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القيادة النسائية
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القيادة النسائية

َمن املستهدفون بالتدريب؟

تكون  أن  وميكن  والحالية  الناشئة  النسائية  للقيادات  النسائية  القيادة  التدريبية عىل  الوحدات  تصميم  تم 
التدريبية  الوحدات  وتستكشف  االجتامعي.  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  بالِفرق  أيضاً  ذات صلة 

والجامعية.  الفردية  قوتهن ورؤيتهن  نقاط  التفكري يف  إىل  املشاركات  وتدعو  القيادة  مفاهيم 

املعنية  للِفرق  النسائية. وميكن  للقيادات  أيضاً  مفيدة  الرئيسية  املقاربات  تكون  قد  األسس:  التدريبية ضمن  الوحدات  بعض 
يدعمها  قد  التي  اإلضافية  التدريبية  االحتياجات  لتحديد  النسائية  القيادات  مع  التشاور  االجتامعي  النوع  املبني عىل  بالعنف 

الخارجيني. الرشكاء والخرباء  التنسيق مع  أو من خالل  النوع االجتامعي بصورة مبارشة  املبني عىل  بالعنف  برنامج معني 

كيف يرتبط التدريب بتوجيهات مجموعة األدوات؟

من  النسائية«  القيادات  »دعم  بفصل  وثيقاً  ارتباطاً  النسائية  القيادة  التدريبية عىل  الوحدات  املتضمن يف  املحتوى  يرتبط 
إىل األدوات واملوارد يف فصل »بناء أساس لإلرشاك« . توجيهات مجموعة األدوات. وتستند الوحدات التدريبية أيضاً 

الوقت واملوارد الالزمة

والغداء.  االسرتاحة  لفرتات  الوقت  إتاحة  مع  كاملني،  يومني  يف  القسم  هذا  يف  التدريب  محتوى  تغطية  ميكن 
أوالً.  االجتامعي  النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  تدريب  إكامل  املشاركني  عىل  ينبغي  أنه  تذكر 

النسائية:  القيادات  لدعم  االعتبار  يف  أخذها  ينبغي  التي  الزمنية  التدريب  جداول 

يومان 	 التأسييس(:  )التدريب  الرئيسية  املفاهيم 

يومان 	 النسائية:  القيادة 

واحد 	 يوم  النسائية(:  للقيادات  املوضحة  )الوحدات  الرئيسية  املقاربات 

مجموعة  توجيهات  سوى  تتطلب  وال  منخفضة  التكنولوجيا  فيها  تكون  التي  األوضاع  التدريبية  الوحدات  تراعي 
مطبوعة/منسوخة.   ونرشات  فردية،  جافة/دفاتر  وأقالم  وورق  تحديد،  وأقالم  قالب  ورقي  لوح  وورق  األدوات، 
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مخطط القيادة النسائية

الفئة املستهدفة   

الوقت التقديريملحة عامة عن الوحدةالوحدة 

املفاهيم  استعراض 
املبني  للعنف  الرئيسية 

االجتامعي النوع  عىل 

للعنف  الرئيسية  املفاهيم  يجاز  بإ املشاركات  تستعرض 
املتضمن  النحو  عىل  االجتامعي،  النوع  عىل  املبني 
املبني  للعنف  الرئيسية  املفاهيم  عىل  التدريب  يف 

يومني.  مدته  تبلغ  الذي  االجتامعي  النوع  عىل 
املفاهيم  عنوان  تحت  الوحدة  عىل  العثور  *ميكن 

االجتامعي النوع  عىل  املبني  للعنف  الرئيسية 

واحدة  ساعة 
دقيقة و30 

النساء  تنتمي  أين 
والفتيات؟

للمشاركات  إيجابياً  مساراً  الوحدة  تحدد هذه 
والفتيات  النساء  تواجه  التي  التحديات  الستكشاف 

املحلية. مجتمعاتهن  يف  لهن  املتاحة  والفرص 
ساعتان

القيادة فحص 
ووظائفها،  القيادة،  هياكل  املشاركات  تحدد 

التي  الكيفية  يف  وينظرن  قراراتها  وعمليات صنع 
اإليجابية.  القيادة  يف  املساهمة  للنساء  بها  ميكن 

ثالث ساعات

القائدة؟ من هي 
القائدة  املشرتكة ملن هي  املفاهيم  الوحدة  تتحدى هذه 

ومن ميكنها أن تكون قائدة وتدعو املشاركات إىل 
أنفسهن.  األخريات ويف  القيادة بني  استكشاف صفات 

دقيقة و45  ساعتان 

والجامعية الفردية  القوة 
نقاط  بتحديد  القدرة  أنواع  كذلك  املشاركات  تستكشف 

القدرة والقوة الجامعية.  التفكري يف إمكانات  القوة أوالً ثم 
واحدة  ساعة 

دقيقة و45 

التغيري رؤى 
يردن  التي  اإليجابية  التغيريات  املشاركات  تحدد 

التي  واإلجراءات  املحيل  رؤيتها يف مجتمعهن 
التغيريات.  هذه  يف  للمساهمة  اتخاذها  ميكنهن 

ساعتان

القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي
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القيادات النسائية / النساء الرائداتالفرق العاملة يف مجال العنف القائم عىل النوع االجتامعي

أين تنتمي النساء والفتيات؟
ملخص

والفتيات؟  النساء  تنتمي  أين 

التعلم أهداف 

املشاركات وامليرسون/ات مبا ييل: ستقوم 
للخطر 	  وتعرضهن  والفتيات  النساء  تضطهد  التي  املختلفة  القوى  تحديد 
والفتيات	  النساء  التي ميكنها تحسني ظروف  االجتامعي  املستوى  التغيريات عىل  النظر يف 
القرار	  القيادة وصنع  النساء والفتيات يف  التي تحول دون مشاركة  العوائق  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 	
كرة كبرية من الغزل. 	
مقص. 	
بالسياق.. 	 أو أعد قصة بديلة ذات صلة  النساء والفتيات  النرشة: قصص  اخرت قصة وكيّفها من 

الوقت

ساعتان

اإلجراء

الخطوة األوىل: التمرين: النظام األبوي والقوى التي تعوق النساء والفتيات	 )ساعة واحدة(

الغزل ملفوفة . 	 املتطوعة يف منتصف دائرة ومتسك بكرة من  أو فتاة سترَُسد قصتها. تجلس  امرأة  اطلب من متطوعة متثيل 
حول خرصها عدة مرات، وتجلس بقية املجموعة يف دائرة حولها عىل بعد حوايل 3 إىل 5 أمتار )10 إىل 15 قدماً(. 

