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اأواًل. كلمة �سكر وتقدير

العمل  لنحو 30 عامًا من  تتويجًا  الفّعالة«  التدريب  برامج  ال�سيا�سية من خالل  املراأة يف احلياة  »تعزيز م�ساركة  دليل  جاء 

الدوؤوب الذي قام به موظفو املعهد الدميقراطي الوطني و�رشكاوؤه، بالتعاون مع متطوعني وممولني، لتعزيز م�شاركة املراأة يف 

احلياة ال�شيا�شية. 

 مب�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية يف اإعداد هذا الدليل، مبن فيهن اآميي هاملن و�شوزان كامب 
ّ
وقد �شاهم فريق املعهد املعني

يف  اإ�شهامهما  جانب  اإىل  الأبحاث  اإجراء  مهمة  توّليتا  اللتان  ميوهلنبيك  واآلي�شون  هابرد  كارولني  م�شمونه؛  عتا 
ّ
و�ش اللتان 

اإعداده؛ و�شوزان مرخام التي اأ�رشفت على تنفيذ امل�رشوع من البداية اإىل النهاية. اأما غابريلال بورف�شكي واآنا جلوغورلك كانينغ 

و�شو غرابوف�شكي، فقد قمن مبراجعة م�شودة الدليل التدريبي، مزّودات اإياه بالتعليقات واملالحظات املفيدة. ل نن�شى اأي�شًا كّل 

من ريانون ديكليمونتيه واإميان قزي اللتني �شاعدتا يف جتميع عنا�رش الأبحاث اخلا�شة بالدليل، وحتليلها.

يتقّدم املعهد بال�شكر اإىل �رشكائه وامل�شاركني يف براجمه ال�شابقة مل�شاهمتهم القّيمة يف هذا امل�رشوع. كما يعرب عن امتنانه 

لأع�شاء برملانيني، وم�شاركني يف برامج تدريبية �شابقة، وقادة اأحزاب �شيا�شية ومنظمات مدنية، ومدربني حمليني ودوليني 

مل يبخلوا باأوقاتهم وخرباتهم اأثناء جل�شات جمموعات الرتكيز واملقابالت الفردية. فكان التزامهم بهذه الق�شية م�شدر اإلهام، 

ومالحظاتهم �رشورية لتبقى برامج املعهد التدريبية متجددة ومرتبطة بواقع احلال.

َرق العمل يف مكتب وا�شنطن العا�شمة واملكاتب امليدانية فقّدمت م�شاعدتها يف مرحلة اإجراء الأبحاث املتعلقة بالربنامج.  اأما فرِ

فزّودته تراي�شي كوك مبالحظات وافرة حول تطوير املبادئ التوجيهية ملجموعات الرتكيز، ون�شائح مفيدة حول اآلية اإجراء 

الأبحاث، وطريقة مقاربتها. وبدورها، اقرتحت ليندا �شتورن، مب�شاندة فريق الر�شد والتقييم والتعليم التابع بها، الو�شائل التي 

ت�شمح بتكييف اأداة حتليل القوى امليدانية لتلّبي حاجات الأبحاث. فكان مديرو احللقات التدريبية ي�شتندون اإىل حّد كبري على 

مناذج اأعّدها الفريق املذكور. ل بّد اأي�شًا من التنويه بالدور الفّعال الذي قام به العاملون يف مكتب وا�شنطن العا�شمة واملكاتب 

امليدانية املنت�رشة يف منطقة و�شط و�رشق اأوروبا، ومنطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، ومنطقة جنوب و�رشق اأفريقيا، يف 

اإطار اإعداد رحالت البحث امليدانية.

كما نخ�ّش بال�شكر عدداً كبرياً من املوظفني وال�رشكاء واملتطوعني الذين �شاهموا ب�شكل اأو باآخر يف اإعداد هذا الدليل وجناحه، 

مع خال�ش تقديرنا لالإر�شادات امل�شتمرة التي يقّدمها رئي�ش املعهد، كينيث وولك، ونائب الرئي�ش، ال�شيدة �شريي براين.

يف اخلتام، ل ي�شع املعهد اإل اأن يعرب عن تقديره الكبري للدعم الذي قّدمه ال�شندوق الوطني للدميقراطية لتمويل امل�رشوع.



