Leadership ،)جون :، نيويورك)الحدمة والضيافة والروح والقيادة الخدماتية: انظر في القيادة
 .١٩٩٨ويلي،
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طف فنضع أنفسنا في موقع         التعاوبالتالي يجب أن ننمي قدرتنا على             .  اآلخرين
المسبقة لذا يجب أن نتخطى األحكام       .  ها/اآلخر ونتعلم أن نرى العالم من منظاره        

ادى األحكام المتسرعة ونتقبل التنوع، ونسيطر على غضبنا ونقّيم                 فونت  والنفور
 . اإليجابيات المتوفرة لدى األخر ونتعرف على المواهب ونسامح

 
 تعّلق أخالقيات القيادة :قياس اإلنجازات من حيث تنمية الطاقات البشرية       .٤

غير أنها ال تعتبر       .    قةفي مجتمعات التعّلم أهمية آبرى على اإلنجازات المحق              
العمل أنجز بصورة مرضية إال في حال جرى تعزيز األطر المناسبة لتحويل                       

وتقيس بالتالي اإلنجازات واإلنتاجية على أساس القيمة المضافة           .  القيادة إلى تعّلم   
 وتعتبر أن استحداث         لثقةرآز بذلك على ا        تو.  يةشرعلى تنمية اإلمكانيات الب        

حماس لدى األعضاء والعضوات المشارآين هي  الطريقة           الموثوقية والصدق وال  
 . األفضل لزيادة اإلنتاجية

 
 األخالقيات القيادية في مجتمعات التعّلم على التحمل و         ز ترآ :الصبر والمثابرة  .٥

ا في حال   لذ.  فال أحد يمكنه أن يتعّلم أو يعّلم ما لم يكن قادرا على التحّمل              .  الصبر
ي الصحيح في مجتمعات التعّلم، علينا أن نتعلم آيف             أردنا تحقيق األسلوب القياد    

وليست الشجاعة والتفاني والمثابرة سوى بعض  .  نواجه الصعاب وننمو في المحن    
 . ة الناجح/الخصال الحميدة التي يحتاجها القيادي

 
 ة المجتمعات التعّلمي   يف  ديةاب منا األخالقيات القي    لتتطو  :العمل ضمن فريق      .٦

فعمل المجموعات أو العمل ضمن          .  مو ضمن المجموعة    العمل والتواصل والن    
الفريق يتضمن احترام اآلخرين وتقدير التنوع والسخاء على المستوى الفردي،                 
والقدرة على حل النزاعات وجمع األفراد عند صنع القرارات وتنفيذها، وبناء                     

فالعمل ضمن فريق يساعدنا على تعّلم أسس القيادة          .  الفرق على مستوى المنظمة    
 . في مجتمعات التعّلم

 
عمل ضمن الفريق يعلمنا أسس القيادة في              لن ا  إ  :التعّلم في إطار الفريق          .٧

ويخدم عمل المجموعات في المنظمات التعلمّية وظيفة تثقيفية              .  مجتمعات التعّلم  
تتلخص بمساعدة المشارآين والمشارآات على تطوير تنمية النماذج الذهنية                        

ق ل اآتساب الفري    الخ   من  ةأسيس معان مشترآ    المناسبة التي تساعدهم على ت         
تصّورات وافتراضات    "النماذج الذهنية فهي عبارة عن                     أما.  ٨معلوماتلل

وقصص نحملها في ذهننا عن أنفسنا وعن اآلخرين و عن المؤسسات ونواحي                    
وهي أسس  .  لم من خاللها  العاذج آمناشير نرى     امن ال هوتعمل هذ ".  العالم المختلفة 
وبما أننا نتائج     .   التي بواسطتها نربط وقائعنا وقيمنا وأحاسيسنا             نظرتنا الثقافية  

الثقافات التي طالما آانت هرمية، فإن غالبيتنا تعتمد النماذج الذهنية المعادية                         
ية ا نحتاج إلى تنم        إنن ف  ليوبالتا.  لالفتراضات التي تقدمها المؤسسات التعلّمية           

إال أن تغيير النماذج الذهنية       .  كحتى تغيير هذه النماذج عندما تدعو الحاجة لذل          و
. عملية صعبة حيث أن النماذج متجذرة في أنفسنا ويندر استخراجها وتحليلها                      

وبذلك يساعدنا العمل الجيد للمجموعات على استخراجها من الوعينا وإخضاعها             
                                                 

استراتيجيات ووسائل لبناء :  العمل الميداني للمبدأ الخامسبآتي سينج وزمالئه، يترب ٨  
: منيةالتزاظر أيضًا جوزيف جاورسكي، أن). ١٩٩٤دوبلداي، : يوركوني (،مؤسسات تعّلمية

وارن ). ١٩٩٨ن، واشرن آوهلير -باريت : فرنسيسكو، آاليفورنيا سان (الدرب الداخلي للقيادة
دار : بردج، ماستشوستمآا (،دليل عمل حول القيادة: القيادة علمتبينيس وجوان غولدسميث، 

 ).١٩٩٧بيرسوس ، 
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ويتضمن اآتساب المعرفة    .  ورةالضرأو التعديل عند      ير  غيلتإلى التحليل وحتى ا     
اع الحوار التي تساعدنا على إنتاج عالقات التعاون، أي بمعنى              ضمن الفريق أنو  

. آخر التنسيق واالتحاد واآتساب حس تعاون يضع المجموعة فوق األفراد                            
ة لفختوالتعاون المطروح هنا ال يترجم بموافقة جميع األفراد على الطروحات الم              

 وتقدير   فيد أن األعضاء من خالل تعّلمهم على احترام                 بل ي  ال   .  ون استثناء  د
بعضهم البعض، فإنهم يساهمون في عملية سوف ينتج عنها مخرجات يمكن                          

 . اعتبارها مخرجات ممثلة للمشارآين والمشارآات جميعهم
 
 
  لتعّلم امعاتجتم يدي فمل قياعطار إ
 
 ي ف  ديةيالق ا  يةمللعية ا  لى تنم  إ  يمل يؤد  ع  راطإ  في  تااشقن  ق من  بسا   م  ليص آ  لخ ت  اننمكي
 : سيةساأل اطقاي النلي في ماو. ميةلتعّل امعاتجتملا

 
ًا يضأ  يغط ت فةعرلم ا بساآت ا ةليعم آ ديةيالق ا يةملع ال نإ  :شامال للنوع االجتماعي   .١

 ي ف اءنسال و لجالررك ا اشي  ن أ ضترتف ف ليةثالم ا ةورما الص أ.  ماعيجتالوع ا لنيا ا ضاق
قد  ف لليذا الد ما ه أ.  قهاقيتح و هايذلى تنف  ع ونونعايت و عجميلاخدم  ت  يلت ا افهدأليد ا دحت

ل ب   ال آة،راشلا  نوع م ذا الن ه  غلو ب نمكملا  لى أنه من   ع يدأآلت ا هاتن غاي مض  حدد من 
 تصاديةقاال و ماعيةجتالمل ا طر الع يذ أ فنت  يف  حجنن  ننا أ ذا أرد  إ هايقطب ت ةولب محا جي
. ةمرمث و ميكيةناديو  ةّيدج  ةايح  نم  هليإ  وبصن  ام  غلى بلو  ع ناعدسات  يلت ا اسيةسيالو
 ومفهلمغة ا ل جرت صيا   اح  يف  دلى قائ ول إ حتي  ي فرد أن   أل  ننه يمك ًا أ ضيهر أ يظو
هو  ف ء،سالى الن ع  زرآ ي لليدلان  أ  نغم م رى أنه على الر      ن الي،لتباو.  ءةنا ب ةيقطرب
 ي ف لجالرا  كل شار اح  ي ف حجالنات ا رجد  ىقصقق أ حيسل  ب   ال ،ًايض أ لجالرل  دمفي
 . دةماالكل ولشا هحنم

 
يث حة ح  ريية ص  لمع  ي ه  فةعرلم ا  بساآت ا  ةليعم آ  ديةيالق ا  يةملع ال  نإ  :تواصليا .٢

 قمي ع  صلواتلا  نوع م  لنا  اهذة، و  هم م  ونهابرعتيا ي  ضاهم ق  ينب  ايم ف  ادفرألقش ا  ينا
 حراتقا  ل آ لحوتت و ةهمساثة م داح  ل آ لحوتتنة و عيطة م نقهم ب سا ي يعجمالف.  ىعنلما
يل حو ت نمكملا  لى أنه من    ع يدأآلى الت  إ لليذا الد دف ه يهو.  ديلى مثل قيا    إ ةهمسام
ما وأن هذه   آ  ،يه ف لفةختلم ا نيعاملا  خض  لالخ  ن م يصلوامع ت لى مجت إ  طسي ب عماجتا
 .ديةيالق اييرعالما دحد تيةملالع

 
. فةادية ه لمع  ي ه فةعرلم ا بساآت ا ةليعم آ ديةيالق ا يةملع ال نإ  :ديمقراطيا وعادال  .٣

 مما يحت  م ،نةعيم  ةاي غ ةاغصييد و ى تحد  إل لىوأل ا جةدرالب  فهد ي صليوالت ا تمعمجالف
 ةرسامم  ي ف رآةشالما  هفسقت ن في الو دة و حدفة م عر م بساآتية ا لمع  ي ف رآةشالما
 سيةيالس ا ئصصالى الخ  ع نالعتط ف ةايلغيد ا حدية ت ملذه ع تخت  يلذكل ا ما الش أ.  ةلطلسا
 كمع لح  اد  و أ  تيواسا م  ،ويطلس  و أ  اطيقرميد  وه  له ف  صلي،والت ا  معجتلما  اهذل
 . اتايلغيد احد تين أسلوبا بيزميلى الت إليتاال بياللح الليلددف ايهو. ةخبنال

 
. اتيةاومس و اطيةقريمية د لمع  ي ه فةعرلم ا بساآت ا ةليعم آ ديةيالق ا يةملع ال نإ  :هادفا .٤

 وندريق و   ونرمحت ي   رآيشالت ا   صليوالت ا   معجتملا  ي ف   ارآاتمشال و   ارآينمشالف
ية ملع  لال خ  ادفرألين ا   ب  ادلتبلمم ا  راتالحرز ا  يبو.  يةشر ب  اتئنكاعض آ  لبهم ا  عضب
 لليلددف ا يهو.  دةيالق ا ةعينوعة و بييد ط لى تحد ًا ع يضعد أ ساتي ت ال و افهدأليد ا حدت
يد حد ت   ةليعم ل   اتيةاومس و   قراطيةيملد ا   الشكأليل ا   لى تفع    ع   تناعدلى مسا    إ   ياللحا
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نظمة األ و   ةخبكم الن   مة ح   نظ أ   دمالى اعت    إ   تنافاقاث  تإن مال    و   ياتغاال و   افهدألا
 .ويةلطلسا

 
بل لسا  ظلح ت   فةعرلم ا   بساآت ا   ةليعم آ   ديةيالق ا   يةملع ال   نإ  :ا للوسائل   متحسس .٥

 ي ف  مدةعتلم ا  دئباد الم  حأ  وه"  لةسيلوا  رربت   ال  ةايغلا  نأ  "لائلق ا  دأمبالف.  فرةتولما
 ونمدتعي   ال قيينخالأل ا ادفرألا  لك أن اد ذ مفو.  ماللعار ا طقأ  ي ف قيةخالأل ا آياتلوسلا
 كذل و  فهمداأه و  هماتاييق غ  قجل تح  أ  ن م  انيةنسإلايات   قخالأل ا  اضهرفت  يلتبل ا  لسا
ى، من جهة أخر  و.  اتايذه الغ  ه ققيتح ل ةلحلم ا رةروضلا  وية أ مهأ  نظر ع غض الن ب
 نعيخذ ب ون األ  د ةايلغيد ا حد ت لحيستي  ثحي ب ائلوسال و اتايين الغ قة ب ثيقة و الع  زبرت
فر وتت  نأ  نمكي  لتيا أو     يًاال ح  فرةتولم ا  يةشربلا  و أ  يةادلم ا  ردواضع الم   و  بارعتالا
نا ب  لؤو ي فرةتولم ا ردوالمان ا سبحعن    ضيغاإن الت ف.  ةايذه الغ يق ه ل تحق جأ  ن م قًاحال

ين  بمًاائد طرب يافهدألا نآي علذحث اذا فإن الب  ل.  ةعيير واق ات غ ياغ  نحث ع إلى الب 
 ةيدلج ا دةياين الق بط ب لى الر  ع تناعدلى مسا  إ ياللح ا لليلددف ا يهو.  ائلوسال و اتايالغ
 . افهدأليد الى تحدنا إيعس ي فائلوسال واتايلى الجمع بين الغ عةدرلق انيوب

 
 بساآت ا  ةليعم آ  ديةيالق ا  يةملع ال  نإ  :يتحقق بشكل أفضل في مجتمع تعّلمي           .٦

لى  إ  ياللح ا  لليلدا  فال يهد  و".  تعّلميمع   تجم  "جه في  و  للى أآم  ع  زنج ت  فةعرلما
 معجتلما  لشكة، ي  امرة ع   بصو  نهول أ  لق ا  اننكن يمك  ل.  لتعّلمي ا  معجتلمية ا  اهيد م  تحد
يه على  فر ف تو، ولذلك ت  "فةعرلم ا بساآت ا ةليعم آ ديةيالق ا يةمللعا  "ةميتن ل رًاطا إ لتعّلميا
فة لى ثقا رة ع بيرة آ صو ب ئصصاكل هذه الخ   ش دتميعو.  ًانف آ لةفصلم ا ئصصالخقل ا األ
 . داتياقلا نوع مذا الن هسةارممية ونم تةولحام ييث تجر حمعجتلما

 
قة ال خ ةوربصو  قعمظر ب لى الن  إ اونعدي  ذ إ رًابيًا آ ور د WLPعن    رادلص ا للي الد ذاهؤدي  ي
ذا  ه امهقدي  يلت ا اناتمكلى اإل  إ تفاتلاال و فةعرلم ا بساآتية ا ملع  الى أنه  ع دةيالقية ا لى عمل إ
 نااترود  ي ف فةعرلم ا بساآت ا ةليعم آ دةيالقوم ا فهم  جدم ب ليتاالب  موف نقو س.  ءسالى الن  إ ومفهالم
 . لليا الدذه ي فحةرقتلما
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 علمت ةرشو رمن إطا ضصلالتوا
 لميسرات لاتيهوجت

 
 
اف هد أ ابيعلى است  ع سقات،منال و رش التعلم  و يّسرات م تكن،عدلى مسا  إ يهاتوجذه الت ه  فهدت
 ةاصلخ ا كنافهديق أ لى تحق  ع تكنعدسامإلي  ًا  وأيض  فة،عرلم ا بساث اآت يح  ن م لتعلمات ا لسج
ية مل عهجيتو وةقبرا م يةولسؤ م اتلسلجا  يسرةم  قلى عات ع  عتقو.  ارينتمال و قاشاتنل ا تيسير  يف
 يسرةّمال ف ،  يديةقللت ا بةدرملا  وأسة  دركس الم ع  ىعلو.  عّلميةت  ةسلجل  آ  ي ف فةعرلم ا بساآتا
 ن ع ةولؤمس  هي  ل  ب.    دةحد م مهيافم  و أ اجاتنتتسا  لى أي  إ وعةجملميه ا جوت  ن ع ةولير مسؤ غ
ار كفأ ن متفادةساال ب ،ضًاأي  لكو  ،همل  حسم ت لتعلما  ةسلج  ي ف ارآاتمشال و رآينشالمل  ةق فسح لخ
 ن م وية س اونتعال و ،مةليس  ةمن بيئ  ض ارضةتعلم ا  النظر اتجه و نقاش و ين،خرآل ا تراخبو
 يطخطلتا  لالخ  ن م ةسحذه الف  ه نميتأب  ،تنأ  ي أ لمّيسرة،وم ا تقو.  ركشتلم ا همفالتا  غل بلو جأ
لى إ  وتدع  ساتللج ا يسيرت ل اتجينه م ادتماع و مدة،عتلم ا ادموال و ةاعلقا  عوض ل ققيلد ا قسبلما
 . حريلم اونعاتلا في جو من  قةميلع اقاشاتنال وادلتبلم ارامحتاال
 

   معّللتف اهداأ
 
 راتيجياتستعض اال يذ ب لى تنف  ع ةدرلى الق  ع قيةفاأل و الشمولية و رآيةشالت ا ديةيالق ا يةمللعكز ا رتت
 ةميتنوة  رآشتم  نعام  قلخرك و شتاهم م  تف ىل إ صلتوال و صل و اإلصغاء  التوا:  امهأه و دية،يالقا
ات رود  ي ف راتيجياتستالا  نها م ريغ  ع م راتيجيةسترح هذه اال   ري ط يجو.  ميةعّللت ا آاترالشا
 هيمفاذه الم ه  ىعن م لصيتفمل نقاش و  لعا  ةرشحل و رام  ىدحإ  يفين  بقد ترغ و.  رحةقتلم ا لتعّلما
 . انه مفهدالو
 
 ات/ديونيالقتع ا  متي  ب أن  جي  ذإ  ل،اّعلف ا  صلواتلا  ن م  دةيالقال ا  شكأ  عميج  أبد ت  :صلالتوا
 ونتعتم ي ونيدلج ا  اديونقيالو.  ينخرلى اآل   إ  فهمداأه و  همارفك أ  لصاي إل  ريةرولض ا  اراتمهالب
 لتعّلمات ا  ورد  دشدبب ت  لسا  اهذل.  اصلتوال و  بيرتعال و  تماعساال و  قبةراملا  يية ف  ال ع  اتارمهب
 يةاتلذ ا   صلوالتا  تراى مها    عل   ةوليأل ا   اتلسلجآز ا   تر و   صل،والت ا   تراهايز م   لى تعز   ع
 . ساتؤسلما نبي وقريمن الف ضصلوالت اىخرأل ااتلسلجلج اعاما تين بصيةشخالو
 
 ينخرظر اآل  ات ن  لى وجه   إ   اإلصغاء  لالخ  ن م  فيضاإلعم ا  لد ا  دياتيالقسب ا  تكت  :الصغاءا
 أو  لةيزملا  و أ ولةسؤلم ا فةشرلمله ا وقت  لى ما  إ لى االستماع  ع اإلصغاءصر  ال يقت و.  فهمداأهو
 ئدةقاال آلةاعلف اتمعةمسالف. هاردق ق حرهاديتق و اءراآل و راحاتقتاليم ا قيمن ت تضي  انم إ سة،فناملا
 . عهمستا مل آ نبر ملعقي اتست لةاعلفا

 
 ةديا ق ةليعمل  دًاج  ةهم م ترانع قرا ية ص لمع  و ه لى إجماع  إ لوصت ال نإ  :لى إجماع  إ لصلتوا
لى  إرآبأل امةنظملا و أوعةجمملا و أقريمن الف ضادفرألصل اتو يراتوالحا لمن خالف. حةاجن

 راتيالخ ل ركشتلم ا همفالتا  روفت  على واق  ع راترالق ا زتكترو.  هالي ع نقوتفي  يلت ا طقالنيد ا تحد
 ايه ف لوصم الت تي  مل  يلت ا طقالنلج ا عاي  طاشن  يأبان  يتاإل  ن ع وعةجملمجم ا تحو.  تماالتحاالو
 ،زملع ل ةبطمحلة و ويية ط ملع  نوكي  درك ق شتفاق م  ات ىل إ لوصتلا  مع أن و.  ركشتاق م لى اتف إ
 . عتهاابمت وامهدع بليتاالوم بتق ووعةجملمها اليع قتف تترالى قراإ يؤدت اال أنهإ
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 ن م فادةستال ا ةخملض ا ساتؤسما الم  آ رةغيلص ا وعاتجململمكن  ي  :ةرآشتمأهداف    لقخ
 ةوعملى خلق مج    إ  يؤد ت  اتبرلخ ا  لادتب و  ركشتلم ا  فاقتاال و  ارحوالف.  ةرآشتمق أهداف     لخ
حة لصم  ه ل اليلتبا و ها،غتايصي  فا  م  لى حد إ  كراش  د ق عميلجا  نكو ي ادئمباليم و قلا  ن م ةسيساأ
 لكيتشثر ب يتأتي  ال و افهدأل ا دديتحن ل مرف و كّي م هي توجه  ف رآةشتلم ا نيعاما الم أ.  ايهدة ف حدم
 اتضوعلان  م  لآ  مقو ت ة،رآشتمرؤية  دة  حد م ةوعجممد م عت ت ادمعنف.  منلزور ا مر و وعةجملما
 . ؤوليةمسال ويةلكيه الم فكارتشت دحدم رمن إطا ضركتحالب ايهف

 
 رآينشالم ا    اتاطنشير و    فك ت    آةرالش ا    تجاخرمعكس     ت  :ميةعّللت ا   آاترالشة ا   نميت
 ما ال ند ع يةمعّلآة ت راش  تيس ل يةالفّع ب يماتعللت ا  هااؤعضأ  ذنفي  يلت ا  سسةمؤالف.  ارآاتمشالو
 آونارشتي  و أ ين،حسمن أجل الت     هماتدر ق نمويقي  و أ تهمطااشن  ندف م هلا  ن ع اءعضألا  لأسي
 ساتيةؤسلماتوجها تعّلميا للتنمية       ميةعّللت ا آةرالشية ا نمية ت ملكل ع تشو.  صوهاخلستا  يلتبر ا لعا
لى اإلدراك الذاتي و التفكير الذاتي إلى جانب اإلدراك الجماعي و التفكير الجماعي                     كز ع رتت

قهم تحقيق أهداف الشراآة و تنفيذ األنشطة ذات                 بالنسبة إلى األفراد الذين أخذوا على عات              
ظر لندة ا لى إعا إ  ايه ف رآينشالمعل ا فات  يؤدآة ي ارش  ي ه ميةعّللت ا آةراإن الش  ف اليلتبا و .الصلة
ات يئ بيميةعللت اآاترالشلق اتخو. آةرالشاف ا هديق أ حقع ت ّرست  وأ  زعزت  يلت ا رفةمعال و ييمتقالو
س فن  ي ف فةعرلم ا بسالى اآت  ع عميلج ا داعتس و ،يةال ع ةياجنتإ  تذا و آيةارتش و ةييكممل دينا ع
  ٩.آة لديهمرالش اتراقد ويةخصلش اهماتدردة قيه على زيا فونربتدين يلذقت االو
 
 

 الميسرة ورد
 
هو ف  كما دور أ.  عّلمالتة  شرو  لال خ اترآاشملن وا يآارشلما  ع م معلتت و لاّعلف ا لميسرةمع ا تست
تكوني   ن أ ًارييس ضرو ل.  رينمالتا  لال خ ارآاتمشال و ينآرمشال ا هجيتو و ماعاتجتاليم ا تنظ
وف  س حةاجلن ا قاشاتنالف.  حةحيلص ا باتجاإلا  عميجرفي  عتن  أ  و أ ديةيالق ا يةملعلا  ي ف ةرخبي
 . وعةجملماء اعضأ عيمج ن ملوماتمعال والتدخلما عتجم

 
 يقدقتلا  لالخ  نم  ددياه ج لى اتج  إ وعةجملما  شاقنه  يوجت  يفين  بغ تر دق  :شاتقالنا  ةارإد
 نعيخذ ب  ألا  ع م  شقالنا  ةجهير و  يغت  ل ب  قشات،نالمئج ا  تايه ن  وجت  كليتب ع  ال يتر  و.  قعملما
 في  مهاس  د ق عميجلان  أ  ن م ينآدتأت  اهذب.  ةءمالم  رثآأ  وحة أ حي ص تراايخن  م  نه ما  أ بارعتالا
 ًايادحي و ًاوقوث م طًاحي م حةاجلناّيسرة  مللق ا تخو.  وماتعلمارآة ال مشة و فعرلم ا بساآتية ا ملع
. هنتمجاهم  وهن أ ليلحكم ع اعن    ىأني م  ف نئهآرا  ن ع نربيع ف انماأل ب رآاتشا الم يهر ف تشع
رة ياغلم ا نئهارآ  نرن ع عبي  ثبحي  اءخرستلى اال  ع رآاتشالم ا ةعدساضع م ذا الو  ه نضمويت
 نفي م ال تخا و.  ادلتبلم ا ترامحاال و يرفكق الت مع  نم عن  ت ةيقطر ب ياتخرأل ا رآاتشالماء ا آلر
 ا خالله توقفت  يلت ا اتتر الف يه، ف خالتداملا  و أ يقاتعللتلل ا تخت  يلت ا لةويلط ا متلصات ا رتف
 . شقانلا ي فرآةشابل المهن قوا قيعجملت ويرفكتلا ي فقعملت لرآاتشالما

 
 لليدلا  ي ف دةارلو ا يبدررش الت و  لالخ  ن م لةسئألا  ن م دديطرح الع   رىج  :شاتقالنز ا حفيت
ها حث و وعاتجمملا  توجيه ل لةسئذه األ  ه تمدقد اعت و.  شانقال و روالحيز ا لى تحف إ  فهدتي ت الو
 ننقاش ع ال و روالح ا فرانحا  لال يشك و.  ديةيالق ا يةملعلا  ي ف لفةختلمل ا ئمسال ا افكشلى است إ

                                                 
:  العمل الميداني للمبدأ الخامسبآتي ،ى النقاش الموسع، العودة إلى ول علصللح  ٩

م بيتر سينج، آرت آالينر، شارلوت روجرز، ل بق،ةاستراتيجيات ووسائل لبناء منظمات متمرن
 )١٩٩٤دوبلداي، : نيويورك(سميث . روس، وبرايان ج. ريتشارد ب
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يد  ق ضوعمواللة ب  ص تّيمة وذا ق    لنقاشاتا  ىقبت  رط أن لة ش ية مشك  أ وحةطرلم ا لةسئألا  راطإ
 رينمالتيد ا دحت  ي ف لليدلا  يدة ف ير ورا  غ ةلفخت م اتجينه م العملى است  إ نئيما وقد تلج  آ.  البحث

إذا الحظت وجود   ).   أ قلحلم ا ةاجعر م  يمكن ،راحاتقتالا  ن م دزيلمل  (لةسئرح األ  ط اتيكتكت  وأ
 يةقضالب  كأييم ر قد ت مًاائنك د مك ي دث،تحال و مقدلتا  ةرأ ج نصهنق ت تيللواا أو   التجومشارآات خ 

 نكو ي لميسرةا  ردوك ل ءداأإن  .  هلي ع يقعللت ا اتآرمشالا  ئكلأو  ىلى إحد  إ بطلال و وحةطرلما
من  و وعة،جملم ا تجاحاراد و ف آأ رآاتشالمات ا لى حاج  إ اهنتب اال ةبعاتن م  م تنذا تمك ًا إ يدج
 . فةعرلم ابساآت ايةولسؤارآة مشحزم، وملة واقللباا نوى ملى مست عظفاالح
 
 لمآلى أعورها د ءادأ ن مانحيض األعب ي فةلسلجايسرة كن مّّتتم: العمألول اجد ب زامتاللا

 ىعلو.  دحدلمل ا  اعمألا  ولد بج  وعةجملم ا  رآيتذ و  اتوقأل ا  عزيتو ب  زاملتالا  لالخ  وجه من  
 همث ح لفض األ نم، ف تعّلملورش ا   ي ف ارآاتلمشان و رآيشالم ا اتوعجم مجم وت ح افت  نغم م لرا
ض عب  رد أو  ف ركاحتا  كذل ب فتتفادين  اشرة،مبالة و رقصيل ا تالخلمداا  و أ يقاتعللت ا دماى اعت عل
 ةآارشم/ركاشمل  آ  نلب م تطت  يالت  ينمارك الت لت  ي ف ةسيسا أ جيةنهلما  ههذو.  للنقاش  ادفراأل
ًا كل عوض  آ وعةجملى الم  إ جيهاتتوال و راحاتقتاله ا وجي ت إن.  رةة قصي صق  ويعة أ سرخلة  دام
 رآينالمشا جميع       لتحم  اسيةومبلدطوة    خشكل    يد    قها     ب   رآينشاعض الم   يص ب   صخت  نع
يع شجت  بما ويج      آ.  لة ص      تذارة و      صي ق      قاتليتع ب      زامتالل ا      لىع  رآاتاشملاو
 تخالادم  نق م االنطال و ،عضلبهم ا عض ب تحالى طرو  إ ماعستلى اال  ع رآاتشالما/رآينشالما
 . قةاب ساتيقلعت وأ

 
 مع أنك المسؤولة عن توجيه آل جلسة من جلسات ورش العمل حتى                :ةيولؤسلم ا ةآشارم

 ةرآشا م  ان .ي بنفسك آل نشاط أو تيسري آل نقاش             النهاية، فليس من الضروري أن تدير          
 رآةشاذه الم دأ ه تبو.  لتعّلمات ا لسيم ج نظية ت لمع  ن م ًاسيساًا أ زء ج ولية يجب أن تشكل     سؤلما
ات لسضر ج    حاين م    لى تدو     ع    رآاتشالما/رآينشالميع ا    ال وهي تشج        طة أ    سيوة ب    خطب
 تيسير  ي ف اعدة والمس اٍل،ع  تصو ب لليدلا  ن م اراتختملا  و أ يماتعللتءة ا ارو ق ، أ وعاتجملما
ر يغ   من  أنهعلى   آة   ارشلم ا  لى طمأنة      ع  يعملاو.  لها آ  لتعّلما  ةلس ج  ى تيسر  تح  و أ  سةللجا

هي  و اء،لقإلا  ندها ع ظفل  و أ م،قالألا  سؤوين ر ند تدو  ع يةغولل ا اءخطلى األ  إ باهنتالي ا رالضرو
 ات/ارآينشملا  نها م يريع غ  تشج يف، و حةر بالرا وعلى الش  ع ارآةشل الم مح  ي ف ةسيساأ  ةخطو
 . عطّولى التع
 
 أنك  ام ب كن تذآري أنه  ل.  يخصلشا  كلى حكم  إ قاشاتلنا  ي ف رآةشالما  رراق  دعو ي :رآةالمشا

 وأ  يرأل  رآبية أ هم أ رآاتشالما  يتعط  قدفاقبة،  مرالب  نيعم  لى حد  إ ينومتق و ةلسلج ا نميتنظ
 ةركف  ي أو أري  أ  لى أن عد  ديشتلا، و تكخالادم  نم  يدحت  ن أ ييوحلا  ا من ذل.  هبين  مدتق ت حراتقا
 وعوضالم  ولح  دةحيلو ا   لرؤيةاالتأآيد    بليست     و   ةخاصك ال   يتؤ ر   نع  رها تعب    ب   يندمتقت
 . ١٠شقالن لوحطرلما

 
 فةعرلم ا بسال اآت جأ  ن م يبدرلتا  ةشرو في    نرآيشات  ًاضينك أنت أ   أتنسي    ال:  متاعتالسا
 !!!عيمتتست ن أيآرتذف. تمتاعساالو
 
 

                                                 
ة إلى دلعو اتحاشاه،يسات وما مله تيسير الجلشا يمل على الئحة ممتازة حول صولح  ل ١٠

م نانسي فالورز ل بق،"اتنا الخاصةمبكل"اب آتن م" آتساب المعرفة اتيسير: الجزء األول"
 )١٩٩٩ية العالمية، تألخا "عهدم: داسيتيبة عقاطم(
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 دور المشارآات
آات ورش العم�ل ألس�باب مخ�تلفة ح�امالت معه�ّن مجم�وعة واسعة من المفاهيم             تحض�ر المش�ار   

ومهم�ا آ�ان مستوى خبرتهّن أو مكانتهّن المهنية، تلعب   . المس�بقة وال�توقعات ح�ول م�ا ينتظ�رهنّ         
وتزيد نسبة .  خالل التعّلم ومشارآة المعرفة    نالمش�ارآات دور التلم�يذ واألس�تاذ ف�ي آن واح�د م�             

ل ع���ندما تص���غي المش���ارآات بانت���باه ويط���رحن األس���ئلة ويناقش���ن   نج���اح جلس���ات ورش العم��� 
ويتع���ّين عل���ى المش���ارآات المش���ارآة ف���ي النقاش���ات وال���تعاون ف���ي العم���ل ض���من  . الفرض���يات

وستس�تفيد في  . وس�ير عم�ل الجلس�ات    التعّلم�ية الش�راآات أو ض�من ف�رق موّس�عة وتقي�يم العمل�ية       
المس��اهمة ف��ي خل��ق ج��و م��ن الم��رح     المقاب��ل جم��يع المش��ارآات ف��ي ورش��ة العم��ل م��ن خ��الل      

 .واالحترام في ورشة العمل
 
 

 إعداد االجتماعات
 الذي سيتم العمل راجعي المرجع.  م�ن الض�روري أن تس�تعدي ق�بل الحض�ور إل�ى االجتماعات         

عل�يه آ�ي ت�تأآدي م�ن أن�ك فهم�ت األه�داف المبينة في الدليل وأهدافك الخاصة في ورشة العمل               
والمواد التي ستحتاجين إليها وتأآدي من توفر  ي بعدها المراجعحدد. وف�ي آ�ل جلس�ة على حدة    

يمكن عقد الجلسات في مكتب أو مكان عام أو منزل خاص أو . ما يكفي من آل ما تحتاجين إليه 
 .، تشعر فيه المشارآات بالراحةهادئ ومعزولفي أي مكان 

 
.  ق�د ت�زودينهّن أن�ت بها   يمك�ن أن تطلب�ي م�ن المش�ارآات أن يحض�رن معه�ّن أقالم�ًا وأوراق�ًا أو                 

ويمك�نك إحض�ار طبشور للكتابة على اللوح أو أقالم خاصة للكتابة على األوراق بحسب الغرفة           
وأحض��ري مع��ك أيض��ًا أوراق��ًا آبي��رة  . الت��ي تج��ري ف��يها ورش��ة العم��ل واألدوات المتوف��رة ف��يها 

 ألواح عرض أو ويمك�ن اس�تعمال اللوح أو  . وش�ريطًا الص�قًا أو مس�امير لتعل�يقها عل�ى الج�دران       
األوراق ل�تدوين رؤوس األقالم أمام المجموعة بحيث تّتضح أمامهّن أفكارهّن ومفاهيمهّن طوال      

وم�ن المف�يد ج�دًا ت�دوين ال�نقاط األساس�ية ف�ي ال�نقاش عل�ى ورق�ة تحتفظ�ين به�ا آمرجع              . الجلس�ة 
 .للعودة في وقت الحق إلى أفكار المجموعة خالل جلسات الحقة

 
. رين الواردة في هذا الدليل تقسيم المجموعة إلى عدة فرق لتأدية نشاط معّين          ت�تطّلب بعض التما   

بنس��خة م��ن  وف��ي حال��ة م��ا ل��م تك��ن آ��ل مش��ارآة تمل��ك نس��خة ع��ن الدل��يل،  يمك��نك ت��زويدهّن         
؛ أو أن تدوني التوجيهات بأحرف آبيرة على ورقة تعلقينها على الجدار بحيث يراها    التوج�يهات 
 .الجميع

 
ويمك�نك تقديم بعض  . ات س�اعتين ونص�ف الس�اعة إل�ى ث�الث س�اعات تق�ريباً       ت�دوم معظ�م الجلس�     

أو اس��ألي م��ن ي��رغب م��نهّن  .  للمش��ارآات آ��ي يش��عرن باالرت��ياح الش��راب أو الوج��بات الخف��يفة 
أما إذا لم تكوني واثقة مما      . فالقرار يعود لك الختيار ما ترينه األنسب      . إحض�ار وج�بات س�ريعة     

تخططي واألهم أن . فاستوض�حي األمر منهّن في الجلسة األولى تفض�له أو ت�توقعه المش�ارآات،     
 . بحيث تكونين على اطالع تام على االحتياجات وعلى سير الجلساتمسبقًا
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 بعض ما قد تحتاجين إليه

 طباشير •
 نسخ عن التوجيهات •
ساعة واضحة ذات عقرب  •

 للدقائق
شراب ووجبات خفيفة لالستراحة  •
 فناجين وصحون ومناديل •

 أو أقالم رصاص/أقالم و •
 أوراق •
 أوراق آبيرة لتدوين النقاط األساسية •
 شريط الصق أو مسامير •
 لوح عرض •
 أقالم تعليم ملّونة •

 
 

 الجلسة األولى في ورشة العمل
 عندما تصلين

 إحض�ري ق�بل م�وعد ب�دء الجلس�ة األول�ى بقل�يل آ�ي يتس�نى ل�ك الوقت الكافي للتحقق من إعداد              
. أو الهواء العذب/ تأآ�دي م�ن وج�ود م�ا يكف�ي م�ن ال�نور والحرارة و              .الغ�رفة بالش�كل المطل�وب     

ويك�ون ع�ادة الجلوس ضمن حلقة أفضل طريقة    . وتحقق�ي م�ن تنس�يق المقاع�د بالش�كل الص�حيح           
لتنظ�يم ال�نقاش، م�ع أن�ه غي�ر مل�ِزم، و لكنه يعطي الجميع نفس الرؤية لسائر المجموعة وأفضل               

 .غين إليهّنفرصة للمشارآات لتراهّن األخريات ويص
 

 عندما تصل المشارآات
وه�ذا مه�م ج�دًا ال سيما إذا لم يكّن يعرفن بعضهّن            . رّحب�ي بالمش�ارآات ع�ندما ي�بدأن بالوص�ول         

. وإذا ل�م يك�ّن يع�رفنِك بع�د، عّرف�ي ع�ن نفس�ك واش�رحي له�ّن أن�ك منسقة ورشة العمل               . ال�بعض 
الجلوس قرب مشارآة أخرى وف�ي ح�ال توفر وجبات خفيفة، ادعيهن إلى تناول البعض منها ثم         

 .والتعريف بأنفسهّن
 

ع�ندما يص�ل الجم�يع، م�ن الج�يد اس�تعراض المش�ارآات الحاضرات في المجموعة                  :الgتعاُرف 
أما إذا آانت المشارآات يعرفن بعضهّن، فاستعيضي      . والطل�ب م�نهن التع�ريف بأنفس�هّن رس�مياً         

ورش��ة العم��ل واآلم��ال الت��ي ع�ن ذل��ك بالطل��ب م��نهّن ال�تحدث بإيج��از ع��ن س��بب مش��ارآتهّن ف�ي    
وعل�يك أن تش�ارآي أن�ت أيض�ًا ف�ي ه�ذه ال�تمارين األولّية، مما يساعد المجموعة                . يعلق�نها عل�يها   

 .على التعارف والشعور باالرتياح لتبادل األحاديث
 

اس��تهلي الجلس��ة األول��ى بتع��ريف المش��ارآات عل��ى المواض��يع الت��ي س��تتم مناقش��تها      :الشggرح
ق�د يكون من المفيد     ). راجع�ي أدن�اه   (م�ل واإلط�ار الم�رجع لك�ل جلس�ة           وتعلمه�ا خ�الل ورش�ة الع      

التواصل واإلصغاء والتوصل إلى إجماع     : أيض�ًا تحدي�د أه�داف ال�تعّلـم الت�ي تم�ت مناقش�تها آنف�اً               
آما . وإّال، اسألي المجموعة عن معنى هذه المفاهيم      . وخلق هدف مشترك وتنمية شراآات التعّلم     

 :يمكنك
آ�ل جلس�ة م�ن جلس�ات ورش�ة العم�ل س�تدوم ساعتين ونصف الساعة إلى         اإلش�ارة إل�ى أّن       •

 .ثالث ساعات تقريبًا
 .وصف البنية العامة النموذجية للجلسة بما في ذلك فترات االستراحة •
ش��رح الحاج��ة إل��ى م��تطوعات ل��تدوين رؤوس األق��الم والتذآي��ر  باحت��رام الج��دول الزمن��ي   •