اقرأ القصة املختارة )أو املؤلفة( بصوت عال واطرح سؤال العنوان: »ملاذا توفيت »مينا«؟«، أو »من تعرض لـ »جانيت« . 	
باألذى؟«، أو »ملاذا »عائشة« ليست آمنة؟« 

الغزل حول يدها وتلقيه مرة . 	 السؤال والتي تلف  التي تجيب عن  الكرة إىل املشاركة  الدائرة  تلقي املتطوعة يف منتصف 
أخرى إىل املتطوعة يف منتصف الدائرة والتي تعاود لفه حول خرصها. استمر يف هذه العملية من خالل االستمرار يف طرح 

والتقاليد  االجتامعية،  والعادات  بالتمييز،  تتعلق  مختلفة—رمبا  إجابات  تقديم  املجموعة  ألعضاء  ميكن  العنوان.  سؤال 
الخدمات  إىل  واالفتقار  املعونة،  تقديم  العاملني يف مجال  والفقر، وإهامل  والنزاع،  والسياسات،  والقوانني،  الثقافية، 

الغزل. بشبكة من  املركز مقيدة متاماً  املتطوعة يف  إلخ – حتى تصبح  الجناة،  النوعية، واالنتهاك من جانب 

القوى األكرث . 	 التفكري يف وضعها—كيف ميكن تحسينه؟ ما هي  اسأل املتطوعة يف املركز عن شعورها. اطلب من األخريات 

 =https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=	&force .»النسوية. مجموعة أدوات »نحن ننهض« - »شبكة العنكبوت: القوى التي تعوقنا )JASS( التمرين مقتبس من: حركة جاس  1

https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
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التي سيكون من األسهل تغيريها؟  القوى  التي تقيد املتطوعة؟ ما هي  التصدي من بني تلك  التي يجب  خطورة 

إذا كان . 	 التي قد يغريها املجتمع املحيل؟ اسأل املتطوعة عام  القوى  الغزل بينام تحدد املشاركات  قص قطعاً من شبكة 
الشبكة؟  الهرب من  قد تحسن. هل ميكنها  وضعها 

بحرية . 	 والفتيات عيش حياتهن  للنساء  تتيح  أن  شأنها  التي من  املجتمعية  التغيريات  مناقشة  واستمر يف  املتطوعة  حرر 
القالب. الورقي  اللوح  الشائعة عىل  وأمان أكرب. سّجل األفكار 

الخطوة الثانية: مترين: تصميم اجتامع حرصي 	)0	 دقيقة(

أخرب املشاركات أنه سيكون هناك اجتامع مجتمعي هام ملناقشة السالمة واألولويات بالنسبة للرعاية الصحية والخدمات . 	
األخرى. وستساعد املشاركات يف وضع الخطط لهذا االجتامع، ومن املهم للغاية الحرص عىل أال تحرضه أي نساء. 

التمرين. كيف . 	 النساء من أجل هذا  أننا نريد إقصاء  ستصبح املشاركات عىل األرجح مرتبكات ومرتددات. لذلك أكد عىل 
النساء  أن  للتأكد من  أين ميكننا عقد االجتامع  التحفيزية، مثل:  الكلامت  بأفضل صورة؟ شارك بعض  ميكن تحقيق ذلك 

النساء مشغوالت بصفٍة خاصٍة؟  يشعرن بأن حضورهن غري مرحب به؟ هل هناك وقت ميكننا عقد االجتامع فيه تكون فيه 
فيها؟  أن يستمر االجتامع  ينبغي  التي  املدة  ما 

األكرب . 	 النساء  فعالية؟  الصور  بأكرث  الشابات  استبعاد  النساء: كيف ميكننا  فئات معينة من  لطرحها عن  األسئلة  أعد صياغة 
اإلعاقة؟  النساء ذوات  سناً؟ 

النساء من اجتامع مهم: كيف ميكن . 	 استبعاد  بها  التي ميكن  املختلفة  الطرق  املشاركات يف  السؤال مبجرد تفكري  اعكس 
املجتمعي؟  القرار  أكرب يف صنع  املشاركة بصورة  النساء  متنوعة من  ملجموعات 

ناقش أفكاراً من أجل صنع القرار الشامل وأرش إىل ما إذا كان أي من هذه األفكار مُياَرس يف املجتمع املحيل. سّجل . 	
القالب.   الورقي  اللوح  النساء عىل  التي تطرحها  اإلجابات واألفكار 

الخطوة الثالثة: تأمالت للميض قدماً )0	 دقيقة(
النساء  التي تقمع  القوى   .1 التمرينني. حددت املجموعة األوىل  أُثريَت يف  التي  الرئيسية  النقاط  لّخص 

التي ميكن تحديها، و2. أفكار من أجل صنع قرارات مجتمعية أكرث شموالً. اطلب من املجموعة االتفاق 
التدريب.   التي يجب وضعها يف االعتبار - واستكشافها أكرث - خالل بقية  عىل األفكار 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

األفكار.  	 اآلراء واستكشاف  للمشاركات ملشاركة  آمنة  الجمود« وإنشاء مساحة  األولية مفيدة من أجل »كرس  التمرينات 
املحرتم.  والتواصل  املختلفة،  النظر  ومراعاة وجهات  النشط،  لالستامع  إيجابياً  حدد مساراً 

أكد عىل التجارب املشرتكة للنساء والفتيات، مع اإلقرار كذلك بالفرق بني النساء والفتيات. تواجه كل النساء والفتيات التمييز  	
عىل أساس النوع االجتامعي، بينام تتمنع النساء والفتيات منفردات بدرجات مختلفة من االمتيازات ويعانني من درجات 

مختلفة من القمع تبعاً لعوامل عدة، منها العرق، والخلفية اإلثنية، وامليل الجنيس، والوضع القانوين، وحالة اإلعاقة.

سيكون من املهم خالل هذه الوحدة والوحدات التدريبية األخرى تحقيق توازن بني التحديات والفرص. أتِح املجال للمشاركات  	
ملناقشة املشكالت والتحديات، مع تشجيع املجموعة كذلك عىل تحديد التغيريات التي قد تكون ممكنة والتخطيط لها.

https://www.barefootguide.org/ )90 .التمرين مقتبس من: دليل جامعة حفاة األقدام )2017، أكتوبر(. دليل الحفاة 5: إدماج املهمة وتطوير ورشة عمل حرصية – نشاط مصمم ملساعدة الناس عىل التفكري يف كيفية إقصائنا للناس عن غري قصد )ص  2
 barefoot-guide-	---english.html

https://www.barefootguide.org/barefoot-guide-5---english.html
https://www.barefootguide.org/barefoot-guide-5---english.html
https://www.barefootguide.org/barefoot-guide-5---english.html
https://www.barefootguide.org/barefoot-guide-5---english.html
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النرشة: قصص النساء والفتيات

	 »ملاذا توفيت »مينا«؟« 
15 عاماً وتعيش يف مجتمع محيل ريفي عىل جزيرة إندونيسية يف جنوب رشق  العمر  كانت »مينا« فتاة تبلغ من 

الرعاية  إىل  للوصول  للسفر ملسافة طويلة  الناس  تتمتع بخدمات عامة محدودة، واضطر  القرية  آسيا. وكانت 
الثالث.  الصف  الذهاب إىل املدرسة بعد  الصحية األساسية والتعليم. كانت أرسة مينا فقرية، ولذلك مل تتمكن من 