ثانيًا. املقدمة

اإلتزام املعهد مببداأ م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية

باأّن  اإميانًا منه  التي يعّدها،  الربامج والن�شاطات  كة يف  الوطني بالعمل مع املراأة ك�رشيكة وم�شاررِ الدميقراطي  يلتزم املعهد 

اإتاحة الفر�ش املتكافئة اأمام م�شاركتها يف احلياة ال�شيا�شية وموؤ�ش�شات احلكم هو �رشوري لبناء النظام الدميقراطي وتر�شيخ 

دعائمه. 

على مدى ال�شنوات الثالثني املا�شية،  �شعى املعهد  اإىل تو�شيع 

وتفعيل دور املراأة يف احلياة ال�شيا�شية يف نحو 100 بلد، نظراً 

اإىل اأّن م�شاركتها ال�شيا�شية حتّقق مكا�شب ملمو�شة للدميقراطية، 

نذكر منها على �شبيل املثال ل احل�رش ال�شتجابة ب�شكل اأف�شل 

الأحزاب  التعاون بني خمتلف  وزيادة  املواطنني،  لحتياجات 

عدد  تزايد  فمع  امل�شتدام.  ال�شالم  دعائم  وتر�شيخ  والإثنيات، 

الن�شاء اللواتي ي�شغلن مواقع قيادية �شمن الأحزاب ال�شيا�شية، 

تلك  اأخذت  باأعداد هائلة،  الت�رشيعية  الهيئات  بع�شوية  ويفزن 

كالرعاية  اأولوياتها،  �شّلم  يف  معّينة  ق�شايا  تدرج  املوؤ�ش�شات 

ال�شحية وال�شوؤون التعليمية والقت�شادية التي توؤّثر على حياة 

املواطنني اليومية. كذلك، بّينت درا�شة �شملت 31 بلداً دميقراطيًا 

اأّن ان�شمام عدد اأكرب من الن�شاء اإىل الربملان، اأعطى موؤ�ش�شات 

احلكم جرعة اإ�شافية من ال�رشعية بني �شفوف الرجال والن�شاء 

على ال�شواء. لي�ش هذا وح�شب، بل �شهدت اأماكن ت�شبه تيمور ال�رشقية وكرواتيا واملغرب ودولة جنوب اأفريقيا، من حيث تنّوعها، 

عدد  ارتفاع  نتيجة  وحمايتهم،  الأولد  واإعانة  والإرث،  الأ�رشة،  وقانون  الأ�رشي،  والعنف  التمييز،  ملكافحة  قوانني  �شدور 

امل�رّشعات. ولكن، رغم التقّدم املحرز، ل تزال املراأة تعاين من �شوء التمثيل كناخبة، وزعيمة �شيا�شية، وم�شوؤولة منتَخبة. ففي 

العقد املن�رشم، �شّجل معدل متثيل املراأة يف الربملانات الوطنية على امل�شتوى العاملي ارتفاعًا تدريجيًا من 15 يف املئة يف 

، من دون اأن يبلغ حتى معدل 30 يف املئة املعياري، الذي غالبًا ما يعتربه 
2
 اإىل 20 يف املئة يف العام 2012 

1
العام 2002 

البع�ش م�شتوى التمثيل ال�رشوري لإحداث تغيريات على م�شتوى العمل الت�رشيعي، وال�شيا�شات، وال�شلوكيات. من هنا �رشورة 

اأن تكت�شب موؤ�ش�شات احلكم الدميقراطية �شفة متثيلية حقيقية لتتمّكن من تلبية متطلبات ناخبيها، واأن تكون املراأة �رشيكة 

يف عملية التنمية الدميقراطية، على قدم امل�شاواة مع الرجل، بح�شب اعرتاف املعهد، لأّن م�شاهمتها كنا�شطة وم�شوؤولة منتَخبة 

وناخبة ت�شّكل عن�رشاً حموريًا لبناء جمتمع قوي وحيوي. 