 .طة أخرىوتالوة مقاطع من الدليل وتيسير النقاش وأنش
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التنمية الذاتية من أجل القيادة :  تقس�م الجلس�ات ف�ي ه�ذا الدليل إلى ثالث فئات            :بنgية الجلسgات   
وتنتقل الجلسات  ). ٣القسم  (؛ إقامة شراآات للتعلم     )٢القسم  (؛ التواص�ل مع اآلخرين      )١القس�م   (

ة الصالحة على ح�ول الق�يادة م�ن التنم�ية الشخص�ية إلى تنمية المجموعة أو الفريق فتعزيز القياد          
ومن المفيد . وُتستهّل آل جلسة بمقدمة وشرح موجزين ألهداف الجلسات . المس�توى المؤسس�اتي   

وال تنس�ي بع�د ذلك أن   .  أو إع�ادة ص�ياغتها  ١أح�يانًا افت�تاح الجلس�ة األول�ى ب�تالوة مقدم�ة القس�م         
 .تفسحي المجال لألسئلة

 
 

 اإلطار العام للجلسات
وقد تتألف .  األساس�ية م�ع أنه�ا ال تتض�من جم�يعًا نف�س األنشطة             تع�تمد آ�ل الجلس�ات نف�س البن�ية         

 :الجلسات، بحسب هدف آل منها، من العناصر التالية
 ي��رد عل��ى الص��فحة المقابل��ة لك��ل جلس��ة اقت��باس م��ن المقدم��ة بع��نوان       :االقتggباس مggن المقدمggة 

دها آمرجع وتعط�ي ه�ذه االقتباس�ات فك�رة أول�ية عن آل جلسة ويمكن اعتما             ". مق�ّومات الق�يادة   "
 .وآمحفِّز للنقاش" مقّومات القيادة"للفصل حول 

 
ت��بدأ آ��ل جلس��ة ب��تحديد أه��داف واض��حة تس��اعد المش��ارآات عل��ى فه��م اله��دف   : أهggداف الجلسggة

الك��امن وراء تم��ارين الجلس��ات واألس��ئلة الت��ي تط��رح ف��يها وتس��اعد عل��ى ق��يادة النقاش��ات ح��ول   
ي تالوة أهداف الجلسة على المجموعة في      ويع�ود لك وحدك أن تقرر     . الس�ير الذات�ية والقص�ص     

 .بداية الجلسة أو في نهايتها أو عدم قراءتها بالمرة
 

 ج��داول تتض��ّمن توج��يهات إض��افية     ١٢ و٩ و١ س��وف تج��دين ف��ي الجلس��ات     :قggبل أن تبدئggي 
وه�ي ع�بارة ع�ن توص�يات ومذآِّ�رات مف�يدة لمواآ�بة الميّسرات في بداية آل ورشة          . للميّس�رات 

 .نهايتهاعمل ومنتصفها و
 

 تتض��ّمن آ��ل جلس��ة بع��ض االقت��راحات للتيس��ير ف��يها وص��ف للتم��رين أو        :اقتggراحات للتيسggير 
آما تجدين المزيد من المعلومات حول . ال�تمارين خ�الل الجلس�ة والغاي�ة م�ن األس�ئلة المطروحة            

آما تحدد هذه . مناهج وتقنيات التيسير في جداول منفصلة قبل النص الخاص بكل جلسة مباشرة          
 .داول مراجع في الملحق ب للمزيد من المعلوماتالج
 

 تتض�من آ�ل جلس�ة تم�رينًا أو تم�رينين يش�ارك ف�يهما جم�يع أعضاء المجموعة معًا أو               :التمgرين 
و . واله�دف م�ن ال�تمارين التأآ�يد عل�ى بع�ض استراتيجيات القيادة والتواصل              . يقس�من إل�ى ف�رق     

 تك��وين المجم��وعة وإل��ى تقدي��رك الخ��اص    يمك��نك تكي��يف أو تع��ديل بن��ية ال��تمارين اس��تنادًا إل��ى    
ونظ��رًا إل��ى اخ��تالف ال��توجه المت��بع م��ن ق��بل آ��ل مجم��وعة للم��راجع      . الحت��ياجات المش��ارآات 

 بالمرونة وأن تستجيبي لما هو األفضل   نال�واردة ف�ي ه�ذا الدل�يل، م�ن الض�روري جدًا أن تتحلي              
 .شوتلي آل تمرين مجموعة من األسئلة للنقا. بالنسبة إلى آل مجموعة

 
.  ص�ممت األسئلة للنقاش بشكل يوضح أفكار المشارآات حول مواضيع معينة         :األسgئلة للgنقاش   

إذا آانت هذه المرة األولى التي تتولين   . ويرتكز آل سؤال على السؤال السابق للتقدم في النقاش        
ف��يها تنس��يق ورش��ة عم��ل ح��ول الق��يادة، يستحس��ن ع��ندها ات��باع نف��س تسلس��ل األس��ئلة المب��ّين ف��ي  

أم��ا ف��ي الجلس��ات الالحق��ة أو حت��ى ف��ي ورش العم��ل  . دل��يل، عل��ى األق��ل ف��ي الجلس��ات األول��ى ال
القرار يعود لك . المس�تقبلية، فق�د تج�دين أن ط�رح أس�ئلة أخ�رى أو إض�افية ق�د تك�ون أجدى نفعاً           

ويمكنك أيضًا االستعانة بمتطّوعة لتيسير النقاش يكون لها تصورها الخاص حول آيفية        . وح�دك 
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يمكن أن تكون لها طريقة خاصة بها إلدارة النقاش  علما أنه ليست هناك خطة         . ديثتوج�يه الح�   
ص�حيحة أو مناس�بة لتوج�يه ال�نقاش، لك�ن من الضروري المحافظة على نشاط وحيوية  الورشة         

 .وإثارة اهتمام المشارآات آي يستفدن منها
 

هدف طبعًا هو التوصل وال.  تطرح األسئلة للمجموعة على جميع المشارآات      :أسgئلة للمجموعة  
ومع أن . إل�ى فك�رة ش�املة ع�ن آاف�ة اآلراء وال�تجارب ض�من المجم�وعة بشأن موضوع النقاش           

ه�ذا ال�نوع م�ن ال�بحث يك�ون أآث�ر فائ�دة بمش�ارآة الجم�يع، ف�ال ب�د من اإلشارة إلى إمكانية عدم                     
لك��ن إذا . واألس��باب ف��ي رف��ض الك��الم عدي��دة وال ب��د م��ن احت��رامها. ال�تكلم لم��ن ال ي��رغبن ب��ذلك 

الحظ�ِت أن إح�دى أعض�اء المجم�وعة ن�ادرًا م�ا تش�ارك ف�ي الح�ديث وتت�ردد ف�ي المش�ارآة ف�ي              
وتأآدي من أن تشعر أن أفكارها  قّيمة . األنش�طة، حاول�ي مناقش�ة الموض�وع معه�ا عل�ى انف�راد            
وإّال، حاولي أن تفهمي السبب وأن تري . وأن المشارآة في ورشة العمل ستكسبها خبرة إضافية

لك��ن ال يج��در  . ا إذا آ��ان باس��تطاعتك أو باس��تطاعة الجلس��ات تلب��ية احت��ياجاتها بش��كل أفض��ل    م��
 .إطالقًا إجبار أي مشارآة على متابعة الجلسات إذا لم تكن تشعر أنها تستمتع بها أو تستفيد منها

 
وه�ي تختلف عن التمارين نظرًا إلى      .  تتض�من ع�دة جلس�ات أنش�طة جماع�ية          :النشgاط الجماعgي   

وته�دف ه�ذه األنش�طة إل�ى تنم�ية      .  المجم�وعة آك�ل ف�ي اتخ�اذ ق�رارات جماع�ية م�وّحدة       مش�ارآة 
. مه�ارات التواص�ل واإلص�غاء والتوص�ل إل�ى إجم�اع وال�تفاوض وشراآات التعّلم في منظمة ما           

وق�د يش�عر ال�بعض بارت�ياح أآبر للعمل ضمن مجموعة   أآثر من العمل الفردي أو ضمن فرق      
وتلعب الميّسرة في األنشطة الجماعية     . اآلخ�ر التمارين الجماعية   بي�نما يفض�ل ال�بعض       . ص�غيرة 

تذآري أّن مشارآات أخريات قد . دورًا ب�ارزًا لمس�اعدة المجموعة على العمل معًا لحل المشكلة        
عليك في هذه الحالة أن تشارآي في النشاط . ت�تطّوعن لتيسير النقاشات خالل األنشطة الجماعية     

 .الجماعي آعضو في المجموعة
 

.  ت�تمحور األس�ئلة عل�ى شكل مالحظات حول عمليات التعلم وآلياته خالل الجلسات      :المالحظgات 
وه�ي تعط�ي المش�ارآات فرص�ة للتعبير عن آرائهّن حول التمارين وتساعد الميّسرة على تحديد         

 .نوع التمارين األمثل للمجموعة
 

 ف�ي الجلسات األولى  �ل  ي�تم تقي�يم ورش�ة العم�ل عل�ى ث�الث م�راح       :أسgئلة تقيgيم ورشgة العمgل       
وتتك��رر نف��س أن��واع األس��ئلة ح��ول ت��وقعات المش��ارآات ورأيه��ّن ف��ي س��ير  . والس��ابعة واألخي��رة

أو منّسقة /وم�ن ش�أن عمل�يات التقي�يم ه�ذه أن تس�اعدك آميّس�رة و        . الجلس�ات وبني�تها ومض�مونها     
 إيض��اح نط��اق ق��د يتع��ّين أح��يانًا. عل��ى تحدي��د ت��وقعات المش��ارآات وس��بل تلبي��تك له��ذه ال��توقعات 

وال بّد خالل التقييم . ورش�ة العم�ل تجن�بًا ألي س�وء فهم حول المواضيع التي ستعالجها الجلسات             
م�ن أن تذّآ�ري الحض�ور ب�أن مسؤوليتك تقضي باإلصغاء وتدوين رؤوس األقالم ومحاولة أخذ                 

تماد توجه إّن اع. اقت�راحات المش�ارآات وتعل�يقاتهّن بع�ين االعت�بار عند تنسيق الجلسات الالحقة          
منف�تح وم�رح وم�رن خ�الل ورش�ة العم�ل سيس�اعدك ب�ال شّك، آما وسيساعد المشارآات أيضًا،                 

 .على االستفادة قدر اإلمكان من عملية التقييم
 

و يجب أن .  تج�دين في ختام بعض الجلسات توجيهات للجلسة التالية :توجgيهات للجلسgة التالgية     
رآات عل��ى االس��تعداد لل��تمارين والنقاش��ات ف��ي   م��ثقًال ب��ل أن يس��اعد المش��ا " الف��رض"ال يك��ون 

فإذا قررت . لكن قرار إعطاء بعض التوجيهات أو عدم إعطائها يعود لك وحدك . الجلس�ة التال�ية   
 .عدم إعطاء توجيهات، عليك تخصيص وقت إضافي لها في بداية الجلسة التالية
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 اختتام ورشة العمل
ويمكنك في الجلسة .  أو بنشاط جماعي آخر  ق�د تنهي المشارآات ورشة العمل بحفل غير رسمي        

. التاس�عة أو العاشرة أن تطلبي من المجموعة اإلدالء باقتراحات حول آيفية اختتام ورشة العمل          
وال ب���د م���ن التخط���يط مس���بقًا بح���يث ال تغ���ادر المش���ارآات ورش���ة العم���ل وه���ّن يش���عرن ب���أن    

ر المشارآات الجلسة الختامية، اطلبي وقبل أن تغاد. احت�ياجاتهّن وت�وقعاتهّن لم تلق آذانًا صاغية    
وه�ي أداة مف�يدة ج�دًا ل��تعديل    . م�نهّن م�لء اس�تمارة تقي�يم ورش��ة العم�ل ال�واردة ف�ي نهاي�ة الدل��يل        

لك�ن ال ب�د أوًال م�ن شرح الهدف من االستمارة وطمأنه    . ب�رامج ورش العم�ل الالحق�ة وتحس�ينها     
وال تنسي أن تجمعي االستمارات قبل  . المشارآات حول سرّية المعلومات  التي سوف يدلين بها        

 .أن تغادر المشارآات
 

إّن تنم��ية المه��ارات الق��يادية مش��روع ط��ويل األم��د ال ينته��ي بتعزي��ز مه��ارات التواص��ل ل��دى          
وقد ترغب المشارآات أحيانًا في عقد   . المش�ارآات أو تكي�يفها أو صقلها مع اختتام ورشة العمل          

. آ�ي تتض�ح رؤي�تهّن ح�ول م�ا تعلمنه وآيفية تطبيقه     اج�تماع أو جلس�ة م�تابعة بع�د بض�عة أش�هر           
وغال�بًا م�ا تنشأ صداقات خالل الجلسات فترّحب المشارآات بأي فرصة لالجتماع معًا من جديد       

 .وإلقامة صداقات جديدة
 .تتوقف الخطوات التالية على المشارآات في ورشة العمل
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  جلسات الورشة التدريبية
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  األولءلجزا
 
 
 

 جل القيادةأتنمية الذات من 
 
 
ي ف اءنسالد جتواتوعة حتى عندما م مسرا بقيت أفكار النساء وآرائهن مكتومة أو غيلمطال
ت اجمعتي فشارك النساء في المحيط المجتمعي أو تقد ف. راتالقراك في اتخاذ رتشاونقاشات لا
ة وعتنب مسباأيد أآلتاب زربت  ؟ماذال. ر مرئية غيئمًا تبقى دان لك،وظفين أو اللقاءات العائليةمال
كارهن فن أعر بيلتعاي ف ةطريفة بموهبالنساء يتمتعن  بعضف. صيةخ وشةة وتاريخييقافث
ي قننتف النسوة كمن أولئ لنا أن نتعلم مكني.  رؤيتهنذنفيتعلى ث حل وارهنمناظي فرضو

 ةاجعرم لىإ التمارين في هذا الجزء دفتهو. ًاي شخصايهلبو إصونختار الصفات التي ن
لن  .ورشةلي ااد فرآأفمفيدة للمشارآات  ونتك قدد وسائل القيادة التي يتحدوائص التمكين خص
ر الصفات تاتخ وهننل مآ ينتقت يجب أن ا لذ،لنقاشات ايعجمن مستفيد المشارآات جميعهن ت

 هذا الجزء إلى تمكين فيهدو. فقاوملاها صحيحة في آل رعتب تلتيانيات قالتوالقيادية 
لتي الك تف عن شالكوها نفضل ييلت اةيدياقتيجيات الارتالسالتعّرف على االمشارآات من 

. تناسبهن  
 
ة آيف   ظالحمن من     هنفسأرآات   المشان   تمّكل التمارين التعّلمية في هذا الجزء              متّمص  قدو
 الحوار  حتوض  ديد العناصر التي  ح وت ،لمجموعة الواحدة امن  ضاد  رألفال  عيف يتفا آلن و عتفاي

عراض أفراد   ستل ا  خالن   م اإلجابات     مقديتهذا الجزء     رآات في     المشامن     لبطي  دوق.  أو ال  
ما تقول أو     عرفت  ا ال هأن  حستأبة إذا   جاإل ا  عن عمتنتآة ما أن     رمشا ل نكيم  ة بحيث وعالمجم

 . ًايال حبةاجإلاة بطساإذا آانت ال ترغب بكل ب
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 و ننمو علينا أن نتعلم آيف نواجه الصعاب ونتخطى العقبات

  نتوصل إلى السلوك القيادي آيمن خالل االختالف 
 .مالصحيح في مجتمعات التعّل

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

 
 "مقومات القيادة " من 

 



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

٣٣ 

 
 ىلألواة سلجلا

 
 
 
 لقائدة؟ امن هي 

 
 
 
 

 الجلسة ف داأه
 
 . ةدلجي ادةئاقلا وخصائص ةادقيات الفعريتستعراض ا •
  ؟ئدًة قاحصب المشارآات حول من هي القائدة ومن يمكن أن ترنظوم عوسيت •
 . م التعّلشةري و فمدةتلمعا ونقد منهجية التعّلم نقاش •
 . مةالجلسات اإلحدى عشرة القاد اللخت ورشة التعّلم اغايورآات المشاة توقعات آشارم •
 
 

 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
 
. دةقيالئص ا خصاوي تعريفها للقائدة     شاقن.  مى خضر سأعاٍل القصة التالية بقلم       ت  صوبقرئي  ا
وقد يطلب من إحدى المشارآات وقد تكون         .  ملعاا  نقاشلا  هوجيتد األسئلة التي تليها على        اعتس

 قليدي أو على أوراقتوح للنقاش على اة، أن تدون رؤوس أقالم حول وعط مت وأة  سلجلامّيسرة  
 . ةالبق

 
ي نتائج جيدة في هذا التمرين و يمكن استخدام أسئلة            جواب تعط  �إن استعمال طريقة سؤال     

)   ب(انظري الملحق     .  إضافية عامة و مفتوحة إلتمام أسئلة النقاش التي تأتي  بعد النص                      
 . للتوسع أآثر في هذه التقنية
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 بيرًا  آدث فرقُاحن تأ حدةا وةأمر اعيستطت

  انسإلنا حقوق في ةاشطن ،أسمى خضر
 
 القدرة على مالحظة الحاجة      بتطليل إلى قائدة     ّولتحا  لم أن عنني أ كل قائدة   نينآيدة من أ  أست  ل

لنشاطات والحمالت والبرامج   اا ب  م راغفعر بالحاجة إلى ملء     شن ت أ  -ة ما   لمشك  الملحة لمعالجة 
 بأنك تسدين حاجة فسوف     ةقيقحي مجتمعك    ف ادفرآمن األ   إذاو.  التي ترآز على مواضيع محددة    

 تحصلين على ثقة الناس، فإنهم         اندمع.  دياقيرآز  م في    كنوعضيوكامل  الدعم ال لك    مونيقد
 . دينهم في تحقيق أهدافهمعاستل كيتطلعون إلي

 
ن ني آيف أ  ترأخبو.   للمساعدة  طلباً بيمكت  ىلة إ عمفجووة  برعو م ابة ش دمت ق نة،سشرين   ع نذم

 عرضها العتداء  حملت إثر ت     يتلاة و  سن رعش  سةخم  رم بقتل ابنتهم البالغة من العم        ازوجها ق 
. لةئرف العاش عن ودًااة زتالفأنه قتل  حجةبي السجن فقط،  فيعابكم عليه بستة أس   حقد  و.  ينسج
ني على الحقيقة أال وهي أن زوجها        تعلطأا،  هتنبا ذآرى   مكريترة على   مصال،  ن هذه السيدة  أال  إ
قد و.  ور الحمل ه ظ وهة  بنال ا لتلقي  ها ّتشك بأن السبب الحقيق    ن وأ ،داء الجنسي تالعاتكب  رم  هو
 . تكّلف عناء فتح تحقيق حقيقي في الجريمةتلم و بسرعة آبيرة برواية الزوج ةمحكمال نعتقتا

 
 امم  يرثلى الك عأنها أطلعتني      إال.  تفت بعدها خم ا ثهذه السيدة مرة وحيدة إلى مكتبي          ت  ضرح
ن محامية  آو أ أن  ندها أنه ال يمكن لي      ع آتدرأو.  ننياالقوض  عب  بسببيات والنساء   فته ال يتعان
ئم الجر ا بررت بل    التر  ست  لتيالقوانين  اذه  ه  لعدي ت أجل  ذل الجهود الحثيثة من     بم أ ل إن    ةاعلف

نظر لض اغن من الممكن كم يلعالجة مشكلة ملى عحدتني هذه السيدة تقد ل. المرتكبة ضد النساء 
 . م الشرفئرا ج-ا عنه

 
 يسعني إال أن      ال كنل.  ى جرائم الشرف   ية للقضاء عل   علداات  اللحماقادة    حدىإأصبحت    كذاه

كتبي م  يف  يرتزياللجرأة الكافية   ت ا لكمتاووثقت بي     لتياة  دلسياالحقيقي هو هذه    د  ائلقأفكر أن ا  
 اوجهز  ةريمج  تفضحفتغلبت على مخاوفها الشخصية             فقد.  عةقلوااعي على هذه         إطالو
ا نعلي.  تتنا في السابق   اد ف ق  اضايقننا لنفحص    وتحديأمثالها  س  انالف.   للمساعدة ًاطلب  ت إلي متقدو

 . ١١نحاول أن نخدم وادفرأن نتبع هؤالء األ
 

د النساء األردني، وقد    اتحالة سابقة   سيئرو  ،انسإلنا ناشطة في حقوق     ،حاميةمأسمى خضر،   
 . ندألرات في تيافوالف ضد النساء نالعوف لشرائم  جرااءإلغ لىإية علداا تالملحت اأستر
 
 
 للنقاشة ئلأس

 

 خضر القيادة؟  مىأسحدد تيف آ •
  المناصب القيادية؟ ءتبو  الصفات والمهارات التي تتمتع بها وتخوّلهايا هم •
لشخصية؟ من المواقف    ا االهصخها من   يتادقيتمد  سل ت هصبحت السيدة خضر قائدة؟     أيف  آ •

  خضر؟ةسيدلثنين؟ هل من عناصر أخرى ساهمت في قيادة االمن ا ا؟تهالتي واجه

                                                 
ع  مWomen's Learning Partnership" النساء للتعليمة اآشر"ها تأجربلة قا ممن ١١  
 .فيديوط ري شىعلة سجل وم،٢٠٠١يونيو / ان رزيح ١ ختاريب اذة أسمى خضراألست
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دور الذي لعبته هذه      لا ا مالسيدة خضر؟      كتبم دفعت الوالدة إلى زيارة         يالتحوافز  لا ا م •
  ؟خضر السيدة في حياة السيدة

 . جابتك إن آانت إيجابا أو سلباإرري بمى خضر القائدة الوحيدة في هذه القصة؟ سل أه •
 عنى؟ م أي ب؟ القائدة تابعًةونتكن كن أمل يه •
 
 
  للمجموعة  ةسئلأ
 
ي لت ا ئصعّرف القيادة؟ ما هي الخصا        ت يفآ:  ازيجإخص ب تلن  من آل مشارآة أ       اطلبي •

  بها القائدة الناجحة؟عتتمت
 

 مالحظات
ل هعن رأيها؟   بيرع درت في المجموعة وطلبت إلى آل مشارآة الت        اندمعن شعورك   اا آ م •

 رتاحة باعتماد هذه الطريقة؟ مت آن
  ك؟شتار أمر سمعته دهثل أه •
 رقله؟  عأوش ش في النقااقلناعد تدوين المالحظات خالل سال ه •
ع يي الخطوات التي آنت تتخذينها لتشج          هال جلسة اليوم، ما         ملو أنك آنت تيسرين أع         •

 أعضاء المجموعة؟ ميعجة آارمش
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 :القيادة هي
يصبح الرجال والنساء في : شاملة من حيث النوع االجتماعي

 أمثل الحاالت شرآاء في تحديد األهداف والسعي إليها وتحقيقها
 بما يعود بالفائدة على الجميع

 
بإمكان آل منا المساهمة بشكل من األشكال وتصبح : تواصلية

 آل مساهمة عندها مناسبة للقيادة
 

   هي تحديد هدف معين وصياغته أن عمليةعنيي: هادفة
م ، آما يعني أيضًا المشارآة في  في عملية التعّلانخراط

 ممارسة السلطة
 

ن بعضهن البعض  المشارآات ويقدّرتحترم: ديمقراطية وعادلة
  فيه نآكائنات بشرية آاملة في المجتمع التواصلي الذي يشارآ

 
أشهر من " الغاية ال تبرر الوسيلة "إن مبدأ : مرهونة بالوسائل

مما . نار على علم في أصول التصرف األخالقي في العالم 
 إلى وسائل غير يلجئونيعني أن من يتمتعون بقيم أخالقية ال 

 أخالقية لتحقيق األهداف مهما آانت مهمة أو ملحة
 

 "مقومات القيادة " من 
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 الجلسة الثانية
 
 

 

 
  قائدة في حياتي الخاصة؟أآونآيف 

 
 

  أهداف الجلسة
 

 . التي تلهم القيادةحداثألوا الظروف أنواعآشف  •
 .البحث في أخالقيات القيادة الجيدة والسمات التي تشكل نزاهة القائدة •
  أه��داف م��اط الق��يادة و أنف��ي  " الج��ندر والج��نس  " ع��ين االعت��بار موض��وع     باألخ��ذ •

 .القائدات
 والذآور اإلناث النفسية بين أو ال�ناس، الجنس هو الفروق البيولوجية     ألآث�رية بالنس�بة    •

 النفسية التي تم وضعها     أو الخص�ائص الس�لوآية، الثقافية       إل�ى يش�ير   "  الج�ندر "ولك�ن   
 .ه بالنسبة للرجال والنساءمن قبل المجتمع وتطبق من قبل

 .مشارآة المشارآات في ورشة العمل حول متى وآيف مارسن القيادة في حياتهن •
 
 

 لقائدةاصفات ومهارات 
 

        شبكات الدعم التي ساعدت القائدة

  
  
  
  
  

 
 
 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
 

 .رينها قائدة تفكري في امرأة تعتبأن، ُطلب منك األولىفي نهاية الجلسة 
ف��ي ه��ذه الجلس��ة،  عل��ى آ��ل مش��ارآة أن تش��ارك بقص��تها ح��ول قائ��دة تعج��بها، ق��د تك��ون ه��ؤالء  

 م��ن أف��راد العائل��ة، - نس��اء م��ن الح��ياة اليوم��يةأوالقائ��دات  مع��روفات م��ثل مس��ؤوالت سياس��يات 
على  وأيضا رآزي على التحّديات التي واجهتها هذه القائدة � الزميالت في العمل أولصديقات ا

 تكون القصص قصيرة حتى تتيح أنيجب . الص�فات والمه�ارات الت�ي تتحّل�ى به�ا لح�ل المش�اآل        
 ".نماذج قيادية "  النقاش التي تتبع التمرين ألسئلةالمجال والوقت 
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انظري ( قد يكون افضل تكتيك لهذه الجلسة أزواج إلى أو فرق اصغر إل�ى إن تقس�يم المجم�وعة     
، بي��نما تق��وم المش��ارآات بال��تحدث ع��ن قصص��هن ح��ول    )وماتللم��زيد م��ن المعل�� " ب"الملح��ق 

 : القيادة، ممكن أن تقوم متطوعة  أو أآثر بتسجيل ما يلي على اللوح أوالورق القالب 
 

 .الصفات والمهارات التي تتحّلى بها القيادية -١
األس��رة، األص��دقاء و الص��ديقات، الجي��ران، ال��زمالء و : م��ثال ( ش��بكات ال��دعم أن��واع -٢

  .أهدافها إلى الذين أثروا أو ساعدوا القائدة في الوصول )الزميالت
 

يوجد محادثتين متطابقتين تقريبًا، األولى     "  فرق ؟    أي" هل يشكل الجندر    " ف�ي التم�رين الثان�ي       
ه�دف ه�ذا التم�رين مقارن�ة تج�اوب المش�ارآات مع        . ب�ين أرب�ع نس�اء والثان�ية ب�ين أربع�ة رج�ال             

 .على رؤيتهن للسلطة والقيادة بين األسر والمجتمعات " ندر الج" الحوار ودراسة آيفية تأثير 
 
 

 نماذج قيادية     : التمرين
 لهذا التمرين ساعة واحدة على األقل صصيخ
 

 :بعد أن تقوم آل مشارآة بالتحدث عن قصتها حول قائدة معجبة بها، ناقشوا األسئلة التالية
 

شابهة، ظهرت في العديد من  رئيسية، ظروف أو مواقف مت  أفكار أيه�ل ي�وجد ه�ناك        •
 القصص؟ ما نوع األحداث التي جعلت النساء يقمن بعمل ما؟

 ما هي الصفات القيادية أو المهارات التي اشترآت بها العديد من النساء القياديات؟ •
ه�ل الخص�ائص الق�يادية ظه�رت بس�بب ال�تحّديات الت�ي واجه�تها النس�اء؟ أو هل آانت                   •

 ن؟هذه الخصائص موجودة أصال لديه
 ف��ي مس��اعدة األف��رادأو /م��ا ال��دور ال��ذي لعب��ته ش��بكات ال��دعم ، الم��نّظمات، المعاه��د و  •

 النساء بالوصول إلى أهدافهن؟
ه�ل تتذآ�رين مواجه�تك ل�تحّد ف�ي ح�ياتك؟ م�ا هي الصفات والمهارات التي استخدمتها               •

لتخط��ي ه��ذا ال��تحدي؟ م��ا ه��و ال��دور ال��ذي لعب��ته ش��بكة ال��دعم ف��ي مس��اعدتك لم��واجهة  
 ي؟ ما هي الخطوات التي اتخذتها؟التحد

 لح���ل مش���كلة شخص���ية أو اه���ل يج���ب أن تب���رري جم���يع الخط���وات الت���ي اتخ���ذ ت���يه   •
، أو "القيم العليا "اجتماع�ية؟ ه�ل يج�ب أن تكون الخطوات التي تتخذها القائدة تعكس      

 هل يعتبر حل المشكلة مبرر آاف؟
 خصائص القيادة التي م�ا ه�ي خص�ائص الق�يادة الت�ي تش�عرين بأن�ك تمتلكي�نها؟ ما هي                 •

 تتمنين لو أنك تمتلكينها؟
 هل هناك قيود عائلية أو توقعات للمجتمع لم تمكنك من الوصول إلى القيادة؟ •
 ما هي اإلستراتيجيات  التي قد تستخدمينها للتغّلب على هذه التوقعات و القيود؟ •
يالت، الص��ديقات، ال��زم(م��ا ه��ي الخط��وات الت��ي تتخذي��نها لتش��جيع نفس��ك أو اآلخ��رين   •

 لتغذية الخصائص القيادية؟) أعضاء األسرة
 هل تعتبرين بأنك مسؤولة عن حل أي مشكلة اجتماعية معينة؟ •
 هل تعتبرين نفسك قائدة ؟ لماذا؟ •
 هل يعتبرك اآلخرون قائدة ؟ •
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ف�ي األس�بوع الق�ادم، تذآ�ري الخص�ائص الق�يادية الت�ي ت�رغبين في تنميتها وحاولي تطبيقها مرة              
 .لواحدة على األق

 
 

 ؟     أي فرق" الجندر " هل يشكل : التمرين
  دقيقة على األقل دقيقة٤٥لهذا التمرين  صصي خ
 

اطلب�ي م�ن الم�تطوعات أن تق�رأ آ�ل م�نهن واح�د م�ن األدوار الخمس�ة في المشهدين الموجودين           
ف��ي ح��ديث  الشخص��يات، وآ��يف تتش��كل النظ��رة إل��ى مكان��ة      " الج��ندر " ناقش��ن مغ��زى  . أدن��اه

 .االجتماعية و نزاهتها و قوتهاالشخصيات 
 

 .األسئلة التي تلي التمرين قد تساعدآن في النقاش
 
 

 :المشهد األول
 .ألمز، أنصاف، لينا، فرح والراوي: الشخصيات

 
 

تجلس أربع نساء مع بعضهن البعض .  أنه عصر يوم دافئ من أيام األسبوع في المدينة:الراوي
فرح .  عيد ميالدها  الستون وابنة أخيها لينا تزورهاتحت ظل شجرة، أنصاف هي األآبر، اليوم    

تعم��ل ع��ند أنص��اف ف��ي مح��ل ال��بقالة ال��ذي تملك��ه وألم��ز، الت��ي تعم��ل ف��ي السياس��ة المحل��ية وت��م   
 .انتخابها في مجلس المدينة، ألمز صديقة لفرح
 .النساء يتحدثن سويا خالل تناولهن وجبة الغذاء

 
 هل أنت نادمة  ألنك ال  تمتلكين عائلة ؟. ة جدًا أنصاف، إن ابنة أخيك ذآية وجذاب: ألمز

 
وأنا لست آبيرة جدًا بحيث ال أستطيع الحصول على !  جدًاأنه�ا ليست ذآية  ...  ه�م م م   :أنص~اف 
.... األمهات واآلباء يأتون إلى المحل آل الوقت ليقترحوا أن ألتقي بأبنائهم . اسألي فرح   ! عائلة  
 !ويعجبني هذا الوضع لقد اخترت أن أبقى عزباء  . الخ
 

أنت آبيرة جدًا لتتزوجي اآلن، أي شخص يود أن يرتبط بك سيكون قبيحا          !  ه�يا ي�ا عمت�ي        :لي~نا 
 .وآبيرا

 
أنا أعرف عدة رجال سيكونون سعداء . أن عمتك امرأة ناجحة.  ه�ذا ل�يس ص�حيحا ي�ا لينا        :ألم~ز 

 .أنت محظوظة ألنك مرغوبة جدًا. بأن تكون زوجتهن
 
ال��رجال ع��بًا آبي��ًر، ف��أنهم يأآل��ون  . أن��ا أيض��ا ال أري��د أن أت��زوج. ن��ي م��ثل عمت��ي أخش��ى أن:لي~~نا

باإلضافة إلى ذلك،    . أنا أحب حريتي  . ي�ريدون العدي�د م�ن األطف�ال       . ويأآل�ون ويص�رفون الكثي�ر     
 .من المستحيل أن أآمل دراستي إذا آان علي العناية بزوج وأوالد

 
انظري إلي يجب علي العناية . ب أن يأتي تعليمك أواليج.  لي�نا أن�ت بالفع�ل ف�تاة ذآية جداً        :ف~رح 

 .وأنا أعمل بجد في محل عمتك وأظن أنني أقوم بعمل جيد. بزوجي المريض
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 . طبعا تقومين بعمل جيد :أنصاف
 

مع أنني أستطيع القراءة  .  ولك�ن ال ي�وجد مج�ال أمام�ي لتطوي�ر نفسي ألنني ليست متعّلمة               :ف~رح 
وط��بعا أن��ا أق��در .  مح��ل، يج��ب أن أقت��نع بالمك��ان الموج��ودة ف��يه والك��تابة بش��كل ج��يد للعم��ل ف��ي 

أنص�اف لتوفي�رها فرص�ة العم�ل ه�ذه لي، وأيضا لتفهمها عندما أعمل ساعات أقل أو أغيب عن       
 .العمل للعناية بزوجي

 
. أنا أحب زوجي. ه�ذا آ�ل م�ا أس�معه م�نكن أي�تها النس�اء ح�ول ال�رجال والعمل             !!  التذم�ر    :ألم~ز 

 .الحصول على أسرة والعناية بها هو آل ما يجب أن تكون عليه الحياةأن . وأحب ابنتي
 

لكن انتظري قليًال بعد أن تكبرا .  آه ي�ا ألم�ز، أن�ت تقول�ين ه�ذا اآلن ألن ابنت�يك ص�غيرتين              :ف~رح 
وتت�زوجا وتت�رآا المن�زل، ل�ن يك�ونّا ح�ولك للع�ناية ب�ك ع�ندما تكبرين، سوف يعتنيان بزوجيهما                       

 .نه هديةابني ؟ أ. وأوالدهما 
    

أنهم�ا يس�اعدانني ف�ي المن�زل، وأيضا همًا مضيفتان جيدتان            !  إن أبنت�ّي هدي�ة بالنس�بة ل�ي           :ألم~ز 
 دعوة المسؤوالت المحليات لنقاش إلىع�ندما يك�ون زوج�ي في زيارة إلى أهله وأآون مضطرة         

 .السياسة
 
 هل تقومين بتدريبهما لتتبعا خطاك في المجال السياسي ؟!  هاها :لينا

  
لكن هل تعلمين أن السياسة قد تكون بشعة       ) تتنهد بعمق   .... (  ل�ن يك�ون األم�ر مس�تحيال          :ألم~ز 
. ال أدري إذا آ�نت أري�دهما أن تك�ونا ه�دفًا لنفس  المعاملة التي تلقيتها في مهنتي السياسية                . ج�داً 

 .إن مجلس المدينة مكان ال يرحب بالنساء
 

.  على األصوات للوصول إلى مجلس المدينة  تحصالك لن   ي ابنت إن!  ألم�ز أن�ك تحلمين       :أنص~اف 
الرجال .  ؟ أنت فزت في االنتخابات فقط الن والدك آان بطال خالل الحرب       مام�ن سيصوت له   
 . والنساء سيصوتن بحسب رأي أزواجهنالن يصوتوا لهم

 
 تعملن ألهناك فرصة آبيرة . سترين. ال�زمن يتغير  .   أن�ت قديم�ة الط�راز أي�تها العج�وز           :ألم~ز 
 ! باألفكار لتحسين المدينة، وخصوصا مجتمع العمل نمليئتا ماأنه.  في السياسةيابنتا

 
. دع�ونا م�ن ه�ذا النقاش    .  ال تحت�رمين س�يدة رائع�ة وحك�يمة     أن�ت  ألم�ز ي�ا ص�ديقتي، اآلن         :ف~رح 

 .عيد ميالد سعيد والسعادة والنجاح في العام الجديد ى النصافندعونا نتم
 

 . نعم  نعم نعم:لينا، فرح والمز
 
 
 

 :المشهد الثاني
 

 .محمد، عدنان، أمير، فيصل والراوي:  الشخصيات
 

يجلس أربع رجال تحت ظل شجرة، .  ان�ه عصر يوم دافئ من أيام األسبوع في المدينة     :ال~راوي 
فيصل يعمل عند عدنان في  . ع�دنان أآب�رهم، ال�يوم ع�يد م�يالده الس�تين وأب�ن أخ�يه أمي�ر يزوره                  
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 في مجلس المدينة،  انتخابه ومحم�د، ال�ذي يعمل في مجال السياسة وتم           مح�ل ال�بقالة ال�ذي يملك�ه       
 .يتحدث الرجال أثناء تناولهم وجبة الغذاء. يكون أعز صديق لفيصل

 
 لك عائلة ؟ت ال  تمألنك أنت نادمهل !  ابن أخيك  ذآي وجذاب جدا إن عدنان :محمد

 
يث ال أستطيع الحصول على وأن�ا لس�ت آبي�ر ج�دا بح    !  ان�ه ل�يس ذآ�ي ج�دا         … ه�م م م      :ع~دنان 
ن التقي ببناتهمأأن األمهات واآلباء يأتون إلى المحل آل الوقت ليقترحوا         . أسأل فيصل   ! عائلة  

 . أن أبقى أعزبا ويعجبني هذا الوضع اخترتلقد . …
 

أن�ت آبي�ر ج�دا لتت�زوج اآلن، أن أي ام�رأة تريد الزواج بك ستكون قبيحة      !  ه�يا ي�ا عم�ي       :أمي~ر 
 .وآبيرة

 
وأنا اعرف العديد من النساء اللواتي . أن عمك رجل ناجح !  ه�ذا ل�يس ص�حيحا يا أمير        :م~د مح

 . مرغوب جداألنكأنت محظوظ . سيكن سعيدات بالحصول عليه آزوج
 

 آبي��ر، ف��أنهن ي��أآلن ءالنس��اء ع��ب.  أخش��ى أنن��ي م��ثل عم��ي، أن��ا أيض��ا ال أري��د أن أت��زوج:أمي~~ر
باإلض�افة إلى ذلك، من  .  أح�ب حريت�ي    أن�ا . األطف�ال ي�ردن العدي�د م�ن       . وي�أآلن ويص�رفن بكث�رة     

 . أآمل دراستي إذا آان علي العناية بزوجة وأوالدأنالمستحيل 
 

 يج��ب عل��ي أنظ�ر أل��يّ .  يأت��ي تعل��يمك أوالأنيج�ب  .  أمي��ر أن��ت بالفع�ل ش��اب ذآ��ي ج��دا  :فيص~ل 
 . أعمل بجد في محل عمك وأظن أنني أقوم بعمل جيدأنالعناية بزوجتي المريضة  و

 
 . طبعا أنت تقوم بعمل جيد:عدنان

 
 ولك�ن ال ي�وجد مج�ال أمام�ي لتطوي�ر نفس�ي ألنني لست متعلم، مع أنني أستطيع القراءة                     :فيص~ل 