التنقل إىل مدرسة أخرى باهظة.  القرية املحلية تقدم أي صفوف أخرى وكانت تكلفة  ومل تكن مدرسة 
 

النساء والرجال والفتيان والفتيات.  للغاية –  عاشت األرس يف املجتمع املحيل معاً تحت سقف واحد يف أماكن ضيقة 
يتعرضن  أن  الجميالت ميكن  الفتيات  أن  تعلم  وكانت  قلقة بشأنها ألنها كانت جميلة جداً  والدة »مينا«  وكانت 

للغاية. ولهذا عندما أبدى أحد  بناتهم يف سن صغرية  للمشكالت. ويف مجتمعها املحيل اإلثني، عادًة ما يزّوج اآلباء 
يتزوجها. فقد كانت والدة »مينا« خائفة من  أن  بـ »مينا«، طلبت منه والدتها  املجتمع املحيل اهتامماً  الشبان من 

لحاميتها.  الدينيون. كام أرادت أن يكون لدى »مينا« شخصاً  القادة  الناس عنها بسوء ومام قد يقوله  تحدث 
 

العيش يف أماكن ضيقة مامثلة. ومل يكن زوج »مينا« يعمل يف وظيفة نظامية،  الزوجني الشابني  كان عىل 
األمر الذي دفع »مينا« إىل العثور عىل عمل. ومبا إن »مينا« مل تكن تتمتع إال بتعليم أسايس، فلم يكن لديها 

التجارية.  السوق يف مساعدة أصحاب املحالت  املهارات للحصول سوى عىل عمل وضيع. عملت »مينا« يف 
أثناء حملها. ببساطة  الطبيب أو املمرضة إلجراء أي فحوص  الذهاب إىل  ثم حملت بطفل. ومل تتمكن من 

مل يكن هناك املال وال الوقت للذهاب إىل الطبيب. وفقد زوجها اهتاممه بها ومل يساعدها. 
 

شعرت »مينا« بأمل يف معدتها يف أحد األيام. فتشاورت مع أمها بشأن حالتها، وأخربتها أمها بأن هذا األمل أمر 
النساء. حاولت »مينا« الوصول إىل زوجها  أثناء الحمل وأنها يجب أن تكون صبورة ألنه شأن من شؤون  طبيعي 
بالدم يتدفق من بني ساقيها. مل  لتطلب منه أن يصحبها إىل املستشفى، لكنها مل تكن تعرف أين كان. ثم شعرت 

تفهم ما الذي كان يحدث. ومل تستطع إيقاف نزيف الدم. ثم أخذتها والدتها إىل مستشفى قريبة يف دراجة أجرة 
الوصول إىل هناك. ملاذا توفيت »مينا«؟  العجالت، لكن لألسف توفيت »مينا« قبل أن تتمكن من  ثالثية 

https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb. .النسوية. مجموعة أدوات »نحن ننهض« - »شبكة العنكبوت: القوى التي تعوقنا )JASS( قصة ألّفها موظفو حركة جاس النسوية يف جنوب رشق آسيا  وموجودة يف: حركة جاس  3
 =pdf?file=	&force

https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/SpiderWeb.pdf?file=1&force=
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»من آذى »جانيت«؟ 
20 عاماً وتعيش يف مخيم للنازحني داخلياً خارج بلدة يف بلد من بلدان غرب أفريقيا.  العمر  »جانيت« امرأة شابة تبلغ من 

النزاع املسلح املستمر. وهي خائفة من أن  فرّت »جانيت« من منزلها مع أرستها منذ ستة أشهر عندما ترضرت قريتها من 
التنقل مرة أخرى. املخيم الذي تعيش فيه »جانيت« اآلن مزدحم للغاية، وهي تعيش مع أرستني يف  النزاع إىل  يضطرها 

اإلنسانية. وهي  املنظامت  تقدمها  التي  األخرى  والخدمات  الغذائية  املساعدة  بالكامل عىل  وأرستها  »جانيت«  تعتمد  خيمة. 
يوجد  الرجال. وال  من  تقريباً  املحيل، وجميعهم  املجتمع  الحكوميني وقادة  املسؤولني  الخدمات مع  أنه يجري تخطيط  تفهم 

تُوّزع منتجات  النوع االجتامعي. مل  العنف املبني عىل  للناجيات من  حتى اآلن أي خدمات دعم صحي أو نفيس-اجتامعي 
للتعامل مع فرتة حيضها  الصحية  النظافة  الوصول إىل مواد  تتمكن »جانيت« من  الحيض. ومل  الصحية يف فرتة  النظافة 

ارتداء املالبس واستخدام املراحيض كل يوم ألنه ال يتوفر لها خصوصية  بالخجل من  انتقالها إىل املخيم. وهي تشعر  منذ 
الحيض. بدأت فرتة حيض«جانيت« أمس، ولهذا سارت إىل أطراف  أثناء فرتة  بالخجل بصفة خاصة  يف املخيم، لكنها تشعر 

املخيم  إىل  بها رجالن مسلحان واغتصباها. عادت »جانيت«  أمسك  أكرب. وهناك،  لتغري مالبسها وتغتسل يف خصوصية  املخيم 
بأال تخرب  املخيم. ونصحت »جانيت«  ما حدث ووبختها عىل مغادرة  والدتها  وباكيًة. فهمت  بالكدمات  شعثاء ومصابة 

أي شخص عن االغتصاب ألنه ال توجد خدمات وألنها ال تريد أن يصدر أي شخص األحكام عىل ابنتها أو يسخر منها.

آمنة؟«  ليست  »عائشة«  »ملاذا 
40 عاماً وتعيش يف مجتمع محيل صغري ترضر من انعدام األمن والجفاف. كان زوجها يدير  عائشة امرأة تبلغ من العمر 

الثالثة معتمدين  املاضيني. وأصبحت عائشة وزوجها وأطفالهام  العامني  العمل عىل مدار  يتمكن من  لكنه مل  مزرعة صغرية، 
بالعمل مع منظمة غري  تتطوع عائشة  املساعدة. كام  للحصول عىل هذه  الغذائية، وهم مسجلون كأرسة  املساعدة  عىل 

حكومية، وهي تحصل عىل أجر صغري ملساعدة األرسة عىل رشاء املزيد من الغذاء واملواد األساسية، لكن زوجها يأخذ هذا 
املالية لألرسة. وزوج عائشة مستاء منها ألنها  الشؤون  الرجال يف  األجر، كام هو متوقع يف مجتمعهام املحيل حيث يتحكم 

تجني املال بينام ال يستطيع هو فعل ذلك. وقد أصبح محبطاً بصورة متزايدة من وضعه هذا، ويف اآلونة األخرية كان ينفق 
منذ زواجهام،  الليايل يعود إىل املنزل متأخراً، مثالً وغاضباً. كان زوجها يرضبها أحياناً  كل أجر عائشة عىل الكحول. ويف بعض 

ابنها األكرب إىل مساعدتها  إىل حد دفع  لكن اإلساءة أصبحت متكررة ومخيفة مؤخراً. والشهر املايض، رضبها زوجها رضباً مربحاً 
الذي عالجها أي أسئلة عن إصاباتها، لكن املمرضة  الطبيب  التايل. مل يطرح عليها  اليوم  العيادة الصحية يف  الذهاب إىل  يف 
خّمنت ما حدث وقالت إن هذا األمر طبيعي لألسف. وقالت إن أفضل يشء ميكن لعائشة فعله هو أن تكون أكرث لطفاً 
وأن تتجنب غضب زوجها. تشعر عائشة بالقلق كل يوم من أن زوجها قد يؤذيها أو أنه قد يصبُّ غضبه نحو أطفالهام. 