برامج املعهد الدميقراطي الوطني حول م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية 

منذ العام 1985، نّظم املعهد عدة برامج هادفة يف خمتلف اأقطار العامل لزيادة عدد القيادات املدنية والناخبات واملر�شحات 

وممثالت الأحزاب ال�شيا�شية والقيادات الن�شائية املنتخَبة، وتفعيل دورهن، والدعم ال�شعبي لهن، اإميانًا منه باأّن املوؤ�ش�شات 

»يف العامل املعا�رص، ال ي�سّكل متكني املراأة 

جمرد هدف، اإمنا حجر الزاوية للنمو الدميقراطي؛ 

وذلك الأّن املراأة تثري ق�سايا يتغا�سى عنها 

�س طاقتها مل�ساريع يتنا�ساها 
ّ

االآخرون، وتكر

االآخرون، وتتوا�سل مع ناخبني يهملهم 

االآخرون، فت�ساعد املجتمعات يف اإحراز التقّدم 

يف م�سريتها«.

-   مادلني اأولربايت، رئي�شة جمل�ش اإدارة املعهد 

الدميقراطي الوطني

 http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world231202.htm   
1

http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world300612.htm   
2
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ال�شيا�شي. ين�شط املعهد  الن�شاء يف العمل  اأكرب من  �شتزداد قدرًة على ال�شتجابة حلاجات جميع املواطنني كلما انخرط عدد 

د على اأّن %75  حاليًا يف اأكرث من 70 بلداً، حيث يطلق برامج معّدة خ�شي�شًا للمراأة، ويحر�ش على اإ�رشاكها يف كل برنامج؛ زرِ

تقريبًا من براجمه يف بلدان انت�شاره ُتعنى ب�شكل خا�ش مب�شاألة م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية. ف�شاًل عن ذلك، ي�شاعد 

املعهد املراأة يف احل�شول على الأدوات الالزمة للم�شاركة ب�شكل ناجح يف العملية ال�شيا�شية، بكل جوانبها. اإذاً ت�شعى برامج 

املراأة كقائدة  اإ�رشاك  اإىل  الأكرث عراقًة،  الدميقراطية  الأنظمة  اأو يف  بداأت تربز معاملها  التي  النا�شئة  البيئات  اإن يف  املعهد، 

ونا�شطة ومواطنة واعية يف الهيئات الت�رشيعية والأحزاب ال�شيا�شية ومنظمات املجتمع املدين. وكذلك تنجح يف اإ�شاعة بيئة 

متّكن املراأة من ح�شد الدعم لق�شايا ال�شيا�شة، والرت�شح ملنا�شب �شيا�شية، والفوز يف النتخابات، واإدارة احلكم بطريقة فّعالة، 

وتفعيل م�شاركتها يف كل مفا�شل احلياة املدنية وال�شيا�شية. 

قاد املعهد عدة مبادرات عاملية ترمي اإىل توثيق الروابط بني الن�شاء النا�شطات �شيا�شيًا، وم�شاعدتهن على ن�شج ال�شبكات عرب 

، بدعٍم من ال�شندوق الوطني للدميقراطية، 
3
املكان والزمان. فاأطلق يف العام 2003 مبادرة بعنوان »الفوز مب�شاركة املراأة«

جمعت نا�شطات بارزات يف املجال ال�شيا�شي من اأكرث من 27 بلداً لإعداد خطة عمل عاملية، وهي عبارة عن وثيقة تلّخ�ش 

املراأة كناخبة،  ال�شتمالة، من خالل تفعيل دور  لتو�شيع قدرتها على  ال�شيا�شية  الأحزاب  اإىل  جملة تو�شيات عملية موّجهة 

ومر�شحة، ونا�شطة حزبية، وم�شوؤولة منتخَبة. من جهة اأخرى، عقد املعهد �رشاكات مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، وهيئة 

الأمم املتحدة للمراأة، والحتاد الربملاين الدويل، واملعهد الدويل للدميقراطية وامل�شاعدة النتخابية، لإن�شاء املوقع الإلكرتوين 

، وهو اأ�شبه مب�شاحة عمل عرب الإنرتنت تلّبي حاجات امل�شوؤولني 
4
اخلا�ش ب�شبكة املعرفة الدولية للن�شاء النا�شطات يف ال�شيا�شة

املنتخبني، واملر�شحني، والأحزاب ال�شيا�شية، قادًة واأع�شاء، والباحثني، واأ�شحاب امل�شلحة املهتمني بالنهو�ش بدور املراأة 

يف عامل ال�شيا�شة. تتوافر موارد هذا املنتدى الإلكرتوين باللغات الإنكليزية، والإ�شبانية، والفرن�شية، والعربية.  