 اقتنع بالمكان الموجود فيه، وطبعا أنا اقدر عدنان أنوالكتابة بشكل جيد للعمل في المحل، يجب   
اعات أق��ل أو أغ�يب ع��ن العم��ل   ل��تفهمه ع��ندما اعم�ل س�� وأيض�ا لتوفي�ره فرص��ة العم�ل ه��ذه ل��ي،   

 .للعناية بزوجتي
 

أنا احب .  الرجال عندما تتحدثون عن النساء والعملأيهاهذا آل ما اسمعه منكم !  التذمر :محمد
 . تكون عليه الحياةأنأن الحصول على أسرة والعناية بها هو آل ما يجب  . ي زوجتي وأبنّت

 
 انكبرتن، لكن أنتظر قليال بعد أن ابنتيك صغيرتن األ آه ي�ا محم�د، أن�ت تق�ول ه�ذا اآلن           :فيص~ل 
 ماهين بزوج اعتنيتك�ونا ح�ولك للع�ناية ب�ك عندما تكبر، سوف            تل�ن   .  من�زلك  انت�رآ تن و ات�زوج تو

 .انه هدية!  بني ؟ا  .ماوأوالده
 

. ان جيدتنات مضيف همان ف�ي المن�زل وأيضا  اس�اعد ت هم�ا إن! ي هدي�ة بالنس�بة ل�ي      ا ابن�ت  إن :محم~د 
جت�ي في زيارة إلى أهلها وأآون مضطر إلى دعوة المسؤولين المحليين للنقاش        ع�ندما تك�ون زو    

 .السياسة
 

  خطاك في المجال السياسي؟اتبعت لبهماهل تقوم بتدري!  ها ها : أمير
  

 السياسة قد تكون بشعة    أنلك�ن ه�ل تعل�م       ) يت�نهد بعم�ق      ( … ل�ن يك�ون األم�ر مس�تحيال          :محم~د 
إن .  هدفا لنفس المعاملة التي تلقيتها في مهنتي السياسيةانوكتن  آماال ادري إذا آنت أريده   . جدا

 .مجلس المدينة مكان ال يرحب بالنساء
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.  على األصوات للوصول إلى مجلس المدينةحصالتك لن ي ابنت� إن.  ان�ك تحل�م ي�ا محم�د       :ع~دنان 

 لن الرجال. ؟ أن�ت فزت في االنتخابات فقط الن والدك آان بطال في الحرب م�ا ت لهم�ن سيص�وّ   
 .والنساء سيصوتن بحسب رأي أزواجهن.  هما لوايصوت

 
 تعمله�ناك فرص�ة آبي�رة بأن        . ال�زمن يتغي�ر س�ترى       .  أن�ت ق�ديم الط�راز، أيه�ا العج�وز          :محم~د 
 ! باألفكار لتحسين المدينة وخصوصا مجتمع العمل نات مليئماإنه.  في السياسةيابنتا

 
  دعونا من هذا النقاش ولنتمنى   .ئع وحكيم  محمد يا صديقي، اآلن أنت ال تحترم رجل را         :فيصل

 .لعدنان عيد ميالد سعيد وسنة جديدة مليئة بالسعادة والنجاح
 

 . نعم نعم نعم:أمير، فيصل ومحمد
 
 
 

         نقاشأسئلة لل
   

ه�ل ال�نقاش ف�ي المش�هدين األول والثان�ي قاب�ل للتص�ديق؟ ما هي األمور التي ال             •
 لماذا؟ تصدق؟ 

نص��اف م��ا زال��ت ق��ادرة عل��ى ال��زواج؟ لم��اذا؟ ه��ل     ارأة األآب��ر ه��ل تع��تقدين أن الم��  •
 ال��رجل األآب��ر ع��دنان م��ا زال ق��ادر عل��ى ال��زواج؟ لم��اذا؟ ه��ل تعتب��ر          أنتع��تقدين 

نصاف ال ا أنع�وامل؟ ه�ل م�ن الواض�ح     " الج�ندر " أو /أعم�ارهم، وض�عهم المال�ي و      
 تستطيع إنجاب األطفال بعمرها هذا؟

نا، ابنة أخ إنصاف وأمير ابن أخ عدنان حول م�ا ه�ي النص�يحة الت�ي تقدمينها للي          •
العم�ل؟ ه�ل ستكون نصيحتك مختلفة   / العائل�ة و التعل�يم      / الم�وازنة ب�ين ال�زواج       

 م؟ لماذا؟هلكل من
 إذا آنت ألمز، السياسية المحلية، بأي طريقة ستكونين نموذج البنتيك؟ •
 ؟تين مسؤولامرأتين  وائدتين فاعلتين قانوكت بان استنصحينهمآيف  •
  نموذج البنتيك؟نإذا آنت محمد، السياسي المحلي، بأي طريقة ستكوني •
  عن األوالد؟ةم للبنات مختلفهل يوجد دروس وأمثلة مختلفة تعّل •
لرجال؟ ما هي نقاط القوة ل مغاي�رة  مخ�تلفة للق�يادة   ا أو أن�واع اه�ل تمل�ك النس�اء نماذج�      •

ن الرجال؟ هل والض�عف لالثن�ين ؟ ه�ل ه�ناك ط�رق تجع�ل النس�اء ق�ياديات أفض�ل م                  
  أفضل من النساء؟نقياديي تجعل الرجال اهناك طرق

 تؤث��ر ال��تجارب الحيات��ية للنس��اء عل��ى الق��يم واأله��داف الت��ي يجل��بونها   أنآ��يف يمك��ن  •
 للقيادة؟

 تؤث��ر ال��تجارب الحيات��ية لل��رجال عل��ى الق��يم واأله��داف الت��ي يجل��بوها  أنآ��يف يمك��ن  •
 ؟ةللقياد

ك ف��رق؟ ه��ل ت��رين أن النس��اء   ل؟ ه��ل ه��نا ه��ل تفض��لين العم��ل ل��دى رج��ال أو نس��اء     •
  يتفهمن اآثر احتياجات النساء واهتمامات النساء؟ لماذا؟أنالمديرات يستطعن 

 مرش��حة سياس��ية ف��ي مج��تمعك؟ لم��اذا؟ ه��ل تع��تقدين أن النس��اء       نه��ل س��تدعمي  •
 م احتياجات واهتمامات النساء؟ لماذا؟السياسيات يستطعن تفّه
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، أو في رجال أعمالمجلس مدرسة أو بين : م�ثال  (هي�ئة إداري�ة  ه�ل ع�دد النس�اء ف�ي          •
 فرق؟ هل إلحداثح�تاج  ام�رأة ن  آ�م    إل�ى ؟عل�ى ط�ريقة اإلدارة    يؤث�ر   ) مجل�س محل�ي   
 أو نسب أخرى؟ لماذا؟% ٥٠، % ٣٣، %١٠أن تشكل فرقا؟ % ٢ممكن  لنسبة 
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  هدف  تحديد أآثر من مجردرؤية الإن

 لما سيكون عليه تضمن صورة عن الجيد، المثالي و فكرةت إنها
 .العمل الذي نقوم به فيما لو أحسّنا القيام به

 
 "مقومات القيادة " من 
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 الجلسة الثالثة
 
 
 

 
 ؟ما هي رؤيتي

 

 
 أهداف الجلسة

 
 . الشخصيةرؤيةنقاش ما هي ال •
 . لتصبح قائدةفّزها التي تحرؤية، أو اللمرأةاألخذ بعين االعتبار حلم ا •
 . الشخصيةرؤيةضح ال توعبارةاآتشاف قوة تشكيل  •
  .البحث في سبل التعبير عن الرؤية الشخصية ووضعه حّيز التنفيذ •

 

 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
 
-تحقيق العدالة االجتماعية   حول   محمد يونس      رؤيةي بصوت عال القصة التالية  حول              ئاقر

لمشاآل  آمجموعة ا  ثم ناقشي . خالل القروض المصرفية الصغيرة      من االقتصادية في بنغالدش   
 التي آانت لديه لحل هذه           رؤيةالمالية التي الحظها بين الفقراء، وخصوصا بين النساء، وال                

ب المجموعة على األسئلة التي تلي قصة محمد يونس، اطلبي من                            يبعد أن تج     .  المشكلة
م لمساعدة     هذا التمرين مصمّ        .   الخاصة لتحقيق التغيير            تصّوراتهن  إعطاءالمشارآات     

 . رؤيتهن بكلماتاغةصيالمشارآات على 
 
 

 في ر  ب براحة اآ   المشارآات شعرت المجم�وعة إل�ى أزواج خ�الل ه�ذا التم�رين ل            قس�يم ق�د يس�اعد ت    
لمعلومات اآثر حول هذه االستراتيجية  " ب  " انظ�ري الملحق    . (ال�تحدث ع�ن رؤي�تهن الخاص�ة       

 ).التدريبية
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 . في العالميبقى هناك فقراء ن أل ا أرى  سببال
 

  .يتصاداق: محمد يونس
 

ع��اد محم��د ي��ونس إل��ى ب��نغالدش م��ن ال��واليات الم��تحدة بع��د تس��عة أي��ام م��ن حص��ول ب��الده عل��ى  
تاجونغ، آان مواطنوه يعانون يبي�نما آ�ان يدرس االقتصاد في جامعة تش       . ١٩٧١االس�تقالل ع�ام     

قرر . قت أيمانه بأنه يستطيع حل المشكلة داخل الغرف الصفية        حقائق مزّ -م�ن الحرب والمجاعة   
 .فهم محنتهمتيتحدث مع الناس في القرية القريبة من الجامعة ل أن
 

التق�ى ي�ونس بام�رأة تص�نع آراس�ي الخي�زران وق�د آ�ان مأزقه�ا ال�ذي جعل�ه يع�يد دراسة أسباب                 
ه م��ن تاج��ر وال��ذي آ��ان ر تس��تعيأنل��م تك��ن تمل��ك ال��نقود لش��راء الخي��زران وآ��ان عل��يها  . الفق��ر 

قاوم يونس اإلغراء بان يعطي المرأة العشرين    . ده هو بالمقاب�ل يش�تري م�نها الك�راس بسعر يحد         
 طلب من أحد الطالب بان يضع قائمة . تحتاجهم لشراء الخيزران، ووضع خطة اآبرتي ال اقرش

 شخصا يعملون بجد يحتاجون ٤٢وآانت مفاجأة له  أن     . ان الذين يحتاجون نقود   يبأس�ماء الق�روي   
ق��ام ي��ونس بإق��راض   . هم بأس��عار معق��ولة   ب��يع من��تجات نعوي دوالر حت��ى يس��تط ٢٧م��ا مق��داره  

 راح يفك�ر بطريقة أفضل ، وهك�ذا  ن ذل�ك ددوها ل�ه ع�ندما يس�تطيعو      س� ن ال�نقود عل�ى أن ي      يالق�روي 
ن النقود، ي يق�رض هؤالء القروي أن يق�نع الب�نك الموج�ود ف�ي ح�رم الجامع�ة              أنح�اول   . لمس�اعدة ل

 .ء الفقيرات، غير جديرات بالثقة النسااصة يعتبر الفقراء، وخألنهلكن مدير البنك رفض الفكرة 
 

 الحكومة بدأ بنك جرامين  الدعم من مع بعض.١٩٨٣، أس�س ي�ونس ب�نك جرامين عام      بش�جاعة 
آان�ت عمل�ية إق�ناع النس�اء بق�بول الق�روض غير         .  للنس�اء  اص�ة ب�تقديم ق�روض العم�ل للفق�راء، خ        

ن التحدث إلى النساء   آان الرجال ممنوعين م. سهلة و لكّنه آان مصّرا على النجاح في مسعاه    
ن على أ ال فك�رة ل�ديهن ح�ول العمل و     أن النس�اء ي�ؤآدن      ان�ت ف�ي ال�بداية، آ    . ف�ي األم�اآن العام�ة     

 يقنعهن باقتراض أنم�ع م�رور الوقت، استطاع يونس   . الب�نك  أن يعط�ي ال�نقود إل�ى أزواجه�ن            
عن ه��ؤالء النس��وة ش��ج  . ال��نقود ف��ي مجم��وعات م��ن خمس��ة نس��اء لي��بدأن مش��اريعهن الص��غيرة       

 .صديقاتهن للحصول على القروض
 

أنهن يس�تطعن الع�ناية بأنفس�هن وبي�نما نافس�ت برامج           ب�  قروض�هن، أدرآ�ن      ت النس�اء  ع�ندما س�دد   
ر ي��ونس المتش��ككين أن  حكوم��ية ف��ي أم��اآن أخ��رى ب��نك ج��رامين، ذّآ�� الال��دعم والم��نظمات غي��ر 

يجب . تي بنيناها حولنا   من قبل المراآز ال] ولكن  [.…الفق�ر ل�م يخلق من قبل الناس الفقراء  "
  ".أن نعود للوراء ونعيد تصميم هذه المراآز حتى ال يميزوا بين الفقراء آما يفعلون اآلن

 
أنها مسؤولية آل المجتمعات أن تؤمن  . " ا عالمي ا الفق�ر تعتبر اآلن هدف     صأن مهم�ة ي�ونس بتقل�ي      

ق اإلنسان، ولكننا ال نتحدث عن حقو .. الك�رامة اإلنس�انية لك�ل عض�و م�ن أعضاء هذا المجتمع              
 إذا خلق�نا مراآ�ز ق�ادرة عل�ى توفي�ر ق�روض عمل للفقراء          …ن�ربط ب�ين حق�وق اإلنس�ان والفق�ر           

 .١٢ون نفس النجاح الذي رأيناه في بنغالدشالقوا أعمالهم الخاصة، سيأليبد
 

 .قال يونس"  ال يكون أي شخص في العالم فقيرا اال أرى سبب  " 
 

                                                 
" Muhammad Yunus, Grameen Bank"أخذت المعلومات حول يونوس ومصرف غرامين من                  ١٢   

آمال بالكلمات  :  في مايكل آولوبي وجايسون غاردنر، ناشرون، مهندسو السالم        )  محمد يونوس، مصرف غرامين   (
 ومن الموقع على الشبكة                             ٧٧.، ص       ٢٠٠٠مكتبة نيو وورلد،                      :  يفورنياوالصور، نافاتو، آال              

http://www.grameen.org/     
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 قرية في بنغالدش، ٣٦،٠٠٠ في  اليوم يعم~ل البنك  ين   مؤس~س ب~نك ج~رام       ه~و  محم~د ي~ونس   
 ألف شخص، أن برامج تشبه بنك جرامين ١٢ ويوظف  و مقترضة   مليون مقترض  ٢،١ول~ه   

م~نذ التس~عينات، عم~ل بنك جرامين في مجاالت أخرى غير المصرفية مثل        . ا بل~د  ٥٦تعم~ل ف~ي     
 .ي تقوية القرويون في بنغالدش الكهرباء، اإلنترنت، نظام االتصاالت الخلوية آطرق جديدة ف

 
 

 نقاشأسئلة لل
     

ما هي الظروف التي ألهمت محمد يونس لوضع رؤيته؟ ما هي المشكلة  •
 التي تؤثر على الفقراء والتي قرر حلها؟

 رك يونس ؟ما هو الذي رآه ؟ ما هو اإليمان حول الطبيعة البشرية الذي ّح •
؟ ما هي الصفات القيادية التي يمتلكها ل حم�ا ه�و ال�دور ال�ذي أخ�ذه ف�ي تطب�يق ه�ذا ال                 •

 يونس في محاولته للقضاء على الفقر ؟ هل برأيك يونس يملك قيادة ذات مبادئ ؟
ه�ل آ�ان بإمك�ان ام�رأة أن تص�ل إلى ما وصل إليه يونس ؟ لماذا ؟ ماذا آنت ستفعلين          •

 إذا واجهك نفس الموقف ؟
شكلة، الحل، ودوره في الحل م�ا ه�ي الجم�ل الت�ي قالها يونس أعاله توضح ببالغة الم          •

 واضحة لرؤيته ؟ لماذا ؟" جملة " الذي أقترحه ؟ هل تعتبر هذه الجمل 
 ؟رؤيته تتغير أن  يونس مع مرور الزمن ؟ هل آان من المهم  رؤيةهل تغيرت •
م��ا ه��ي مه��ارات النس��اء الت��ي ت��م اإلش��ادة إل��يها ف��ي س��يناريو ب��نك ج��رامين ؟ ه��ل ه��ذه     •

 ؟معرفتهن األساسيةرهن التقليدية أو التحرك بعيدا عن أدو اغلىالمهارة تساعد النساء 
 بل أيضا  فق�ط   ه�و ن�وع نظ�ام الق�روض ال�ذي ل�ن يس�اعد مق�درة النس�اء االقتص�ادية                    م�ا  •

 سيقوي دورهن في المجتمع ؟
  توضيح أهدافه ؟على يونس رؤية بيان  يساعدهل •
 ؟ " رؤية"ماذا يعني لك المصطلح  •
  ؟مهم يعد التعبير عن الرؤية لماذا •

 
 

   الشخصيةؤيةعبارة تترجم الروضع : تمرين
   دقيقة على األقل٤٥لهذا التمرين صصيخ
 
تع��ريف :  التال��ي نقاشقس��مي المجم��وعة إل��ى ف��رق م��ن اثن��ين أو ثالث��ة مش��ارآات ل��      -١

ما هي .  أن يغيروهاينالوض�ع، الظ�رف أو المش�كلة في العائلة أو المجتمع والتي يتمن         
 تها لتغيير الوضع، الظرف أو المشكلة؟يرات التي تريدين رؤييالتغ

ك�ل عض�و م�ن الف�ريق يج�ب أن تشرح لرفيقاتها خالل دقيقة أو اثنين آيف يمكن لها                  ل -٢
 .أن تدير أو تشارك في تطبيق الحل الذي وصفته

  تصف � أو اثنتين عبارة �آ�ل عض�و في الفريق عليها أن تكتب في بيان مختصر         -٣
 . التي وصفتهازمةالرؤيتها لدورها في عمل التغييرات ال

 اقرأ بيان رؤيته  ت مشارآةة، آل   يّس�ر ب�دءا م�ن الم    . تج�تمع آ�ل المجم�وعة ف�ي دائ�رة             -٤
 .الخاصة

 
 

 آ��ل أنتأآ��دي م��ن  . ب��يانات المك��توبةال تجم��ع أنة يس��رف��ي نهاي��ة ه��ذا التم��رين، يج��ب عل��ى الم  
 . في الجلسة السابعةأخرى ستستعمل مرة ألنهامشارآة آتبت  اسمها على ورقتها 
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 مالحظات
 

 هل آان من الصعب أن تصيغي بيانك الخاص؟ لماذا؟ •
 هل وضع بيانك الخاص يساعدك في توضيح أهدافك؟ •
 هل تعتقدين أن رؤيتك الشخصية قد تتغير مع مرور الزمن؟ لماذا؟ •
  بيانات األخريات في المجموعة؟ إلىمعينتآيف شعرت وأنت تس •
  بصوت عال للجميع؟أو قراءتها/ما هو المهم في وضع رؤيتك آتابيا و •
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  الثاني ءلجزا
 
 
 

 التواصل مع اآلخرين
 

 
 في األقسام السابقة أن أحد العناصر القيادية األساسية هي القدرة على إيصال رسالة أو                       اأينر

ى خضر طلباًُ للمساعدة تمكنت من            م أس  بفالمرأة التي قدمت إلى مكت        .  رؤية معينة بفعالية    
. ها في المأساة التي نزلت بابنتها بصورة ممتازة        جها وحول دور زو   إيصال همومها حول عائلت   

ومع أن السيدة خضر لم تَر السيدة المذآورة ثانية، إال أن آلماتها حفزت خضر على لعب دور                    
ومن جهة  .   بحيث تؤمن حماية أآبر للنساء      اهدالب وبارز في المساعدة في تغيير قوانين          يساأس

القتصادية ارتكز على قدرته على إيصال أفكاره إلى          اونس  أخرى نرى أن نجاح خطة محمد ي        
فقد عمل الدآتور يونس على أن تتفهم النساء في القرى إضافة إلى                            .  مستمعيه المتنوعين  

 . ه الشخصية ويقدّرونها حق قدرهاراكالمسؤولين الحكوميين أف
 
 التي من شأنها      مارين في هذا الجزء عناصر التواصل الجيد والتفاوض واالستماع              ت ال لجتعاو

ويتضمن عمل المجموعات والتعاون والشراآات مهارات . تعزيز فعالية قدرة المرء على القيادة    
ا فتظهر أن االستماع المنتج       هيلأما القصص واألسئلة التي ت      .  التواصل بين المشارآات آأفراد     

 مثمرة   يات تتضمن أيضًا القدرة على استثمار الفوارق والتنوع بطريقة                      وسلتاووالتفاوض   
 . عللجمي
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  التواصلأيضاالقيادة تعني 

 فوجود القيادة مرهون بوجود شخصين على األقل
 فال أحد يمكنه القيادة. تربط بيتهما عالقة ما

مما يعني أن القيادة شكل من أشكال التواصل. في عزلة تامة   
 وطريقة القيادة لها عالقة وطيدة بطريقة التواصل

 
 "مقومات القيادة " من 
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 ة الرابعةسلجلا

 
 
 

 آيف نتواصل؟ 
 
 
  الجلسةفهداأ
 

 .  أهمية التواصل من أجل القيادة الفّعالةرظهاإ •
 . والتفاوض مع اآلخرين فيير في طرق اإلقناع  من خالل التحفيز والتثقكلتفا •
 بما في ذلك حسناتها و       �التوصل إلى حلول مشترآة         أو �"  وياتسالت"نقاش طبيعة    •

 .سيئاتها
 . أساليب المشارآات الشخصية في التواصل لحليت •

 

 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
 
انظري في   .  بصوت عال المقال االفتتاحي التالي بقلم السيدة ماريان رايت إيدلمان                        قرئيا

إلى الجهود الحثيثة الهادفة إلى حماية            مامضباالنئها  االستراتيجيات التي تستعملها إلقناع قرا       
يلي األسئلة   .  األسئلة الالحقة في توجيه النقاش ضمن المجموعة               عدوقد تسا  .  أطفال أميرآا  

 . تمرين مصمم خصيصًا لدراسة استراتيجيات التواصل الفردية
 
 

 !!أنا معنية و على استعداد لخدمة اآلخرين
 ناشطة في حقوق الطفل : ماريان رايت إيدلمان قلمب
 
لكن إذا أردنا أن ننجز       .  منها اإلنصاف لكبار على إرساء العديد من القيم في أوالدهم و             ا مليع

عملنا في تعليم أوالدنا بصورة أفضل، علينا أن نقدم لهم مثًال أفضل من خالل معاملتهم                                   
 . بإنصاف

 
ا، ه طالب عتنّولمدرسية في أميرآا، مهما آان حجمها أو         ا  ةن المنصف أن ال تقوم األنظم       م هلف
  إنجازات ذات مستويات عالية؟ تثقيف الغالبية الكبرى منهم أو آلهم على بلوغب

 
ن المنصف أن يقدم لألطفال األآثر فقرًا في األحياء األآثر فقرًا المدارس األشد بؤسًا                       م هلو

ن ات م مختبرات والمكتبات األقل تأهيًال، وحفن       لاووالمدرسين األقل آفاءًة، والمعدات واألبنية         
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ى مستوى،   نرامج التثقيف األد    رات وأعداد ضئيلة من المستشارين والممرضات وب               تبيومالك
وأخيرًا مواجهتهم بمدرسين ال يتوقعون منهم أي إنجاز يذآر، ومجتمع يلومهم على أدائهم                            

 ل؟ صألالمتدني في االمتحانات التي لم يجر تحضيرهم لها في ا
 
السادسة والستين بتغطية من الخدمات         سن ا تعدو  ممن ن المنصف أن يتمتع المواطنون       م هلو

ي حين يحرم منها الطالب جميعا في المدارس التحضيرية                    ف والتأمين الصحي        االجتماعية
وخالل أهم مراحل نموهم التي يجري خاللها صقل العقل والجسد والصورة الذاتية والروح                       

طية يقبعون في المدارس    تغاله  ن هذ ين م نجد الماليين من األطفال غير المستفيد      و  ؟لمدى الحياة 
 األذن ولم يكشف عنه أو بسبب مشاآل                وض أصاب العين أ      عاجزين عن التعلم بسبب مر        

 . صحية أخرى
 
مليون دوالر أميرآي سنويًا باسم           ١٢٥ن المنصف أن تمتص الشرآات ما يقارب                    م  هلو

جتماعية  اال  جلبراممن ا  ائب، نرانا في المقابل نقتطع الماليين                 رضلالرعاية االجتماعية وا     
 ها أطفالنا وعائالتنا األشد فقرًا؟ نوالتي يستفيد مونقضي على شبكة األمان المرتبطة بالدخل 

 
 مليون دوالر أميرآي سنويًا من اإلعفاءات                 ٣٠٠ن المنصف أن نمنح ما يقارب                  م  هلو

 زوالعوفقر   حين يسمح الكونغرس بنمو األطفال في ال        يف  الضريبية ألصحاب الشرآات الكبرى   
الي الدخل القومي فيها     م أمة يعتبر إج     تأمين الحاجات الحياتية األساسية لهم وذلك في ظل           ندو

 مليون طفل   ٩٫٥ مليون طفل أميرآي فقير، يعيش         ١٤٫١األعلى عالميًا؟ ونرى أنه من أصل          
  ماليين طفل أبيض،  غالبيتهم تعيش       ٩  نأومنهم في عائالت يعمل فيها فرد واحد على األقل،             

 ٦أآثر من     للعار أن نجد أن    ويا  .   المناطق الريفية وليس في المدن المرآزية        أوي  احالضوفي  
 دوالر أميرآي، أي أدنى     ٦٫٤٠١ماليين طفل يعيشون في ظل عائالت ال يكاد يتعدى مدخولها            

 .  أفراد٣من نصف قيمة خط الفقر المحدد لعائلة من 
 
 أن نضيع حياة هؤالء األطفال             ل قب  اوياتنوأول نحن البالغين أن نعيد النظر في قّيمنا                    انيلع

وال بد أن نالحظ التشّوه في عالم ورد         .  عيشوا ويتعلموا يال الذي يصارعون ل   وغيرهم من األطف  
 ٢٢٥أثرى  " والصادر عن منظمة األمم المتحدة أن         ١٩٩٨عنه في تقرير التنمية البشرية للعام        

ي ما يعادل إجمالي        أ  يرآ أمي  والر الكوآب يستحوذون على اآثر من تريليون د              فيشخصًا   
من %  ٦٠ونجد أن   )".   مليار شخص  ٢٫٥(ن أفقر سكان العالم      م%  ٤٧الدخل السنوي العام ل    

 ٣١١هؤالء األثرياء يعيشون في الواليات المتحدة األميرآية ويقدر إجمالي ثرواتهم بحوالي                     
 . مليار دوالر أميرآي

 
 مليون عائلة أميرآية،    ١٩الي  و لح يي هذه القيمة المذآورة مجموع إجمالي الدخل السنو        اوتسو

. ١٩٩٧ دولة للعام  ٣٥دولة نامية، أو مجموع موازنات        ١٠٠ل القومي لحوالي    أو إجمالي الدخ  
مليار دوالر أميرآي سنويًا، أي ما يعادل          ١٤وإن الفوائد السنوية على هذه األموال تصل إلى             

نرفع    أي �ء فقر األطفال     غاإلا  كننيم.  ار أميرآي سنويًا لكل طفل فقير في أميرآ         الو د ١٫٠٠٠
ويشكل تحضير  .   مليار دوالر أميرآي سنوياً    ٤٢بل  قا م �ا فوق خط الفقر      جميع األطفال إلى م   

أطفالنا للمستقبل وحمايتهم جميعًا في الحاضر أهم التحديات األخالقية التي تواجهها بالدنا في                   
لنمو أو مواطني المستقبل، هم  ايد ق شريةات ب فاألطفال يتعدون آونهم آائن   .  ق اإلنسان وقحميدان  

وال يمكن لحاجاتهم الصحية والغذائية           .  لمقدسة حالياً  امواطنين ومسئوليتنا      آائنات بشرية و     
واإلسكانية والرعائية والتثقيفية والعائلية أن تنتظر بلوغهم سنتهم الثامنة عشر أي سن االقتراع               

. هذا إذا أعاروها أي احترام أو تقدير        ،  هااتمؤسسموا   أردنا لهم أن يحملوا قيم أميرآا ويتسلّ         اذإ
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ف ألطفالنا، يمكننا أن ال نعلمهم فقط قيمًا مهمة، لكن أيضا أن                  االل إظهار معنى اإلنص    من خ 
 . ١٣نزودهًم بوسيلة للعبور بنجاح إلى سن البلوغ وبناء مستقبل صحي ألميرآا

 
 
بدأت ،  ن رايت إيدلمان، أول سيدة أميرآية في نقابة المحامين في مقاطعة ميسيسيبي                   ياارم

الواليات المتحدة، وقد تعاونت مع            في  ةلمدنيوق ا  قيادية في الحق    نشاطاتها في الستينات آ      
هي مؤسسة ورئيسة صندوق الدفاع      .  دآتور مارتين لوثر آينغ    لالعديد من الناشطين ومنهم ا     

ي منظمة ناشطة في تأمين فرصة لجميع       ه، و   Children�s Defense Fundعن األطفال   
 من األهالي   مبدع  لحياةفي ا ادلة وأخالقية   على انطالقة صحية وآمنة وع      لواألطفال في الحص  

 . والمجتمعات المهتمين
 
 

  للنقاش ةسئلأ
 

  هدف ماريان رايت إيدلمان برأيك من هذا المقال؟وا هم •
ذي يجعل من السيدة إيدلمان متواصلة جيدة؟ ما هي االستراتيجيات التي                    لا ا  م •

 الفتتاحي لدعم حججها؟ ا ااستعملتها في مقاله
 لتي تكررها؟ لماذا تكررها برأيك؟ ايا ا القضت أو العبارايا هم •
 تبرين هذا المقال مؤثر أو مقنع؟ برري إجابتك في اإليجاب أو النفي؟عل ته •
تابة االفتتاحية، ما هي االستراتيجيات التي يمكن استعمالها لتوسيع تأثيرها؟     آعد  ب •

سؤولين إليصال الرسالة إلى الم      "  وسيلة"راتيجيات   تسهل تعتبرين أن هذه اال        
هذه الرسالة   "  يتلقى"ين واألهالي والمدرسين والشباب؟ من يجب أن                يكومحال

 أيضًا؟ 
تطيع التقنيات الحديثة، مثل الفاآس والبريد اإللكتروني ومواقع اإلنترنت             سل ت ه •

  و المستمعات؟  نأن تساعد في توزيع هذه الرسالة على عدد أآبر من المستمعي              
 ؟ المقترحةفي حال اإليجاب، ما هي خطة عملك

 
  
 
 
 

                                                 
أبريل  (٤دد، ع٢٠ CDF ماريان رايت إيدلمان، تقارير م بقل"نصاف أطفالناإ ناون أآ"س من بمقت  ١٣
 :  يمكن مراجعتها على الموقع على شبكة االنترت). ١٩٩٩مايو / 

http://www.childrensdefense.org/voice٠٥٩٩.html 
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 اصل بالرغم من االختالف والت: نمريت
 
 ن العمل في األماآن العامة م حكومي في السودان يمنع النساء مرسوم
 
 مرسومًا يمنع فيه عمل ٢٠٠٠ر مببتس / حاآم الخرطوم السيد مجذوب خليفة في أيلول صدرأ

. ءنسالللشريعة وحفاظًا على شرف االنساء في العديد من األماآن العامة، وذلك تنفيذًا لتعاليم 
ت الوقود والفنادق اوقد استهدف هذا المرسوم بشكل خاص النساء العامالت في محط

  ١٤.والمطاعم
 
 ثائرة إحدى السيدات النشاطات في حقوق النساء في الخرطوم لدى إصدار         تثار:  اريونلسيا

  مع دديد موع ن تح اء م وتمكنت بمساعدة بعض األصدق   .  هذا المرسوم وقررت االعتراض عليه     
وقررت محاولة إقناعه       .  مسؤول رفيع المستوى في وزارة  العمل واإلصالح اإلداري                         

والمسؤول رجل متوسط العمر ولديه ابنتين في سن                  .  باالنضمام إليها في رفض المرسوم          
 ة وبتأمين الحماية البنتيه عند انضمامهما        أرميهتم هذا المسؤول أيضًا في حقوق ال          .  المراهقة  

 فقط  نيث أنه يريد لهما التمتع بحرية التحصيل العلمي وحق اختيار مهنة، لك             ح مللع سوق ا  إلى
 .في ظل مجتمع يراعي التعاليم اإلسالمية

 
و تختار عضوات الفريق     .   أفراد ٣ المجموعة على مجموعات عمل من         عتوزت •

أما .  ومن ستقوم بدور الناشطة           ىومن ستقوم بدور المسؤول رفيع المست               
 . لذي يدور بين الشخصيتين وتدون مالحظاتهاااش قاقب الن فتررآة الثالثةالمشا

 
 دقائق تقوم     ١٠ إلى     ٥آتان مع دوريهما وتجريان محادثة من             رل المشا  عتفات •

الناشطة خاللها بعرض همومها ومحاولة إقناع المسؤول بالترافع ضد المرسوم             
 . الصادر

 
. يلتيهامن ز ي يدور ب  الذيالنقاش  اش، تدون المراقبة المالحظات حول        قنلا  اللخ •

 : وقد تتضمن مالحظاتها
  أسلوب التواصل المعتمد؟ وا هم -
 تراتيجيات االقناع التي تعتمدانها؟ اسا م -
 ي مدى تستمع الواحدة إلى األخرى؟  ألىإ -
 آيف تجيب الواحدة على حجج األخرى؟  -
 فاهم معين؟ ت ىصلتا إلتول ه -

 
آبيرة، وتعرض المراقبة من آل       ئرةامن د المجموعة العامة إلى التجمع ض      عودت •

 .موعة العامةجمجموعة عمل مالحظاتها على الم
 
 
 
  

                                                 
راجعي الموقع . لقد حصل هذا فعًال    ١٤

http://www.cnn.com/٢٠٠٠/WORLD/africa/٠٩/٠٥/sudan.women.ap 
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  للنقاش ةسئلأ
 

 هل وجدتما صعوبة في دعم مواقفكما؟ بررا إجاباتكما؟ : ولسؤلماطة وشلنال •
 

ريق عملكن، هل استمعت الناشطة والمسؤول بحق إلى بعضهما                           فمن    ض •
 ؟ البعض

 المسبقة النمطية التي شكلها الواحد عن اآلخر التي          فرضيات أو األفكار  ل ا يا ه م •
 يمكن أن تؤثر على طريقة تفاعل الناشطة والمسؤول فيما بينهما؟ 

"  يثقف"ول آل من المسؤول و الناشطة ضمن فريق العمل المصغر أن                 ال ح ه •
 يبرر؟   "اإلقناع  "ف عن  يختل"  التثقيف"هل أن       و  اآلخر بمواقفه؟  "  يقنع"أو   

 . ت باإليجاب أو بالنفيإجابتك سواء آان
الغير؟ هل من أمثلة يمكنك تقديمها عن قياديين            "  بتثقيف"د يرغب القائد      قتى  م •

 استعملوا هذه االستراتيجية بطريقة بّناءة؟ 
والمسؤول الحكومي؟ ما هي األهداف        ةطز تباعد آبير بين أهداف الناش       رل ب ه •

  حال توفرت؟ ة فيالمشترآ
والناشطة؟ في     تفاق بين المسؤول الحكومي      زت قضايا شكلت أسسُا لال        رل ب  ه •

 ؟ احال اإليجاب، حددي هذه القضايا؟ في حال النفي، لماذ
ن من الحكمة أن نتوقع اتفاقًا بين المسؤول الحكومي والناشطة؟ برري                   ال آ ه •

 . إن سلبًا أو إيجابًا كتإجاب
لتوصل قائدة الناجحة؟ هل من الممكن ا      ل ل ًاغ اتفاق ما هدف    بلو ب أن يشكل  جل ي ه •

ت معينة؟ هل هي دائمًا محمودة؟ برري إجابتك إن إيجابًا أو                      ادائمًا إلى اتفاق    
 . سلبا

لنظر عن دورك في التمرين، ماذا تقترحين على أي من الدورين لتكسبيه      اغض  ب •
 المزيد من اإلقناع؟

 
 

  مالحظات
 

نة؟ ماذا تعلمت من تمرين         ي مع  ةشخصي"  أدائك دور  "ان شعورك عن       آيف   آ •
 ؟ "دوارلعب األ"

 بة تدّون المالحظات خالل التمرين؟ قمراآن شعورك اا آم •
 اجأت من أمر سمعته؟ فل ته •
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 ترآز القيادة األفقية على الحوار بين األفراد

 حتى عندما تكون �الذين يحترمون آراء بعضهم البعض 
 مختلفة

 ويبدأ هذا بالتخلي عن أحكامنا المسبقة وآراهيتنا
ارمة وأن نتعلم أال نفرض أفكارنا على وتفادي األحكام الص

 اآلخرين
وأن نتقبل االختالف ونسيطر على غضبنا ونقدر حسنات 

 اآلخرين
 .ونعترف بمواهبهم ونسامح

 
 

 "مقومات القيادة " من 
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 ة الخامسةسلجلا

 
 
 

 آيف نخدم مصالح مختلفة؟ 
 
 
 
  الجلسةفهداأ
 

 تقبلهاع في االختالفات بين تحّمل التنّوع البشري وسلتوا •
نقاش القوة األخالقية والسياسية لشعوب مختلفة والتي تناضل من أجل قضية                      •

 مشترآة 
 آيفية تعاون األفراد من خلفيات ثقافية واقتصادية وعلمية مختلفة خالل                   لحليت •

حملة معينة، والقيود و العراقيل التي يمكن أن تفرض على هذا النوع من                               
 .التعاون

 

 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا

  
ان غحول جهود السالم التي تقوم بها آل من مايرد آوري                   اليتقرئي بصوت عال التقرير ال       ا

ناقشي ضمن المجموعة التسويات المحتملة             .  ماآواير وبيتي ويليامز في ايرلندا الشمالية               
والمفاوضات والخطوات المتخذة من أجل تقّبل وجهات النظر المختلفة والتي يجب اتخاذها من                

 . ملهما المطلبيح عإنجاأجل 
 
 

 السالم والعدالة  صادح
 ناشطتان من أجل السالم : ي ويليامزت آوريغان ماآواير وبيدايرم
 
 
. فاح أيرلندا من أجل االستقالل قبل قرون عديدة إثر احتاللها واستعمارها من قبل اإلنكليز               آدأ  ب

ال مإلهابقة والتمييز و    لمسام ا  ب االيرلندي بغالبيته الكاثوليكية باألحك         عشلوقد تميز حكمهم ل       
، اآتسب الثوار االيرلنديون       ١٩٢١وفي عام     .  والمجاعة التي استمرت حتى القرن العشرين          

بعض االستقاللية الوطنية من خالل توقيع معاهدة سمحت لست مقاطعات شمالية بغالبية                               
  للحكم  روتستانتية الب  وعلى الرغم من دعم الغالبية           .  من بريطانيا    ًابروتستانتية البقاء جزء     
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عتبرون رسميًا هذا التقسيم مؤقتًا آما         يليزي، ما فتئ االيرلنديون في الجمهورية الجديدة             نكإلا
وتفجرت في السنوات األخيرة أعمال عنف       .  هي حال الكاثوليك المقيمين في المقاطعة الشمالية        

 زعنامتك والبروتستانت في ايرلندا الشمالية نتيجة لوضع هذه األرض ال                   ليطائفي بين الكاثو    
 . في دولة ال يتعّدى عدد سكانها المليونين  قتيل٣٠٠٠ونتج عن هذه الخالفات أآثر من  . ليهاع
 

في ظل هذا الجو المشحون، اجتمعت مايرد آوريغان ماآواير وبيتي ويليامز عقب مأساة عنيفة                
د ري ما  ةثة أفراد من عائل       ل ثال  ، قت  ١٩٧٦ أغسطس     ١٠فبتاريخ   .  هما إلى األبد    تايغيّرت ح  