تفقد  أن  من  أيضاً  بأوراق تسجيلهم وأموالهم. وهي خائفة  عن زوجها، لكن يحتفظ  بعيداً  أطفالها  بالعيش مع  وهي تحلم 
للعيش  إذا كان ميكنها إحضار أطفالها  الوصاية عىل أطفالها لصالح زوجها. يعيش والداها يف قرية قريبة، وقد سألتهام عام 
معهام، ولو لفرتة بسيطة عىل األقل، لكنهام أخرباها بأنهام ال يستطيعان رد املهر الذي استثمراه يف زواجها. وعىل أي حال، 
العار عىل أرستها أن تنفصل عن زوجها. طلبت عائشة مساعدة أحد قادة املجتمع املحيل يف قريتها أيضاً. عقد  سيكون من 
بأن تحاول  لها، ونصح عائشة  الكحول واإلساءة  باالمتناع عن تعاطي  القائد وساطة مع عائشة وزوجها، حيث نصح زوجها 

جاهدة إرضاء زوجها. وبعد الوساطة، هددها زوجها بأنه سيقتلها إذا أحرجته مرة أخرى وأخربت أي أحد عام يدور بينهام. 
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فحص القيادة
ملخص

وينظرن يف  قراراتها  القيادة، ووظائفها، وعمليات صنع  املشاركات هياكل  تحدد 
اإليجابية.   القيادة  يف  املساهمة  للنساء  بها  التي ميكن  الكيفية 

التعلم أهداف 

املشاركات مبا ييل: ستقوم 
املجتمعية 	  القيادة  هياكل  تحديد 
القيادة	  مفاهيم  استكشاف 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 	

الوقت

ثالث ساعات

اإلجراء

الخطوة األوىل: العصف الذهني: من هم قادة املجتمعات املحلية )0	 دقيقة(
التقسيم إىل مجموعات صغرية،  أو فكر يف  العامة  الجلسة  املجتمعية يف  القيادة  الذهني حول  للعصف  قُد متريناً 

القالب. الورقي  اللوح  القطاع املحيل. دّون املالحظات عىل  إذا كانت املشاركات ميثلن قطاعات مختلفة من 

الثقافية،  	 واملجموعة  الجغرافيا،  الهياكل حسب  )فكر يف  املحيل؟  املجتمع  املوجودة يف  الرسمية  القيادة  ما هي هياكل 
إلخ( والدين، 

الرسمية؟ 	 الهياكل  نسائية ضمن  قيادات  هناك  هل 

الرسمية؟ 	 يُعترَبون قادة من خارج املناصب  الذين  من هم األشخاص 

قيادات بعد؟  	 اعتبارهن  يتم  القيادة، حتى وإن مل  بإمكانات  يتمتعن  هل هناك نساء محرتمات وموثوق بهن 

القيادة؟ 	 بإمكانات  يتمتعن  املحيل  املجتمع  فتيات يف  هل هناك 

املحيل؟ 	 املجتمع  والفتيات يف  النساء  احتياجات  أفضل من ميثل  َمن 

الخطوة الثانية: استعراض رسم خرائط املجتمعات املحلية والتحقق منه )0	 دقيقة(
للفريق  فإنه ميكن  املحلية،  املجتمعات  قيادة  النوع االجتامعي قد طور رسم خريطة  املبني عىل  بالعنف  املعني  الفريق  إذا كان 
الفريق املعني  إذا مل يطور  بينام  املزيد من املدخالت، والتحقق من املشاركات.  الخرائط هذا الستعراضه، وإضافة  مشاركة رسم 

أو تجاوز  النسائية  القيادات  للقيادة مع  الخريطة، ففكر يف وضع مسودة خريطة  النوع االجتامعي رسم  املبني عىل  بالعنف 
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املالية(. املجتمعات  قادة  لإلدارة مع  التخطيط  املحلية يف األسس:  املجتمعات  قيادة  )راجعوحدة رسم خريطة  الخطوة.  هذه 

الخطوة الثالثة: عمل املجموعات: كيف تُصَنع القرارات؟ )ساعتان(

املختلفة، . 	 املجتمعية  القيادة  تعيني هياكل  فكر يف  املجموعة.  لحجم  تبعاً  أكرث،  أو  إىل مجموعتني صغريتني  املشاركات  قّسم 
للمجموعات.  الرسمية  غري  القيادة  مقابل  الرسمية  القيادة  أو  املختلفة،  املحيل  املجتمع  وقطاعات 

تعني . 	 أن  وينبغي  لها.  املعينة  القادة  بالقطاع/الفئة/مجموعة  تتعلق  أسئلة  عدة  يف  التفكري  املجموعات  من  اطلب 
دقيقة   40 خصص  العامة.  الجلسة  يف  تقرير  لتقديم  آخر  وشخصاً  املالحظات  لتدوين  شخصاً  مجموعة  كل 

ييل: ما  ملناقشة  للمجموعات 

a .ما هو مصدر السلطة أو النفوذ؟ هل تغري هذا مبرور الوقت أو منذ حالة الطوارئ؟

b .السلطة؟ القرار/مجاالت  ما هي مجاالت صنع 

c .القرارات؟ تُصَنع  كيف ومتى وأين 

d .كيف يتم إرشاك النساء )بصورة مبارشة أو غري مبارشة( يف عمليات صنع القرار؟

e . العمليات؟ تغيريات يف مشاركة أو  السلطة،  أو  القيادة،  اإليجايب؟ )تغيريات يف هيكل  للتغيري  هل هناك فرص 
النساء حدوثها؟( املبارشة؟ تغيريات أخرى تريد  املبارشة أو غري  النساء 

عىل . 	 املجموعة  إجابات  وتلخيص  الرئيسية  املناقشة  نقاط  متثيل  املتطوعات  من  اطلب  العامة.  الجلسة  إىل  ارجع 
املختلفني.  القادة  أدوار  توضيح  أو  الخرائط  رسم  لتنقيح  بالنقاش  اسمح  األسئلة. 