وقّدم  �شيا�شي،  الرت�شح ملن�شب  اإىل  ال�شاعيات  الن�شاء  من  الآلف  بتدريب ع�رشات  املعهد  قام  املن�رشمة،  الثالثة  العقود  يف 

�شيما يف  موؤ�ش�شاتية، ل  بعقبات  املوؤّهلة، ت�شطدم  املراأة  امراأة، حتى  لأّن كل  ن�شائية،  اأكرث من 2000 منظمة  الدعم جلهود 

الأنظمة الربملانية. فلت�شمن الفوز يف النتخابات، يجب اأوًل اأن يحظى تر�شيحها واإدراجها على لئحة احلزب باملوافقة، وهي 

اأقرانها الرجال. مل�شاعدة الأحزاب ال�شيا�شية على تفعيل م�شاركة املراأة �شمن �شفوفها، عقد املعهد  عملية يتحّكم بها عادًة 

�رشاكة مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي لإعداد دليل »متكني املراأة من اأجل اأحزاب �سيا�سية اأقوى، دليل املمار�سات اجليدة 

 ،2012 العام  يف  وال�شادر  مدرو�شة،  حالة   20 اإىل  امل�شتند  الدليل،  هذا  ي�شتعر�ش   .
5
للمراأة« ال�سيا�سية  بامل�ساركة  للنهو�س 

خطوات ملمو�شة تتخذها الأحزاب ال�شيا�شية للنهو�ش بدور املراأة يف احلياة ال�شيا�شية. كما يتناول ا�شرتاتيجيات قابلة للتطبيق 

يف خمتلف مراحل الدورة النتخابية التي يتمحور حولها، وعرب خمتلف الأدوار داخل الأحزاب، لت�شهيل انخراطها يف العمل 

ال�شيا�شي.

اإىل جانب تدريب املر�شحات، ي�شتخدم املعهد جمموعة وا�شعة من ال�شرتاتيجيات الرامية اإىل زيادة م�شاركة املراأة يف العملية 

د براجمه ق�شمًا للتدريب،  ال�شيا�شية، بكل جوانبها، م�شتغاًل قدرته على اجلمع بني جمموعات وطروحات خمتلفة. غالبًا ما ُتفررِ

كجزء من اجلهد الأو�شع الذي يبذله دعمًا لقيام اأنظمة �شيا�شة حا�شنة. فقد يعمل املعهد مع ن�شطاء يف املجتمع املدين لإطالع 

ال�شيا�شي، فيما ينّظم دورة تدريبية حول و�شائل املدافعة  املراأة على حقوقها املدنية، وحتفيزها على امل�شاركة يف امل�شار 

وبناء التحالفات؛ اأو ينّفذ برناجمًا ي�شاعد الأحزاب ال�شيا�شية على و�شع وتطبيق �شيا�شات تدعم اإ�رشاك املراأة يف مواقع هاّمة، 

يتعاون مع  اأو  تنظيم احلمالت؛  اأو  القيادة  تدريبية حول مهارات  دورة  اأي�شًا  املعهد  يقيم  قد  الرجل.  امل�شاواة مع  قدم  على 

http://www.ndi.org/WinWithWomen/GlobalActionPlan   
3
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م�شوؤولني منتخبني وحكوميني بهدف تعزيز قدرات الهيئات الت�رشيعية، واإبراز اأولويات املراأة يف ال�شيا�شة. اأما حت�شني القدرة 

على ال�شتجابة على امل�شتوى املحلي، فيجوز اأن ي�شتدعي منه تنظيم ور�ش عمل حول تقنيات التوا�شل اأو اإعداد املوازنة.

 

ن�ساأة واأهداف الدليل والوحدات التدريبية

 ،
6
اإىل تعزيز م�ساركة املراأة يف احلياة ال�سيا�سية« »الدميقراطية يف مواجهة التحديات: دليل  اأ�شدر املعهد   يف العام 2011، 

مل�شاعدة العاملني يف هذا احلقل على و�شع وتنفيذ برامج فّعالة قادرة على ا�شتقدام عدد اأكرب من الن�شاء اإىل موؤ�ش�شات احلكم 

وعامل ال�شيا�شة. ويدافع هذا الكتّيب، الذي يتمحور حول موا�شيع م�شاركة املواطنني والنتخابات والأحزاب ال�شيا�شية واإدارة 