بريطانية بإطالق النار على مسّلح من              آوريغان بزاوية شارع بلفاست عندما قامت دورية             
ظهرت السيدة   .  عناصر الجيش الجمهوري االيرلندي بعد أن ارتطمت سيارته بالرصيف                      

وشجبت عنف الجيش الجمهوري االيرلندي وهي             ةزآوريغان بعد الفاجعة على قنوات التلف          
جعة وسرعان  ا ويليامز وهي من خلفية دينية مختلطة على هذه الف           ةدسيالوقد شهدت   .  ليكيةآاثو

 توقيع يشجب قتل األطفال وعرضتها         ٦٠٠٠وتمكنت من جمع      .  ما باشرت بتوزيع العرائض     
 اجتمعت السيدتان وقد هّدهما      لافوخالل دفن األط  .  على شاشات التلفزة بعد يومين من الحادثة        

. يديهما واتفقتا على النضال من أجل السالم             أ  تاضمالعنف المجنون، و     من     الحزن والقرف  
منظمة "وأعيد تسميتها الحقًا " النساء من أجل السالم" بتأسيس منظمة أطلقتا عليها تسمية       اوقامت

 .Peace People Organization "الشعب للسالم
 

  في نبروتستانتية اجتمع ية و  سيدة آاثوليك  ٣٠،٠٠٠ل شهر واحد من تجنيد       الخت المنظمة   كنتم
 بالتعامل مع العدو وتهديدهما جسديًا،       اوعلى الرغم من اتهامهم    .  مسيرة طافت شوارع بلفاست    

إال أن السيدتان آوريغان وويليامز لم تتوقفا عن العمل واستقطاب المزيد من االتباع، الذين                         
 اآتشف    ف إذ   مشترك، والذي يتعّدى رغبتهم في إنهاء العن                  لا  اجتمعوا تحت لواء الهدف         

قر إلى االستقاللية السياسية    تشعب من آال الجهتين المتنافستين يواجه الفقر ويف        الن  أ  المشارآون
ويخضع للضوابط المفروضة على الحريات المدنية بموجب قانون الطوارئ المفروض على                  

 . ايرلندا الشمالية
 

ل نوب  ئزةاطلبي ونالتا ج     الم  وريغان وويليامز على الثناء الدولي بعملهما            آ  نحازت السيدتا  
غادرت السيدة ويليامز بلفاست للعيش في الواليات المتحدة لكن          .  ١٩٧٧للسالم في أآتوبر عام     

تابعت السيدة آوريغان جهودها الهادفة إلى إعادة تثقيف األحزاب المتناحرة في ايرلندا الشمالية              
برت عت ا تيالات، رفضت الجهات    سعينوخالل الثمانينيات والت  .  طاولة المفاوضات   ىلودعوتها إ 

طي مع السيدة آوريغان، إال أنها تابعت نشاطاتها           االغضب الوسيلة الوحيدة لمعالجة الظلم التع        
 . ١٩٩٨الداعية إلى الالعنف لمدة طويلة قبل أن يجري توقيع اتفاق السالم في العام 

 
نا مى اعتناق آل واحد      ز عل أؤمن أن األمل في المستقبل يرتك       "ن مفسرة    اغي السيدة آور   ولتقو
لى تطوير بنى جديدة وخالقة تدعو إلى               عأ الالعنف، واإليمان به قلبًا وعقًال، والعمل                  بدم

وقد يقول بعض األشخاص أن ما نعمل لتحقيقه خياليا، إال أنني               .  الالعنف وتحفظ حياة الجميع    
 ةالك القائلين باستحولئوأل.  تتقدم بسرعة آبيرة نحو  المزيد من الوعي       ةينمقتنعة تمامًا أن اإلنسا   

لى العبودية، ومهمتنا اليوم تتمّثل في            عقيق ذلك أذآّرهم أن اإلنسانية قد تعّلمت القضاء                   تح
من أجل أن نحصد السالم والعدالة في             "  وتعود لتكرر أنه       ".  القضاء على العنف والحرب      

  ١٥"زرع الالعنف في حاضرنا اليوم نالمستقبل، علينا أن
 
 

                                                 
 html.maguire-riganmairead_cor/hero/org.wagingpeace.www://httpوقع الم نظريأ  ١٥
 انيمإلا: مالسلا نع ةؤير "،ن ديروج ع ميرواكغ مانيغوررد آيام ن ماتطفقتمن متضتي تالو
 )١٩٩٩ س،بيتب أور آرك،يونيو ل،ونماريك(، "ليةمالش ادالنريا ي فلماألو



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

٦١ 

  للنقاشةسئلأ
 

رد آوريغان مغواير وبيتي ويليامز على البحث            األحداث التي حثت ماي      يا ه م •
 عن حل للنزاع القائم في ايرلندا الشمالية؟ 

 الوسائل التي استعملتاها في سعيهما لحل النزاعات؟ لماذا اختارتا هذه                   يا ه م •
 الوسائل؟ 

ف المشترآة بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا الشمالية؟ ما             اهدأل ا يا ه م •
 ما على تحقيق هذه الغايات؟ ن تأثير تعاونهاآ

 المعتقدات التي ساعدت السيدة آوريغان على المثابرة في سعيها لتحقيق               يا ه م •
ي تي العالم أجمع وساعدتها على تذليل العوائق ال          فو  السالم في ايرلندا الشمالية    

 ت آأنها ال تقهر؟ دب

 البشر؟ برري      ن الهدف المشترك يساعد على تخطي االختالفات بي                   نل أ  ه •
 . جابتكإ

ق لك أن عملت على مشروع مع شخص أو أفراد برزت بينكم نقاط                          بل س  ه •
 اختالف عديدة؟ في هذه الحالة آيف تخطيت هذه الفوارق؟ 

 ؟  "التفاوض"و" التنوع"يعني لك مفهوما  اذام •
 

 
 استيعاب التنّوع : موعاتجلم املع
 .لهذا التمرين ساعة واحدة على األقل صصيخ
  
ة مشروعًا افتراضيا و قابال للتطبيق ترغب المجموعة في العمل                   اختاري مع المجموع     .١

 .عليه
ء اضعمجموعة مهنية مثال، أو أ     (ما  "  مجموعة"اقشيه وحاولي التوصل إلى اتفاق حول          ن .٢

آان للمشارآات عالقات    )  مجموعة مكّونة من أقليات مختلفة أو أجيال أو نوع اجتماعي               
 .  عمل نادرة معها  أو أوجه تشابه قليلة

 ". المجموعة"درسي النواحي التي يستفيد منها المشروع من مشارآة هذه ا .٣
 تؤدي هذه      نأ  في صفوف فريق العمل على           "  المجموعة"استراتيجيات تضم        عيض .٤

آيف يمكن لفريق العمل أن يخلق بيئة         .  االستراتيجيات إلى رفع درجة التفاهم بين الجميع        
  التعاون؟ن قوة اآلخر وتشجعطمناسبة  للجهتين تقّيم موا
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  نتعلم آيف ننظر إلى اآلخرين على أنهم آائنات بشريةأنعلينا 
 طورة على الخيرفحقيقية م

م نقنع أنفسنا بأنهم راغبون في التعّلأنوعلينا   
  سعيًا اللكي يصبحوا أفرادًا صالحين أآثر و في العمل

 بالدرجة األولى بل ألجل العمل في حد هوراء المكافآت أو الجا
اتهذ  

 أن الهدف األسمى هو أن يصبح الرجال والنساء
إليهاشرآاء في تحديد األهداف والسعي   

إن وجود مثل هذه (..)  .وتحقيقها بما يعود بالفائدة على الجميع
 الشراآة

 ناء البنى االجتماعيةبب جميع المحاوالت لممكن وعلينا أن نجّر
صالحة واالقتصادية والسياسية التي تمكننا من بلوغ حياة 

ة ومثمرةكيودينامي  
 

 "مقومات القيادة " من 
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 ة السادسةلسلجا

 
 
 

 ؟ آيف نمّكن بعضنا البعض
 
 
  الجلسةفهداأ

 
 " التمكين" معنىلحليت •
  قّيم تمكين اآلخرين طويلة األمد نقاش •
 ئدة تمكين اآلخرين االق  السبل التي تخّولةراسد •
   استعراض استراتيجيات المشارآات لتمكين اآلخرين •
 

 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
  
بصوت عال القصة التالية التي تعرض جهود السيدة سكينة يعقوبي لتثقيف وتمكين أقرانها                لقيأ

 ياتجاتيسترناقشوا ضمن مجموعات العمل اال      .  ي الباآستان  ف األفغانيين في مخيمات الالجئين    
يلي القصة تمرين مصمم      .  دالتي اعتمدتها لتعزيز جهودها وتحقيق تأثير موّسع وطويل األم               
 . خصيصًا للنظر في النوايا اإليجابية والتواصل ضمن المجموعة

 
 

 عملي مع الناس، ساعديهم على التعّلم ا
 مثقفة : ة يعقوبينكيس
 
تزال شابة والتحقت بالجامعة في          ال يكينة يعقوبي أفغانستان في بداية السبعينات وه         ت س آتر

 درست علم األحياء  ونالت الحقًا إجازة ماجستير في الصحة             ثالواليات المتحدة األميرآية حي   
 السياسية تاروقد راقبت السيدة يعقوبي من مقّرها البعيد آالف األميال عن منزلها التطو  .  العامة

االتحاد السوفياتي أفغانستان في الثمانينات، فقدت        ح  تااج  ندماوع.  غير المطمئنة في أفغانستان    
وقد استلهمت السيدة يعقوبي من المآسي النازلة باألفغانيين         .  مع عائلتها  االتصال   يالسيدة يعقوب 

اونت مع غيرها    عتو.  فكرة جمع األموال والمالبس وتأمين الحاجات األساسية وإرسالها إليهم              
الشرق األوسط وقدمت لمواطنيها في مخيمات               و  ياآس  ء من  من الطالب األجانب والزمال        

الوقت نفسه ضغطت على سلطات الهجرة في أميرآا لتمنح             اثة، وفي    غالالجئين مساعدات اإل   
 . عائلتها وأشقائها وشقيقاتها حق اللجوء السياسي
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ة ق قل تقيها ب قال عائلتها إلى الواليات المتحدة إال أن        تنا، أّمنت السيدة يعقوبي       ١٩٨٨لعام   ا فيو
ررت السيدة يعقوبي   آمتفرجة، ق   وبعد أربع سنوات من مراقبتها لعذابهم      .  على الالجئين األفغان  

وآانت قد بدأت وقتها تدريس العلوم لطالب الجامعات في الواليات المتحدة، أن تتخّلى عن                          
من وشعرت أنه قد آن األوان لتستفيد              .  باآستانلا  مرآزها لتعمل في مخيمات الالجئين في           

ساد قر والف  ففوجدت الالجئين وقد أقعدهم ال          .  لى تمكين شعبها من خالل التثقيف              ع  هارتدق
وقررت أن تسهم في تأمين  التعليم والتدريب الضروريين لألفغان إلعادة إعمار                          .  واليأس
 . بالدهم

 
 التابعة للجنة الدولية لإلغاثة          ان السيدة يعقوبي منسقة برامج النساء لالجئين األفغ                 حتصبأ

ت ج تدريب للمدربين تهدف إلى مساعدة المدربين على تعزيز مهارا            مبرا  ير تطو وعملت على 
واستغنت عن منهجية اآتساب المعرفة     .  الطالب على التعّلم داخل الصفوف الدراسية وخارجها       

وقامت أول   .  ليلمن خالل االستظهار، ورآز المنهج الجديد على التدقيق المستقل والتح                          
 سيدة أخرى و اللواتي قمن أيضًا بتدريب          ٥٠ب  ريتد ب ة سيد ١٥مجموعة مستفيدات مؤلفة من      

وقد أظهرت السيدة   .   مشترآة ٣٠٠٠عدد النساء المدربات إلى        وقد وصل .  ءغيرهن من النسا  
يعقوبي اهتمامًا خاصًا برفاهية الفتيات األفغانيات اللواتي واجهن أنواعًا خاصة من الحرمان                    

ير تعليمية ورفع مستوى المشارآة في       معايواجتهدت بالتالي من أجل ترسيخ       .  المخيمات  لخدا
ودها في زيادة عدد الفتيات المدرجات في المدارس من          هوأثمرت ج .   مدرسة محلية للفتيات   ٢٥

 .  فتاة في سنة واحدة١٥٠٠٠ إلى ٣٠٠٠
 
ي  ف Afghan Institute of Learning السيدة يعقوبي بإنشاء المعهد األفغاني للتعليم           متقاو
نت تطمح  وآا.  في الباآستان، بالتعاون مع اثنتين من زميالتها          وارا في منطقة بيش    ١٩٩٥عام  لا

إلى تخطيط وتنفيذ البرامج التي من شأنها رفع مستوى التعليم لكل الجئ أفغاني وعلى مختلف                   
أما في  .   معلمة ٢٠ت  لم يحضرها إال        اودع ن ربونفذ المعهد في سنته األولى أ       .  مراحل التعليم 

س في ت المدارأوسرعان ما بد.   جرى تدريبهم   ١٠٠رتفع عدد المشارآات إلى     فا،  يةتالة ال السن
وقد أضيفت  .   معلمة ٣٠٠٠مخيمات الالجئين ترسل معلماتها حتى بلغ العدد اإلجمالي اليوم                  

تطال وترآز  ،  يةصح ال وعية حول حقوق اإلنسان والعنف ضد النساء والت            ةصاورش تعّلم خ   
البيوت واألمهات اليانعات في دورات       ومع مشارآة عدد من ربات    .  على هموم النساء الخاصة   

حقوق اإلنسان، برزت الحاجة إلى دورات محو أمية للكبار وهذا ما عمل المعهد                    التعّلم على    
 . على تنفيذه مباشرة

 
 في متابعة دراساتهم أو          نغبيا الر  فغانالباآستان العديد من الفرص والخيارات لأل              ميقد   ال

ية ة يعقوبي بتأمين دورات جامعية في علوم المعلومات         دوتحلم السي .  الحصول على تعليم جامعي    
والصحة وعلم النفس والتعليم، فتؤمن بذلك المهارات الضرورية لخلق مجتمع أفغاني صحي                   

 .أفغانستان نفسهال اخ دساء الن أن تتوسع البرامج التثقيفية يومًا لتطالىنموتتا آم. ومزدهر
 
سؤالها عن الحوافز الكامنة وراء رغبتها بتمكين اآلخرين، تقول السيدة يعقوبي أنك                          د   عنو
إنني . اعمل مع الناس وساعدهم على التعّلم. ما تعطي جزءًا من نفسك أعط الجزء األفضل عند"

فهذه الطريقة  .  يذاتلاء ا آتفمن خالل المشارآة المجتمعية ألجل بلوغ اال        ساالند  أحاول أن أساع  
� نطالق بحرية والتعبير عن أفكارهم وآرائهم     وبالتحرر أعني اال  .  تساعد األفغان على التحرر   

�١٦هي المساعدة التي أقدمها إلعادة بناء بلديهذه ." 
 
 

                                                 
 ١٤ائية للتعّلم في استنادًا إلى مراجع أرسلتها سكينة يعقوبي وإلى مقابلة هاتفية أجرتها معها الشراآة النس   ١٦

 .٢٠٠٠ديسمبر /آانون األول



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

٦٥ 

   للنقاشةسئلأ
 

 عقوبي تجاه المجتمع الذي تعمل على تمكينه؟  ي عالقات وأحاسيس سكينةيا هم •
التي تستخلصها السيدة يعقوبي من مناصريها؟ آيف توجهها                       برِع ال  يا ه  م •

 حاجاتهم؟ 
  ستثمر السيدة يعقوبي خبراتها الشخصية وتدريبها؟تيف آ •
  أهداف السيدة يعقوبي اآلنية؟ ما هي رؤيتها طويلة األمد؟ يا هم •
هي    ترآز على التعّلم من خالل البحث الشخصي والتحليل المستقل؟ ما                     اماذل •

 سنات وسيئات هذا التوّجه؟ ح
 نقل السيدة يعقوبي رؤيتها وأفكارها؟ تيف آ •
األفغانيات بشكل   ؤدي النماذج التعلمية التي تستعملها إلى تمكين النساء                 تيف   آ •

 عام؟ 
 يعني التمكين لك؟  اذام •
 ؟ شخصي؟ آيف يمكنك أن ترفعي من مستوى تمكينك الةنّك ممسكتبرين نفعل ته •
لتي قد   ايف وهل باستطاعتك تمكين اآلخرين؟ لماذا؟ ما هي االستراتيجيات                    آ •

 تستعملينها؟ 
 
 
 تمكين اآلخرين : لمجموعاتامل ع
 . لى األقللهذا التمرين ساعة واحدة ع صصيخ
 
آيفية تمكين بعضنا البعض من        نعمم هذا التمرين خصيصًا ليشكل تجربة قصيرة          صقد  ل .١

متطوعة أن تحفظ      -ويمكن لميّسرة الجلسة أو مشارآة          .  يدةفالم  خالل تبادل المعلومات     
حالما تعطى إشارة االنطالق للبدء بهذا التمرين يتعين على آل            .  الوقت خالل هذا التمرين    

 .تجد شريكةمشارآة  أن 
  
 على أن تؤمن آل منهما المعلومات        ئق الشريكتان في آل مجموعة  لمدة خمس دقا          ثتتحد .٢

ريكتين أن تتبادال األدوار في الرد على األسئلة المطروحة، أو            ش لل نيمكو.  ًاالمطلوبة الحق 
 : ن لكل منهما أن تجيب على األسئلة الثالثة معًاكيم

أفكارها، طريقة عملها، أو           (أمرًا يعجبك في الشخص اآلخر                    دديح -
 ) استماعها، أو طريقة تكلمها، الخ

 شاطًا تودين القيام به مع الشخص اآلخر نفي ص -

 يمكن أن تسديها لمساعدة الشخص اآلخر يحةص نمنل ه -
 

ق الخمسة، تطلب المسؤولة عن الوقت من الجميع البحث عن شريكة                   ئنقضاء الدقا اعد  ب .٣
 . أخرى تعيد معها التمرين نفسه

 
إلى التجمع لنقاش التمرين      ةعن تتحدث آل مشترآة إلى أربع شريكات، تعود المجمو         أعد  ب .٤

 : ليةا التسئلةوالنظر في األ

 ن الجزء السهل من التمرين؟ ما آان الجزء الصعب؟ اا آم -



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

٦٦  

نت المعلومات التي قدمتها المشترآات األخريات مفيدة بشكل خاص؟           آال  ه -
ت؟ ولماذا فرحت بها؟ هل بسبب              في هذه الحالة ما هي هذه المعلوما                

 سبب المعلومات نفسها؟ ب والطريقة التي قدمتها المشترآة أ

أو تعميق معرفتك ببعض المشترآات في         عرفتى ال ن عل عدك التمري سال  ه -
 ورشة التدريب؟ 

د التمرين المزيد من الثقة؟ هل آان التواصل منفتحًا وصريحًا؟ برري وّلل ه -
 . إجابتك

 . ورك نحو المجموعة آكل؟ برري إجابتكز التمرين شععزل ه -
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 ثللثاء الجزا
 
 

 
 

 استحداث شراآات للتعّلم
 
 
 تخلقها    يالتو للتعّلم أو في منظمة تعّلمية                   ةراآشن    عية    أتلمتائج أو المخرجات          انتالن    إ
ين ب لعافتلا دييؤ و .ةرآشتلما  هن وأنشطتهن رفكا أ عكستة  آمنظمات في الشرا  ل ا ورآات أ المشا

ن هغبلو  ع واآتساب المعرفة التي تعزز أو تسرّ            مقييتق في التفكير وال      ّملى التع  إت   رآااالمش
و يساهم التبادل األفقي للمعلومات في التوصل       .  و يزيد النجاح من حوافز المشارآات     .  أهدافهن

 كشترم  قتفا ا  لوغبمهارات القيادية من خالل          وال  رفةب المع  اآتس ا  يتموإلى نتائج ملموسة        
 . شتركم عنىمر يتطوو
 
 ذجمانهي تشكل    و.  عن منظمات تعتمد الشراآة في عملها           صُاصين التالية ق    رتعرض التما  و

رآات المشا  كنتموت.  ئيةالنسات ا سسمؤل ا ناءبثقة عن    بلمناديدة   الج  دةب القيا  يالأسن   عإيجابية   
تطوير أهداف وأطر إدارية          هدفبوعات   مجم  ضمن  لعمالن   من األخيرتين     يتسلجل ا  اللخ

لمكتسبة خالل جلسات ورشة         ا  هيمالمفا أساس      ى عل  ،اتهن النظرية  ممنظباصة   ونشاطات خ  
رهن الخاصة  ببناء      يعايمد  يتحدبات األولى من هذا القسم          سجلالي  آات ف  المشار أتبدو.  التعّلم

 .  في تحضير التمرين النهائيًاحقالدتهن عمساللك ذا وممنظمة 
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 -زر نوع من الحوار يسمح بخلق تآم الفريقي علىويقوم التعّل
أي تنسيقا ووحدة وروحا للتعاون تكون نتائجه أفضل من نتائج 

 .العمل الفردي
 والتآزر ال يعني

  يوافق الجميع على آل شيء بل يعنيأنطبعا 
 انه نظرًا لكون األفراد قد تعلموا آيفية تقييم واحترام
ار الذي بعضهم البعض، فإنهم قادرون على المساهمة في المس

 يسمح لهم بالتوصل إلى نتائج
 .مشترآة يعتبرها آل واحد منهم ملكا به

 
 "مقومات القيادة " من 
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 ة السابعةسالجل
    
 
 
 

 بحث عن أهداف مشترآة؟نيف آ
 

 
 
  الجلسة فهداأ
 

عضاء المجموعة أو     أين   بة   آشترم في استراتيجيات تحديد األهداف ال            ثلبحا •
 . مةظالمن

 . شارآيةت التملياعلا لالالرؤية المشترآة من خ سبل بلوغ دحديت •
خرين بهدف إفادة أآبر عدد     آلع ا مارك رؤيتها   شأن ت   اتظم آيف يمكن للمن   نقاش •

 . ممكن
 

 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
 
 امعاتج  تيداسة   عوجم م  تهاحملة أطلق    ول نشأة  حواردة الحقا ً    ل ا  صةلقا عال     تبصو  يئقرإ
جل تحسين  أ من   دفي الهن   أباد  حمدأطقة  ني م ف المهن الحرة     ين إلى أصحاب  تمين  تاقيرف  مةاقم

 ناقشي ضمن المجموعة آيف تمكنت جامعات القمامة م             ن.  وضعهن االجتماعي واالقتصادي   
 . هاقحقيتيد رؤية مشترآة وترجمة ذلك إلى الخطوات العملية الالزمة لدتح
 
 
 س نيجياب اوغير أملةح
 
ه جاوتو  ،لة النسائية  معا ال  ديلامن   %  ٩٤هند   لي ا  ف   الحرة  لمهنات   ا ذو  تا نسبة السيد    دىتعت
. ةتماعيالجاة و ء االقتصادي النساكانة  معف   ض دًةحان القاسي الذي يزيده        ملحراء  النسا  ءؤاله

 ءأدا و ليدا  تفع عربا د في األعمال اليدوية آ     نعملياتي  ملخدا  مقسالي   ف ساءنالنسبة    ذهه  وتضم
 . القمامة جمعو المنزلية لامعألا

 
 -     Self Employed Women's Association العامالت المستقّالت             ةمعيجقامت   

SEWA-  ١٩٩٤ي عام   فملة،  حق  الط بإ ،١٩٧٢هند منذ عام    لي ا ف عمالي مسجل    داحتا  ي، وه 
عانين الفقر  يمن  مت القمامة   ااص جامع خ  لبشكو  ةلحرا  نلمه ا واتذء  النساجة حاجات   لمعا ل ،
 أدتو.  دة المحليين   االقواور مع النساء           شالتباطاتها     الجمعية نش       تاشرب.  يةماألوع    قلمدا

يات الثالث  دلتحااع حول    مإلجا  زعزيتإلى  ء  ياح القرية واأل   ىلى مستو عاالجتماعات المتتالية    
جور أ  يتدن)  ١  :، وهي ةمامقمعات ال جااء  سضع الن و  نلتي تقف حجر عثرة في سبيل تحسي          ا
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٣بطة بجمع القمامة، و   تلمراطر الصحية   المخا)  ٢ها،  دديتسي  فم  اظتنال ا عدموات القمامة   عامج
 . الفألطا ةعاير تدماخفيدات من تلمساطر على أطفال جامعات القمامة غير المخا) 
 
 اياضالق  دحديتة وعيهن و   دزياة ل امقممعات ال جاع   م  أباد  حمدأعدة في بلدة         عاتاجتمدت ا  قع
لصحة اضايا   ق ل حو ًافوفصية  علجم ا قد نظمت و.  هنعتممجب  صةلخااالعمل  ط  روبشبطة  تلمرا
هن االجتماعية    تكانم  نتحسي  اتجيتياسترالعضوات المحليات وعالجت معهن                لنظافة    لوا

ن مة  عجمومة  ابعتمتل ا راتوامشالل االجتماعات والصفوف وال     خ منرت  تطوو.  واالقتصادية
ت دساعو.  وء أهميتها لهن  ضلى  عهن بتحديدها   فسأنة  امعات القمام ج  تقام  لتياقيم والمبادئ   لا

ن هجمعتمشترآة    يل رؤية كتشوهن  ياتوأول وتحديد    حلى توضي عت القمامة    اامعج  ئدابملاهذه  
عادة  االستعمال إلى      ¸و قد انضّمت عامالت جمع النفايات القابلة ال            .  وتحفزهن على التحرك   

الحرآة واللواتي غالبا ما يقعن عرضة للتمييز و االزدراء من قبل جامعي القمامة الذين                                 
 للقيام بحملة مشترآة للدفاع عن           �"  ناقالت لألمراض  "و   "  نقبات في القمامة    م"يعتبرونهن   
 . حقوقهن

 
ة ولحدة منهن منطقة تكون مسؤ     ال و آتستلم    حيثبن  دههو ج ء القطات الورق  النس ا نظمت  قدو
آياس المشروع بأ   يفرك  شاآل منزل في المجتمع الم        ويدتزرى  جلمقابل،  افي  و.  افتهاظ ن نع
 ًااديمن  فدستيمشارآات في هذا البرنامج      الء  ساال الن ز ت ال.  لها عندما تمتلئ  استبدا  جرييت  ايفان
يعتبر مفيدًا للمجتمع      صبحأن وجودهن    أال  إها  قسويتيمكن    لتيالنفايات الجافة    ايع  بادة  عن إ م

 . فيه ملنعالذي ي
 
قيقات ش  "أو"  سروغيا باجيني  أ"اسم     ادأبرآات في حملة أحمد            المشا  تاديسلاعلى   ق   طلأ
حصولهن   لىإعملن،  ييث  حة المتوسطة   قلطباات  عجتممّدى تعاونهن مع ممثلي      أقد  و،  "صحةال

" أروغيا باجينيس  :طلقت مجموعة      أقد   و.  ياعلالة   على دعم اللجنة المعينة من قبل المحكم               
ت افاي ن  مقلب نعيشهن م   ؤمنييالتهن ممن    من ز م سيدة    ٤٠٠له  الن خ  م نّدتججًا آخر    مرناب
ين بميًا   يوت   يات الورق، تفتش السيدات في مقلب النفا             اقطالغرار   ى   لعو.  سييلرئانة   يلمدا
لهن فاأط و  دهنالأو  حضارإية هؤالء النساء على          البغ  ربتجو.  علبيل  ضلى أغرا  علنفايات   ا

" أروغيا باجينيس " مجموعة   لتعمو.  يةحر ص  غي طلشرو  هنضيعّرف عملهن   عواقمالرضع إلى   
 تلوقا في ليعموالنفايات،  قلبملعامالت في اات دلسيا طاليي لألطفال  ائرعج  نفيذ برنام تلى  ع
 . انًا وربحًا للسيداتمر أثأآ كونت للنفايات القابلة للتدوير ةديلب رصادم دحديتلى  عسهنف
 
 وتحسين قيادة النساء    ززيع ت نأ  "ةالمهن الحر   واتذ النساء   ةمعيجت مقتبسة عن    ا في آتاب  ديرو
لهن في ميادين صناعة القرارات  يتمثولهن  ازية داخل من  وضالتفاهن  تدراق بنفسهن وتعزيز    نقتهث

الي صياغة   تبالوة  آشتر م عانمز تحديد   تكروي".  رًاابج  ًالئاه  مًالع  بتطلي  تايساوصياغة السي 
ما أ.  ييننلمعان األشخاص     مدد   عر   آب أ  آة وتفكير تتطلب مشار      رشاوتملية   على   عمشترآة   

 ءالؤه  اايقض"ن   أ في عملها       دتشدف الحرة     رات ذوات المهن    يلفقامثل النساء     ت وهي     ةيعالجم
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 شلنقال ةسئلأ
 

حددين  ف ت  ي؟ آ  اهرينتء ذوات المهن الحرة آما             النسا  ةمعيجزة لعمل      ّفلمح ا   الرؤية  يا ه  م •
 الجمعية؟ 

 هل آونهن نساء أّثر على              ؟هاعن  رتّبن وع  فهداهأمة   القمات   اعجام  داتسيلا  تدديف ح  آ •
 المنهجيات التي استعّن بها لتحديد أهدافهن و تحقيقها؟ لم أو لم ال؟ 

 احتياجاتهن إلى أعمال؟" أروغيا باجينيس" أو مجموعة قلورات اطق التاديف ترجمت السيآ •
ن  ما هي برأيك قيمة هذا النوع م           ؟ديةالقياتها  اقدر  "ا باجينيس يروغأ"ظهرت مجموعة    أيف  آ •

ختالف بين نماذج القيادة التي تعّرضت إليها في حياتك العملية و هذا                 ¸القيادة؟ ما هي نقاط اال      
 النموذج من القيادة؟ 

  ن؟ة رؤيتهآشارممكنت النساء من ت فيآ  •
 ن؟ ه رفاهيتىستوملمشترآة المرنة و المتطّورة على اثرت الرؤية أيف آ •
 عيجم  ظلي  فلمشارآة محمودة   اذه  ه؟ وهل    الممكن الحصول دائمًا على رؤية مشترآة       نل م ه •

  ؟فوظرلا
ات مختلفة أو حتى بين مجموعات      عجموم بعض العوائق أمام تطوير رؤية مشترآة بين          يا ه م •

  آيف تتخّطين هذه العوائق؟؟بين في التفكيرراتق مرادوأف
 
 
ني المعاالتوّصل إلى رؤية جماعية من خالل : شاط للمجموعةن

 المشترآة
 ريبا لهذا النشاط الجماعيخصصي ساعة تق

 
ميّسرة الجلسة    تعيد.  بالرؤية الشخصية ن  ياة ب تابآة  الثث ال ةسجلالي  فات  آشارماطلبي من  ال      

. يمكن تقسيم المشارآات إلى مجموعات صغيرة      .  ( آاتباتها ى إل تخالل هذا التمرين هذه البيانا     
 ) للمزيد من االقتراحات، انظري إلى الملحق ب

 
 باختالف تكوين   ر    ّثيتأ  افهدأل ا   دديتحن ل   مرفي و   كي ت   توّجه  رآةشتلم ا   نيعالماإن تكوين       

دة حد م ةوعجممد م عت ت ادمعنف.  منلز ا  التواصل المستمر ما بين أعضائها على مرّ          و وعةجملما
 يةلكيه الم  ف كارتشت  دحدم  رمن إطا ضرك  حالتب  ايه ف اتضوعلان  م  لآ  مقو ت ة،رآشتم  نعام
 يلت ا  تهنراخبهن و  يم ق  آةارمش ب  ينمرذا الت  ه  لالخ  رآاتشالما  مقوت  فسوو.  ؤوليةمسالو

قي الت  طاقن  نحث ع ي الب  ف نتهو تتلّخص مهم   .  يةخصلش ا  تهنؤي ر  اني ب  غةياص  دفعتهن إلى  
 وعةجملم ل ةرآشتمؤية   ر ةاغصييد و  تحد علىن  دهعاوف تس تي س ال و هنادئبهن وم يمق  عجمت
 . ةاملعا
 

 خالل  ةرديف  ةصوربن على صياغته     ية الذي عمل   صلشخالمشارآات بيان الرؤية      الى  إي  دعيأ •
ية ؤّنه في بيان الر      وا د  مآرن   ذيستل  تعض الوق  ب عضوات المجموعة       يمنحا.  ةثلاثلاالجلسة   

 . لرؤيةاذه هحملتهن على اختيار  تيلب اباكير في األسفالتولشخصية ا
 

ة يؤرلا  ن، أو لمن ترغب منهن، أن يقرأن بصوت عال بيا                    ةموعجاطلبي من عضوات الم       •
،أو قراءة نسخة معّدلة عنها تتماشى مع أفكارهن و               ةثلاثلاحددنه في الجلسة        لذياة  يشخصلا
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في مدة ال تزيد عن خمس دقائق للمشترآة         (ز  اإيجب  اعدهبرآات  المش ا شرحوت.  تمنياتهن الحالية 
ارتكزن عليها في   ي  لت ا يةصالشخات  ربالخو  ملقيا)  دة، أو أقل في حال آان عددهن آبيراً         حلواا

 . يانبلاذا هصياغة 
 

 اطلبي إلى     ،ض بيان الرؤية الشخصية      رن ع  موعة   ملمجا  دفراأد من     رل ف  آ  ينتهين   أعد   ب •
 رآاتاشى الم   جلسة أو إحد       ليّسرة ا   م  نتدو  (يةاللت ا   لةئألساب  كرتفن    أالمجموعة العامة        

 : )بيرآالب قحظات على اللوح أو على ورق الالم
 

 أفراد المجموعة؟  الخبرات، التطّلعات أو القيم المشترآة بين يا هم -
لشخصية، أو عائلته أو ارد فات الرخيابمرتبطة (زت أهداف شخصية برل ه -

رها من   يو غ  أة   يياسسعية أو اقتصادية أو         اجتما  (امةعأو   )  ظروفه اآلنية  
ؤية ر ال   تمتشابهة بين بيانا      )   بيئته   د أو   بمجتمع الفر     لمرتبطةاالغايات    

 . اهدديحالشخصية؟ في حال اإليجاب، 
 

 ةورش  رآات في اشملز ا حفتأن  كن  مة ي ية مشترآ ؤر  تا بيان حترتقن  ألمجموعة  اى  لإي  بطل ا •
 مافيية أو األهداف العامة المشترآة     صخشف المشارآات ال  اأهدبن الرؤية   بيا  ربط  كنيمو.  التعّلم
 بدعم   تعتمك ي  شترمو  وحدم رؤية      نلبياة   دمسو  ةياغص للمشارآات عندها         نيمكو.  ينهنب

 . آلها وعةجملمد افراأ حصال معرضيالمجموعة و
 
 .لسة الثامنةج الين حيث أنه سيعاد استعماله فالبيا عن هذا ةنسخبحتفظي ا

 
 

 أسئلة لتقييم ورشة العمل
 

يتعين على الميّسرة أو إحدى المتطوعات تدوين رؤوس األقالم على لوح أو على ورق قّالب خالل                              
 :النقاش التالي بين المجموعة

 
 وم من خالل جلسات ورشات العمل؟ماذا تعّلمت أو حققت الي •
  تضمن مشارآة الجميع؟ةهل تجدين أن ورشات العمل مهيكلة بشكل جّذاب و مفيد •
 هل آان مضمون الجلسات و المواضيع المثارة فيها ذا فائدة؟ •
 هل لديك اقتراحات لتغيير هيكلية الجلسات أو مضمونها؟ •
 م و لم ال؟هل شعرت بسهولة في المشارآة في النقاش و التمارين؟ ل •
 هل تغّيرت أهدافك من خالل ورشة العمل منذ الورشة األولى؟ في هذه الحال، آيف ذلك؟ •
 
 

 أسئلة للمجموعة
 
 أو األنشطة التي أعجبتك أآثر من غيرها في ورشة العمل؟/ما هي النقاشات و التمارين و •
 ما هو الجانب الذي تفضلينه أآثر في جلسات ورشة العمل؟ •
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المشارآة في تعني حديد هدف معين وصياغته  تإن عملية 
 و هي في نفس الوقت عملية المشارآة فيم تعّلعملية ال

  . ممارسة السلطة
 

 "مقومات القيادة " من 
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 الجلسة الثامنة
 
 

 
 

 ما هي خطتنا للعمل؟
 

 
 

 أهداف الجلسة
 

 .التأآيد على أهمية خطة عمل  أي منظمة •
 .التعاون آفريق في اتخاذ القرار •
 .نقرر سوية خطة عمل عن طريق عملية المشارآةأن  •
 ".النوع االجتماعي"توضيح دور التكنولوجيا في زيادة الوعي حول الجندر  •

 
 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
 

عداد خطة   ¸اقرئي بصوت عال القصة التالية حول اآلليات المعتمدة في إحدى المنظمات ال                       
ظمة باتخاذ القرار من خالل عملية  يشارك فيها         ثم ناقشي مع المجموعة آيف قامت المن      .  عملها

صمم نشاط المجموعة الذي يتبع القصة ليساعد المشارآات           .  الجميع بعيدا عن التنظيم الهرمي     
 .في ورشة العمل للتعاون في اتخاذ القرار

 
 

إن تقسيم المجموعة إلى مجموعات أو فرق أصغر قد يكون افضل طريقة هنا حيث تتاح                             
بما أن المجموعة قد عملت معا اآلن في عدة                    .  للحديث ونقاش األسئلة     الفرصة للجميع      

جلسات، قد يكون الوقت جيدا للقيام بتمرين محّفز قد يشجع المجموعة على إعادة الترآيز                       
 ).انظري الملحق ب القتراحات أخرى(حول أهداف ورشة العمل التعّلمية 

 
 

 :لنساءإضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات الخاصة با
 التأثير عبر األثير في البرازيل

 
في بداية الثمانينات، آانت البرازيل في مرحلة النضال العنيف االنتقالية من الدآتاتورية إلى                      

خالل هذه الفترة، آانت النساء             .  حكومة تمثيلية، ومن اإلعالم المراقب إلى إعالم حر                      
ا زمن التفاؤل بالنسبة إلى النساء               آان هذ  .  البرازيليات في طليعة المطالبين بهذا التغيير              

الطامحات إلى شغل مناصب  عامة جديدة و مستحدثة يؤثرن من خاللها على تحّول البرازيل                    
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تاييس آورال، صحفية نسوية برازيلية، آانت قد قضت عدة سنوات في                        .  إلى الديمقراطية  
، والذي قدم     "ساعة النساء  "إيطاليا تعمل على قطع الحدود من خالل برنامج إذاعي يسمى                      

و آانت هذه المرة األولى التي تعاطت          .  برامج للنساء، تقوم النساء بإعداده و يتمحور حولهن           
عندما عادت آورال إلى       .  السيدة آورال مع اإلعالم آمدافعة عن حقوق المرأة و آمستمعة                  

وطنها، التقت بمجموعة من النساء المثقفات والسياسيات المدافعات عن حقوق المرأة في                             
. برلمان ريو، واللواتي آن يدرسن آيفية استخدام تقنية االتصاالت لزيادة وصولهن إلى النساء                

أرادت هؤالء النساء  إيجاد أداة تستطيع من خاللها النساء التعبير عن أنفسهن والتي قد تساهم                     
 .في تعزيز التعددية الجندرية وقيام مجتمع أآثر ديمقراطية

 
ج إذاعية تقدمية و متطّورة و فّعالة في البرازيل حتى في ظل                  و قد انطلقت مؤخرا عدة برام        

إال أن  تاييس آورال والنساء      .  النظام الدآتاتوري، ولكن القليل منها فقط استهدف النساء تحديدا         
من ريو شعرن انه بغض النظر عن ذلك فان الراديو لعب دورا مميزا في حياة النساء وانه                            