قدماً . 	 للميض  اختالف  نقاط  أو  املجموعة،  تطرحها  أسئلة  وأي  اإليجايب،  للتغيري  املشرتكة  األفكار  عىل  الضوء  سلّط 
املناقشة.  من  املزيد  يف 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

السلطة،  	 أو  الهيكل،  يف  تغيريات  تقاليد طويلة ستشهد  يف  املرتسخة  القيادية  الهياكل  فحتى  ثابتة.  ليست  املجتمعية  القيادة 
الطوارئ. الطوارئ، وقد يستمر بعضها ملا بعد حاالت  أثناء حاالت  التغيريات عادًة  العملية. وتحدث  أو 

أن  	 املكتوبة. وميكن  الترشيعات  أو  القوانني  املجتمعية عىل األعراف ال عىل  القيادة  العديد من عمليات وهياكل  يقوم 
يسهم هذا يف اختالفات يف الفهم، أو املامرسة، أو تجربة القيادة.

كلها.  	 يتم حلها  لن  لكن  االختالفات  تدوين  القيادة. وميكن  كيفية عمل هياكل  املشاركات حول  قد تختلف 

اكتساب  	 البعض اآلخر عىل  يركز  بينام قد  أو تحديها،  القامئة  القيادة  النسائية عىل تعطيل هياكل  القيادات  تركز بعض  قد 
النسائية،  للقيادات  املناسبة  االسرتاتيجيات  امليرس يف تحديد  يتمثل دور  القامئة. وال  القيادة  النفوذ داخل هياكل  املزيد من 

النساء  املقاربات املختلفة واإلقرار بها بني املشاركات. وقد حرّضت  أو  التفضيالت  التعرف عىل  املهم  لكن قد يكون من 
السلطة وخارجها.  إيجايب من داخل هياكل  تغيري  وعاملياً عىل إحداث  تاريخياً 
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من هي القائدة؟
ملخص

القائدة ومن ميكنها أن تكون قائدة  املفاهيم املشرتكة ملن هي  الوحدة  تتحدى هذه 
أنفسهن.  القيادة بني األخريات ويف  وتدعو املشاركات إىل استكشاف صفات 

التعلم أهداف 

املشاركات مبا ييل: ستقوم 
الجيدين	  القادة  صفات  تحديد 
أنفسهن	  داخل  القيادة  تحديد صفات 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب . 	
)يُفّضل قلم واحد لكل مشاركة(. 	 أقالم تحديد 
التعريف   . 	 ملفات  النرشة:  من  االقتضاء  التعريف حسب  ملفات  كيّف  للمناقشة.  التعريف  ملفات  حرّض 

األقل لكل مجموعة( لتوزيعها )ملف واحد عىل  التعريف  اطبع، وانسخ، وقص ملفات  القيادة.  يف   
مجموعات من املالحظات الالصقة أو قطع صغرية مقصوصة من الورق )يُفّضل أن تكون ملونة( مع رشيط الصق . 	
رشيط الصق. 	
القالبة( . 	 الورقية  للوحات  الجدار ألربعة لوحات ورقية قالبة )أو حوامل  مساحة عىل 
الكتابة(. 	 ورق وأقالم جافة للمشاركات )إذا أمكن وكانت املشاركات قادرات عىل 
 

الوقت

 ساعتان و45 دقيقة

اإلجراء

الخطوة األوىل: من هي القائدة؟ )0	 دقائق(
التي  األلقاب  أو  الكلامت  القائدة برسعة—ما هي  اطلب من املجموعة تعريف 

تتبادر إىل أذهانهن؟ دّون اإلجابات املشرتكة عىل لوح ورقي قالب.

الخطوة الثانية: مناقشات املجموعات الصغرية: ملفات تعريف القيادة )0	 دقيقة(

وّزع من 3 إىل 5 مالحظات الصقة أو قطع مقصوصة من الورق ورشيط الصق عىل كل مشاركة. . 	

الواردة . 	 لتلك  اإلجابات مامثلة  الجيدة؟ )ملحوظة: قد تكون  القائدة  الذي يصنع  ما  املشاركات:  التالية عىل  األسئلة  اطرح 
الجيدة(.  القيادة  النظر يف ماهية  السؤال هنا  الخطوة األوىل لكنها قد تختلف، حيث يشمل  يف 
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اطلب من املشاركات استخدام قلم تحديد لكتابات كلامت فردية أو عبارات موجزة- عبارة واحدة عىل كل مالحظة . 	
الجميع.  ينتهي  بها ألنفسهن حتى  واالحتفاظ   - الصقة 

بالعناوين . 	 القالبة  الورقية  اللوحات  الجدران. عنون  الورق عىل  أو ألصق  الحوامل  اعرض أربعة لوحات ورقية قالبة عىل 
التالية:

a . الشخصية الصفات 

b . النفوذ أو  السلطة 

c .واملعرفة املهارات 

d .واملعتقدات القيم 

التي حددنها مالمئة. اطلب منهن لصق كل واحدة من مالحظاتهن . 	 الصفات  إذا كانت  التفكري فيام  اطلب من املشاركات 
املناسب.  القالب  الورقي  )اللوحات(  اللوح  عىل 

التي . 	 الصفات  أين تقع معظم اإلجابات؟ ما هي  الجميع من لصق مالحظاتهن.  انتهاء  التفكري مبجرد  ادع املشاركات إىل 
أسئلة حولها؟ املشاركات  إجابات يوجد لدى  أي  اتفق عليها معظمهن؟ هل هناك 

الخطوة الثانية: التأمل الذايت )		 دقيقة(
املشاركات  تشجيع  وإمكاناتهن. وميكن  القيادية  بهدوء يف صفاتهن  للتفكري  الفرصة  لهن  املشاركات ستُتاح  أن  ارشح 

أنه لن يتم مشاركة املالحظات.  أثناء إجاباتهن عىل األسئلة. ارشح  الكتابة عىل تدوين املالحظات  الاليت يجدن 

بأنهن  املجموعة والتي يشعرن  التي برزت من مترين  الصفات  التفكري يف ماهية  املشاركات  اطلب من 
يجسدنها. اطرح األسئلة، مبا يتناسب مع املجموعة واملناقشة حتى اآلن، مبا يف ذلك ما ييل:  

تغلبت عليه يف حياتك؟  	 هل ميكنك تذكر تحدي كبري 

التحدي؟ 	 ذلك  للتغلب عىل  استخدمتها  التي  واملهارات  الصفات  ما هي 

ما الدور الذي أّدته شبكات الدعم يف مواجهة التحدي؟ 	

قائدة جيدة؟ 	 وتجعلك  بها  تتمتعني  بأنك  تشعرين  التي  الشخصية  الصفات  ما هي 

قائدة جيدة؟ 	 أنها تجعلك  تعتقدين  التي  املهارات  ما هي 

قائدة جيدة؟  	 وتجعلك  متتلكينها  التي  املعرفة  ما هي 

قائدة جيدة؟ 	 بها وتجعلك  تؤمنني  التي  القيم  ما هي 

بها؟  	 تتمتعني  أنك كنت  لو  تتمنني  التي  القيادة اإلضافية  ما هي صفات 

الصفات؟ 	 تطوير هذه  لتعزيز  تتخذينها  قد  التي  الخطوات  ما هي 

القيادية؟ 	 إمكاناتك  يدعم  َمن يف حياتك 

هل تعتربين نفسك قائدة اآلن؟ ملَ نعم أو ملَ ال؟ 	

هل يعتربك اآلخرون قائدة جيدة؟ ملَ نعم أو ملَ ال؟ 	

للغاية؟ 	 قائدة قوية  إذا كنت  املحيل،  التي كنت سرتغبني يف تحقيقها ملجتمعك  التغيريات  ما هي 

اآلن؟ 	 التغيريات  للمساهمة يف تحقيق هذه  تتخذينها  قد  التي  الخطوات  ما هي 

إجاباتهن. للتفكري يف صمت يف  للمشاركات  الوقت  خصص 
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ترتبط مفاهيم القيادة ارتباطاً وثيقاً بأنواع السلطة اإليجابية: القوة الداخلية، والفوة الجامعية، والقوة عىل إحداث تغيري إيجايب.  	