احلكم، عن ق�شية تعزيز م�شاركة املراأة، مقّدمًا معلومات حول املمار�شات وال�شرتاتيجيات الآيلة لتحقيق هذا الهدف. يتناول 

اأو  البارزة، وكذلك قائمة عامة بالعوامل  اإ�شافية لكل حمور من املحاور  اأي�شًا درا�شة حالت، وقوائم مرجعية، ومطالعات 

املوارد  �شّح  نتيجة  الواقع  ولدت يف  الكتّيب  هذا  اإن�شاء  فكرة  وكانت  برنامج.  اأي  ت�شميم  عند  معاينتها  املطلوب  املقاربات 

التدريبية املتعلقة ببناء قدرة املراأة على امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية، مع اأّن هذا املو�شوع ي�شّكل يف كثري من الأحيان اأحد 

مكّونات الربامج املو�شى بها.

ر املعهد، ا�شتكماًل للدليل امُل�شار اإليه �شابقًا، اأن ين�شئ جمموعة مواد تدريبية لو�شعها يف متناول موظفيه واملنظمات 
ّ
ثم قر

امل�شتعَر�شة يف كتاب  اأف�شل املمار�شات واملقاربات  التدريبية يف  ع هذه املواد 
ّ
التي يعمل فيها. تتو�ش البلدان  ال�رشيكة يف 

للمراأة  املعّدة  التدريب  برامج  اإطار  يف  ُت�شتخَدم  اأدوات  جمموعة  �شمن  تكييفها  بعد  التحديات«،  مواجهة  يف  »الدميقراطية 

اأبحاثًا يف  اأجرى  قد  النتخابات، وع�شو حزبي، ومر�ّشحة، و�شاحبة من�شب. وكان املعهد  كناخبة، ونا�شطة، وم�شوؤولة يف 

ثماين دول من ثالث مناطق يف العامل، وهي األبانيا وكو�شوفو ومقدونيا و�رشبيا يف اآذار/مار�ش 2012، وكذلك يف الأردن 

وتون�ش واأوغندا وجنوب ال�شودان يف ت�رشين الأول/اأكتوبر 2012. ف�شاهمت هذه الأبحاث يف حتديد احلاجات التدريبية الأكرث 

اإحلاحًا بالن�شبة اإىل املراأة، واأف�شل ال�شبل لتعزيز قدراتها يف هذه املجالت وحت�شني م�شاركة الرجل، حر�شًا على اإف�شاح املجال 

اأمامها لتطبيق مهاراتها اجلديدة يف مواقع قيادية. الرجاء الّطالع على املبادئ التوجيهية ملجموعات الرتكيز، املّتبعة يف 

مرحلة الأبحاث �شمن امللحق )اأ(.

كيفية ا�ستخدام هذا الدليل والوحدات التدريبية  

برامج تدريب تطال  لإعداد  لكّن هذه املجموعة خم�ش�شة حتديداً  تدريبية،  اأعّد كتّيبات  اأن  الوطني  الدميقراطي  للمعهد  �شبق 

املراأة، تعزيزاً مل�شاركتها يف احلياة ال�شيا�شية.

تتاأّلف هذه املجموعة التدريبية من: 

الدليل التدريبي: ي�شتعر�ش اخلطوات الآيلة اإىل ت�شميم برنامج تدريب، وتنفيذه، وتقييمه؛

التي  العرو�ش  جانب  اإىل  املدرب،  اأدّلة  وتت�شّمن  معنّي،  مو�شوع  حول  تتمحور  اإلكرتونية  اأدوات  التدريبية:  الوحدات 

يقّدمها، واملطبوعات التي يوّزعها؛

العمل  يف  املراأة  م�شاركة  زيادة  اإىل  الهادفة  الأخرى  والربامج  التدريب  ت�شتكمل  التي  املعهد  موارد  اإ�سافية:  موارد 

ال�شيا�شي.

http://www.ndi.org/Democracy_and_the_Challenge_of_Change   
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مبراجعة  يقوم  اأن  ي�شتخدمها  من  بكل  يجدر  اجلميع،  متطلبات  مع  املواد  هذه  لتكييف  املبذولة  احلثيثة  املحاولت  رغم 

واملفاهيم  التمارين  ت�شعى  امل�شاركات.  لدى  اخلربة  وم�شتويات  البلد  ظروف  مع  يتالءم  مبا  وتعديلها  مل�شامينها،  معّمقة 

وال�شرتاتيجيات املدرجة يف هذا الدليل، كما الوحدات امللحقة بها، اإىل متكني املراأة من القيام بعمل نا�شط يف املجتمع املدين، 

والأحزاب ال�شيا�شية، والنتخابات، وموؤ�ش�شات احلكم. 