والحظن أن النساء ". ساء آن قريبات منه آمستمعات ومستخدمات له السائدة فان الن ةتبعا للثقاف "
باإلضافة إلى  .  يستمعن إلى الراديو وهن يقمن بأعمال أخرى في المنزل أو في أماآن العمل                    

ن تكاليف االستماع إلى الراديو اقل من تكاليف التلفاز و هو أآثر تناوال  من اإلعالم                      ¸ذلك، فا 
 .ين بشتى أنواع األخبار والترفيهالمكتوب بالنسبة إلى المهتم

 
 وضعت آورال والنساء من ريو خطة لتمكين المرأة البرازيلية من أن تكون صانعة قرار في                   
إعالمها الخاص خصوصا الراديو وبنفس الوقت القيام بتأنيث اإلعالم البرازيلي، بشكل عام                     

طب احتياجات النساء     قررن وضع برنامج إذاعي يخا         .  جعله اآثر فائدة و ارتباطا بالنساء            
، وملهمة من البرنامج النسائي الذي عملت به في إيطاليا، بدأت                ١٩٨٨في عام    .  واهتماماتهن

آورال مع مجموعة صغيرة من المتطوعات اللواتي رغبن في زيادة مشارآة المرأة وتحسين                   
". تها النساء تكلمن أي "أي  )  فاال مولير (صورة النساء في اإلعالم بإنتاج برنامج أسبوعي بعنوان         

قدم ضيوف البرنامج  نصائح عملية للنساء بهدف مخاطبة همومهن اليومية، مثل الصحة                             
و بعد  .  اإلنجابية، والعنف ضد النساء، والمساعدة في جعلهن  مواطنات فاعالت في المجتمع                  

التواصل، التربية   "مرور سنة على بدء البرنامج، قام منتجوه بتأسيس منظمة رسمية تدعى                       
 والتي سعت إلى تحسين نوعية أصوات النساء و تنّوعها             CEMINAلومات الجندرية أو  والمع

 . و حجمها عبر األثير البرازيلي
 

أن يكن مرنات في المواضيع التي يطرحونها لتطوير               )  فاال مولير  (أرادت منتجات برنامج       
ان هذا حافزا    البرنامج آما آن مستعدات لتبادل الخبرات مع نساء أخريات و التعّلم منهن فك                     

لتنظيم ندوات تدريبية للنساء على مستوى        "  التواصل، التربية و المعلومات الجندرية      "لمنظمة  
 ١٩٩٢خالل الفترة   .  الوطن آكل لمن يرغبن في إطالق محطات إذاعية و برامج خاصة بهن               

ة ، ازداد عدد النساء اللواتي تدّربن في ورشات العمل هذه لتصل إلى المئات، ونتيج                 ١٩٩٨  �
وآانت هذه المحطات وبرامجها . لذلك فان المحطات والبرامج النسائية آانت تبث عبر البرازيل      

غنية بالتنوع واستطاعت تحويل النساء إلى العبات في اإلعالم الوطني ومنتجات ألخبار وثقافة        
و .   نشاطاتها اليوم لتطال شبكة اإلنترنت         CEMINAو قد وّسعت      .ال يمكن تجاهلها بسهولة    

وم حاليا ببناء موقع لها على اإلنترنت تساعد من خالله العديد من المحطات النسوية في                             تق
البرازيل للوصول إلى الشبكة العالمية بهدف الحصول على اآبر عدد من المستمعات داخل                       

سيمكن هذا الموقع النساء البرازيليات، على المدى الطويل من التواصل مع                    .  وخارج البالد  
لعالمي وحول العالم وتبادل االستراتيجيات لزيادة الوعي الجندري من خالل                أجزاء الجنوب ا   

 .اإلنتاج الثقافي والمعرفي
 

إيمانا منها بأن أي انتقال حقيقي إلى الديمقراطية ال يمكن أن يتم بمعزل عن البعد الجندري،                          
حيث  و اإلذاعات التي ساهمت في إنشائها، على مشارآة النساء من CEMINAرآزت منظمة 
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ضعت هموم النساء في صلب االهتمامات في            هكذا وُ .مضمون المعلومات و طريقة عرضها       
          )٢١(١٨. محاولة إلعطاء البرازيليين أآثر أنماط الديمقراطية فعالية و إشراآا جندريا

 
 

 أسئلة للنقاش
 

 ؟ في أي إطار حصل ذلك؟CEMINAآيف تأسست مؤسسة  •
 ؟ آيف تم تطوير هذا البرنامج؟" موليرفاال"على ماذا آان يرآز برنامج  •
؟ آيف تطورت   CEMINAما هي خطة عمل مجموعة النساء في ريو والحقا              •

 خطة العمل هذه؟
مدى النجاح المحقق؟ هل هناك مؤشرات أخرى قد               CEMINA آيف قاست      •

 تستخدمينها لقياس نجاح المنظمة وتأثيرها على المجتمع؟
 لومات متوفرة ومفيدة للنساء؟ والمحطات األخرى المعCEMINA هل جعلت •
 البرامج النسائية اإلذاعية األخرى بأن         CEMINA آيف ساعدت خطة عمل         •

 تنتشر؟
لماذا من المهم أن تكون النساء منتجات وآاتبات لبرامج الراديو باإلضافة إلى                    •

 آونهن مستمعات؟
ل لماذا تعتبر اإلذاعة وسيلة إعالمية مؤثرة على النساء بالرغم من توفر وسائ                    •

 تكنولوجيا واالتصال المتقدمة؟
 لنجاز   اما نوع وسائل التكنولوجيا المعلومات واالتصال التي قد تستخدمينه                      •

حقوق أآثر للنساء في مجتمعك؟ الراديو، التلفاز، الفيديو، الهواتف الخلوية،                      
 الفاآس، البريد اإللكتروني، اإلنترنت، أو وسائل أخرى؟

 
 
 

       وضع خطة عمل  :نشاط مجموعة
 .خصصي ساعة تقريبا لهذا النشاط

 
طلب من المجموعة في الجلسة السابعة صياغة مشروع أولي موّحد حول الرؤية التي تدعمها                  

في هذا التمرين، تقوم الميّسرة أو متطوعة في        .    المشارآات والتي تحظى بدعم المجموعة آكل     
وعة، وتؤخذ المالحظات     ورق قّآلب حتى تنعش ذاآرة المجم          ىآتابة الرؤية على لوح أو عل        

 :خالل النقاش التالي
 
 
اسألي المشارآات أن يقترحن أفكارا حول سبل تطبيق األهداف لوضع رؤية المجموعة                     .١

هذه إذن جلسة بحث عن األفكار، لذا ليست هناك أفكار ساذجة أو ال صلة لها                 .  حيز التنفيذ 
.. دد ممكن منها    والهدف من البحث عن األفكار هو التوصل إلى أآبر ع                     .  بالموضوع

 .حاولي أن تضعي الئحة على األقل لثالثين تطبيق محتمل
 

                                                 
 ٢٠راجع أرسلتها ثايس آورال وإلى مقابلة هاتفية أجرتها معها الشراآة النسائية للتعّلم في استنادًا إلى م   ١٨
 .٢٠٠١فبراير /شباط
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جابة على األسئلة التالية وعمل التعديالت ¸ عندما تكتمل الالئحة، اطلبي من المشارآات اال .٢
 :الالزمة للقائمة

 
أي من األفكار الموجودة في الالئحة ممكن أن تندمج أو تتشابه جدا بحيث تكون                        •

 .ية العملية؟ اعّدي الئحة جديدة تضم  األفكار األآثر قبوال للتطبيقنفسها من الناح
أي من األفكار الموجودة في الالئحة غير عملية؟ عندما يتم االتفاق على هذه                              •

 .األفكار اشطبيها من الالئحة
في أي ترتيب ستقوم المجموعة بوضع األفكار المتبقية بسبب حسب االبتكار                             •

(  ار بحسب الترتيب الذي تفضله المجموعة، بدءا برقم          واإلبداع فيها؟ رقمي األفك   
 .للفكرة المفضلة) ١

في أي ترتيب ستقوم المجموعة بوضع األفكار من حيث آونها عملية وممكن                            •
تطبيقها؟ فرقي بين هذا الترقيم والترقيم السابق عن طريق استخدام نوع مختلف من      

األفكار حسب الترتيب الذي     رقمي  .  الترقيم أو لون قلم آخر أو بأي طريقة أخرى            
 .للفكرة األآثر واقعية) ١(تفضله المجموعة، بدءا بالرقم 

 
بعد جمع المعلومات حول الطرق الممكنة لتطبيق الرؤية، اجعلي  .٣

 .خطط العمل/المجموعة تراجع القائمة وتقرر سوية خطة
 
 

 مالحظات 
 

 قرار؟هل جعل التمرين أعاله مشارآتك أسهل أو أصعب في نقاش اتخاذ ال •
 هل آانت عملية وضع األفكار عملية مساعدة؟ لماذا؟ •
هل أنت راضية عن خطة العمل األخيرة؟ هل شعرت انك ساهمت في قرار                               •

 وضعها؟ لماذا؟
هل الحظت أن أّيا من المشارآات تكّيفت مع أفكار األخريات أو استندت إليها؟ أن                  •

 أّيا من المشارآات تعّلمت من األخريات؟  
تخاذ قرارات جماعية  تمت بطريقة أخرى؟ إذا آانت إجابتك نعم،           هل شارآت في ا    •

آيف اجري النقاش؟ هل آان هناك مشارآة من قبل الجميع؟ هل آنت راضية عن                
 القرار النهائي؟

هل تعتقدين أن هناك فرقا بين مجموعة اتخاذ قرارات مؤّلفة من النساء فقط أو                          •
 ؟ لماذا؟ةالرجال فقط أو مختلط
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 نتقاء األهداف الواقعية من دون أن نأخذال يمكن ا
 أيضًا في الحسبان الظروف البشرية والموارد المادية
 .الراهنة أو الممكن توفرها لتحقيق األهداف المرجوة

 
 "مقومات القيادة " من 
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 الجلسة التاسعة
 
 
  
 
 

 آيف ننمي مهاراتنا ومواهبنا؟
 

 
 

 أهداف الجلسة
 

 .اإلرشاد الفّعالتعريف ماهية اإلرشاد و مواصفات  •
 .إظهار قيمة مشارآة التجارب والمعلومات بين األفراد •
 .توضيح أهمية مشارآة الخبرات والمعلومات  في بناء وتطّور منظمة تعّلمية •

 
 

.   اطلبي من المجموعة أن تبدأ التفكير بالطريقة التي يرغبن أن تختتم الورشة بها       :قبل أن تبدئي  
. عر آل مشارآة أن احتياجاتها وتوقعاتها قد تمت تلبيتها             فالتخطيط المسبق ضروري حتى تش      

في هذا  "  التواصل في إطار ورشة العمل    "يمكن االّطالع على هذا الموضوع بالتفصيل في قسم         
 .الدليل

 
 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
 

 للدفاع  BAOBAB  �أقرئي بصوت عال القصة التالية حول منظمة  نيجيرية اسمها باوباب                
 والتي تتمحور برامجها وأنشطتها الداخلية حول تنمية قدرات و          � اإلنسانية للمرأة      عن الحقوق 

ناقشي ضمن المجموعة    .  آفاءة العاملين فيها م أنصارها من خالل اإلرشاد و التعّلم الفّعالين                  
تساعد .    BAOBABالمعايير الخاصة بمنظمة تعّلمية تكون مواصفاتها متشابهة مع منظمة                 

 .ين التي تلي النص على تحديد مسار النقاشاألسئلة والتمر
 

وجدت الميّسرات أن النقاش الناجح هو الذي يقوم بين المجموعة آاملة، والذي يسمح                                      
 ).انظري الملحق ب القتراحات أخرى(للمشارآات باالستفادة من مالحظات وأفكار الجميع 
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 إرشاد النساء في نيجيريا: حلقة التعّلم
 

 إن اإلرشاد عملية أساسية لبناء           �رة التعّلم ومن ثم توسيع تلك الدائرة               جلب الناس إلى دائ      
إن المنظمة التي أسستها عائشة أمام وأخريات                   .  قدرات منظمة والتأآد من استمراريتها            

BAOBAB                       لحقوق المرأة اإلنسانية  تهدف إلى تحسين المعرفة و التطبيق، وتطوير حقوق 
إن اسم المنظمة أيضا هو     .  رفية و الدينية و المدنية النيجيرية      المرأة اإلنسانية ضمن القوانين الع    

 قادرة على العيش BAOBABأن شجرة ال. اسم شجرة عثر عليها في شبه الصحارى اإلفريقية    
في أآثر المناخات قسوة، وتوّفر التغذية والدواء للناس وأيضا تعمل آمأوى للحيوانات الصغيرة              

 من خالل الوصول    - أي القوة والمثابرة      �ا هذه الشجرة     تسعى منظمة باوباب إلى نقل مزاي       �
إلى النساء وتقويتهن بالمهارات التي قد يستخدمونها في حياتهن اليومية وفي مساعدة                                      

حيث أن المنظمة تعطي النساء المشارآات في برامجها القدرة و اإلمكانات الالزمة              .  األخريات
 .للتفكير والعمل بشكل مستقل

 
 أآثرها  � عن حقوق المرأة اإلنسانية من خالل عدد من النشاطات                 BAOBABتدعم وتدافع    

و جميع هذه األنشطة تتمحور حول استخدام       .بروزا، برامج التوعية و التعّلم و النشر و التشبيك         
إذ تعتبر مؤسسات المنظمة أن التكنولوجيا ليست جيدة أو سيئة بحد ذاتها إنما تكمن            .  التكنولوجيا

على .   التي تتحكم بالتكنولوجيا و في آيفية تسخيرها،و في نتائج استخدامها               المشكلة في الجهة   
 تعتمد على آالت النسخ لنشر وإيصال المعلومات إلى النساء اللواتي              BAOBABسبيل المثال،   

. و تستعمل لتعّلم الطباعة وحفظ الملفات و المحاسبة مثال         .  ما آن ليحصلن عليها بطريقة أخرى     
لكتروني واإلنترنت لالتصال والتعاون مع مجموعات ذات األهداف                      و يستخدم البريد اإل         

يساعد تجنيد هذه الموارد التكنولوجية على تطوير البنية التحتية لالتصاالت في شبه              .  المتشابهة
 .الصحراء اإلفريقية

 
 باتجاه تعليم حقوق المرأة اإلنسانية يعتبر تفاعليا، عمليا و خاضعا                          BAOBABإن توجه      
تعلم المدربات أن المتدربات سيواجهن مسؤوليات وحقوق جديدة وخبرات من                            .  للتجربة

الماضي، وتشجع النساء بأن يشارآن خبراتهن حتى يتسنى للمتدربات والمدربات أيضا تعّلم                     
 النساء يتعلّمن مهارات مهمة     BAOBABو أهم من ذلك آله أن       .  مهارات ووجهات نظر جديدة   

 بتدريب برامج     BAOBABلى سبيل المثال عندما تقوم            فع.  أو حياتهن الشخصية    /لمهنهن و  
الكمبيوتر، تعّلم أيضا موظفيها والمتطوعات آيفية استعمال برامج المحاسبة لتنظيم حساباتهن                 

 .وآيفية استخدام برامج الكتابة لكتابة تقاريرهن الخاصة
 

لي تغيير   أنت ال تستطيعين تغيير الماضي، ولكنك تستطيعين أن تحاو                  :  "إن شعار المنظمة    
 للتدريب اإللكتروني   BAOBABإن حملة   .  إن التغيير يؤثر على الكثيرين وبالعكس      ".  المستقبل

يوضحا الفوائد طويلة األمد لتشجيع القدرات والمواهب والثقة               "  النساء والقانون  "وبرنامجها   
 بما  ١٩٩٩  �  ١٩٩٨إن حملة التدريب للتضامن اإللكتروني بدأت في عام              .  بالنفس لآلخرين 

يقارب خمسين امرأة حضرن ورشات عمل على البريد اإللكتروني واستخدام اإلنترنت بهدف                 
تقوية حمالت التضامن من اجل حقوق النساء، وتحسين التواصل والدعم بين النساء المتحدثات               

هؤالء النسوة يبقين   .  باللغات اإلنجليزية والفرنسية و خاصة محاميات حقوق اإلنسان في إفريقيا          
بمهاراتهن الجديدة والمطورة، يقمن     .  صل ويواصلن تبادل المعلومات واالستراتيجيات     على توا 

. النساء اآلن بالحوار حول حقوقهن وبطريقة اآثر فعالية على المستويين اإلقليمي والدولي                         
وبشكل مشابه فان برنامج النساء والقانون جلب مجموعات من النساء وبعض الرجال مع                            

ارسات ودراسة مفاهيم و خبرات النساء في ظل القوانين المدنية                   بعضهم البعض لبحث المم      
النساء اللواتي في البدء آن يعودون للرجال آسلطة، اصبحن اآثر ثقة                .  والعرفية و اإلسالمية   

إحدى المشارآات ستصبح أول      .  بالنسبة لفهمهن للشريعة اإلسالمية وأشكال القوانين األخرى           
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ي القانون اإلسالمي من جامعة نيجيريا، وسوف تقوم                امرأة تحصل على درجة الدآتوراة ف          
بالتالي بتدريب األخريات وتكون قدوة لنساء أخريات سيسعين إلى تخطي الحواجز االجتماعية               

 .وإعادة تنظيم موقعهن في المجتمع
 
 

 أسئلة للنقاش                   
 

 ما هو هدف منظمة  باوباب األساسي؟ •
اإلرشاد ؟ ما هي الفوائد القصيرة والطويلة األمد؟            آيف تقيمين توجه باوباب في          •

 هل ترين أية سلبيات؟
 ما هي العناصر األخرى التي قد تزيدينها على برنامج اإلرشاد هذا؟ •
 ما هي خصائص التعّلم الجيد، هل يمكن للمرشدة أن تتعّلم أيضا؟ •
ساء ما هو الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في جهود المنظمة لتطوير قدرات الن                            •

 ومساعدتهن؟
 لموظفيها والمتطوعات     BAOBAB تعليم     � على سبيل المثال         �ما هي قيمة        •

؟ آيف تفيد التعليم على استخدام األفراد                  )Excel(العمل على برنامج اآسل            
 المتدربين؟ آيف يساعد ذلك المنظمة؟ آيف تخدم المجتمع؟

 آيف تعرفين  عملية اإلرشاد؟ •
تستطيعين التفكير في وقت معين آان من             هل سبق واستفدت من اإلرشاد؟ هل              •

 الممكن أن يساعدك فيه اإلرشاد؟
هل سبق لك أن عملت آمرشدة؟ صفي بعض استراتيجيات اإلرشاد التي                                      •

أو المهنية؟ ما هي       /استخدمتينها أو آنت قد تستخدمينها في حياتك الشخصية و                  
 الفوائد في العمل آمرشدة؟

  يخدمن النساء األخريات؟آيف يمكن لإلرشاد المقدم من النساء أن •
 

 
   تطوير برنامج إرشاد محلي: تمرين

 .خصصي ساعة وربع تقريبا لهذا التمرين
 
 

يمكن أن يكون برنامج اإلرشاد مستقال قائما بذاته، في المجتمع، مثل أن يكون برنامجا بعد                           
أن يكون  ساعات المدرسة  تلتقي خالله الطالبات باألآبر منهن سنا للحصول على النصائح أو                  

مرتبطا بمنظمة آبيرة أخرى، مثل برنامج ينتسب إلى قسم الوالدة في مستشفى بحيث تلتقي                         
في هذا التمرين، ستقوم            .  األمهات الجديدات بأمهات اآثر خبرة للنصيحة واالستشارة                      

المجموعات بتطوير برنامج إرشاد من تصميمهن الخاص يندرج في إحدى االستراتيجيتين                       
 . مستقل أو تابع أي مشروع�أعاله 

 
على األقل واحدة من آل     .  قّسمي المجموعة  إلى فرق من ثالثة إلى خمسة مشارآات           .١

فريق يجب أن تسجل المالحظات، بينما تقوم هي نفسها أو مشارآة أخرى بنقل                             
على آل فريق أن يناقش األسئلة           .    الحوار الذي دار داخل الفريق إلى المجموعة            

 :  دقيقة٣٠ � ٢٠التالية في ما يقارب 
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 أي المرشدات اللواتي سوف يصمم برنامجك خصيصا         �من هي الفئة المستهدفة؟       •
الفتيات الصغيرات في مدرسة محلية واللواتي         :  لمساعدتهن؟ من  األمثلة الممكنة       

يرغبن بأن يصبحن قائدات في المستقبل، ربات البيوت اللواتي يرغبن في بدء                        
تستطيع الفرق  .  هن حديثا للعمل في مكاتب     أعمال من منازلهن، أو نساء تم اختيار        

استخدام أي من هذه األمثلة أو أن يصبحن الجمهور الذين يرون انه بحاجة إلى                        
 تعّلم؟ 

أي نوع من األشخاص هم األفضل تأهيال إلرشاد الفئة المستهدفة؟ هل سيكونون                    •
ون أفرادا بخبرات شخصية معينة، خلفية مهنية معينة، أو ذو إمكانيات أخرى ستك               

 قّيمة للفئة المستهدفة؟
آيف ستعمل المرشدات مع المتعّلمات؟ هل سيكون هناك اجتماعات أسبوعية، أو                   •

يقدمن برنامج تعّلمي، أو يشارآن  معا بشكل غير رسمي في نشاطات مختلفة؟ ما                  
 هي المدة التي سيلتقين فيها؟ آم لقاء سيعقدن؟

 االجتماع على شكل فريق مع        هل يمكن للمرشدات و الفئة المستهدفة في البرنامج           •
 نظيراتهن لتبادل الدعم والنصح فيما بينهن؟ ماذا سيحصل في مثل هذه اللقاءات؟ 

حللي حاجيات الفئة المستهدفة التي يمكن لهذا البرنامج تلبيتها؟ و آذلك حاجيات                      •
المرشدات و الكيفية التي يمكن أن يعّد بها البرنامج حتى يلبي حاجاتهن و يعود                        

 النفع؟عليهن ب
 
عندما تجتمع الفرق آمجموعة مرة أخرى، ستقوم واحدة من آل فريق بوصف                              .٢

تستطيع المشارآات في ورشة العمل طرح أي سؤال أو تقديم أي           .  برنامج تعّلم فريقها  
 .تعليق أو اقتراح بشأن مختلف البرامج المقدمة

 
 

 مالحظات
     

 ما الذي أعجبك أو لم يعجبك في هذا التمرين؟ •
  صعوبة في تقييم أو نقد برامج الفرق األخرى للتعّلم؟ لماذا؟هل وجدت •
هل ساعدك هذا البرنامج على تصّور طرق جديدة ومبتكرة في تقديم اإلرشاد في                    •

 مجتمعك؟ إذا آان جوابك نعم، ما هي تلك الطرق؟
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 اإلنترنتعلينا تمكين جميع شعوب العالم في استعمال شبكة 
  على استعمال اآلالتعّلملتا ات ووال يعني بهذا فقط التجهيز

  عطاء آل واحد ما فيما يتعلق بالثقافة واللغة واإلبداعأيضابل 
 

 "مقومات القيادة " من 
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 الجلسة العاشرة
 
 
  
 

 آيف نعبئ طاقاتنا للعمل؟
 
 

 أهداف الجلسة
 

 .بحث  خطوات االستراتيجية الواجب اتباعها في تنظيم حملة تعبوية •
  خطة تنظيمية أو برنامج عمل بما في دية إلعدانقاش العناصر األساس •

ذلك توضيح الرؤية و وضع األهداف و رسم االستراتيجيات و تأمين 
الموارد و الطاقات البشرية المالئمة و تطبيق النشاطات بطريقة شاملة 

 .ومشترآة، وتطوير مؤشرات لتقييم الفعالية
س، الحاسوب،  الهاتف، آالت الفاآ�توضيح دور تكنولوجيا االتصال  •

 في تنظيم جهود التعبئة على المستويات المحلية، �اإلنترنت وغيرها 
 .الوطنية والدولية

 
 

 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
  

ناقشي مع   .  اقرئي بصوت عال القصة التالية حول الحملة الدولية لتحظر األلغام األرضية                       
لدعم العالمي للمعاهدة الدولية      المجموعة الخطوات التي اتبعها المشارآون في الحملة لحشد ا              

 .ستساعد األسئلة الالحقة في توجيه نقاش المجموعة. لحظر األلغام
 

قد تكون بعض المشارآات اآثر اقتناعا من األخريات بالموضوع وقد يرغبن في بدء نقاش                         
" حوض السمك"حاولي استخدام طريقة . أولي في البداية ليتسع بعد ذلك ليشمل المجموعة آاملة

)fish bowl (إلثارة نقاش أآثر تعمقا) . لتفاصيل اآثر" ب"انظري الملحق.( 
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 الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية   
 

في نهاية الثمانينات وبداية    )  ICBL(زرعت أولى بذور الحملة الدولية لتحريم األلغام األرضية          
 الحكومية في الدول المنتجة      التسعينات من خالل الجهود اليائسة التي قامت بها المنظمات غير            

 والتي تسمى أيضا     -وخالل الخمسين عام الماضية، تسببت األلغام األرضية           .لأللغام األرضية 
 بموت وجرح أشخاص اآثر من أي أسلحة نووية، بيولوجية وآيميائية                 �األلغام ضد األفراد      

ن األلغام في عشرات     ونظرا إلى األزمة اإلنسانية التي تسببت بها عشرات ماليي           .  مجتمعة معا 
البلدان حول العالم، قامت عدة منظمات غير حكومية بتجميع جهودها للعمل على هذا                                      

حتى تقوم هذه المنظمات فعليا بالقضاء على المشكلة اتفقت على ضرورة القضاء                  .  الموضوع
فرآزت جهودها الموحدة على العمل على اعتماد تشريعات وطنية و                  .  على األسلحة  نفسها     

 األلغام و بادرت إلى بناء اتحاد عالمي لمنظمات غير حكومية                  ممية ودولية لحظر استخدا     إقلي
 .محلية، إقليمية ودولية للمشارآة في جهود الحملة

 
فقد بدأت و استمرت على شكل تحالف مرن و            .  تميزت الحملة الدولية لحظر األلغام بمرونتها       

ومن اجل االبتعاد عن    .   نظرها وخبراتها  مهيكل بين  العديد من المنظمات التي تختلف وجهات          
خلق بيروقراطية والتي تحدد مسؤولية آل منظمة، شعر أعضاء الحملة إن افضل النتائج سيتم                  

وبهذه الطريقة، تستطيع آل منظمة تطبيق       .  الوصول إليها إذا قررت آل منظمة اتجاه نشاطاتها        
تمحورت جهود المنظمات   .  ي لديها ما اختارته من جهود تتناسب وإمكانياتها والترآيب المؤسس         

التي عملت على القضايا المحلية على رد وطني على موضوع األلغام األرضية بينما رآزت                     
 .المنظمات التي عملت على القضايا الدولية جهودها على المبادرة العالمية

 
 ١٢٠٠وسرعان ما اتسع المشروع الذي بدأ بعدة أعضاء فقط ليصبح حملة تضم اآثر من                            

و توالت االجتماعات الوطنية، اإلقليمية والدولية، وبذلك تضاعفت         .   بلدا مشارآا  ٨٠ظمة من   من
وألن عدد المنظمات واألفراد    .  أعداد المنظمات التي آرست وقتها، موظفيها ومصادرها للحملة        

. ن موضوع االتصال الواضح والفعال آان موضوعا حرجا¸آان آبيرا و منتشرا حول العام، فا 
نجح بشكل آبير   .    كنولوجيا االتصال الحديثة دورا مهما في جعل جهود التنظيم ممكنة             لعبت ت 

حصائيات وعرائض الحملة التي          ¸خر المستجدات وتبادل األرقام واال            آإرسال النشرات و      
أصبحت بسرعة معتمدة من قبل الحكومات للحصول على المعلومات والتي آانت دقيقة جدا                      

 .المرسلة عن طريق القنوات الحكوميةوغالبا ما تصل أسرع من تلك 
 

جودي وليامز   .  في البدء اعتمدت الحملة على االستعمال الجديد للهاتف وأجهزة الفاآس                          
 األرضية، وصفت استخدام       مالحاصلة على جائزة نوبل للسالم على عملها في حظر األلغا                   

" مثيرا" ما، وآان     آان جهاز الفاآس جديدا نوعا      :  "الحملة لجهاز الفاآس في السنوات األولى        
 و بالتالي أآثر جدارة     �ألن المعلومات آانت تصل تقريبا في لحظات بحيث تصبح أآثر أهمية             

االعتماد على الهاتف والفاآس آان مكلفا جدا ولكنه         ".  بالرد  من تلك التي تصل بالبريد العادي        
ب، اصبح أعضاء الحملة     وعندما بدأت الحملة بالتوسع للدول المتأثرة باأللغام في الجنو           .  فّعاال

يتبادلون المعلومات واالتصال عن طريق البريد اإللكتروني آان في ذلك الحين  مكلفا وغير                      
سهل الوصول إليه في العديد من بلدان العالم، ولكن آانت له فوائد أآبر من الفاآس على صعيد               

 .الوقت والكلفة
 

ولهذا السبب  .  ءهم البعض آاألعدا   بالطبع فان المنظمات والحكومات يتعاملون عادة مع بعض            
قامت . ن جزءا من استراتيجية الحملة آانت تهدف إلى تطوير عالقات إيجابية مع الحكومات     ¸فا

الحملة بالطلب من الحكومات على القيام بدور توحيدي ومثمر من خالل إنشاء آتلة مساندة                         
د حصلت على دعم عدد   ، آانت الحملة ق   ١٩٩٦عند حلول عام    .  للحظر تخدم مصالحها الوطنية   
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الف المنظمات غير الحكومية اإلنسانية والمعنية باألطفال                   آمن الحكومات باإلضافة إلى             
والسالم و المحاربين القدامى والحق في العالج والتنمية، والحد من التسّلح و الدين والبيئة                           

د  في اتاوا     في نفس الوقت من السنة عرضت الحكومة الكندية استضافة اجتماع يعق               .  والنساء
عملت الحكومة الكندية بقرب    .  لوضع خطة عمل حكومية على أعلى المستويات لتطبيق الحظر         

مع أعضاء الحملة، وطرحت تحد غير متوقع للحكومات األخرى للتفاوض على وضع معاهدة                
 .دولية بسيطة وغير قابلة للتأويل في مدة أقصاها سنة

 
ة اعتماد الحكومات على أعضاء الحملة                آانت المفاوضات فريدة من نوعها بسبب درج                  

و تمسكت الدول المتوسطة والصغيرة بموقفها            .  للحصول على المعلومات والخبرات التقنية        
في آانون األول عام       .  دعما للمعاهدة التي اعتبرت تهديدا القتصاديات بعض الدول الكبرى                

وقد وصف لويد   .  أللغام حكومة إلى اتاوا لتوقيع المعاهدة الدولية لحظر ا           ١٢١، عادت   ١٩٩٧
التزام "اآسورثي، وزير الخارجية الكندي، حملة حظر األلغام األرضية في خطابه النهائي بأنها 

 ١٩٩٩/ذارآ/١في   ".  مستمر للشراآة والتعاون اللذان سيمكناننا من تحقيق أهدافنا المرجوة                   
           .١٩أصبحت معاهدة حظر األلغام ملزمة من قبل القانون الدولي

 
 

 أسئلة للنقاش
 

ما هو هدف الحملة الدولية لحظر األلغام األساسي؟ لماذا وضع أعضاء الحملة                        •
 هدفهم في هذا اإلطار؟

 آيف تصفين ترآيبة الحملة، ما هي فوائد هذه الحملة؟ هل هناك أية سلبيات؟ •
 لماذا آان التواصل مهما جدا في هذه الحملة؟ •
ين هذا العدد  الكبير من األشخاص         آيف استطاع أعضاء الحملة تيسير التواصل ب         •

 و المنظمات والحكومات حول العالم؟
 ما الذي جعل الحملة ناجحة جدا ونموذجا محتمال لحمالت أخرى؟ •
 ما هي العناصر األساسية ألي خطة تعبوية ناجحة؟ •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ج ذنمو: الحملة الدولية لحظر األلغام" المعلومات حول الحملة لحظر األلغام من مقالة لجودي وليامز،   ١٩

 من مقع و. http://www.noble.se/peace/articles/williams على الموقع " لمبادرات نزع األسلحة؟
مجلس الكنائس العالمي على الشبكة 

http://www.wcccoe.org/wcc/what/international/landmines/mines-e.html 
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   غاثة¸التعبئة من أجل اال: تمرين
  دقيقة تقريبا٤٠-٣٠خصصي لهذا التمرين 

  
ألرضية تخلف الماليين دون مأوى أو ماء صالح الهزات ا

 .للشرب أو عالج
 

 ميل  ٦٥ ريختر شاطئ السلفادور،     ٧٫٦ ضربت هزة أرضية مقدارها       ٢٠٠١في آانون الثاني    
تسببت الهزة  .    هزة ارتدادية   ١٩٥٠ انزالق ارضي و     ٢٠٠جنوب غرب سان ميجيل، ولحقتها      

 منزل دمر ٩٢،٠٠٠حوالي .   جريح  ٤،٥٠٠ حالة وفاة وما يزيد عن       ٨٠٠األرضية بأآثر من    
 .  مليون نسمة١٫١زاد عدد السكان الذين تضرروا عن .  مزرعة١٣٠،٠٠٠تماما إضافة إلى 

 
مجموعة من النساء في مجتمعك يجتمعن تقريبا آل أسبوع للمشارآة في قصص                     :  السيناريو

في أحد األيام تجلب . حول عائالتهم، يطلبن النصيحة ويوفرن الدعم والصداقة لبعضهن البعض       
لدى هذه المرأة    .  إحدى لنساء مقالة من الصحيفة المحلية حول الهزة األرضية في السلفادور                 

قريب نجا من هزة أرضية في بلد آخر ولذلك هي مهتمة بالموضوع حول األحداث في                                    
  الوضع آارثي خصوصا بالنسبة     أنتقرأ الخبر على األخريات اللواتي يوافقن على          .  السلفادور

واحدة من النساء تقترح أن يفعلن شيئا             .  لألمهات اللواتي يعتنين بأطفالهن في هذه الظروف            
توافقها النساء األخريات فورا ويبدأن           .  لمساعدة األمهات المتضررات من الهزة األرضية             

 .مبتحضير خطة إلستراتيجيته
 

آل فريق سيحضر      .  تنقسم مجموعة ورشة العمل إلى فرق من أربعة                     .١
عاله خطة عمل لمساعدة األمهات اللواتي يواجهن الظروف                       آالنساء أ   

 .الصعبة في السلفادور
 

 :فيما يلي بعض األسئلة يجب على آل فريق بحثها .٢
 

آيف تنوين مساعدة األمهات؟ ما نوع الدعم الذي تفضلين توفيره؟ ما                •
 نوع حملتك؟

 هل ستكون حملتك محلية، وطنية، إقليمية أم دولية؟ •
 ول، تطوير أو خلق الدعم؟ ما نوع نشاطاتك؟ما هي طرقك في الحص •
هل من الفّعال أن تطلبي من نساء أخريات مساعدة األمهات؟ لماذا؟ هل تتوقعين  •

 من  الرجال المساعدة بالمثل؟
هل يستطيع فريقك االستفادة من تكنولوجيا االتصال أو اإلعالم، مثال عن طريق  •

راديو أو التلفاز للحصول على دعم  البرامج التعليمية على الأوالمقاالت الصحفية 
 اآثر؟

 ما هي شبكات الدعم التي تعتقدين أنها قد تكون مفيدة في حملتك؟ •
 آيف ستقيسين مدى تحقيقك ألهدافك؟ ما هي المقاييس التي ستستخدمينها؟ •
 آيف ستقتسمون المسؤوليات بينكن لتقوموا بالنشاطات؟ •

 
وضحا الخطوات التي سيأخذها في يجب على آل فريق وضع الئحة بالمهمات لنفسه، م .٣

 .األسابيع المقبلة لتطبيق خططته
 



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

٩٣ 

تقوم . عندما تنهي جميع الفرق خطة العمل، تجتمع مجموعة ورشة العمل مرة أخرى .٤
 .متطوعة من آل فريق بوصف استراتيجية التنظيم لدى فريقها بشكل مختصر

 
 

 أسئلة للنقاش
 

 لية  اتخاذ القرارات في فريقك؟آما هي  •
  اصعب جزء في وضع استراتيجية التعبئة؟ما هو •
هل آان من األسهل أم من األصعب اتخاذ القرار حول خطوات معينة إذا آان   •

 الفريق يضم عددا أآبر من األشخاص؟
آيف قررتن تقسيم المسؤوليات؟ هل ساعدآن وضع الئحة بالمهمات على تحديد  •

ذا آانت إجابتكن مسؤولية آل عضو في الفريق؟ هل ساعدآن في أمور أخرى؟ إ
 نعم، آيف؟ إذا آانت إجابتكن ال، لماذا؟

 هل تبدو نشاطات فريقك واقعية؟ لماذا؟ •
بعد سماعك نشاطات الفرق األخرى، هل هناك شيء تودين إضافته لتحسين  •

 نشاطات فريقك؟
 
 

 مالحظات
 

هل ساعدك هذا التمرين في تصّور تخطيط حملتك الخاصة أو مشروع حول  •
 ماذا؟مواضيع مختلفة؟ ل

إذا نجحت في وضع تصور لحملتك الخاصة، ما هو التصّور و آيف ستضعينه  •
 حيز التنفيذ؟   
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 ميةالعمل الفريقي هو أساس المنظمات التعّل
نوعويقوم العمل الفريقي على احترام اآلخرين وتقبل الّت  

والتحلي بالسخاء على المستوى الفردي ، والقدرة على حل 
 النزاعات

آل عضو في اتخاذ القراراتوإشراك   
 وتنفيذها وتكوين الفرق على مستوى المنظمة

 
 "مقومات القيادة " من 
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 الجلسة الحادية عشر
 

 
 

 
 آيف نتقاسم المسؤوليات والنتائج؟

 
 

 أهداف الجلسة
 
 
 
تحل�يل ط�ريقة تنم�ية ثقاف�ة تقوم على تشاطر السلطة والمشارآة فيها داخل المنظمة الواحدة               •

 .ظماتوما بين المن
 .نقاش استراتيجيات االستفادة من مواهب وتجارب الشرآاء األفراد في الحمالت المشترآة •
العم��ل آف��ريق م��ن أج��ل خل��ق م��نظمة افتراض��ية تتض��من آاف��ة المواص��فات اإليجاب��ية الت��ي    •

 .وردت في سياق ورشة العمل
 
 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
  

م�ن الم�نظمات مع�ًا إلقرار قانون مكافحة        إقرئ�ي بص�وت ع�ال القص�ة التال�ية ح�ول تع�اون ع�دد                 
ث�م ناقش��ي م�ع المجم�وعة اس��تراتيجيات الم�نظمات لتنس�يق الجه��ود      ، زياي� الع�نف المنزل�ي ف��ي مال  
يلي األسئلة تمرين يساعد . ق�د تس�اعد األس�ئلة التال�ية عل�ى توج�يه النقاش      . وتش�اطر المس�ؤوليات   

ر التنظ��يم الت��ي توص��لن إل��يها المش��ارآات عل��ى تص��ور م��نظمة أو مؤسس��ة أو حمل��ة وف��ق معايي�� 
 المشارآات فرصة لمشاطرة أفكارهن حول "١٢"وتعطي الجلسة   . خ�الل جلس�ات ورش�ة العمل      

 .المنظمات االفتراضية مع المجموعة آكل
 
 

يكون التيسير في هذه الجلسة، عبارة عن نقاش تشارك فيه المجموعة  يمكن أن
 ) الملحق بانظريللمزيد من االقتراحات ( آلها أو داخل فرق صغيرة
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 حملة إقرار قانون مكافحة العنف المنزلي في ماليزيا 

 
آان�ت مالي�زيا أول بل�د مس�لم يق�ر ويط�بق تشريعًا يعتبر العنف المنزلي جريمة، لكن هذا اإلنجاز        

إضافة  سنة من جهود بذلتها جميع الطوائف إلقرار قانون مكافحة العنف المنزلي ١١ج�اء ثمرة    
 آم��ا س��اهمت ف��يه الجه��ود المك��ثفة والحثي��ثة الت��ي ب��ذلها  . لوض��عه حي��ز التنف��يذإرادة سياس��يةإل��ى 
 لع��بت اآلل��يات الم��رنة والديمق��راطية   وق��ًد. النس��اء وال��رجال عل��ى مس��توى القاع��دة   م��ن الف اآل

والتشارآية التي عملت على أساسها المنظمات النسائية واألفراد المتهمون دورًا بارزًا في إقرار 
 ).(Domestic Violence Act, DVAعنف المنزلي قانون مكافحة ال

 
 ع��ندما افت��تحت م��نظمة مس��اعدة ١٩٨٢ب��دأت قص��ة إق��رار قان��ون مكافح��ة الع��نف المنزل��ي ع��ام  

أول م���أوى للنس���اء اللوات���ي  (Women’s Aid Organization,WAO)النس���اء المالي���زية 
ت والمحامون أثناء   وق�د أظهرت العقبات التي واجهتها العامالت االجتماعيا       . يتعرض�ن للض�رب   

محاول��ة حماي��ة النس��اء اللوات��ي يتعرض��ن للع��نف ومس��اعدتهن، نق��اط ض��عف هائل��ة ف��ي القوان��ين   
 Association of Women’s Lawyers)وفي نفس السنة بدأت جمعية المحاميات . الماليزية
AWL)               برص�د التحي�ز المت�زايد ف�ي المحاآم الماليزية ضد ضحايا العنف المنزلي واالغتصاب . 