فكر يف استعراض معايري برنامجك إلرشاك قادة املجتمعات املحلية والتحقق منها أثناء الخطوة الرابعة. )انظر األسس: التخطيط  	
لإلرشاك(
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النرشة: ملفات تعريف القادة

فريونيكا
املجتمع  املهمة بشأن  القرارات  الرجال التخاذ  السن من  بكبار  الزعيم  »فريونيكا« هي زوجة زعيم قرية. يجتمع 

الذين يواجهون مشكالت  الرجال  أفراد املجتمع املحيل. يرفع  املنازعات بني  الزيجات وتسوية  املحيل. وهو يرشف عىل 
ما يطلنب املساعدة  النساء غالباً  القرية مبارشًة، لكن  يف املجتمع املحيل هذه املشكالت إىل كبار السن، أو إىل زعيم 

به  يثق  أكرث مستشار  بأنها  لكنها معروفة  الرسمية،  اإلجراءات  أثناء  من »فريونيكا«. ال تكون »فريونيكا« حارضة 
أرباب عملهن معاملتهن.  أو  أزواجهن  الاليت ييسء  النساء  باتخاذ قرارات لصالح  تقنع زوجها  ما  الزعيم، وغالباً 

زليخة 
بحلول سن  املدرسة  الفتيات  املحيل، ترتك معظم  ما. ويف مجتمعها  يوماً  بأن تصبح محامية  تحلم  فتاة مجتهدة  »زليخة« 

السادسة عرشة. توقع والدا »زليخة« أن إخوتها فحسب هم من سيكملون  العديد منهن بحلول سن  الرابعة عرشة ويتزوج 
املدرسة  لتغطية مرصوفات  دراسية  منحة  »زليخة« عىل  وعندما حصلت  لتعليمها.  املال  يدخروا  ومل  الثانوية  تعليمهم حتى 

فتيان  املدرسة مع  إىل  أيضاً عىل سالمتها وسمعتها، حيث كانت تذهب  كانا قلقني  لكنهام  بها،  الثانوية، كان والداها فخورين 
الزواج وتابعت دراستها. ويف سنتها  الزواج. لكنها رفضت  فحسب تقريباً. وقد حاوال إيجاد زوج لها قبل أن تضيع عليها فرص 

الثانوية يف كل عام منذ أن  بالجامعة. وقد زاد عدد تلميذات املدارس  الثانوية، تقدمت لالمتحانات لاللتحاق  األخرية من 
فعله.  للفتيات  أفكارهم عام ميكن  غرّي  باعتباره  »زليخة«  مثال  إىل  وآبائهن  الفتيات  الثانوية. تشري  دراستها  »زليخة«  بدأت 

آما
النساء الاليت يبعن بضائع  قليالً ولكنه دائم. وقد الحظت أن بعض  تدير »آما« كشكاً صغرياً يف السوق. وهي تحقق ربحاً 
التاجرات  أرباحاً جيدة يف بعض املواسم، لكنهن يعانني يف مواسم أخرى. لذلك نظمت »آما«  موسمية يف السوق يحققن 

املحتاجات. ولطاملا  النساء  إدارة دخولهن. كام متكنت املجموعة من مساعدة  النساء عىل  ادخار ساعدت  يف مجموعة 
كانت »آما« ملتزمة مبساعدة غريها من النساء، وإذا ما علمت من امرأة ما أنها تحتاج إىل مساعدة يف دفع الفواتري 

النفقات املهمة، فإنها سرتى ما إذا كان لدى مجموعة االدخار الخاصة بها  الطبية أو املرصوفات املدرسية أو غريها من 
بأصحاب األعامل وقادة املجتمع املحيل لطلب دعمهم.  أيضاً  تلتقي  أرباح ميكن مشاركتها معها. كام أن »آما«  أي 
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منال
النزاع الذي رضر أجزاء من بلدها.  البالغني يف مخيم لألشخاص الذين فروا من  الثالثة  أبنائها  »منال« أرملة تعيش مع أحد 

ما ترتك »منال« املخيم سرياً عىل األقدام للذهاب إىل الطاحونة أو  النساء األخريات، غالباً  الحياة يف املخيم صعبة، ومثل 
الرجال املسلحني عىل »منال« واغتصبها. دمرها  أثناء وجودها خارج املخيم، اعتدى أحد  جمع الحطب. ويف أحد األيام، 
املبني  بالعنف  الربنامج املعني  الوقت، زارت  العار ألرستها. وبعد مرور بعض  أنها قد جلبت  االعتداء وكانت قلقت من 

لها. ساعدت أخصائية  النوع االجتامعي عام حدث  املبني عىل  العنف  النوع االجتامعي وتحدثت مع إحدى أخصائيات  عىل 
الربنامج  بزيارة  النوع االجتامعي »منال« عىل فهم أن االغتصاب مل يكن خطأها. واستمتعت »منال«  القائم عىل  العنف 

»منال«  بدأت  والنساء«.  للفتيات  اآلمنة  »املساحة  للغاية يف  االجتامعي وأصبحت نشطة  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعني 
النساء والفتيات  النساء والفتيات قد تعرضن للعنف. ومل ترغب يف أن تشعر  العديد من  الجلسات، وأدركت أن  تقود بعض 

الذي شعرت به، ولهذا بدأت تتحدث عن تجربتها أوالً يف املساحة اآلمنة للنساء والفتيات ثم يف االجتامعات  بالخزي  األخريات 
الحدوث.  العنف من  ملنع هذا  يفعلونه  لتسألهم عام  اإلنسانية  والوكاالت  الحكومية  املكاتب  بزيارة  وبدأت  العامة. 