تت�شّمن كل وحدة تدريبية دليل املدرب الذي ُيطلع املدربني املحتملني على كل جل�شة تدريبية، ومتارين امل�شاركات، والعرو�ش، 

والن�رشات املعّدة للتوزيع، وا�شتمارات التقييم ملا قبل التدريب وبعده. ولال�شتفادة اأكرث من الوحدات التدريبية، بحيث ي�شهل 

على امل�شوؤولني عن تنفيذ الربامج تعديلها وتكييفها، جرى حفظ هذه املواد بو�شائل اإلكرتونية، عو�ش اإدراجها يف ا�شتمارة 

مطبوعة. اإّطلع على الن�شخة الإلكرتونية املحفوظة يف قر�ش مدمج يف ال�شفحة الأخرية من هذا الكتّيب. يت�شّمن هذا القر�ش 

ا�شتمارة وقائمة مرجعية حول التدريب �شمن منوذج ي�شاعد املدرب يف التح�شري لور�شة العمل وطريقة اإدارتها، وكذلك اأفكاراً 

حول تقنيات التن�شيط الهادفة اإىل تعزيز تعليم الكبار وجل�شات التدريب التفاعلية. كما يت�شّمن منوذج برنامج العمل بع�ش 

الأمثلة عن طريقة جتميع وحدات متنوعة للمالءمة بني ور�شة العمل والأهداف وامل�شاركات. اأما دليل املدرب املدرج يف كل 

وحدة فيعطي تعليمات اإ�شافية حول كيفية ا�شتخدام املواد ب�شكل فّعال.

يتمحور هذا الكتّيب حول مقاربة املعهد ملا ُيعرف بدورة حياة امل�رشوع، ت�شميمًا وتنفيذاً وتقييمًا، اإىل جانب تركيزه على 

برامج تدريب املراأة.

والتحديات  البلد،  ظروف  درا�شة  خالل  من  للحاجات،  م�شتجيبًا  تدريبيًا  برناجمًا  الق�شم  هذا  ي�شع  الربنامج:  ت�سميم 

اخلا�شة التي تواجهها املراأة النا�شطة �شيا�شيًا يف بلد معنّي. كما يت�شّمن اأهدافًا وا�شحة وقابلة للقيا�ش، مقرتحًا بع�ش 

الأن�شطة واملوارد الآيلة لتحقيقها.

تنفيذ الربنامج: يتناول هذا الق�شم طريقة تنظيم ور�ش عمل ناجحة من خالل حتديد الأهداف واإعداد برنامج عمل يلّبي 

الرتتيبات  اإدارة  واملواد؛  امل�شمون  ت�شميم  امل�شاركات؛  قدرات  وتقييم  اختيار  املدربني؛  اختيار وحت�شري  التطلعات؛ 

اللوج�شتية؛ والنخراط يف الأن�شطة الالحقة للحدث وجهود التوا�شل. 

العمل،  الأ�شا�شي، وتقييم ور�ش  اأدوات معّينة، كالتقييم  الربنامج باعتماد  الق�شم مفاعيل  الربنامج: يقي�ش هذه  تقييم 

وتقييم منت�شف املدة، ومناق�شات جمموعات الرتكيز.

من املفيد التعريف ببع�ش امل�شطلحات التي �شيتّم ا�شتخدامها على امتداد مراحل الربنامج، لأغرا�ش هذا الكتّيب. ي�شري »برنامج 

التدريب« اإىل برنامج كامل متكامل م�شّمم لبناء قدرات جمموعة معّينة، عن طريق التدّخل يف الغالب بعدة اأ�شكال كالتوجيه 

والإر�شاد، وور�ش العمل، وجل�شات ا�شت�شارية، وما اإليها؛ »التدريب« هو فعل اأو عملية اأو و�شيلة تلقني مهارة معّينة اأو مفهوم 