 Malaysian Trade Union)وواج��ه ف��رع النس��اء ف��ي مؤتم��ر اتح��اد العم��ال المالي��زيين    
Congress, MTUC) في  هال�ذي يش�كل غط�اء لع�دد م�ن االتح�ادات العمالية، مصاعب بدور      و

ت ودّل. لبت في عدة قضايا تحرش جنسي نظرًا إلى عدم وجود قوانين داعمة لمثل هذه الحاالتا
 The University)أفص�حت ع�نها مؤخ�رًا جمعية النساء الجامعيات    اإلحص�اءات القل�يلة الت�ي    

Women’s Association,UWA)     أن زي�ادة ف�رص عم�ل    ، لألبح�اث ح�ول الم�رأة ف�ي العم�ل 
 في المقابل، .  عرض�ة للعدي�د م�ن ح�االت االس�تغالل، ف�ي الم�دن و ف�ي األري�اف                   نالنس�اء جعل�ته   

واألراض�ي الفدرال��ية ال�دور األساس��ي   أظه�رت دراس�ة ش��املة لجمع�ية المس��تهلكين ف�ي س��يلنغور     
 واعترافًا منها .ال�ذي تلع�به وس�ائل اإلع�الم ف�ي ت�ناقل األفك�ار المتحجرة واألساطير حول النساء             

بع من نب�أن األبح�اث الت�ي قام�ت به�ا والن�تائج الت�ي توص�لت إل�يها حول العنف ضد المرأة إنما ت                    
للعمل معًا  ء فريق عمل مشترك إنشا١٩٨٢نف�س األس�باب، ق�ررت ه�ذه الم�نظمات الخمس عام      

 . جدول أعمال مشترك لتعزيز مكانة المرأة وحمايتهاعلى
 

 اتق�رر األعض�اء ف�ي ف�ريق العم�ل المش�ترك بع�د وق�ت قص�ير عل�ى إنش�ائه عق�د ندوات وورش                     
عم�ل ومع�ارض توع�ية عل�ى مس�توى ال�وطن آكل حول العنف ضد المرأة وتوزعت المنظمات                

 وبما أن منظمة مساعدة النساء الماليزية تملك مكاتب آاملة          .لالخم�س المس�ؤوليات لتنس�يق العم      
 وآانت .ف�اآس، أص�بحت مرآ�ز أنش�طة ف�ريق العم�ل المش�ترك       الالتجهي�ز بأجه�زة هات�ف وآالت       

 بينما ،م�نظمة مس�اعدة النس�اء المالي�زية ه�ي الت�ي تش�رف عل�ى القس�م األآبر من العمل اإلداري                
ت جمعية المحاميات مشروع قانون  وأعّد.أخرىت�ولت الم�نظمات األخ�رى مس�ؤوليات مرآزية          

لمكافح�ة الع�نف المنزلي، فيما نسق مؤتمر اتحادات العمال الماليزيين وجمعية النساء الجامعيات    
 أنص�ارها للضغط على  تد العم�ل وج�نّ    اتيلنغور واألراض�ي الفدرال�ية عق�د ال�ندوات وورش�          وس� 

 ٨وفي اليوم العالمي للمرأة في . ف المنزليالمنتخب�ين ودفعهم لمساندة هذا التشريع لمكافحة العن       
توق��يع جم��ع الف��ريق العم��ل المش��ترك ي��نظم مع��ارض وحف��الت   آ��ان ع��ام،  م��ارس م��ن آ��ل /آذار

 . ضد المرأة العنفوحفالت موسيقية ومسيرات ومظاهرات احتجاج للفت النظر إلى مسألة
 
م وأفكارهم وطاقاتهم س�رعان ما انضمت منظمات وأفراد آخرون إلى الحملة ، باذلين من وقته    و

وفي أولى  . البش�رية وم�واردهم لمس�اندة مطال�بة ف�ريق العم�ل المشترك واستراتيجياته اإلعالمية              
س�نوات الحمل�ة آان�ت معظ�م االج�تماعات تعق�د ل�دى األعض�اء ف�ي ف�ريق العم�ل المش�ترك حيث                   

اع نشاط فريق لكن مع اتس. تج�تمع المش�ارآات ف�ي المطابخ لكتابة الرسائل والقوانين والتقارير         
 م��نظمة ١٧نظ��رًا إل��ى وج��ود أآث��ر م��ن  . العم��ل المش��ترك، ازداد تنس��يق األنش��طة تعق��يدًا أيض��اً  
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وم�ئات المتطوع�ين ف�ي ف�ريق العم�ل المش�ترك، آ�ان ال ب�د ف�ي ال�نهاية م�ن وج�ود منسقة دائمة،                   
 .تساهم آل منظمة في دفع راتبها الشهري بالتناوب

 
ف��رغم اس��تمرار .  ف��ي التق��رب م��ن الص��حافة المالي��زيةتم��ثلت أه��م جه��ود ف��ريق العم��ل المش��ترك

الص�ورة الس�لبية للنس�اء الض�حايا في وسائل اإلعالم، ساعد على مر السنين دعم إعالمي واسع                   
إذ إن عددًا من . عل�ى آسب تأييد الرأي العام من أجل إقرار هذا القانون مع استثناء واحد تقريباً            

ارة التنمية اإلسالمية في الحكومة الماليزية وأعضاء في   الس�لطات الدين�ية المسلمة التي تمثل وز       
ائل، اعتب��روا أن��ه ال يج��در تطب��يق قان��ون  ص��الب��رلمان ي��ؤيدون اآلراء الدين��ية المحافظ��ة له��ذه الف 

 .من السكان الماليزيين% ٥٠مكافحة العنف المنزلي على المسلمين الذي يشكلون 
 

نون لمكافحة العنف المنزلي يحمي آل النساء لكن فريق العمل المشترك آان يطالب في حينه بقا   
 مع فريق (Sisters In Islam,SIS)" أخوات في اإلسالم "وعمل�ت الم�نظمة النس�ائية المس�لمة     

واستندت . العم�ل المش�ترك عل�ى تطوي�ر اس�تراتيجيات لمواجهة اعتراضات السلطات اإلسالمية             
 شيء في قانون مكافحة العنف أخ�وات ف�ي اإلس�الم في ذلك على حجج من القرآن لتبرهن أن ال       

ق القانون على غير يواعتبرت المنظمة أنه في حال تطب. المنزلي يشكل خرقا للمبادئ اإلسالمية 
تج�ريم ض�رب غير المسلمين لزوجاتهم، في حين      ل ةؤيدس�تكون م�   لحك�ومة   االمس�لمين فق�ط، ف�إن       

سلة لقاءات مع وعق�دت العض�وات في أخوات في اإلسالم سل  . جي�ز للمس�لمين ض�رب زوج�اتهم       ت
نائ�ب وزي�ر الش�ؤون اإلس�المية لن�يل دعم�ه للقانون فوافق في نهاية المطاف على أن إقرار مثل             

 من  ودخل حيز التنفيذ بعد سنتين١٩٩٤وتم إقرار القانون عام   . فى واإلسالم ناه�ذا القان�ون ال يت     
 .ذلك

 
 حملة تشارك فيها عدة حول النصيحة التي تعطيها لألخريات حول آيفية تنظيم سؤال  وردًا على   

ي األه�م هو التحلّ : "م�نظمات، أجاب�ت أيف�ي ج�وزيا ، مؤسس�ة عض�و ف�ي ف�ريق العم�ل المش�ترك                 
 للموض�وع ونق�اش الخط�ة م�ع األعض�اء اآلخ�رين وتوزي�ع المس�ؤوليات وتقسيم                  ة واض�ح  رؤيةب� 

 العم�ل حس�ب مه�ارات مم�ثالت الم�نظمات وإع�داد لوائح بالمهام وتحديد إطار زمني لها وتعيين                  
 تقييم األفكار والوقائع و آ�ذلك –منس�قة دائم�ة مأج�ورة والعم�ل بش�كل وث�يق م�ع وس�ائل اإلع�الم                

 التذآر بضرورة واأله�م  …واألرق�ام وأس�ماء األش�خاص ال�ذين بإمك�انهم إج�راء مق�ابالت معه�م          
 ٢٠".تمضية وقت ممتع

 
 

  النقاشأسئلة
  
ى معالجتها؟ آيف تعامل   م�ا ه�ي المشاآل التي عمل األعضاء في فريق العمل المشترك عل             •

  هذه المشاآل؟عقانون مكافحة العنف المنزلي م
 ف�ريق العم�ل المش�ترك عل�ى الض�غط إلق�رار قانون مكافحة العنف المنزلي يشمل                  ل�م أص�رّ    •

 رعل��ى غي��المس��لمين وغي��ر المس��لمين؟ م��ا ه��ي س��يئات إق��رار مش��روع قان��ون يط��بق فق��ط     
 المسلمين؟

ل المشترك من خالل االنضمام إلى التحالف؟      آ�يف تع�زز موق�ف األعض�اء ف�ي ف�ريق العم             •
ض�عف االنض�مام إل�ى ال�تحالف أي م�نظمة أو حملة تقوم بها؟ في هذه      يه�ل م�ن الممك�ن أن      

 الحالة، آيف؟

                                                 
 وايفي جوزيا ومقابلة أجراها معهما التضامن النسائي  أنور استنادًا إلى مراجع أرسلتها زينة٢٠

  .٢٠٠١ آانون الثلني ٤ و ٣ للتعلم في
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م��ا ه��و ب��رأيك س��ر نج��اح تحال��ف ف��ريق العم��ل المش��ترك؟ م��ا ه��ي الع��وامل الت��ي أدت إل��ى     •
 نجاحه؟

عم لقانون مكافحة العنف المنزلي في     م�ا ه�و ال�دور ال�ذي لعب�ته وس�ائل اإلع�الم ف�ي نيل الد                  •
 ماليزيا؟

 بحقوق المرأة؟ اذآري  الخاصةآ�يف ت�دعم وس�ائل اإلع�الم في مجتمعك المحلي المواضيع            •
بعض اإلستراتيجيات المحلية ذات الصلة التي يمكن استخدامها للفت اهتمام وسائل اإلعالم            

 .يعية واالقتصاديةودعمها لحمالت مساعدة النساء على األصعدة السياسية والتشر
ه��ل ه��ناك نق��اط مش��ترآة ب��ين آيف��ية تش��اطر المس��ؤوليات داخ��ل تحال��ف م��ن ع��دة م��نظمات    •

 وآيفية تشاطرها بين األفراد ضمن المنظمة الواحدة؟
ه�ل ه�ناك ط�رق أخ�رى يس�اعد ف�يها إنش�اء تحال�ف عل�ى ال�تعامل م�ع قض�ية معينة؟ ما هي                   •

 ؟واإليجابيات لبياتالس
التشديد عليها على صعيد األفراد والمنظمات إلنشاء أي تحالف م�ا هي العناصر التي يجب    •

 ناجح؟
 ما هي المعايير التي قد تلجئين إليها لقياس مدى النجاح التي حققته؟  •
 
 

 )١القسم (مية إنشاء منظمة تعّل: تمرين
 
محل��ية أو وطن��ية أو ( ف��رقًا م��ن ثالث��ة إل��ى أربع��ة أش��خاص الخت��يار قض��ية اجتماع��ية   ألف��ي .١

قد تكون قضية واسعة النطاق مثل وضع حد للجوع أو     . ب الجميع في معالجتها   يرغ) دولية
حق��وق الم��رأة أو مختص��ة بمك��ان أو زم��ان مع��ين م��ثل تنظ��يف بحي��رة مج��اورة أو تغيي��ر        

 .ساعات دراسة التالميذ في المدرسة
 
بع��د اخت��يار قض��ية مش��ترآة، ي��ناقش األعض��اء ف��ي آ��ل مجم��وعة آيف��ية إنش��اء م��نظمة أو        .٢

م�ن ب�ين األمور     و .ط�الق حمل�ة لمعالج�ة القض�ية م�ع تعل�يل الق�رارات الم�تخذة               مؤسس�ة أو إ   
 :الواجب التطرق إليها عند تأسيس المنظمة

 
 
 االسم •
 التصور  •
 األهداف •
 البنية •
 تهما وخبرات/عدد الموظفين •
  متى أمكن ذلك وآيفية حسن استغالل طاقاتهم ات/االستعانة بالمتطوعين •
 ى المؤسسة آيفية اتخاذ القرارات على مستو •
  المسؤوليات على مستوى المؤسسة مشارآةآيفية  •
 أول مشروع أو نشاط •
 ثاني مشروع أو نشاط •
 الفعالية/ معايير قياس النجاح  •
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ي�تم اخت�يار مق�ررة لك�ل ف�ريق تتول�ى ت�دوين وص�ف الم�نظمة والمسار التي تم التوصل من                   .٣
آ��ل مق��ررة ف��ي الجلس��ة ويتع��ين عل��ى . �خالل��ه إل��ى اتف��اق ح��ول اس��مها وأه��دافها وبني��تها 

وتطرح بعدها  . عة المش�ارآة ف�ي ورش�ة العم�ل          والتال�ية وص�ف تنظ�يم الف�ريق أم�ام المجم�           
 .لى آافة األعضاء في الفريق حول آيفية اتخاذ بعض القرارات  وسبب اتخاذهاعأسئلة 
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 ميةفي المنظمة التعّل

 ،ال تكون السلطة إلزامية
 .نات مسار الحواربل هي من مكو

 
 "مقومات القيادة "من 
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 الجلسة الثانية عشر
 

 
 

 آيف نعّرف المنظمة الناجحة؟
 
 

 أهداف الجلسة
 

 .نقاش أهمية مشارآة الخبرات والتعّلم من اآلخرين لتحقيق أهداف المنظمة •
 .مشارآة تعريف المشارآات للمنظمات الناجحة •
 .الوصول إلى أهدافهاتقييم مدى نجاح منظمات الفرق االفتراضية في  •
 . أهداف وإنجازات ورشات العمل خالل االثنتي عشر جلسة السابقة تقييم •

 
 
 

من هذا الدليل يقدم بعض األفكار       "  التواصل في إطار ورشة العمل    "  إن قسم     :قبل أن تبدئي  
قد ترغب بعض المشارآات في إقامة حفلة صغيرة أو               .  حول آيفية إنهاء ورشة عمل القيادة        

معا إلى مكان ما إلنهاء ورشة العمل، وقد يرغبن أيضا بتبادل المعلومات الشخصية                   الخروج  
تذآري تصوير وتوزيع نموذج تقييم الميّسرة           .  لكي يبقين على اتصال مع  بعضهن البعض              

هذا النموذج مهم ومفيد    .  والمشارآات  وإعطاء الوقت الكافي قبل نهاية الجلسة األخيرة لتعبئته            
 . برامج الورشة المستقبليةللتخطيط و لتحسين

 

 
 ةسلالجحات لميّسرة اقترا
 

ناقشي ضمن المجموعة إذا      .  اقرئي بصوت عال القصة التالية حول تأسيس المحكمة العربية              
األسئلة التي تلي القصة قد تكون         .  آانت المحكمة تتوافق ومعايير المجموعة للمنظمة الناجحة          

 .مفيدة في قيادة دفة النقاش
 

 األخيرة، سيطلب من أعضاء المجموعة تقسيم أنفسهن إلى فرق لنقاش تأسيس                     خالل الجلسة 
بعد نقاش اليوم للمحكمة العربية، ستقوم آل مقررة  بوصف منظمة                    ".  افتراضية   "  منظمة   

يجب على بقية      .  فريقها، مرآّزة على آيف ولماذا صمم الفريق المنظمة على هذا النحو                          
ف آل منظمة، بنيتها، ونشاطاتها وطرح األسئلة لمساعدة            المجموعة األخذ بعين االعتبار أهدا      

 .الفريق على توضيح آيفية الوصول إلى أهداف المنظمة االفتراضية
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 المحكمة العربية الدائمة لمكافحة العنف ضد المرأة

 
أسست المحكمة العربية الدائمة لمكافحة العنف ضد المرأة خالل اجتماع المنظمات العربية غير     

 ١  � تشرين الثاني      ٣٠ والذي عقد في الرباط، المغرب في الفترة الواقعة ما بين                      الحكومية
إن تأسيس المحكمة العربية فاجأ جميع المتشككين الذين آانوا يصرون                  .١٩٩٦آانون األول    

على أن العنف ضد النساء والفتيات غير موجود في البلدان العربية اإلسالمية وفي آل                                    
لالختالط بين الذآور واإلناث، أو بمعنى آخر أنها ليست مشكلة                     المجتمعات التي ال تسمح         

ولكن الرجال والنساء الذين عملوا على تأسيس المحكمة العربية سعوا إلثبات خطأ هذا               .  خطرة
و بينما اعتقد البعض أن تأسيس المحكمة جاء فجائيا، إال أنه آان نتيجة تراآمية                                .  المعتقد

ا بعض النساء اللواتي آن ضحية للعنف إضافة إلى                       عاشته  ال*******تي للتجارب و المعرفة         
 .أولئك األشخاص الذين ناضلوا لمكافحة العنف ضد المرأة

 
 دولة  ١٤آجزء من التحضيرات لمؤتمر األمم المتحدة الرابع للنساء، اجتمع رجال ونساء من                  

 حيث قامت سيدات ناجيات من العنف و              ١٩٩٥عربية في بيروت، لبنان في حزيران عام               
 لريات مدافعات ضد التمييز على أساس النوع االجتماعي برفع أصواتهن بجرأة على شك                    أخ

شهادات واصفات بشكل مفّصل آيفية تعرضهن أو تعرض نساء أخريات للعنف من قبل أفراد                  
االستماع لتلك الشهادات أعاد التأآيد على أن العنف على أساس النوع                .  أسرتهن أو مجتمعهن   

دونية وضع النساء والفتيات الصحي، التعليمي، وعلى مستوى صنع                  االجتماعي آان سببا ل      
توصل المجتمعون في بيروت إلى           .    القرارات في الثقافات المختلفة في المجتمع العربي                

 . ضرورة معالجة هذه المشكلة من أجل نصرة حقوق المرأة بشكل فّعال
 

ات والناجيات من أعمال       /يات، الباحثون  /خالل السنة والنصف التي تلت، تعاون المحامون              
آان هدفهم نقل موضوع العنف على أساس          .  العنف على وضع أهدافهم وتصميم خطة للعمل          

النوع االجتماعي من الخصوصية إلى العلن، وتطوير منهجية لعرض تلك المشكلة التي تعتبر                  
لخبرات إن تبادل ا  .  حساسة بالنسبة للمجتمع المحلي والواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي         

تقوم بتطبيق    الفردية بين األشخاص ذوي األهداف المشترآة أّدى إلى خلق محكمة دائمة مرنة               
 .نشاطات بشكل دوري وعلى مستوى إقليمي

 
و تفتح المحكمة العربية، و التي تقع مكاتبها الرئاسية في بيروت حيث يقيم منسقها العام، باب                      

و ال ينظر أعضاؤها إلى المحكمة العربية . أهدافهاالعضوية لديها إلى جميع الذين يوافقون على  
آمحكمة تقليدية تناقش فيها الدعاوى القضائية، و إنما ينظر إليها آموقع للنساء يجدن فيه                               

و بهذا تقدم شهادات عامة للجمهور بدال من المرافعات               .  منة للنقاش الصريح والحر     آمساحة  
و قد مّكن الهيكل المرن           .  الدعوى والدفاع  المتعارف عليها في المحاآم التقليدية لمحامي                 

 .للمحكمة العربية أعضاءه من التكّيف حسب حاجات و ظروف األفراد والمجتمعات المختلفة
 

و قد رآّزت المحكمة العربية منذ تأسيسها على استئصال أربعة أشكال من العنف ضد النساء و               
والعنف الناجم عن الطالق، والعنف       العنف التي تتعّرض له المرأة من قبل الزوج،              �الفتيات  

و .    الناجم عن عالقات الوصاية على األطفال و العنف الناتج عن النزاعات على الملكية                          
تتضمن خطة عمل المحكمة  رصد و توثيق جميع حاالت العنف ووضعها تحت تصّرف الرأي                

الضغط على    العام والنظر في آافة العوامل المؤدية إلى العنف الجندري والتنديد بها و                                 
الحكومات والمنظمات غير الحكومية من أجل اتخاذ خطوات عملية تحترم حق المرأة في                            
صيانة جسدها و سّن قوانين جديدة و تعديل القوانين القائمة بما يضمن الحماية الكاملة للنساء                      



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

١٠٣ 

ا و ال يمكن للمحكمة إرغام األفراد والمجموعات و ال الحكومات على التحّرك، لذ                    .  والفتيات
 .ن نجاحها مقترن بالتزام أعضائها على مكافحة العنف الجندري و العمل على استئصاله¸فأ
 

ترآزت جهود المحكمة العربية مؤخرا على نشاطين أساسيين حسب رأي أعضائها هما                               
مراجعة قوانين األحوال الشخصية في مختلف البلدان العربية والضغط على الحكومات لتأمين                

 .لضحايا العنفالمزيد من الخدمات 
 

 وبعد مرور أربع سنوات على تأسيسها، ال زالت المحكمة العربية ماضية في سياسة االستماع                
إلى الشاهدات اللواتي تشكل قضاياهن و محنهن و انتصاراتهن مصدر الهام و إرشاد لكل                            

ع و بفضل تجربتها المتنامية م       .  مناهضي العنف الجندري على المستويين المحّلي واإلقليمي            
اتساع العضوية فيها، أطلقت المحكمة تحرآا إقليميا ضد العنف من خالل الصبر والمثابرة و                     

  ٢١.التواصل المباشر مع أآثر الفئات المحتاجة

 
 أسئلة للنقاش

 ما هي الظروف التي أّدت إلى تأسيس المحكمة العربية؟ •

ها أعضاء  ما هي األهداف األساسية للمحكمة العربية؟ ما هي خطة العمل التي وضع               •
 المحكمة العربية لتحقيق تلك األهداف؟

 آيف يمكن أن يساعد أو يؤلم ضحية العنف التحدث عن قضيتها؟ •

؟ لماذا استمرت    ١٩٩٥ما هو وقع االستماع إلى الشهادات في اجتماع ببيروت عام                  •
 المحكمة العربية االستماع إلى الشهادات؟

 ستمارس أعمالها إذا آانت قد          هل باستطاعتك التحديد آيف آانت المحكمة العربية            •
شكلت من قبل حكومة أو حكومات؟ آيف آانت ستختلف المنظمة إذا شكلت من قبل                   

 حكومة عن المحكمة العربية الموجودة اآلن؟
 ما هي األمور التي ساعدت المحكمة العربية على إنجاح أهدافها؟ •
 ماذا يجب على المحكمة أن تفعل لضمان نجاحها ونجاعتها؟ •
 للمحكمة أن تقّيم فعاليتها؟ ما هي المؤشرات أو المعايير التي يجب أن                        آيف يمكن  •

 تتبعها؟
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا من ناحية التواصل بين أعضاء المحكمة                •

 العربية؟
 .ما هي عناصر المنظمة الناجحة؟ أي منها تنطبق على المحكمة العربية •

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أخذت المعلومات حول المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة من الموقع  ٢١  

     http://www.arabwomencourt.org على شبكة االنترنت
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 تمرين 
 

 )     الجزء الثاني (بناء منظمة تعّلمية
 خصصي لهذا التمرين ساعة تقريبا

 
. بتقديم تقرير عن منظمة فريقها االفتراضية          )  ١١( آل فريق من الجلسة رقم             تقوم مقررة   

عليها ذآر اسم المنظمة، أهدافها، ترآيبتها، ونشاطاتها وأيضا اآلليات التي اتبعتها  حتى تم               
 أو إحدى    بدأ المقررة األولى بالكالم،على الميّسرة     قبل أن ت  .  االتفاق عليها من قبل الفريق     

المتطوعات  أن تقرأ القائمة التالية ألعضاء ورشة العمل ليأخذوها بعين االعتبار عند تقييم            
 :منظمة آل فريق

 
 هل المنظمة عملّية؟ •
 هل ترآيبتها وأهدافها مرنه بحيث تستطيع أن تنمو وتتكيف مع الظروف المستجدة؟ •
 نظمة من نقاط القوة لدى طاقمها و المتطوعات فيها؟هل تستفيد الم •
 هل تساعد نشاطاتها على تحقيق أهدافها؟ •
 أو الفعالية؟/هل تتوافق المنظمة ومعاييرها الخاصة للنجاح و •
 هل هي منظمة تعّلمية؟ لماذا؟ •

 
باإلضافة إلى نقاش أوضاع المنظمات المختلفة ونشاطاتها، يجب على المشارآات بورشة              

بعد ن تقدم آل مقررة وصف          .   يتفحّصن آيف توصل آل فريق إلى قراراته              العمل أن  
منظمة فريقها وبعد أن يتم تقييمها بشكل آامل من قبل اآلخرين في ورشة العمل، تناقش                      

 :المجموعة آاملة األسئلة التالية
 
 آيف تشارك أعضاء الفريق في تحمل المسؤوليات؟ •
 هن؟آيف توصل أعضاء الفريق إلى اتخاذ قرارات •
هل من الواضح أن أآثرية أعضاء الفريق متفقات على الخيارات و قادرات على                         •

 تعليلها في هذا التمرين؟
 ما هو الجانب األآثر متعة في هذا التمرين؟ •
هل ترغب أية عضو من أعضاء المجموعة ترجمة إحدى هذه المنظمات االفتراضية               •

 للفريق أو بعضا من أوجهها على أرض الواقع؟
 
 
  تقييم ورشة العملأسئلة 
 

 : المتطوعات أن تدّون مالحظات على اللوح خالل نقاش المجموعةىعلى الميّسرة أو إحد

 ماذا حققت خالل ورشة العمل مما آنت قد أملت أن تحققيه؟ •

هل آان لديك أهداف لمشارآتك في هذه الورشة لم تتم تلبيتها؟ إذا آانت إجابتك نعم،                    •
 ما هي تلك األهداف؟

 جلسات ورشات العمل، هل أصبح من السهل عليك المشارآة في النقاش؟               خالل تقدم  •
 إذا آانت إجابتك نعم، لماذا؟
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 ما الذي أعجبك أو لم يعجبك بالنسبة إلى بنية الجلسات؟ •

خالل الجلسات االثنتي عشرة الماضية، ما هو التمرين األآثر متعة وإفادة، و آذلك                     •
 من النقاشات أو التجارب؟ لماذا؟

أآثر درس أو أفكار استفدت منها من خالل ورشة العمل والذي تنوين                             ما هو       •
آيف ستغيرين تصرفاتك أو خياراتك في المستقبل آنتيجة لورشة         .  ممارسته في عملك  

 العمل؟

 ما هي االقتراحات التي تقدمينها لورشات عمل قادمة؟ •
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 نموذج تقييم المشارآات والميّسرات
 في

 برنامج تعّلم القيادة
 

 ء تقييم تجربة تعّلم القيادة والميّسرة في ورشتكن من خالل وضع إشارة الرجا
)b  (       إن إجابتكن على هذا النموذج سيساعد        .  في الخانة المناسبة مقابل آل بيان

يبقى تقييمك سريا إال إذا رغبت        (.    على تحسين وتطوير برامج ورشات العمل القادمة        
 ) بإضافة اسمك
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 ورشة العمل للتدريب على القيادة

 استمارة تقييم ورشة العمل     
س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة على              .١     

 . التفكير في مواضيع أواجهها في حياتي اليومية
على س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة              .٢     

 .الحّد تدريجيًا من ترددي في التعبير عن آرائي أمام اآلخرين
س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة على              .٣     

 .تحسين مهاراتي في اإلصغاء إلى اآلخرين
س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة على              .٤     

 .خرينزيادة قدرتي على التواصل الفّعال مع اآل
س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة على              .٥     

 .زيادة ثقتي بنفسي
س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة على              .٦     

تحفي��زي م��ن أج��ل وض��ع تص��ّوري الخ��اص ح��ول ب��ناء مج��تمع   
 .أفضل

س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة على              .٧     
 .يز روح العمل التطّوعي فّيتحف

 استمارة تقييم ورشة العمل     
س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة على              .٨     

فه��م الحاج��ة إل��ى العم��ل الفريق��ي لم��واجهة أي مش��كلة تعت��رض    
 .أو مجتمعي المحلي/أسرتي و

س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عمل التعّلم على القيادة على              .٩     
ام��ة ش��بكة م��ن الص��ديقات وال��زميالت اللوات��ي أش��عر معه��ّن       إق

بال���راحة لمناقش���ة هموم���ي الشخص���ية والمهن���ية ف���ي محاولت���ي   
 .أو المجتمع الذي أعيش فيه/إحداث تغيير ما في حياتي و

س�اعدتني المش�ارآة ف�ي ورش�ة عم�ل ال�تعّلم على القيادة              .١٠     
همي��تها عل��ى زي��ادة رغبت��ي ف��ي تعّل��م الم��زيد ع��ن التكنولوج��يا وأ 

 .لتمكين المرأة
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س�اعدني ال��تفاعل م�ع المش��ارآات األخ�ريات ف��ي ورش��ة     .١١     
عم��ل ال��تعّلم عل��ى الق��يادة عل��ى فه��م أهم��ية مش��ارآة الم��رأة ف��ي    

 .عملية اتخاذ القرارات على صعيد المجتمع المحلي
أفادن�ي بح�ث دراس�ات حاالت من حول العالم في النظر            .١٢     

 .لممارسة القيادةإلى التحديات والفرص المالزمة 
أفادتن��ي المش��ارآة ف��ي تم��ارين ال��تعّلم ف��ي النظ��ر إل��ى         .١٣     

 .التحديات والفرص المالزمة لممارسة القيادة
 

أع��تقد أن��ه بإمك��ان النس��اء وال��رجال مع��ًا االس��تفادة م��ن       .١٤     
 .المشارآة في ورشة العمل هذه للتعّلم على القيادة

 
زمالئي بالمشارآة أو /أنص�ح أفراد أسرتي وأصدقائي و    .١٥     

 .في ورش عمل مماثلة للتدريب على القيادة
  
 
 

ال�رجاء ت�دوين  مالحظات�ك ف�ي المس�احة البيض�اء أدن�اه أو عل�ى الص�فحة التالية، حول أية نقطة              
م�ا هي التوصيات التي تقدمينها لتكون ورشة العمل      . أو ل�م تحبي�نها ف�ي ورش�ة العم�ل          /أحبب�تها و  

آثر جدوى وإفادة لك ولألخريات في مجتمعك المحلي؟ ال تترددي في هذه للتدريب على القيادة أ
مناقش�ة أم�ثلة ق�يادة عايش�تها  وتق�ديم أي�ة اقت�راحات لتمارين التعّلم أو طرح أية مواضيع تستحّق              

 ...التوقف عندها
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 الميّسرة

 الميّسرةاستمارة تقييم      
 بالس��رعة  �أدارت الميّس��رة ورش��ة العم��ل بوتي��رة معق��ولة       .١     

الكاف�ية ل�تفادي ش�عور المش�ارآات بالمل�ل أو ال�تعب لك�ن بالبطء              
الكاف�ي أيض�ًا للسماح لهّن باالستفادة من دراسات الحاالت حول           

 .القيادة ومن تمارين التعّلم
ة العمل من خلق�ت الميّس�رة م�ناخًا مّك�ن المشارآات في ورش           .٢     

 .مناقشة همومهّن الشخصية والمهنية الحساسة بكل ارتياح
أرادت الميّس�رة مش�اطرة تجاربه�ا ف�ي الحياة مع المشارآات             .٣     

 .لتحفيز النقاش
س��اعدت الميّس��رة المش��ارآات عل��ى فه��م ال��تحديات والف��رص  .٤     

 .المالزمة لممارسة القيادة
 حول المواضيع التي    رّح�بت الميّس�رة بتوص�يات المشارآات       .٥     

 . تستحق النقاش وعّدلت سير ورشة العمل على ضوئها
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ال�رجاء ت�دوين  مالحظات�ك ف�ي المس�احة البيض�اء أدن�اه أو عل�ى الص�فحة التالية، حول أية نقطة              
م��ا ه��ي التوص��يات الت��ي  . أو ل��م تحبي��نها ف��ي تج��ربتك م��ع الميّس��رة ف��ي ورش��ة العم��ل  /أحبب��تها و

ن ورش���ة العم���ل ه���ذه لل���تدريب عل���ى الق���يادة أآث���ر ج���دوى وإف���ادة ل���ك  تقدمي���نها للميّس���رة ل���تكو
ولألخ�ريات ف�ي مج�تمعك المحل�ي؟ ال تت�رددي في مناقشة االقتراحات حول آيفية تنظيم جلسات            
ورش�ة العم�ل وإج�راء تمارين التعّلم ومعالجة المواضيع التي تستحق التوقف عندها والتي غالبًا                 

 ...ما يتّم تجاهلها
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 )       أ(الملحق 

 

 سيناريوهات بديلة
 

تم استخدام هذا السيناريو آبديل للسيناريو الموجود في الجلسة الثالثة من قبل المشارآين في 
 .ورشة العمل في فلسطين

 
 

 احترام المواقف والثقافة المحلية و إصالحها
 ة اإلنجابيةمربية في مجال حقوق المرأ: مريم مضيه

 
تطوّعت مع مؤسسة تنظيم وحماية األسرة  في مدينة حلحول بعد فترة قصيرة من تأسيسها عام                  

و ذلك  بعد تخّرجي من الثانوية العامة مبدئيا لمدة           ١٩٧٣،و قد باشرت  العمل فيها عام         ١٩٦٩
الوقت الذي أردت أن أآمل دراستي الجامعية بنفس . ساعتين أسبوعيا، ثم ثالثة أيام في األسبوع

آنت أعمل فيه مع المؤسسة، لكن األوضاع المادية لعائلتي وعدم تقبلهم لفكرة دور المرأة في                     
 .المجتمع منعاني من إعادة النظر في تحقيق هذا الحلم

 
لكنني لم اتخّل عن رغبتي في إآمال تعليمي بغض النظر عن نظرة عائلتي لهذا الموضوع،                        

استفدت من الفرصة التي منحتني إياها            .  رق أخرى  وأدرآت أنه يجب أن أحقق حلمي بط              
المؤسسة للتدريب وأخذ دورات تتعلق بصحة المرأة اإلنجابية، وقررت أن أطبق آل ما أتعلمه                  

آلما )  الواقع(وآنت آلما تحدثت أآثر من النساء في الميدان                   .  في المحيط الذي أعيش فيه         
ساعدتهن أن يرين أهمية التخطيط األسري       شعرت أنني أستطيع المبادرة للتغيير بين النساء وم         

 .وتأثير ذلك على صحتهن وصحة أطفالهن
 

خالل عملي الحظت أن نظرة المجتمع للتخطيط األسري تتغير مع تغير نظرته اتجاه المرأة                       
قبل سنوات عديدة آان هدف المؤسسة األساسي هو توزيع حبوب منع الحمل، وآانت هناك                         

وفي ذلك الوقت    .  لة في األسبوع لإلجابة على أسئلة النساء         ممرضة وحيدة موجودة مرات قلي      
اآلن .  آانت تأتي إلى مكاتبنا سيدة لديها عشرة أطفال أو أآثر تطلب المساعدة لتنظيم األسرة                      

ألن األولويات  .  تأتي إلى المؤسسة نساء شابات وفي بعض األحيان تكون الواحدة مع خطيبها                 
زواج يريدون فهم آيفية منع الحمل من أجل  تحاشي الحمل لديهم اآلن إتمام دراستهم، هؤالء األ 

 .غير المرغوب فيه في السنوات األولى من زواجهم
 

إن النجاح في تثقيف النساء حول تنظيم األسرة وحقوقهن اإلنجابية لم يكن سهال وقد استعنت                       
 :بعدة أدوات منها

 
 .لتدريبيةالمعرفة التي اآتسبتها خالل السنوات الماضية في الدورات ا •
الرغبة في الذهاب إلى الميدان والتحّدث مع النساء اللواتي لوال ذلك لن يستطعن                           •

 .الوصول إلى خدمات المؤسسة
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التعاون مع األفراد المؤثرين والذين يعتبر دعمهم لتنظيم األسرة مهم جدا للتأثير على                •
ديات وأئمة   المدارس، و رؤساء البل      ء من أطباء، مد را      �المجتمع لقبوله وممارسته     

 .المساجد المحلية
الوعي بالعادات الثقافية التي قد تؤدي إلى رفض الرجال والنساء لتنظيم األسرة قبل                   •

 .أن يتعرفوا حتى على مفهومها
 

باستخدامي لهذه األدوات، استطعت أنا وأخريات في المؤسسة إقامة الندوات و رعاية                                    
وق الصحة اإلنجابية للمرأة والمواضيع       المهرجانات، وعرض األفالم لتشجيع النقاش حول حق         

المتعلقة بهذه الحقوق مثل التغييرات العاطفية والجسدية التي تمر بها المراهقات، الوقاية ضد                    
 .اإليدز ، نتائج الزواج المبكر، وتأثير الحمل المتكرر

 
. حليين  إن تثقيف النساء حول حقوقهن اإلنجابية يؤدي إلى احترام وتعديل التوجه والثقافة الم                   

خالل عملي مع المؤسسة توصلت إلى أن تغيير المجتمع هو نتيجة لتحّلي األفراد و المجموعات 
 .مثابرة ال تفتر و إرادة ثابتةالساعين معا من أجل البحث عن حياة أفضل، بتصّور محدد و 

 
 

 أسئلة للنقاش
 قائدة؟ما هي المهارات واإلمكانيات التي تملكها مريم والتي أهلتها ألن تكون  •

 ما هي رؤية مريم لنفسها؟ ما هي رؤيتها للمرأة في مجتمعها؟ •

 ما هي األدوات التي تستخدمها مريم لتطبيق هذه الرؤية؟ •

لماذا رغبت في دعم األشخاص المؤثرين للوصول إلى أهداف المؤسسة؟ على سبيل                •
نظيم المثال، ما هو الدور الذي تستطيع لعبه مديرة مدرسة في تثقيف المجتمع حول ت                 

 مام المسجد المحلي لمساعدة المؤسسة؟إما هو الدور الذي يستطيع أن يلعبه . األسرة

ما هو شعور مريم اتجاه ثقافة وتقاليد المجتمع المحلي؟ هل بالضرورة تتعارض                           •
توعية النساء بحقوقهن اإلنجابية مع ثقافة وتقاليد المجتمع المحلي؟ ما هو دور النساء                