كارولني 
لكنها  بأرستها،  باالهتامم  للغاية  األربعة. وهي مشغولة  وأطفالها  للنازحني مع زوجها  »كارولني« يف مخيم  تعيش 
تتمتع »كارولني« بأي وضع مميز يف املجتمع املحيل،  الوقت ملساعدة اآلخرين عندما ميكنها ذلك. ال  تجد  أحياناً 

الناس بأرسارهم.  والقال عندما يخربها  القيل  بأنها طيبة وعادلة، وال تنرش  يعرفونها جيداً. وهي معروفة  الناس  لكن 
األحيان، تستمع »كارولني« فحسب  الخاصة. ويف معظم  املسائل  النساء »كارولني« لطلب مشورتها يف  تزور  ما  وغالباً 

أيضاً عىل جمع  ولهذا عملت  يواجهن مشكالت متشابهة،  النساء  العديد من  أن  لكنها الحظت  تعاطفها.  وتبدي 
الاليت يزرنها.  النساء  املتاحة يف املخيم. وهي تشارك هذه املعلومات مع  الخدمات  أنواع  املعلومات عن 
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القوة الفردية والجامعية	
ملخص

الجامعية.   القدرة والقوة  إمكانات  التفكري يف  ثم  أوالً  القوة  نقاط  بتحديد  القدرة  أنواع  املشاركات كذلك  تستكشف 

التعلم أهداف 

املشاركات مبا ييل: ستقوم 
الفردية 	  قوتهن  نقاط  تحديد 
الجامعية 	  القوة  إمكانات  التعرف عىل 

 
والتحضري املواد 

ورقة كبرية مبا يكفي لرسم خرائط الجسم )الصق عدة أوراق من اللوح الورقي القالب معاً(. 	
رشيط الصق. 	
أقالم تحديد وأقالم جافة )قلم تحديد واحد عىل األقل لكل مشاركة(. 	
مقص. 	
األجسام وتحديدها. 	 لتمدد  األرض  مساحة عىل 
األجسام. 	 لتعليق خرائط  الجدران  كبرية عىل  مساحة 
 

الوقت

ساعة واحدة و45 دقيقة
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: استعراض أنواع القوة )		 دقيقة(
 : الرئيسية  املفاهيم  أثناء تدريب  استعراضها  تم  القوة، كام  أنواع  املتطوعات تحديد  اطلب من 

الداخلية 	 القوة 

اآلخرين 	 عىل  السيطرة 

الجامعية 	 القوة 

إيجايب 	 القوة عىل إحداث تغيري 

القوة:  اإليجابية عن  التعبريات  التفكري يف  من  مزيداً  للمشاركات  الجلسة  ستتيح هذه 
إيجايب. تغيري  والقوة عىل إحداث  الجامعية،  والقوة  الداخلية،  القوة 

 =https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/Sources-of-Strength.pdf?file=	&force .»النسوية. مجموعة أدوات »نحن ننهض« - »مصادر القوة )JASS( مقتبسة من: حركة جاس  4

https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/Sources-of-Strength.pdf?file=1&force=
https://werise-toolkit.org/en/system/tdf/pdf/tools/Sources-of-Strength.pdf?file=1&force=


178

الخطوة الثانية: رسم خرائط الجسم )ساعة واحدة(
التمرين. فكر، كبديل، يف أن تطلب من كل مشاركة رسم مخطط لشخص ما عىل ورقة  **مالحظة: ميكن تكييف هذا 

واحدة من أوراق اللوح الورقي القالب. قد يكون هذا األمر مالمئاً يف بعض البيئات الثقافية، مع املشاركات كبار السن أو 
الاليت لديهن قدرة محدودة عىل الحركة، أو عندما تكون املساحة، أو الوقت، أو املواد غري كافية لرسم خرائط األجسام. 

وّزع ورق وأقالم تحديد عىل كل واحدة من املشاركات وقّسم املجموعة إىل ثنائيات. . 	

الخارجي ملالبس رشيكتهن وجسمها. . 	 املحيط  وتتبع  األدوار،  تبادل  املشاركات  اطلب من 

تلوين . 	 عدم  املشاركات  من  اطلب  لكن  يفضلن،  كام  التفاصيل  بإضافة  أجسامهن،  تحسني مخططات  للمشاركات  ميكن 
مخططاتهن أو رسم أي يشء من الخارج ألنه سيتم استخدام هذه املساحات. 

ارسم متثيالتها خارج مخطط . 	 أو  الرئيسية  باملسؤوليات  قامئة  اليومية. ضع  التفكري يف مسؤولياتهن  املشاركات  اطلب من 
أجسامهن.

للتفكري يف هدوء يف مجموعة من األسئلة. وميكنهن كتابة إجاباتهن أو رسم . 	 الفرصة  ارشح أن املشاركات سيحصلن عىل 
صور صغرية لإلجابة يف أي مكان داخل مخطط أجسامهن أو حول الجزء الخارجي من مخطط أجسامهن. ال توجد قواعد 

يفضلن. إجاباتهن، ورسم مخططهن كام  والتفكري يف  األسئلة،  بعض  اإلجابة عن  وللمشاركات حرية تخطي  التمرين.  لهذا 

اإلجابات:  . 	 وكتابة/رسم  للتفكري  للنساء  الوقت  إتاحة  مع  التالية،  األسئلة  اطرح 

a .... أنك  الذي يجعلك تشعرين  ما 

قوية؟ 	

قديرة؟ 	

قادرة؟ 	

؟ 	 ُملَهمة

شجاعة؟  	

b .الذي تجيدينه؟ ما هو اليشء 

c .أيضاً؟ ماذا 

d .الذي تحبينه يف نفسك؟ ما 

e .تقدمينه ألرستك؟ الذي  ما 

f .تقدمينه ألصدقائك؟ الذي  ما 

g .املحيل؟ للمجتمع  تقدمينه  الذي  ما 

يرغنب يف مشاركتها.. 	 التي  العنارص  املشاركات مشاركة خريطة أجسامهن مع رشكائهن، مع توضيح  اطلب من 

القوة . 	 بالتفكري يف مصادر  التمرين. كيف شعرن  اسأل عام إذا كانت هناك أي متطوعات يرغنب يف مشاركة أفكارهن بشأن 
بأكملها(.   املجموعة  بالتفصيل عىل  أجسامهن  املشاركات عرض خرائط  من  تطلب  )ال  الداخلية؟  والقوة 
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الخطوة الثالثة: التأمل: من القوة الفردية إىل الجامعية )0	 دقيقة(

اطلب من املشاركات لصق خرائط أجسامهن عىل جدار مشرتك. . 	

ادع املشاركات إىل القيام بـ »جولة يف املعرض« واستعراض خرائط األجسام بهدوء. . 	