 ية؟في تعريف الثقافة المحل

آيف تقّيم مريم نجاح المؤسسة؟ آيف عرفت أن نظرة المجتمع اتجاه تنظيم األسرة قد                •
 تغّيرت؟

آيف أوصلت مريم وزميالتها في مؤسسة تنظيم و حماية األسرة فكرة وأهمية تنظيم                  •
 ما هو الدور الذي قد تلعبه التكنولوجيا في إيصال هذه المعلومات؟. األسرة

ي االستراتيجيات التي قد تتبعينها لتثقيف مجتمعك حول          إذا عملت مع المؤسسة، ما ه       •
 الحاجة إلى تنظيم األسرة؟

 
استخدم هذا التمرين آبديل للتمرين الموجود في الجلسة الخامسة من قبل المشارآين في ورشة                 

 .العمل في نيجيريا
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  تمرين

 
 بحث  مشكلة من وجهات نظر مختلفة   

 يباخصصي لهذا التمرين ساعة واحدة تقر
 
 :إقرئي بصوت عال السيناريو التالي. ١
 

وقد .  يمارس عدد متزايد من الشباب الجنس في أحد التجمعات التابعة للكنيسة في نيجيريا                
أفادت التقارير الواردة من المدن المجاورة وجود مراهقين مصابين بأمراض منتقلة جنسيا             

ذا إلى الخوف من أن الشباب        أّدى ه .   و آذلك بالحمل غير المرغوب فيه        زو حتى  باإليد    
لذا قرر  .  يقللون من أهمية الروابط األخالقية والحياة العائلية و قدسية الزواج في مجتمعهم             

أحد المهتمين اقترح   .   البحث عن طرق للتعامل مع الشباب ووقف هذه الممارسات            ضالبع
الصحة على جماعات الشبيبة الكنسية أن تضمن اجتماعاتها األسبوعية معلومات حول                      

إال أن القس  والعديد من األهالي عارضوا التثقيف الجنسي ولم يتجاوبوا مع هذا                 .  الجنسية
 .االقتراح

 
اطلبي من المشارآات في الورشة أن يتخيلن أنفسهن أعضاء في تلك الجماعة ، وأنهن                          .  ٢

ابدئي أوال باستعراض اهتمامات       .  يحاولن حل المشكلة والمساعدة في مثل هذا الوضع               
اطلبي من إحدى المتطوعات تسجيل المالحظات على            .  تياجات الشباب في المجتمع      واح

 ؟على الورق القّالباللوح أو 
 
خذي .  اطلبي من المجموعة وصف الوضع من وجهة نظر الشباب الذين يمارسون الجنس               .  ٣

. بعين االعتبار أن تصّرفهم يدل على بلوغهم أو على شعورهم بالخوف أو بأن ال خيار لهم     
يف ستكون وجهة نظر الشابات حول هذا الوضع؟ ووجهة نظر الشبان؟ ما هي                                     آ

االهتمامات واالحتياجات الذين يحاولون الوصول إليها؟ اطلبي من إحدى المتطوعات                       
 ؟على ورق قّالبتسجيل المالحظات على اللوح أو 

 
ما هي  .  ةانظري للمشكلة من وجهة نظر القس واألهالي الذين يعارضون الثقافة الجنسي                   .  ٤

مخاوفهم من نتائج هذا التثقيف الجنسي؟ ما الذي يحاولون حمايته في مجتمعهم؟ ما هي                       
االهتمامات واالحتياجات الذين يحاولون الوصول إليها؟ سّجلي المالحظات على اللوح أو               

 .على الورق القّالب
 
مناقشتها اطلبي من المشارآات في ورشة العمل بحث المصالح واالحتياجات التي جرت                    .  ٥

واقتراح األفكار والحلول الممكنة للخروج من الوضع المتأزم مع تحديد من بيده تلك                             
 المصالح واالحتياجات و لماذا؟ 

 
 

 أسئلة للمجموعة
 

عندما أخذت بعين االعتبار اهتمامات واحتياجات المجموعات المختلفة، هل آنت                       •
 أآثر أو أقل تعاطفا مع وجهات نظر اآلخرين؟

 لى المشكلة من وجهات نظر مختلفة جعل حل المشكلة أسهل أو أصعب؟هل النظر إ •
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هل تستطيعين استخدام هذه الطريقة في حل مشاآل أو نزاعات أخرى؟ هل                                      •
 ستستخدمينها؟ لماذا نعم أو ال؟

•  
__________________________________________________ 

 
 .شارآين في ورشة العمل في األردناستخدمت هذه الجلسة آبديل للجلسة العاشرة من قبل الم

 
 

 أهداف الجلسة
 

 .نقاش أهمية مشارآة المرأة في االنتخابات آمرشحات وناخبات •

 .النظر في مدى تأثير االنتخابات على حقوق النساء وحياتهن •

التأآيد على أهمية المعرفة والمعلومات في بناء وتكوين توجه المرشحين نحو                                •
 .مواضيع المرأة

 . تيار األهداف و استراتيجية التعبئة للمساعدة على تحقيق تلك األهدافتحديد سبل اخ •

 
 :مشارآة النساء في االنتخابات النيابية العامة

 آيف أجعل صوتي مسموعا ومؤثرا
 

سناء، أم محمد، نوال ، فاديا، أم زياد، الحاجة صفيه، نسرين، رلى وحنان شارآن جميعهن في                 
نوال، .  ٢٠٠٢ت النيابية األردنية المزمع إجراؤها عام               عدة اجتماعات تحضيرية لالنتخابا       

معلمة ثانوية عامة في جنوب األردن ، بادرت بفكرة االجتماعات، اقترحت هذه الفكرة على                       
حنان، الصحفية في جريدة محلية، والتي وافقت على أهمية مشارآة المرأة بشكل فّعال في                           

نظيم وتنسيق جهد أعداد آبيرة من النساء،             وأدرآتا أنه من الضروري ت        .  االنتخابات القادمة  
 .خصوصا اللواتي يتمتعن بمواقع قيادية في مجتمعهن المحلي

 
وافقت منظمة تعمل في مجال شؤون المرأة أن تنظم ورشة عمل تدريبية لتثقيف النساء حول                      

 وّفرت ورشة العمل هذه ملتقى للنساء لنقاش دوافعهن للمشارآة          .  حقوق المواطنة الخاصة بهن    
في عملية االنتخابات، ولتبادل األفكار حول مفهوم الديمقراطية بالنسبة لهن، وللتحدث في                           
مواضيع مهمة للرجال والنساء والتي يجب أن تتم معالجتها من خالل االنتخابات، ولتقديم                            

من "  خالل النقاش، أآّدت النساء أنه                .  استراتيجيات قد تساعدهن على تحقيق أهدافهن               
أن "  وشعرن أنه من المهم       ".   أن تشارك في سياسة الدولة وصنع القرار               الضروري للمرأة 

إحدى النساء ّعلقت   ".  تمثل النساء من قبل امرأة تعرف آيف تعاني النساء من التمييز واإلهمال            
آانت "  لماذا ال أآون شريكته في البرلمان؟        .  أنا شريكة زوجي في المنزل وفي العمل       "  بقولها  

أن األدوار التقليدية للنساء في المجتمع األردني تعطيهن المهارات القيادّية           لمشارآات مقتنعات ب  
 .التي تخولهن المشارآة في النظام السياسي األردني

ولقد آان من الواضح للعديد من المشارآات أن النساء يفتقرن إلى الرؤية واألرضية السياسية،                
ساعدهن النقاش في     .  واضيع المرأة  ليس فقط فيما يتعلق بالمواضيع الوطنية بل أيضا في م                  

ورشة العمل على فهم الحاجة إلى تحديد أهدافهن، واالتفاق على منبر سياسي، وتطوير                                 
قررت المشارآات أن هدفهن األساسي هو العمل معا من              .  استراتيجيات لتحقيق تلك األهداف     
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ات بعض   ثم حددت المشارآ    .  أجل انتخاب بطريقة مرشحات أردنيات بالطرق الديمقراطية              
 :المواضيع معينه يرغبن في الترآيز عليها، من ضمنها

 
 .القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة •
 .توفير ضمانات فّعالة لحماية حقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص •
 .إعطاء األولوية لخلق فرص العمل للحد من البطالة •
 .صا في مجالي التعليم والعملمكافحة الفساد وضمان الفرص المتكافئة خصو •
 .حماية العدالة اإلنسانية وطنيا ودوليا •

 
خمس نساء في البرلمان      "  آجزء من استراتيجيتهن التعبوية، قامت المشارآات بتبني الشعار              

و قررن أن تترآز مرحلة التعبئة          .  وقررن أن يعملن بجد للوصول إلى هذا الهدف             "  القادم   
 وورش العمل في األردن والتي تتمحور حول دور النساء في                األولى على تنظيم االجتماعات    

باإلضافة إلى ذلك، سوف       .  العملية االنتخابية وحقوق المواطنة و مهارات القيادة والتواصل               
من أجل زيادة الوعي بين الشعب حول أهمية                 يقمن بتنظيم حمالت بناء المعرفة و التوعية            

سوف يوفرن تدريب خاص للنساء المرشحات             آذلك،   .  مشارآة المرأة في الحياة السياسية          
شعرن .  وحمالتهن االنتخابية، بتقديم المعلومات، الخدمات والمساعدة خالل الحملة االنتخابية               

المشارآات أنه من المهم حّث اإلعالم لتعزيز صورة المرأة وترآيز الضوء على دورها في                       
شارآتها في الحياة السياسية في      المجتمع وما حققته من إنجازات، وزيادة الوعي حول أهمية م             

 .األردن
 

وأخيرا أآدت المشارآات على الحاجة إلى التنسيق مع مؤسسات المرأة ، منظمات المجتمع                        
المدني، والمسؤولين المنتخبين من الشعب في آل مناطق األردن لكسب دعمهم وإيجاد                                  

 .المصادر لتحقيق األهداف المحددة من قبل النساء وللنساء
 

 العمل، قامت لجنة التنسيق األردنية للمنظمات غير حكومية و غيرها من المنظمات                بعد ورشة 
غير الحكومية التي تعنى بالنساء بالمبادرة بمشروع يتضمن هذه االستراتيجية باإلضافة إلى                     

 في خلق أرضية سياسية ترآز على النساء واالنتخابات و يعمل بها         مبرنامج تنفيذي مكثف يساه   
و ستلعب آل من سناء و أم محمد و           .  د االنتخابات و بدء المرشحات حمالتهنّ      مع اقتراب موع  

 شارآن أساسا في      ينوال و فادية و أم زياد و الحاجة صفية و نسرين و رلى وحنان اللوات                         
باإلضافة إلى ذلك،      .  ورشة العمل، دورا رئيسيا في تطبيق استراتيجية التعبئة والبرنامج                      

النتخابات بتقييم نشاطهن ومهاراتهن القيادية على ضوء نتائج             خططت النساء بأن يقمن بعد ا         
 .االنتخابات

 
 

 أسئلة للنقاش
 

 ما الذي شّجع النساء للعمل معا؟ •

 ما هي أهمية التحّلي برؤية مشترآة و هدف واحد؟  •

 ما هي مكونات استراتيجيتهن للتعبئة؟ •

  العملية السياسية؟هل هناك مهارات محددة تزيد من إمكانية النساء على المشارآة في •

  تختلف عن طريقة تعبئة الرجال؟ءهل تعتقدين أن طريقة تعبئة النسا •
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 إذا آانت إجابتك نعم آيف ولماذا؟

آيف يمكن لهذه المجموعة من النساء دعم مرشحاتهن على المستوى المحلي                                  •
 والوطني؟

 لو آنت مكانهن ماذا آنت ستفعلين بشكل مختلف؟لماذا؟ •

الهواتف، البريد اإللكتروني،    (دام تقنية تكنولوجيا المعلومات       آيف يمكن للنساء استخ     •
 لتحقيق  أهدافهن؟) واإلنترنت

 
 

_____________________________________________
____ 

استخدم هذا التمرين آبديل للتمرين الموجود في الجلسة العاشرة من قبل المشارآات في 
 .ورشة العمل في نيجيريا

 
 

 ئة من أجل العملالتعب: تمرين 
 قضية بارية إبراهيم مغازو

 
، حملت فتاة تحت سن السابعة عشرة تدعى بارية إبراهيم مغازو بعد              ٢٠٠٠في أيلول من عام      

حكم عليها   .   على ممارسة الجنس مع ثالثة رجال من قرية زامفارا في نيجيريا                      تأن أجبر  
اإلدعاء الكاذب بأن   (تهمة القذف    جلدة ب  ٨٠ يوما من والدتها، و       ٤٠ مرة تنفذ بعد      ١٠٠بالجلد  

بعد أن قررت المحكمة أن ال يوجد أدلة آافية إلثبات أن أحدا من                      )  آخرين يمارسون الجنس   
و حاولت باري استئناف  الحكم  وقرر القاضي             .  الرجال الثالثة الذين أسمتهم هو والد طفلها         

جاهل قراره، وتم جلد بارية     ومع ذلك فقد تم ت    .  بعد ذلك تأجيل العقوبة حتى تنهي إرضاع طفلها        
تم إعالم بارية في    .  وهي ما تزال ترضع طفلها، حتى قبل اليوم الذي آان محددا لتنفيذ العقوبة               

الليلة السابقة لتنفيذ العقاب فقط و تم أخذها في صباح اليوم التالي إلى بلدة قريبة  حيث تم جلدها     
وبغض .   مذلولة، محطمة  ومتألمة       وبعد ذلك، ترآت لتعود إلى المنزل وحدها وهي            .  عالنية

 .النظر عن الجلد، قررت بارية وعائلتها االستمرار في طلب االستئناف
 

.  أشخاص ولكن طلبها قوبل بالرفض      ٧وفقا لتقرير في الجريدة، أرادت بارية أن تطلب شهادة            
 بدال من ذلك تم إطالق سراح الرجال الذين اتهمتهم بممارسة الجنس معها على اعتبار أن                             

آان قد طلب منها أن تستدعي أربع شهود من الشخصيات                 .  شهادتها غير آافية إلقامة دعوة       
وعلى صعيد آخر لم يتم       ".  لم تكن شعرة لتستطيع المرور بين أجسادهم         "  الجيدة للشهادة بأنه     

الطلب من الرجال للقسم على القرآن على براءتهم، و لم تطلب إثباتات طبية مثل فحص الدم أو           
 .يفحص جين

 
لم تعد باريه إبراهيم ماغازو ترغب في الخروج من منزلها بعد ذلك، و لم يعد وجودها مطلوبا                   
ال من طرف القانون الجزائي في الشريعة المطبقة في والية و ال من جانب قانون اإلجراءات                     

وبغض النظر عن ذلك، فإن محكمة االستئناف رفضت قضيتها ما لم                       .  الجنائية في الوالية    
و يحق لباريا االستئناف بحسب القانون اإلسالمي تحت              .  اريا شخصيا إلى المحكمة     تحضر ب 

 .قانون العقوبات في زامفارا، آمواطنة نيجيرية يحميها الدستور
 
 



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

١١٩ 

.      مجموعة من خمس صديقات يجتمعن أسبوعيا لتبادل القصص والنصائح                   :سيناريو
ازو وغضبت،   مغ مواحدة من هؤالء النسوة علمت بمشكلة بارية إبراهي            

شارآت مع صديقاتها قصة بارية والمعاملة غير العادلة التي تلقتها من                  
 .قبل المحاآم وجلدها العلني وقررت إيجاد طريقة لدعم بارية

 
آل فريق سيعمل،        .  قسمي المشارآات في ورشة العمل إلى فرق من أربعة                             .١

 .تها ومحاميهاآالصديقات في السيناريو أعاله  على وضع خطة عمل لمساعدة  ، عائل
 

 :من األسئلة التي يجب أن يتناولها آل فريق .٢
 

 آيف ستساعدين باريا ؟ ما نوع الدعم الذي ستقدمينه لها؟ ما هي حملتك؟ •

هل سيكون من المفيد الطلب من النساء األخريات مساعدة بارية؟ لماذا؟ هل             •
 سيفيد الطلب من الرجال؟

ات مثل الفاآس، البريد          هل يستطيع فريقك االستفادة من تقنية المعلوم                   •
مقاالت في الصحف، برامج تعليمية على التلفاز       :  مثال(اإللكتروني أو اإلعالم    

 للحصول على دعم اآثر؟) أو الراديو

 ما هي شبكة الدعم التي تعتقدين  بأنها قد تساعدك على تحقيق أهدافك؟  •

 آيف ستراقبين تحقيق أهدافك؟ ما هي المؤشرات التي ستستخدمينها؟  •

 ف ستقسمين المسؤوليات بينكن لتطبيق الفعاليات؟آي •

أعضاء الفريق يجب أن يضع مسودة الئحة المهمات، موضحات الخطوات             •
 .التي سوف يتخذونها لتطبيق خطتهن

 
عندما تنتهي جميع الفرق من وضع خطة العمل، يتم جمع المشارآات آلهن، و تقوم                    .٣

 .ل لفريقهامتطوعة من آل فريق بشرح باختصار استراتيجية العم
 
 

 أسئلة للنقاش
 ما هي عملية اتخاذ القرار ضمن فريقك؟ •

 ما هو أصعب جزء في وضع استراتيجية العمل؟ •

هل آان سيكون من األسهل أو من األصعب اتخاذ القرار بشأن خطوات                       •
 معينة لو آان في الفريق أشخاص اآثر؟

 آيف قررتن تقسيم المسؤوليات؟ هل سهل وضع الئحة بالمهمات توضيح                 •
مهمة آل عضو في الفريق؟ هل ساعد في نواح أخرى؟ إذا آان الجواب                      

 نعم، آيف؟ إذا آان الجواب ال، لماذا؟

 آيف تبدو نشاطات فريقك، بعدما سمعت نشاطات الفرق األخرى؟ •
هل تعتقدين انه يؤثر على الفريق أن يتأّلف آله من النساء، أو آله من                              •

 الرجال أو مختلط؟ لماذا؟
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لتمرين على تخطيط حملتك أو مشروعك حول مواضيع             هل ساعدك هذا ا      •
 مختلفة؟ لماذا أو لماذا ال؟

 إذا آنت تتخيلين  حملتك الخاصة، ماذا ستكون وآيف ستطبقينها؟ •
 
 

_____________________________________________ 
 من قبل المشارآات في ورشة ) ١١(استخدمت هذه الجلسة آبديل للجلسة رقم 

 .ي فلسطينالعمل ف
 

 .الضغط من اجل حقوق المواطنة للمرأة في فلسطين
 

، أطلعت سيدتين  طاقم شؤون المرأة في فلسطين على تجربة                   ١٩٩٥في تشرين الثاني عام        
عندما حاولت هاتين السيدتين التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر                  .  مريرة عانين منها    

للحصول على جواز السفر،     )  الذآر(امرهم  فلسطينية، طلب المسؤولين موافقة خطية من ولي          
 . التي تأسست حديثاةوفقا لقانون متبنى من قبل وزارة الداخلية الفلسطيني

 
قام طاقم شؤون المرأة على الفور إلى صياغة عريضة توضح أن هذا القانون ينتهك إعالن                         

نسان والمعاهدة   وأيضا اإلعالن العالمي لحقوق اإل     ١٩٨٨االستقالل الفلسطيني الصادر في عام      
وقعت على العريضة العديد . )CEDAW(الدولية للقضاء على آافة أشكال التمييز ضد المرأة     

من منظمات المرأة وثم قدمت من قبل الطاقم إلى وزارة الداخلية الفلسطينية التي آانت تأسست                 
في حوار  خبار اللجنة بأن نائب وزير الداخلية سيشارك              ¸حديثا، فقام مسؤول من الوزارة با          

 .مفتوح حول موضوع جوازات السفر على التلفزيون
 

رسالها العريضة إلى المؤسسة الفلسطينية      ¸ بالتحضير لهذا النقاش با     )WATC(بادرت اللجنة   
" لقاء مفتوح مع مسؤول         "خالل عرض البرنامج التلفازي المسائي                .  )PBC(اإلعالمية    

ث معه مستجدات أمر جواز السفر                فلسطيني، تّم التعريف بنائب وزير الداخلية و البح                      
وآان الطاقم قد طلب من مقدم البرنامج إفساح المجال لممثلته لمعارضة هذا القانون          .  الفلسطيني

وحيث أن هذا    .  للحصول على جواز سفر    "  ولي أمر المرأة   "الذي يطلب الموافقة الخطية من         
عندما "ائب وزير الداخلية     القانون يتعارض مع القانون والعرف الدولي، سألت ممثلة اللجنة ن              

أعلن رئيسنا عن االستقالل، مشيدا أن النساء يجب أن يعاملوا بمساواة، صفقنا لمدة نصف                            
أجاب نائب وزير الداخلية بمدحه       "    هل من الممكن أن هذا التصفيق آله ذهب هباء؟              !  ساعة

تقاليد المجتمع و     لمقاومة المرأة الفلسطينية، أعلن دعمه للمساواة و أهمية التعامل مع قيم و                       
موضحا أنه وفقا لالتفاقات مع إسرائيل، يترتب العمل                  "  للجنس اللطيف  "احترامه وتقديره      

بالقوانين األردنية والمصرية التي آانت مطبقة قبل االحتالل حتى يقوم المجلس التشريعي                          
 .الفلسطيني باستصدار قوانين فلسطينية

 
 آانون األول    ٤ و دعته إلى اجتماع عقد في             لكن الطاقم رفض التسليم بموقف نائب الوزير           

وافقت اللجنة على   .  فأصر على الحصول على جدول أعمال لالجتماع         .   في مقر الطاقم   ١٩٩٥
 امرأة ناشطة محليا  من مختلف         ٢٥عرض جدول أعمال االجتماع على نائب الوزير ودعوة             

ليقدم الئحة بإنجازات وزير    استخدم نائب الوزير هذا االجتماع      .  األحزاب السياسية والصحفيات  
الداخلية، ولكنه أآد على أهمية التقاليد العربية في التعامل مع هذا الموضوع وقد آان صحب                      

آما قام الطاقم آذلك بتسجيل محضر االجتماع،         .  معه شيخ مسلم قام بتسجيل محضر االجتماع        
واإلعالم  المرأة      نونشره في آتيب وّزع على منظمات حقوق اإلنسان و مؤسسات شؤو                          

 .المحلي
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االتصاالت بين اإلعالميين آانت حاسمة، رئيس  قسم األخبار في هيئة اإلذاعة الفلسطينية                            

PBC         وانطالقا من اهتمامه بالدولة الفلسطينية       .   آان يتابع نشاطات الطاقم ومشاريعه باهتمام
٣٠ا نسائية بنسبة     ، قام هذا المسؤول بمقابلة مدير عام الطاقم حول مطالبته بكوت             حديثة النشأة 

وهي في المقابل دعت المسؤول إلى زيارة مكاتب الطاقم         .  في المجلس التشريعي الفلسطيني   %  
لدى الزيارة، اعجب المسؤول بشدة بعمل الطاقم وخاصة بالكتيب الذي . و التعّرف على أنشطته  

. ئب الوزير يوثق االجتماع مع نائب الوزير، و طلب مناظرة أخرى على الهواء بين النساء ونا                
هذا الطلب أثمر عن عدة لقاءات تلفزيونية مع نساء تحدثن حول قصصهن الشخصية و                                  
مساهمتهن في رعاية أسرهن و مجتمعاتهن المحلية مستنكرات حاجتهن اآلن  إلى موافقة األب،         

أو الزوج للحصول على  جواز سفر فلسطيني و يتم اعتبارهن مواطنات آامالت                          /األخ، و  
 .األهّلية

 
سل الطاقم رسائل إلى القنصليات والسفارات األجنبية تعلمهم بالقانون التمييزي لجواز السفر              أر

تخطت التغطية اإلعالمية لحملة اإلعالم المحلي إلى         .  وطلب الدعم الدولي للنساء الفلسطينيات      
اإلعالم الدولي عندما تظاهرت النساء في رام اهللا للمطالبة بتمثيلهن في مجلس التشريع                                  

 مرشحا و     ١٢و انضم إلى المتظاهرات         .  لسطيني وإلغاء  التمييز في قانون جواز السفر              الف
مرشحة للمجلس التشريعي الفلسطيني، ثمانية رجال وأربعة نساء، تعهدوا جميعا و أمام شاشات           

و إضافة إلى   .   بمساندة حقوق المرأة وشجب قوانين وزارة الداخلية المميزة ضد المرأة               زالتلفا
 بتغطية هذه    CNNلفاز المحلية، قام التلفزيون الفرنسي والتلفزيون الكندي و شبكة               شبكات الت 
 .المظاهرة

 
 في حملته من أجل    الطاقم   و في ظل التغطية اإلعالمية المتزايدة والدعم الوطني المتنامي، نظم         

حقوق المرأة في المواطنة، المظاهرات بالتعاون مع مؤسسات و جمعيات نسائية مختلفة و                          
ظمات حقوق اإلنسان استمر في محاولة التواصل مع الوزراء بشكل فردي ومن ضمنهم                         من

. وآّثف الطاقم آذلك نشر المقاالت حول الموضوع في الصحف المحلية           .  الرئيس ياسر عرفات  
و مع استمرار هذه الحملة، تلّقت غرفة األخبار في هيئة اإلذاعة الفلسطينية فاآس من نائب                          

و جاء في تلك الوثيقة، أنه سيتم التعامل مع النساء           .  ١٩٩٦ آانون األول    ١٩وزير الداخلية في    
والرجال بمساواة وان وزارة الداخلية لن تقوم بطالبة من تخّطى الثامنة عشر من العمر من آال                 

 .الجنسين بموافقة ولي األمر للحصول على جواز السفر
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 أسئلة للنقاش

من أجل تغيير قوانين      حملة التعبئة التي       الطاقم في ما هي الخطوات التي اتبعها          •
وزارة الداخلية؟ آيف قام الطاقم بخلق نوع من الهدف المشترك على مستوى                          

 المجتمع المحلي؟
ما هو الدور لذي لعبه اإلعالم في حملة الطاقم؟ ما دور تكنولوجيا االتصاالت  في                 •

 هذه الحملة؟
جل الوصول إلى وعي عام        ما هي العوائق التي واجهها الطاقم في جهوده من أ                 •

حول حق المرأة في المواطنة الكاملة؟ ما هي بعض العوائق التي تحول دون خلق                
هدف مشترك بين مجموعات متنوعة أو حتى تلك التي لديها نفس التوجهات؟ ؟                      

 آيف تتغلبين على هذه العوائق؟
ا؟ أو هل هذا مرغوب به دائم       /هل من الممكن دائما التوصل إلى رؤية مشترآة و            •

 لماذا؟
 ما هي المعايير التي يمكن أن تستخدم لتقييم نجاح هذه الحملة؟ •

آيف يتفاعل اإلعالم في بلدك بالنسبة لحقوق المرأة؟ ما هي بعض االستراتيجيات المحلية التي 
يمكن أن تستخدمها للكسب اهتمام اإلعالم ودعم الحمالت السياسية، القضائية أو االقتصادية 

 التي تخدم المرأة؟
 
 

 من قبل المشارآات في ورشة ١٢استخدمت هذه الجلسة آبديل للجلسة رقم 
 العمل في المغرب

 
 

 التنظيم من اجل حماية الحقوق القانونية للمرأة العاملة
 

تعّرضت فتاة شابة لتحرشات جنسية وجسدية من قبل صاحب مصنع للنسيج الذي تعمل فيه في                 
وقفت زميالتها  معها    .  ضة سوء استخدامه للسلطة   المنطقة الصناعية في الرباط، وقررت معار      

خالل هذه الحرآة التضامنية، قام عدد آبير من النساء في اتحاد                  .  واضربن لمدة ثالثة اشهر     
(التجارة المغربية للعمالة بدعم تلك النسوة، و طلبن من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب                      

ADFM(دعم نشاطهن . 
 

فتم إرسال رسالة أوال إلى مدير شرآة            .  الفور بتنظيم عملها    على    )ADFM(بدأت الجمعية    
النسيج ، ثم نشرت خبر صحفي تم توزيعه بشكل آبير في اإلعالم، و بعدها أقامت مؤتمرا                            

 .صحفيا لتوضيح سبب اإلضراب واألهم من ذلك توضيح مسألة التحرش بالنساء العامالت
 

 على التمييز على أساس النوع              بتسليط الضوء     )ADFM(بعد هذا الحدث، قامت جمعية             
. في قانون العمل، وعلى عالقته بالنساء العامالت والموظفات الشابات                )  الجندر(االجتماعي   

رآّزت الجمعية على حماية الحقوق القانونية للنساء العامالت وضحايا التحرش والتمييز على                 
 .أساس النوع االجتماعي في سوق العمل

 
ن مع منظمات المرأة والمؤسسات التابعة لنقابات العمال                     بالتعاو  (ADFM)عملت جمعية      

قدم هذا التحالف تعديالت إلى        .  للضغط على صانعي القرار لتعديل قانون العمل المعمول به              



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

١٢٣ 

وزير العمل ونظموا اجتماعات مع المجموعات البرلمانية من اجل الدفاع عن القانون في                            
 . به مستقبال اعتبار التحّرش تهمة يعاقب عليهاوينص القانون العمل المقترح العمل. البرلمان

 
 
 أسئلة للنقاش 

     
آيف آنت ستتصرفين لو آنت مكان المرأة الشابة العاملة؟ ما هي الخطوات التي آنت   •

 ستتخذينها لالحتجاج على التحرشات الجنسية، الجسدية، والنفسية؟
المشكلة؟ ما هي     للتعامل مع هذه       )  ADFM(ما هي المنهجية التي تبنتها جمعية                •

 إيجابيات وسلبيات هذه المنهجية؟ ماذا آنت ستفعلين بشكل مختلف؟
آيف أّدى خلق التحالف إلى تقوية الحملة ؟ هل من الممكن أن يضعف الدخول إلى                        •

 تحالف جهود أية منظمة أو حملة تعبوية؟ إذا آان جوابك نعم، آيف؟
الة خلق تحالف فردي أو          ما هي العوامل التي يجب أن يتم الترآيز عليها في ح                        •

 مؤسسي؟ ما هي المعايير التي قد تستخدمينها لتقييم النجاح؟
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 )ب(الملحق 
 

 تقنيات التيسير
 

هناك العديد من األدوات التي يمكن أن تستخدمها الميّسرات لبدء النقاش وإثارة االهتمام                                
شة العمل إلى أبعد حدود     و ال بّد ألي ميّسرة راغبة في االستفادة من ور          .  بجلسات ورشة العمل  

فيما يلي مجموعة من تقنيات التيسير التي ورد            .  من التحّلي بالمرونة فيما يخّص إطار التعّلم          
يمكنك االستعانة بواحدة منها أو أآثر حسب الجلسات آما يمكنك           .  عدد آبير منها في هذا الدليل      

ي انه ال توجد طريقة واحدة         من المهم أن تتذآر    .  استخدام تقنياتك أو تقنيات إحدى المشارآات       
فهذا _   أي أن تكون مّثقفة و مفيدة ومّسلية             �فكّلما لّبت الجلسات معايير الميم المثّلثة           .  للتعّلم

 .  باتجاه التيسير الناجححيعني أنك على الطريق الصحي
 

 توفر أمثلة ممتازة للخيارات التي يواجهها الناس في الحياة                              :ةالسير الذاتي    •
في ورشة العمل تسمح السيرة الذاتية للمشارآات بأن                  .  تي يتخذونها  والقرارات ال  

يقارنوا بين قصصهن وخياراتهن وقصص وخيارات األخريات وتساعدهن بتحديد                  
 .قدراتهن الشخصية وأهدافهن

 
 تعتبر الرسومات التصويرية و  : الرسومات اإليضاحية و التصويرية الهزلية     •

فحتى .  رة النقاش حول استراتيجيات التواصل         الهزلية وسيلة تحفيزية ومّسلية إلدا         
من الممكن  .  أبسط الرسومات يمكنها عكس أآثر المشاآل تعقيدا و إطالق نقاش بّناء               

إن تستعمل الميسرات هذه الرسومات التوضيحية أو الهزلية لتناقشها المجموعة آفرق           
 .أو المجموعة آاملة

 
 قراءة القصص الخيالية أو      يمكن رواية أو   :السيناريوهات أو القصص الخيالية    •

قد .  السيناريوهات لها عالقة بموضوع ورشة العمل لتتم مناقشتها ضمن المجموعة                
ثارة للجدل من األحداث الحقيقية والتي قد تتضارب بشأنها وجهات      إتكون الرواية اقل    

فبدل العودة مثال إلى حادث معين أساءت خالله إحدى القائدات أو المديرات                  .  النظر
ؤوالت العمل التصّرف، من األسهل عادة نقاش سيناريوهات افتراضية تجنب              أو مس 

 . شعور أي من المشارآات في ورشة العمل بالذنب أو بالخطأ
 

 في بعض األحيان، تكون            ":حوض السمك  "المحادثات ضمن مجموعة         •
. المواضيع معقدة جدا أو حساسة جدا للنقاش بشكل فّعال  بالنسبة إلى مجموعة آبيرة                

النقاش ضمن مجموعة صغيرة من المشارآات تتوسط المجموعة الكبيرة  أي                      إن   
  تسمح للمجموعة آاملة بأن تشارك في نفس              fishbowl"    حوض السمك "نقاش  

في حوض  .  النقاش ولكن تجنب بعض التشتت الذي قد يحصل ضمن مجموعة آبيرة             
اقب بصورة  السمك الحقيقي، تستطيع السمكة أن تسبح وتعيش في بيئة ممكن أن تر                  

يعمل  به    "  حوض السمك "آذلك نقاش    .  واضحة من قبل الناس الموجودين خارجه         
بنفس الطريقة حيث  تقوم متطوعات من مجموعة ورشة العمل، عادة ما بين اثنتين                    
إلى ستة حسب ما يقتضيه النقاش وحسب عدد المجموعة آاملة، يناقشن الموضوع                    

و يمكن المشارآات في           .  ة دقائق   بالتفصيل أمام المجموعة آلها لحوالي عشر                 
المجموعة الكبيرة إبداء المالحظات قبل االنتقال إلى نقاش عام حول ما قالته                                   
المتطوعات أو فعلنه و يمكن إجراء التمارين في هذا الدليل على شكل أحاديث                               
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و تقوم  في هذه الحال، مجموعة صغيرة من المتطوعات                .    أيضا"  حوض السمك "
 .رآات األخريات  و من ثم ينضم الجميع إلى النقاشبالنقاش أمام المشا

 
 إن هدف آسر الجليد وآلية التحفيز هو مساعدة                    :آسر الجليد وآلية التحفيز       •

المشارآات في ورشة العمل أن يتعرفن على بعضهن البعض بحيث يساعدهن ذلك                    
آليات .   وارتياح ةعلى التحّدث مع بعضهن البعض  و ضمن المجموعة الكبيرة بحري              

ومع هذا . سر الجليد تستخدم عادة في بداية الورشة وفي بداية جلسات ورشات العملآ
فإنها مفيدة في أي وقت ترين أن المشارآات بحاجة إلى االسترخاء وإعادة توجيه                        
أعضاء المجموعة اللواتي فقدن ربما الترآيز أو الثقة من خالل مشارآتهن في نقاش                 

رواجا أن توجهي أسئلة مصممة ألن تظهر          إن اآثر الطرق     .  صعب أو مثير للجدل     
. شيئا شخصيا ولكن ليس خصوصيا وان تتم اإلجابة عليه من قبل جميع المشارآات                  

إذا آان لديك تمويل غير محدد وعليك أن تصرفيه بحيث                :  "أمثلة على تلك األسئلة     
لو آنت نبات فأي نوع تختارين أن          "أو  "  تقدمي هدية لعائلتك، أية هدية ستختارين؟        

يجب أن تكون الميسرة مبدعة في آسر الجليد والتحفيز ويجب أن                   "  كوني ولماذا؟ ت
 .تكون هذه النشاطات مسّلية

 
  قد تطلب الميّسرة في بعض األحيان من المشارآات في الورشة بأن                       :اليوميات •

و .  راءهن حول جلسات ورشات العمل و ما تعّلمنه منها         آيحتفظن بيومية يسجلن فيها     
سرة بعض الوقت في نهاية آل جلسة لكتابة المالحظات، أو قد تترك              قد تخصص الّمي  

و قد تقرأ بعض المشارآات أحيانا         .  األمر للمشارآات بأن يسجلن مالحظاتهن الحقا        
ولكن قرار اإلفصاح عن        .  بعض مالحظاتهن في بداية أو نهاية آل ورشة عمل                   

 .مضمون اليوميات يعود إلى المشارآات أنفسهن
 

 إن المواضيع اإلخبارية المعروفة لدى المشارآات تكون عادة             :ةمواضيع إخباري  •
على سبيل المثال، قد تظهر قصة في الصحيفة حول عمل . مفيدة لفتح مواضيع النقاش 

مهم قامت به إحدى السياسيات  يمكن أن يفتح نقاشا حول طبيعة القيادة و حول                                
 .ترجمة الرؤية الشخصية على أرض الواقع

 
في ورشات العمل يكون هناك مشارآات يترددن في الحديث إلى              عادة   :الشريكات •

تقسيم المجموعة إلى مجموعات ثنائية تساعد بعض المشارآات                .  المجموعة آاملة  
عندما تجتمع المجموعة مرة أخرى، تستطيع المشارآة                   .  على المشارآة الكاملة      

. طريق شريكتها الخجولة أو المترددة أن تشارك بأدائها وتعليقاتها مع المجموعة عن              
يساعد أيضا التقسيم إلى مجموعات ثنائية في التعّمق بالنقاش حول الموضوع                                

عندما تجتمع المجموعة يجب أن تطرح فقط النقاط الرئيسية التي نوقشت               .  المطروح
 .بين الشريكتين

 
 
 إن االستراتيجية األساسية للتيسير هي طرح األسئلة  لتوجيه                :األسئلة واألجوبة  •

على الميسرة أن     ".  األسئلة واألجوبة  "تسمى هذه الطريقة        .  ن المجموعة  النقاش بي  
فاألسئلة التي تكون إجابتها     .  فاق النقاش آتطرح أسئلة تتطلب ألجوبة مفتوحة لتوسيع         

و يجب أن ال تسأل الميّسرة أسئلة تشعر أن لها                  .  قصيرة وبسيطة عادة غير فّعالة        
إلجابات الصحيحة، ولكن بأن تجعل      جواب واحد صحيح، وليس من واجبها أن تعلم ا          

 . المشارآات يشترآن في النقاش و أن يتوصلن إلى استنتاجاتهن الخاصة
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 إلثراء جلسات ورشة العمل، يمكن أن يطلب من المشارآات إحضار إلى           :االقتباس •
ورشة العمل اقتباسات مهمة ومرتبطة بالموضوع لشخصيات معروفة أو من آتب أو              

 .و وثائق قانونية أو مصادر أخرى لتناقشها المجموعةأغان أو آتب دينية أ
 

 لعب األدوار يساعد المشارآات على سماع و التفكير بوجهات النظر            :لعب األدوار  •
 وموظفين، ضباط شرطة     ءيعطى بعض األفراد أدوارا ليمثلوها مثل مد را          .  األخرى

وعة أو في    ما أمام المجم   إو تقوم آل مشارآة       ....ومواطنين، أطباء ومرضى وهكذا     
و بعد التحدث لمدة       .  الشخصيات في الحوار    /مجموعات ثنائية  بتمثيل أحد األدوار          

 .عشرة دقائق تجتمع  المجموعة آكل لنقاش الحوارات التي دارت
 

 يمكن تقسيم المجموعة إلى فرق أصغر مما يمكن المشارآات  من التفاعل                   :الفرق •
عدد أعضاء الفريق أقل آلما زادت         فكلما آان    .  بشكل أآبر  في التمارين والنقاشات        

و هناك أآثر من       .  يمكن للميّسرة أن تقوم بشكل مسبق بالتقسيم             .  فرصة المشارآة  
طريقة لتقسيم المجموعة إلى فرق، آأن تقرر الميّسرة مثال انتقاء أعضاء آل فريق                     
لتتأآد من تنوع تمثيل األعمار، الخلفية المهنية، والمعرفة بالموضوع المطروح                          