مفتوح: . 	 نقاش 

النساء مسؤوليات مشرتكة؟ هل هناك   	 العنارص املشرتكة عرب خرائط األجسام؟ هل حددت  هل تعرفنت عىل 
للقوة؟  مشرتكة  مصادر 

تتحمل   	 بأنفسهن؟ هل  أنهن رسمنها  لو  املحيل  املجتمع  األخريات يف هذا  النساء  كيف ستبدو خرائط أجسام 
ذاتها؟  القوة  كلهن مبصادر  النساء  تتمتع  مختلفة؟ هل  مسؤوليات  النساء 

الذي فاجأكن؟   	 ما 

هل حددتن أي يشء يف خرائط األجسام األخرى وتردن إضافته إىل خريطة أجسامكن؟   	

ما ذا تعلمنت من األخريات خالل هذا التمرين؟ هل تعلمنت أي يشء جديد عن أنفسكن؟   	

هل ترون أن هناك إمكانية، عرب كل خرائط األجسام هذه، لدعم النساء بعضهن البعض؟ هل ترون أن هناك   	
الجامعية؟  قوتهن  لبناء  للنساء  إمكانية 

القالب.. 	 الورقي  اللوح  الرئيسية للميض قدماً عىل  أو األفكار  التأمالت،  أو  النقاط،  سّجل 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

الرجال  	 الرجال ومصادر قوتهم، ألن  من مسؤوليات  أقل من وضوحاً  ما تكون  النساء—ومصادر قوتهن—غالباً  مسؤوليات 
النساء.  أكرث من  العامة  املساحات واألدوار  يشغلون 

االستناد إىل  	 الجامعية  للقوة  يتمتع بسامت، ومواهب، وفرص مختلفة. وميكن  الفردية شخصية، ألن كل فرد  القوة  مصادر 
الفردية.  للقوة  واملميزة  املشرتكة  املصادر 

إيجايب.  	 تغيري  الجامعية، والقوة عىل إحداث  الداخلية، والقوة  القوة  القوة:  إيجابية عن  توجد عدة تعبريات 
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رؤى التغيري
ملخص

املحيل  رؤيتها يف مجتمعهن  يردن  التي  اإليجابية  التغيريات  املشاركات  تحدد 
التغيريات.  للمساهمة يف هذه  اتخاذها  التي ميكنهن  واإلجراءات 

التعلم أهداف 

املشاركات مبا ييل: ستقوم 
لها	  التصدي  يجب  التي  املشكالت  تحديد 
اإليجايب	  للتغيري  تصور  وضع 
اإليجايب	  التغيري  للمساهمة يف  الالزم  أو كل منهام  الجامعي  أو  الشخيص  العمل  تحديد 

والتحضري املواد 

ورق لوح ورقي قالب وأقالم تحديد  . 	
األدوات. 	 توجيهات مجموعة  التحوييل من  التغيري  استعراض فصل  فكر يف 
فكر يف طباعة نُسخ من عينة من: تحليل األسباب الجذرية، أو أداة تخطيط . 	

التحوييل.  التغيري  أو كليهام يف أدوات وموارد  الوقاية،  عمل 

الوقت

ساعتان
 

اإلجراء

الخطوة األوىل: تحديد املشكالت )0	 دقيقة(
افتح نقاشاً يف جلسة عامة أو قّسم املشاركات إىل مجموعات صغرية. اطلب من املشاركات تحديد 

مثل:  استقصائية،  أسئلة  فكر يف  لها.  التصدي  ينبغي  املحيل  مجتمعهن  معينة يف  مشكالت 

النساء؟  	 تواجهها  التي  إلحاحاً  التحديات  أكرث  ما هي 

الفتيات إىل كامل إمكانياتهن؟  	 الذي يحد من وصول  ما 

للخطر؟  	 معرضات  والفتيات  النساء  ملَ 

الرغم من أن عدم املساواة  التي يحددنها. عىل  الدافع وراء املشكلة/املشكالت  اسأل املشاركات عن 
النوع  املبني عىل  الجذري للعنف  السبب  القوة هو  الجنسني وما يتعلق بذلك من اختالل يف  بني 

النساء والفتيات.  التي تواجهها  االجتامعي، إال أن هناك عوامل أخرى ستساهم يف املشكالت 
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العثور عىل معلومات حول  الجذرية. وميكنك  األسباب  تحليل  املشاركات خالل  توجيه  النظر يف  ميكنك 
توجيهات مجموعات  التحوييل من  فيالتغيري  »أفكار لإلرشاك  الجذرية يف فصل  األسباب  تحليل  إجراء 

التحوييل.  التغيري  األدوات، مع عينة من: تحليل األسباب الجذرية يف أدوات وموارد 

الخطوة الثانية: وضع تصور للتغيريات اإليجابية )0	 دقيقة(
املشاركات من تحديد مشكلة ما وتحليلها، اطلب منهن وضع تصور لعدم وجود هذه  انتهاء  مبجرد 

الالزمة؟ اإليجابية  التغيريات  ما هي  التي ميكنهن تصورها؟  اإليجابية  البدائل  ما هي  املشكلة.  

فكر يف أن تطلب من املشاركات وضع رؤى إيجابية، يف مجموعات صغرية، ثم أن يعرضنها يف 
الورقي.  اللوح  جلسة عامة. أو بدالً من ذلك، ميكنك تدوين عنارص املناقشة عىل 

الخطوة الثالثة: وضع الخطط للمساهمة يف التغيريات اإليجابية )ساعة واحدة(
اإليجابية.  رؤاهن  للمساهمة يف  أخرية، وضع خطط  للمشاركات، كخطوة  ميكن 

املشاركات.  مع مجموعة  الخطوة  تكييف هذه  ويجب 

استعراض خطط  	 الحاليني،  القادة  املنظمة من  املجموعات  أو  االجتامعي،  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للِفرق  ميكن 
التحوييل.  التغيري  الوقاية يف أدوات وموارد  البدء يف وضع خطط عمل مفصلة. راجع أداة تخطيط عمل  العمل املبنية أو 

إضايف.  بتوفري وقت  العمل ومراقبتها  االجتامعي دعم مواصلة وضع خطط  النوع  املبني عىل  بالعنف  املعنية  للربامج  ميكن 

الاليت ال يعملن يف مجتمعات محلية مشرتكة بعصف ذهني لإلجراءات  	 القائدات  أو  الناشئات  القائدات  أن تقوم  ميكن 
اتخاذها.  يلزم  التي  لإلجراءات  ثم وضع خطط شخصية  املحتملة 

أولويات أي  الخطط. حدد  الالزم إلنجاز  باملوارد والدعم  املتعلقة  أفكار املشاركات  سّجل 
االقتضاء. أو كال األمرين، عند  املشاركات،  للمتابعة مع  تدريبات إضافية، أو خطط 

نقاط املناقشة الرئيسية/مالحظات التيسري اإلضافية

أو  	 صغرية،  مجموعات  يف  أو  كفريق،  العمل  للمشاركات  املشاركات—ميكن  مجموعة  اهتاممات  لتناسب  الجلسة  كيّف 
مستقلة.  بصورة 

العمل.  	 وخطط  الرؤى  املشاركات  تضع  بينام  السابقة  الوحدات  خالل  إليها  التوصل  تم  التي  والقرارات  األفكار  اسرتجع 

القوة  	 ومصادر  القوى  بني  تغيرياً  يتطلب  قد  بالكامل  اإليجابية  الرؤى  تحقيق  وأن  كبرية،  تكون  قد  املشكالت  بأن  اعرتف 
استخدام  ميكنهن  كيف  فعله.  ميكن  ما  عىل  الرتكيز  املشاركات  من  اطلب  لذلك  املشاركات.  تحكم  نطاق  عن  تخرج  التي 

التغيري؟ يف  للمساهمة  إيجايب  تغيري  إحداث  عىل  القوة 