 : أو عوامل أخرى غيرها من العواملللبحث
 

 إن أآثر الطرق شيوعا لتقسيم الفرق هو التوزيع                   :التوزيع العشوائي   .١
بعد أن تقرر الميّسرة عدد الفرق التي تريد أن توزع إليها                            .  العشوائي

ذا آنا بحاجة   ¸المجموعة، تقوم المشارآات باختيار رقما بحسب ذلك العدد فا         
بالترتيب، )  ٥(إلى  )  ١( مشارآة رقما من      إلى خمس فرق مثال، تختار آل       

يشكلن )  ٢(يشكلن فريق، وآل اللواتي أرقامهن        )  ١(وآل اللواتي أرقامهن     
 .الفريق الثاني وهكذا

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

ي من المشارآات تشكيل       اطلب :التوزيع حسب الترتيب األبجدي لألسماء      .  ٢
ثم ).  أ(خط أو دائرة بحسب الترتيب األبجدي ألسمائهن بدءا بالحرف                        

 .قّسمي المجموعة إلى العدد المرغوب به من الفرق
 
 اطلبي من المشارآات تشكيل خط أو دائرة              :التوزيع حسب أعياد الميالد     .  ٣

. ألول آانون ا  ٣١آانون الثاني انتهاء ب      /١بحسب أعياد ميالدهن بدءا ب       
 .ثم قسمي المجموعة إلى العدد المرغوب به من الفرق

٥ 
٤ 

٣ 

٢ 

١ 

٢ 
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 من المفيد جدا إلثبات استراتيجيات التواصل و التفاوض و     :الكلمات مقابل األفكار   •

اإلدالء بالحجج أن تقوم آل مشارآة بعرض األفكار التي تريد إيصالها مع الكلمات                    
أن يتم ذلك أيضا بواسطة آتابة       يمكن  .  التي تريد استعمالها إليصال ما تريد أن تقوله         

أو من الممكن أن تقوم المشارآات         .  آلمات المتحدثة ملحقة بين أقواس بما تفكر فيه           
على .  بلعب األدوار بحيث تمثل واحدة األفكار و أخرى تحّول هذه األفكار إلى آلمات             

ها سبيل المثال، اثنتان من المشارآات يمكن أن تعرضا مشاعر شابة تريد إقناع والدت                
تقوم المشارآة األولى بالتعبير عّما تشعر به الفتاة حول   .  أن تدعها تلتحق  بكلية الطب     

و تحّول المشارآة الثانية هذه المشاعر          .  ، واهتماماتها أحالمهادراسة الطب، آمالها      
و تنتقل بعد ذلك  المجموعة آاملة إلى نقاش اختيار الفتاة             .  واألفكار إلى آلمات مقنعة   

يمكن إضافة لعب دور األم فأفكارها         .  ا و استراتيجية التواصل مع األم         الشابة للغته 
عن طريق تشجيع المجموعة إليجاد . وآلماتها سيضيفان بعدا إضافيا لنقاش المجموعة

سيناريوهات مختلفة، ستصبح طريقة الكلمات مقابل األفكار متبناة في مختلف                              
 .المواقف المتعلقة بعمل المجموعة والمجتمع
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 )ج(لحق الم
 

 اإلصغاء التشارآي
 
 

 وبشكل  �� طبيعي، نقوم به آل يوم و يأتي بالفطرة               ريعتقد معظم الناس أن االستماع هو أم         
.  لكن المستمعة الجّيدة، مثل القائدة الجيدة، هي التي تتعّلم مما تسمع                   .  عام هذا األمر صحيح     

كون قادرات  على إيقاف        فلكي نستطيع االستماع إلى ما يقوله شخص ما، يترتب علينا أن ن                   
و المشوه للمعنى الذي يحاول            "  المشّوش"حكمنا و تصوراتنا المسبقة و التي تلعب دور                      

لهذا فان المستمع الجيد يحتاج إلى تشجيع التواصل من خالل الترآيز على ما            .  الشخص إيصاله 
فيما يلي بعض   .  حّدثةيقال وتوفير الدالالت الكالمية أو غير الكالمية على أنها تتابع تفكير المت               

جّربيها في منزلك أو في عملك      .  االقتراحات التي تساعدك على اإلصغاء والمشارآة في النقاش       
 .لتحددي األفضل بالنسبة إليك

 
 

 اإلصغاء
 

فهو يسمح ألفكارها    .   ينم تعليق االفتراضات عن احترام المتحدثة          :تعليق االفتراضات 
حتى تقومي بذلك يجب أن تتحكمي      .  كمك المسبق بالوصول إليك دون أن تتأثر برأيك أو ح        

فأآثر األشخاص الذين    .  لياتك االدراآية وقدرتك على تقييم المعلومات على حقيقتها            آفي  
يخافون تعليق أو إيقاف أحكامهم المسبقة يكونون اآثر ميال لفقد الثقة بموقعهم و بمعتقداتهم               

 .الخاصة

ستطيعين تفّهم وجهة نظر الشخص         حتى ت   :طار المرجعي للمتحدثة   ¸ادخلي في اال   
اسألي نفسك، ما هي التجربة التي مّرت بها           .  اآلخر، حاولي أن تتخيلي مرجعية المتحدثة       

وجعلتها تؤمن بالذي تقوله؟ ما هي الخلفية أو المحتوى لوجهة النظر التي تحاول إيصالها؟               
 .التجربةحاولي أن تتخيلي آيف آنت ستشعرين أو آيف آنت ستفكرين لو مررت بنفس 

إن .   قد يبدو االنتباه مظهرا بديهيا من مظاهر اإلصغاء لكنه أصعبها في الواقع                   :انتبهي
متابعة حبل أفكار المتحدثة ومنطقها قد يكون صعبا، خصوصا إذا آررت المتحدثة                               

قد يكون االستماع    .  آالمها، أو استخدمت آلمات صعبة أو طريقة غير مألوفة في الكالم                
متحدثة تستخدم لغة في مستوى ثقافي مختلف أو إذا عّبرت عن أفكارها               صعبا إذا آانت ال    

تستطيع المستمعة الجيدة أن تمحص خالل الكلمات التي تختارها المتحّدثة لالستماع             .  ببطء
 .إلى أفكارها من دون تحّيز
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 المشارآة في الحوار         
قد يحمل معان بقدر ما تقولينه   ما ال تقولينه خالل محادثة       :توفير الردود غير الكالمية   

آل ذلك مفاتيح  يعطي فكرة غير آالمية عن أفكارنا أو انطباعاتنا                .  بوعي أو بدون وعي    
هناك العديد من أشكال الردود غير الكالمية التي تستطيعين                   .  حول ما يقوله اآلخرين       

م، عدم تكتيف   االنحناء لألما .  إعطائها لتوضحي انتباهك وبأنك تستمعين لما تقوله المتحدثة        
اليدين وإبقاؤهما مفتوحين، النظر باهتمام، القيام بالنظر إلى عيون المتحدثة، وهّز الرأس                 

 .آل ذلك بعضا من الطرق لتشجيع شخصا يتحدث معك.  عندما توافقين

إن االستماع مجرد تدريب عقلي وجسدي؛ هناك أيضا الردود           :  توفير الردود الكالمية  
بعضا من  .  من خاللها التوضيح بان تستمعين وتتابعين الحديث           الكالمية التي تستطيعين      

 :هذه الردود
 

من أهم الدالالت الكالمية تتضمن ابسط التعابير وعالمات                    :  التعبير والتعجب   •
عندما "  آه"أو حتى    "  هم م م   "،  "طبعا"،  "نعم"قولك  :  على سبيل المثال   .  التعجب

 .ة معينةتتوقف المتحدثة عن الكالم أو تنهي التحدث في نقط
 

تلخيصها بكلماتك   (طريقة أخرى أن تعيدي صياغة الحديث                  :  إعادة الصياغة   •
إن إعادة الصياغة يفرض عليك       .  وتعيدي على سماع المتحدثة ما قالته        )  الخاصة

على . االنتباه إلى ما تقوله المتحدثة ويوفر فرصة لها بأن تتأآد بأنك فهمت ما عنته            
، فأنت قلت لي انك         "وهكذا"الصياغة مثل     سبيل المثال، يمكن أن تكون إعادة              

عانيت في السابق من العديد من التجارب السيئة في العمل مع تلك المنظمة والتي                  
 "تشعرين انه من غير المجدي العمل معها مرة أخرى؟) حتى مع مديرها الجديد(

 
في .  آثيرا ما تكون أسئلة المتابعة طريقة جّيدة لتوجيه المتحدثة               :  أسئلة المتابعة  •

بعض األحيان يكون لدى المتحدثة إحساس عام حول ما تريد قوله، وأسئلة المتابعة            
إن أسئلة المتابعة الناجحة هي تلك         .  ستساعدها في ترتيب استنتاجات محددة اآثر        

من خالل االستماع الجيد     .  األسئلة التي تعزز حقا فهمك لقصة المتحدثة أو رأيها             
األسئلة .   والتي تستطيعين االستفسار عنها        للمتحدثة قد تجدين ثغرات في قصتها          

التي ال عالقة لها بموضوع الحديث يكون لها اثر سلبي على قدرة المتحدثة                               
أسئلة المتابعة البناءة لها عالقة بما تقوله                 .  بالتواصل بشكل فّعال وقد تسكتها          
ماذا فعلت بعد ذلك؟ هل       "على سبيل المثال،      .  المتحدثة ولكن لها إجابات مفتوحة      

ماذا آنت ستفعلين لو انه تم إخبارك عن المشكلة           "أو  "  آنت قادرة على المساعدة؟   
 "في وقت أبكر؟

إن أهم شيء في اإلصغاء  هو أنه معدّي فحيث أنك تكونين أآثر انتباها و أآثر تعّلما مما  يقوله       
مع إذا آنت موظفة، أو         .  نك ستشارآين بطريقة فّعالة تحترم وتهتم باآلخرين             ¸اآلخرون، فا  

عائلتك، أو في موقع اجتماعي ستجدين انه حين يشعر األفراد بأنه قد تم االستماع إليهم                                    
 .     سيصبحون على مر الوقت مستمعين جيدين لآلخرين
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)د(الملحق   
 

 موارد حول القيادة
 
 

 مراجع للتدريب على القيادة 
 

ف��ي) الج��ندر والق��يادة ("Gender and Leadership"مرآ��ز األنش��طة اإلنمائ��ية والس��كانية،  
Gender and Development )  مجم�وعة م�راجع ال�تدريب الص�ادرة ع�ن      )الج�ندر والتنم�ية ،

: ، المجّل�د ال�ثالث، واش�نطن، مقاطع�ة آولومبيا        )CEDPA(مرآ�ز األنش�طة اإلنمائ�ية والس�كانية         
 .١٩٩٦مرآز األنشطة اإلنمائية والسكانية، 

 

آتاب تعليم  (Tutors Manual on Training Skills for Womenأمان�ة س�ّر الكومنويلث،   
 .١٩٨٤أمانة سّر الكومنويلث، : ، لندن، إنكلترا)النساء مهارات التدريب

 

المواط�نة   (Active Citizenship Today: A Field Guideديغلم�ان، تش�ارلز وب�يل هاي�ز،     
الدس��تورية مؤسس��ة الحق��وق : ، ل��وس أنجل��وس، آاليفورن�يا )دل�يل ميدان��ي : الفاعل�ة ف��ي يوم��نا ه��ذا 
 .١٩٩٥، Close Upمؤسسة : واإلآسندرية، فيرجينيا

 

-Empowerment Evaluation: Knowledge and Tools for Self، .فيت��رمان، د
Assessment and Accountability) المع��رفة والمه��ارات الم��تاحة للتقي��يم  : تقي��يم التمك��ين

 .١٩٩٦، Sage: ، ثاوساند أوآس، آاليفورنيا)الذاتي والمحاسبة

 

 In Our Own Words: A Guide for Human Rights Educationف�الورز، نانس�ي،   
Facilitators)  بيثس��دا، )دل��يل الميّس��رات التثق��يف عل��ى حق��وق اإلنس��ان    : بعبارات��نا الخاص��ة ،

 .١٩٩٩معهد األخوة العالمية، : ماريالند
 

 Linkage Inc.’s Bestآارت�ر ومارش��ال غولدس��ميث، ناش�رون،   . جايب�ر، دايف��د ول��ويس ل 
Practices in Leadership Development Handbook: Case Studies, 

Instruments, Training)          دل�يل ح�ول أفض�ل ممارس�ات ش�رآة لي�نكدج ف�ي التنم�ية الق�يادية :
 .٢٠٠٠باس، -جوسي: ، سان فرانسسكو، آاليفورنيا)دراسة حاالت وأدوات وتدريب

 

 Handbook Resourceومنظمة اليونسكو، ) IPRA(الجمع�ية الدولية لألبحاث حول السالم  
and Teaching Material in Conflict Resolution, Education for Human 

Rights, Peace and Democracy)   دل��يل األس��اتذة ح��ول ح��ّل الن��زاعات والتثق��يف عل��ى
 .١٩٩٤اليونسكو، : ، باريس، فرنسا)حقوق اإلنسان والسالم والديمقراطية
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 The Center forموآس�لي وهيل�ين ف�ان فيلس�ور، ناش�رون،      .وروس س.  دماآول�ي، س�ينتيا  
Creative Leadership Handbook of Leadership Development)    مرآ�ز الق�يادة

 .١٩٩٨باس، -جوسي: ، سان فرانسسكو، آاليفورنيا)دليل التنمية القيادية: اإلبداعّية
 
 An Evaluation of the Outcomes of a Leadershipج��ايمس، -ه��يوغ.و. م

Development Program)     غرينس��بوروه، ن��ورث  )تقي��يم لن��تائج ب��رنامج التنم��ية الق��يادية ،
 .١٩٩٤مرآز القيادة اإلبداعية، : آاروالينا

 

 Evolving Leaders: A Model for Promotingدراث، .وولف�ريد ه . بال�وس، تش�ارلز ج  
Leadership Development in Programs)   م�وذج لتعزيز التنمية القيادية  ن: تط�ّور الق�ادة

 .١٩٩٥مرآز القيادة اإلبداعية، : ، غرينسبوروه، نورث آاروالينا)في البرامج
 

 Leadershipف���ريمان، ناش���رون،  .أآس���تمان وف���رانك ه .وآرس���تين م. ش���وارتز وم���اري ك 
Resources: A Guide to Training and Development Tools) مراجع حول القيادة :

مرآز القيادة اإلبداعية، : ، غرينس�بوروه، ن�ورث آاروالينا  )ت ال�تدريب والتنم�ية  دل�يل ح�ول أدوا    
١٩٩٨. 

 

 ورش�ة  ١٨ (Training Workshops for Leadership Development ١٨فيلي�يه، بيت�ر،   
 .١٩٩٦هيل، -ماآغروه: ، نيو يورك، نيو يورك)عمل تدريبية على التنمية القيادية

 
 

 Women’s Leadership: Theory, A Training،  الغ�ربية NISال�تجّمع النس�ائي ف��ي   
Manual)  ال��تجّمع : ، آي��يف، أآ��رانيا )م��ن الناح��ية النظ��رية، آ��تاب ل��تدريب    : الق��يادة النس��ائية

 .١٩٩٧، NISالنسائي في 
 
 

Women’s Leadership:Practice, A Training Manual)   من الناحية : الق�يادة النس�ائية
 .١٩٩٧، NISالتجّمع النسائي في : رانيا، آييف، أآ)التطبيقية، دليل تدريب

 
 

 Helping Leaders Take Effective Action: A Programنكس�ون،  . ون. يون�غ، د 
Evaluation)  غرينس���بوروه، ن���ورث )تقي���يم الب���رنامج: مس���اعدة الق���ادة عل���ى العم���ل الفّع���ال ،

 .١٩٩٦مرآز القيادة اإلبداعية، : آاروالينا
 
 

 مية المجتمع المدنيمراجع حول القيادة وتن
 

 Shifting the Management Development "م���ور،.ل.ول. ل.ري���د، ب-بيت���رز
Paradigm for Women) "   صحيفة التنمية اإلدارية، )تح�ويل ع�بارة التنم�ية اإلدارية للنساء ،

١٩٩٥، ٣٨-٢٤):٢(١٤. 
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 The Global Leader: Critical Factors for Creating the World، .ب�رايك، ت 
Class Organization)  الع��وامل الحساس��ة ف��ي ب��ناء م��نظمة م��ن الط��راز       : القائ��د العالم��ي

 .١٩٩٧إروين، : ، بور ريدج، إلينوي)العالمي
 

 Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore ،.س بروآفيلد،
Alternative Ways of Thinking and Acting)  عل�ى  الك�بار  دف�ع : نقدي�ين  ناق�دين  تنش�ئة 

 .١٩٨٧ باس،-جوسي: آاليفورنيا فرانسسكو، سان ،)بديلة وعمل تفكير طرق عن البحث
 

 Women Transforming Politics: Worldwideبيستدزينس���كي، ج���يل، ناش���ر،  
Strategies for Empowerment) استراتيجيات عالمية : النساء اللواتي يحّولن وجه السياسة

 .١٩٩٢مطبوعات جامعة إنديانا، : نا، بلومنغتون، إنديا)للتمكين
 

النس�اء   (Women in Corporate Leadership: Progress and Prospectsآاتالس�ت،  
 ١٩٩٦آاتالست، : ، نيو يورك، نيو يورك)التقدم الحاصل وآفاق المستقبل: في قيادة الشرآات

 

 Building Civil Society Worldwide: Strategies for Successfulس�يفيكوس،  
Communications)        ًواشنطن،  )استراتيجيات للتواصل الفّعال  : ب�ناء المج�تمع المدن�ي عالم�يا ،

 .١٩٩٧سيفيكوس، : مقاطعة آولومبيا
 

Legal Principles for Citizen Participation: Toward a Legal Framework 
for Civil Society Organization)  إط��ار نح��و: الم��بادئ القانون��ية لمش��ارآة المواطن��ين 

 .١٩٩٧سيفيكوس، : ، واشنطن، مقاطعة آولومبيا)قانوني لتنظيم المجتمع المدني
 

، ويست )تدابير قيادية (Measures of Leadershipآالرك، ناشرون، . ب.وم. إ.آ�الرك، ك 
 .١٩٩٠مكتبة القيادة األميرآية، : أورنج، نيو جيرسي

 

 Charismatic Leadership: The Elusive Factor inآانونغ�و،  . أ.وج. أ.آونغ�ر، ج 
Organizational Effectiveness)  ع����وامل الم����راوغة ف����ي الفعال����ية    : الق����يادة الجّذاب����ة

 .١٩٨٨باس، -جوسي: ، سان فرانسسكو، آاليفورنيا)التنظيمية
 

، ن�يو  )الق�يادة المرتك�زة عل�ى الم�بادئ     (Principle-Centered Leadership، .ر.آوف�ي، س 
 .١٩٩١تر، سايمون وشوس: يورك، نيو يورك

 

 Leadership in Western and"هيبينو وزمالؤهم، . هاوي ل وس. ب.وج. و.دورفمان، ب
Asian Countries: Commodities and Differences in Effective Leadership 

Processes Across Cultures) "    نق��اط االل��تقاء   : الق��يادة ف��ي ال��بلدان الغ��ربية واآلس��يوية
-٢٣٣): ٣(٨، المجلة الفصلية حول القيادة )قيادة الفّعالة بين الثقافاتواالخ�تالف ف�ي عمل�يات ال    

١٩٩٧، ٢٧٤. 
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 Making Common Sense: Leadership as بال�وس، . وتش�ارلز ج . دراث، ولف�ريد ه 
Meaning-making in a Community of Practice ،)القيادة : التوصل إلى معنى معقول

مرآ��ز الق��يادة  : غرينس��بوروه، ن��ورث آاروالي��نا  ، )آخل��ق معن��ى م��ن خ��الل ممارس��ة مش��ترآة    
 .١٩٩٤اإلبداعية، 

 

 Gender and the Evaluation of"آلونس��كي، . ج.ماخجان��ي وب. ج.وم. ه.إيغل��ي، أ
Leaders: A Meta-Analysis) "  (١١١، النشرة النفسية )تحليل مجّرد: الج�ندر وتقي�يم القادة

١٩٩٢، ٢٢-٣): ١. 
 

، ت�رجمة مي�را   )أص�ول ت�ربية المقموع�ين    (Pedagogy of the Oppressedفري�ري، باول�و،   
 .١٩٩٥، Continuum: بيرغمان راموس، نيو يورك، نيو يورك

 

 Leading Minds: An Anatomy ofوإّم��ا الس��كن، ناش��رون،   . غاردن��ر، ه��وارد إ 
Leadership) ن��يو ي��ورك، ن��يو ي��ورك)تحل��يل مفّص��ل ع��ن الق��يادة: العق��ول القائ��دة ، :Basic 

Books ،١٩٩٥. 

 

، )الق��يادة م��ن دون أس��ئلة س��هلة  (Leadership Without Easy Answers، .أ.هايفت��ز، ر
 .١٩٩٤مطبوعات جامعة هارفرد، : آمبريدج، ماساتشوستس

 
 

ميزة  (The Female Advantage: Women’s Ways of Leadershipهلغنس�ين، س�الي،   
 .١٩٩٥يه، دوبلد: ، نيو يورك، نيو يورك)أساليب النساء في القيادة: النساء

 

 Cooperation and Competition: Theory andجونس�ون،  . ت.ور. و.جونس�ون، د 
Research)  إيدي��نا، مينيس��وتا  )ب��ين النظ��رية واألبح��اث  : ال��تعاون والت��نافس ، :Interaction ،

١٩٨٩. 
 

 Women and Power in the Middleج�وزف وس�عاد وس�وزان س�ليوموفكس، ناش�رون،      
East)    مط��بوعات جامع�ة بنس��لفانيا،  : ، فالدلف��يا، بنس�لفانيا )الش��رق األوس�ط النس�اء والس��لطة ف�ي
٢٠٠١. 

 

 Globalizing Civil Society: Reclaiming Our Right to Powerآ�ورتن، دايف�د،   
: ، ن��يو ي��ورك، ن��يو ي��ورك   )المطال��بة م��ن جدي��د بحق��نا ف��ي الس��لطة     : ع��ولمة المج��تمع المدن��ي  (

 .١٩٩٨، Seven Storiesمطبوعات 
 

 The Leadership Challenge: How to Get بوس���نر،. ز.وب .ه. ج آ���وزس،
Extraordinary Things Done in Organizations) تص��نع آ��يف: الق��يادة ره��ان 

 .١٩٨٧ باس،-جوسي: آاليفورنيا فرانسسكو، سان ،)المعجزات المنظمات
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: ، ن��يو ي��ورك، ن��يو ي��ورك   )قائ��د التش��ييد  (The Constructivist Leader، .المبي��رت، ل
 .١٩٩٥، Teachers Collegeطبوعات م
 

إس�تبعاد النساء من الساحة  " (Exclusion of Women from Politics"مك�رم عب�يد، من�ى،    
 Human Rights in theماهون��ي وب��ول ماهون��ي، ناش��رون،   . ف��ي آاثل��ين إ ) السياس��ية

Twenty-first Century: A Global Challenge)   حق��وق اإلنس��ان ف��ي الق��رن الح��ادي
 .١٩٩٣مارتينوس نيجوف، : ، بوسطن، ماساتشوستس)رهان عالمي: ينوالعشر

 

 ?Leadership: Where Else Can We Goلوم��باردو، ناش��رون، . م.وم. و.ماآ��ول، م
 .١٩٧٨مطبوعات جامعة ديوك، : ، دورهام، نورث آاروالينا)هل من خيار آخر؟: القيادة(
 

 Leadership and Spirit: Breathing New Vitality and ،.س روس موآس�لي، 
Energy Into Individuals and Organizations ) وطاق�ة  ح�يوية  ب�ثّ : وال�روح  الق�يادة 

 .١٩٩٩ باس،-جوسي: آاليفورنيا فرانسسكو، سان ،)والمنظمات األفراد في جديدتين
 

، آبير سادل )ف�ّن وعل�م القيادة   (The Art and Science of Leadershipنهاف�ندي، أفس�انيه،   
 .٢٠٠٠برنتيس هول، : جيرسيريفر، نيو 

 

المج�تمع المدن�ي عل�ى عت�بة األلف�ية       (Civil Society at the Millenniumناي�دو، آوم�ي،   
 .١٩٩٩مطبوعات آومريان، : ، بلومفيلد، آونكتيكوت)الجديدة

 

 Challenging the New World Order: International Law, Global"أوت�و، ديان،  
Democracy and the Possibilities for Women) "تح��دي ال��نظام العالم��ي الجدي��د :

القان��ون م��ا عب��ر الوطن��ي    ، )القان��ون الدول��ي والديمق��راطية العالم��ية والف��رص الم��تاحة للنس��اء     
 .١٩٩٣، ٤١٥-٣:٣٧٠ والمشاآل المعاصرة

 

القيادة في القرن الحادي  (Leadership for the Twenty-first Century، .س.روس�ت، ج 
 .١٩٩١، Praeger: ورك، نيو يورك، نيو ي)والعشرين

 

، )ال�ثقافة والق�يادة التنظيم�ية    (Organizational Culture and Leadership، .ه.ش�اين، إ 
 .١٩٩٢باس، -جوسي: سان فرانسسكو، آاليفورنيا

 

 Leadershipف���ريمان، ناش���رون،  .أآس���تمان وف���رانك ه .وآرس���تين م. ش���وارتز وم���اري ك 
Education: A Source Book of Courses and Programs)   آ�تاب  : تعل�يم الق�يادة

 .١٩٩٨مرآز القيادة اإلبداعية، : ، غرينسبوروه، نورث آاروالينا)مرجع للدروس والبرامج
 



  النساء على القيادةتعّلمدليل : القيادة إلى اتخاذ القرارات 

١٣٦  

 Geographicallyآوسلير، . ومايكل هانسين وصونيا برستدريدج ومايكل إ. سيسا، فاليري إ
Dispersed Teams: An Annotated Bibliography)   مراجع : غرافيًاالف�رق الم�وزعة ج

 .٢٠٠٠مرآز القيادة اإلبداعية، : ، غرينسبوروه، نورث آاروالينا)منّقحة
 

" Leadership: The Management of Meaning"م��ورغان، . وج. سميرس��يش، ل
 .١٩٨٢، ٢٧٣-١٨:٢٥٧ مجّلد العلوم السلوآية التطبيقية، )إدارة المعنى: القيادة(
 

 Women in Politics andية والش�ؤون اإلنس�انية،   مرآ�ز األم�م الم�تحدة للتنم�ية االجتماع�     
Decision Making in the Late Twentieth Century: A United Nations Study 

دراسة أجرتها األمم   : النس�اء ف�ي السياس�ة واتخ�اذ الق�رارات ف�ي نهاية القرن الحادي والعشرين               (
 .١٩٩٢مارتينوس نيجوف، : ، بوسطن، ماساتشوستس)المتحدة

 

 The Action Guide for Advocacy and Citizenالس�ن، لي�زا وفالي�ري ميل�ر،     فينيك
Participation )   واش���نطن، مقاطع��ة آولومب���يا )دل��يل عمل���ي للتعب��ئة ومش���ارآة المواطن��ين ، :

 .٢٠٠١مؤسسة آسيا، 
 

، إنغلوود آليفس، نيو )القيادة في المنظمات (Leadership in Organizations، .أ.ي�وآل، ج 
 .١٩٨٩هول، -يسبرنت: جيرسي
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)هـ(الملحق   

 
 منظمات ناشطة في مجال القيادة
 في ما يلي قائمة بأسماء منظمات غير حكومية عالمية تنّفذ برامج تهدف إ

 .لى تعزيز قيادة النساء
 

 إفريقيا والشرق األوسط
(الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 

ADFM( 
 ٢ مقلة، فيال رقمابن ، شارع الليمونحّي 

 الرباط، المغرب
: فاآس / ٢١٢-٣٧-٧٣٧١٦٥: هاتف

٢١٢-٣٧-٢٦٠٨١٣  
  adfm@mtds.com: بريد إلكتروني

 
التابع ) CLEF(مرآز القيادة النسائية 

 للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
 ٥٤، شّقة رقم ط، شارع سيدي بليو٣٠

 الدار البيضاء، المغرب
 ٢١٢-٢٢-١٤٥٤٧: هاتف
 ٢١٢-٢٢-١٤٥٤٧: فاآس

 
أ شارع ٢٣٢لمرأة  للحقوق اإلنسانيةلاوباب ب

  ٧٣٦٣٠. ب.موري أوآونوال، ص
 فكتوريا آيالند، الغوس، نيجيريا 

 ٢٣٤-١-٢٦٢-٦٢٦٧: فاآس/هاتف
: بريد إلكتروني

baobab@baobab.com.ng  
(مبادرة ُآديرات من أجل الديمقراطية 

KIND( 
 ، الشارع العسكري١٥

 أونيكان
 الغوس، نيجيريا

 ٢٣٤١-٢٦٤-٧٢٧٤: هاتف
 ٢٣٤١-٢٦٣-٢٢٤٩: فاآس

  info@kind.org: بريد إلكتروني
  www.kind.org: الموقع على الشبكة

 ٦٥٤٢٩. ب.أو ص
، الواليات المتحدة ٢٠٠٣٥واشنطن العاصمة 

 األميرآية
 ١-٣٠١-٨٨٣-٠١٦٩: هاتف
 ١-٣٠١-٨٨٣-٠١٥١: فاآس

 ) WATC(شؤون المرأة  طاقم 
  ٢١٩٧.ب. ، صاإلرسال عواد، شارع مرآز

 رام اهللا ، فلسطين عن طريق إسرائيل 
 ٩٧٠-٢-٢٩٨-٧٧٨٣: هاتف

 ٩٧٠-٢٩٦-٤٧٤٦: فاآس 
 com.watcorg@palnet: بريد إلكتروني 

 : الموقع على الشبكة 
org.palwatc.www  

 
 أميرآا الشمالية

 لقيادة اإلبداعيةمرآز ا
 ساحة القيادة الواحدة

 ٢٦٣٠٠.ب.ص
، ٢٧٤٣٨-٦٣٠٠غرينسبوروه، نورث آاروالينا
 الواليات المتحدة األميرآية

 ١-٣٣٦-٥٤٥-٢٨١٠: هاتف
 ١-٣٣٦-٢٨٢-٣٢٨٤: فاآس

  info@leaders.ccl.org: بريد إلكتروني
  www.ccl.org: الموقع على الشبكة

 
 مجلس القائدات العالميات

 آينيدي للتدريب على الحكم. ون فمدرسة ج
 آي.إف.، شارع جي٧٩

، الواليات المتحدة ٠٢١٣٨آمبريدج، ماساتشوستس 
 األميرآية
 ١-٦١٧-٤٩٦-٤٥١١: هاتف
 ١-٦١٧-٤٩٦-٤٥١١: فاآس

: بريد إلكتروني
council_leaders@harvard.edu  

 
 مدرسة جايمس ماآغريغور للتدريب على القيادة

 جامعة ماريالند
، الواليات ٢٠٧٤٢-٧٧١٥ك، ماريالند آولدج بار

 المتحدة األميرآية
 ١-٣٠١-٤٠٥-٦٥٦٧: هاتف
 ١-٣٠١-٤٠٥-٦٤٠٢: فاآس

  email@academy.umd.edu: بريد إلكتروني
  www.civilsource.org: الموقع على الشبكة

mailto:watcorg@palnet.com
http://www.palwatc.org/
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 برلمانيون من أجل العمل العالمي

 ١٦٠٤، شّقة ٤٣، شرق، الشارع ٢١١
، الواليات ١٠٠١٧نيو يورك، نيو يورك 
 المتحدة األميرآية

 ١-٢١٢-٦٨٧-٧٧٥٥: هاتف
 ١-٢١٢-٦٨٧-٨٤٠٩: هاتف

: بريد إلكتروني
parlglobal@aol.com  

: الموقع على الشبكة
www.pgaction.org 

 
معهد تدريب النساء على القيادة والتنمية 

 )WILD(من أجل حقوق اإلنسان 
 ٤٠٧، شارع سوتير، شّقة ١٣٧٥

، ٩٤١٠٩يفورنيا سان فرانسسكو، آال
 الواليات المتحدة األميرآية

 ١-٤١٥-٣٤٥-١١٩٥: هاتف
 ١-٤١٥-٣٤٥-١١٩٩: فاآس

: بريد إلكتروني
wild@wildforhumanrights.org  

: الموقع على الشبكة
www.wildforhumanrights.org  

 
 
 
 

 معهد تدريب النساء على القيادة
 ميلز آولدج
  بولفار ماآآرثر٥٠٠٠

، الواليات ٩٤٦١٣نيا أوآالند، آاليفور
 المتحدة األمريكية 

 ١-٥١٠-٤٣٠-٢٠١٩: هاتف
 ١-٥١٠-٤٣٠-٣٢٣٣: فاآس

  www.mills.edu: الموقع على الشبكة
 

 دوليًا
 أآينا ماما وا أفريكا

  وابلد آورت٤
 ٤AU WC٢Bآينغسوي، لندن 
 المملكة المتحدة

 ٤٤-١٧١-٤٠٥-٠٦٧٨: هاتف
 ٤٤-١٧١-٨٣١-٣٩٤٧: فاآس

: بريد إلكتروني
amwa@greenet.apc.org  

التحالف العالمي من أجل مشارآة : سيفيكوس
 اطنينالمو
 NW، ١٨ الشارع ٩١٩

 الطابق الثالث
، الواليات المتحدة ٢٠٠٠٦واشنطن العاصمة 

 األميرآية 
 ١-٢٠٢-٣٣١-٨٥١٨: هاتف
 ١-٢٠٢-٣٣١-٨٧٧٤: فاآس

  info@civicus.org: بريد إلكتروني
  www.civicus.org: الموقع على الشبكة

 
 )CWGL(مرآز القيادة النسائية العالمية 

 رزدوغالس آولدج، روتغ
 جامعة نيو جيرسي العامة

  رايدرز الين١٦٠
، ٨٥٥٥-٠٨٩٠١نيو برونسويك، نيو جيرسي 
 الواليات المتحدة األميرآية 

 ١-٧٣٢-٩٣٢-٨٧٨٢: هاتف
 ١-٧٣٢-٩٣٢-١١٨٠: فاآس

  cwgl@igc.org: بريد إلكتروني
: الموقع على الشبكة

www.cwgl.rutgers.edu  
 
 
 

 اسةالبرنامج العالمي حول النساء في السي
 مؤسسة آسيا

 ١٤ شارع آاليفورنيا، الطابق ٤٦٥
، الواليات ٩٤١٠٤سان فرانسسكو، آاليفورنيا 

 المتحدة األميرآية
 ١-٤١٥-٩٨٢-٤٦٤٠: هاتف
 ١-٤١٥-٣٩٢-٨٨٦٣: فاآس

  info@asiafound.org: بريد إلكتروني
: الموقع على الشبكة

www.asiafoundation.com  
 

IWMF(اء المؤسسة اإلعالمية الدولية للنس
( 

 ١٠٠٢، شّقة M NW شارع ١٧٢٦
 ، الواليات المتحدة ٢٠٠٣٦واشنطن العاصمة 

 ١-٢٠٢-٤٩٦-١٩٩٢: هاتف
 ١-٢٠٢-٤٩٦-١٩٧٧: فاآس

 info@iwmf.org: بريد إلكتروني
  www.iwmf.org :الموقع على الشبكة
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: الموقع على الشبكة
www.cenweb.force٩.co.uk/profi

le.htm 
 أو

  شارع بوآوتو آامووآيا١٨بلوت 
 ٢٤١٣٠. ب.ص

 آامباال، أوغندا
 ٢٥٦-٤١ � ٥٤٣٦٨١/٣: هاتف
 ٢٥٦-٤١-٥٤٣٦٨٢: فاآس

  awli@imul.com: بريد إلكتروني
 
 
 
 

 
 النسائي للتعلم حول الحقوق والتنمية التضامن
 )WLP(والسالم 
 ٢٠١ي، شّقة  جادة مونتغومر٤٣٤٣

، الواليات المتحدة ٢٠٨١٤بيثسدا، ماريالند 
 األميرآية
 ١-٣٠١-٦٥٤-٢٧٧٤: هاتف
 ١-٣٠١-٦٥٤-٢٧٧٥: فاآس

: بريد إلكتروني
wlp@learningpartnership.org 

: الموقع على الشبكة
www.learningpartnership.org  
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 )و( الملحق
 

  الدولي االستشاري المجلس
 

 المهن�ية  مخ�تلف ال�توجهات   يم�ثل   (IAC)ئي لل�تعلم مجلس�ًا استش�اريًا دول�ياً     النس�ا التض�امن  أنش�أ 
 على المستويات   التضامن لتقييم انعكاسات مشاريع القيادة التي ينفذها        اوالثقاف�ية والدين�ية ومجهز    

م  التضامن النسائي للتعلّ الدول�ي ويس�اعد المجل�س االستش�اري       . االجتماع�ية والثقاف�ية والسياس�ية       
.  الواردة في مراجع الشراآة    االجتماع�ية  المعل�ومات القانون�ية والسياس�ية والعمل�ية          عل�ى تنس�يق   

 :نويضم المجلس األعضاء التالية أسماؤه
 

 هفسات أبيوال
 عفيفة ديراني أرسانيوس
 سهير عّزوني محشي

 شارلوت بانش
 ثايس آورال

 
 ماريان رايت إدلمان

 نانسي فالورز
 نويلين هايزر
 عايشة إمام
 الزهيرة آم

 
 فرهاد آاظمي
 أسمى خضر
 أمينة لمريني
 عفاف محفوظ

 
  مايرثآن اليزابي

 ربيعة ناصري
 

 آومي نايدو
 

 ثريا ُعبيد
 أويو أوبي

 جاآلين باتنغي
 

 أرونا راو
 ريغان رالف

 
 آافيتا رمداس
 بثينة شعبان

 زينيبورآيه تاديّسيه

 مؤسِّسة معهد آوديرات للديمقراطية 
 استشارية دولية، لبنان

 عام طاقم شؤون المرأة، فلسطينمدير 
 المديرة التنفيذية في مرآز القيادة النسائية العالمية

 Mulher Informaçäo, Assessoria, eمنّسقة مرآز 
Execuaçäo de Projetos البرازيل ، 

 مؤّسسة ورئيسة صندوق الدفاع عن الطفولة
 استشارية في التثقيف على حقوق اإلنسان

 )UNIFEM(حدة لتنمية المرأة مديرة صندوق األمم المت
 المديرة التنفيذية لباوباب لحقوق المرأة اإلنسانية، نيجيريا 

مديرة عامة في مديرية التخطيط والتنمية الجندرية في وزارة 
 التخطيط الفلسطينية 

 نائب العميد في جامعة نيو يورك
 محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة، األردن

 طية للنساء المغربياترئيسة الجمعية الديمقرا
الرئيسة السابقة لمؤتمر المنظمات غير الحكومية التي تربطها 

 عالقة استشارية باألمم المتحدة
 أستاذة مساعدة في الدراسات القانونية في جامعة بنسلفانيا 
، ٩٥المديرة التنفيذية لمنظمة تجّمع المغرب من أجل المساواة 

 المغرب
لمي من أجل مشارآة التحالف العا: رئيسة سيفيكوس

 المواطنين
 )UNFPA(المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان 

 رئيسة منظمة الحريات المدنية، نيجيريا
 ,Cidadania, Estudo, Perquisaمؤسِّسة ورئيسة 

Informacao, e Acaoالبرازيل ، 
 رئيسة جمعية تنمية حقوق المرأة

ق اإلنجابية في المرآز نائبة رئيس ومديرة قسم الصحة والحقو
 القانوني الوطني المعني بشؤون المرأة

 رئيسة الصندوق العالمي للمرأة
 أستاذة في جامعة دمشق، سوريا

 مؤسِّسة جمعية النساء اإلفريقيات لألبحاث والتنمية، أثيوبيا
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