حمّدد. اأما »ور�شة العمل« فتدّل على ن�شاط قائم بذاته تتلّقى فيه امل�شاركات التدريب على مو�شوع واحد اأو عدة موا�شيع.  
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ثالثًا. ت�سميم الربنامج: اإعداد برامج تدريبية ت�ستجيب حلاجات املراأة

�سياق الربنامج

كلنا يقني باأّن م�شاركة املراأة يف العمل ال�شيا�شي مل تاأترِ من العدم؛ بل هي توؤّثر على عدة عوامل �شمن البيئة املعنّية، كما 

اأ�شباب  عدة  عن  رمبا  وناجتة  متنوعة،  فهي  العام  ال�شاأن  يف  الكاملة  م�شاركتها  دون  حتول  التي  العقبات  لكّن  بها.  تتاأّثر 

ثقافية واجتماعية، والبنية ال�شيا�شية التقليدية، و�شعوبة احل�شول على املوارد، والت�رشيعات التمييزية، واملعوقات التعليمية 

ال�شيا�شية  املراأة يف احلياة  توؤّثر على م�شاركة  التي  الظروف  ب�شبب نوع اجلن�ش. ومّلا كانت  والقت�شادية، والعنف املرتَكب 

معّقدة، ومرتبطة حتديداً بالبلد اأو املنطقة، يف اأغلب الأحيان، فمن الأوفق تعديل املقاربة املعتَمدة مبا يتالءم مع الظروف التي 

حتيط بالربنامج، وكذلك باحلاجات والفر�ش املتاحة عند تنفيذه. 

ي�شّكل التحليل على اأ�شا�ش النوع الجتماعي خطوة هامة لفهم ظروف الربنامج. فتكون مرحلة الت�شميم فر�شة موؤاتية جلمع 

معلومات حول اأوجه الختالف بني الرجل واملراأة، من حيث التجارب والأدوار والحتياجات والأولويات، وذلك بهدف اإعداد 

برامج غايتها تلبية الحتياجات وال�شتجابة للتطلعات، مبا يتالءم والظروف املحلية. من هنا �رشورة التعاون ب�شكل وثيق 

مع ال�رشكاء، من اأجل فهم الظروف ال�شيا�شية التي يعملون فيها، والتحديات املاثلة اأمامهم، اإ�شافًة اإىل احللول املمكنة التي 

ير�شدها املجتمع املحلي. فت�شّكل هذه اخلطوة منطلقًا اأ�شا�شيًا لتحديد الفر�ش املتاحة اأمام م�شاركة املراأة يف املواقع القيادية 

ودوائر �شنع القرار. 

يتناول دليل  »الدميقراطية يف مواجهة التحديات« اعتبارات اأ�شا�شية يجب معاينتها يف مرحلة ت�شميم الربنامج، مبا فيها تاريخ 

امل�شاركة املدنية وال�شيا�شية يف البلد، والبيئة ال�شيا�شية ال�شائدة، وو�شع م�شاركة املراأة. اإّطلع على جزء من هذه العتبارات 

يف امللحق )ب( )»اأ�شئلة تو�شيحية لأ�شحاب امل�شلحة«(. وهي معلومات جتمعها من ا�شتمارات التقييم، وا�شتطالعات الراأي 

الأ�شا�شية، وجمموعات الرتكيز، ور�شم خريطة املجتمع املحلي، وعدة اأدوات بحث اأخرى. لهذه الغاية، يجدر بك مراجعة الوثائق 

التاأ�شي�شية، كد�شتور البالد، وتقييم اأو�شاع موؤ�ش�شات احلكم كال�شلطتني الت�رشيعية والتنفيذية، وكذلك ال�شلطات دون الوطنية اأو 

املحلية، والّطالع اأي�شًا على اأو�شاع املجتمع املدين ب�شكل عام، وم�شتوى العمل النا�شط لدى الن�شاء بوجه خا�ش. 

امل�شاركات،  اختيار  عملية  وتوجيه  التدريب،  لربنامج  املوؤاتية  العمل  واآلية  املوا�شيع  حتديد  يف  املعلومات  هذه  ت�شاعدك 

الأفكار  من  الت�شميم  مرحلة  يف  اأي�شًا  وت�شتنري  اأخرى.  منظمات  بها  تقوم  منها  طائل  ل  متكررة  جهود  اأي  عن  والبتعاد 

يربز التحليل على اأ�صا�س النوع االجتماعي يف اإطار عام الفر�س والقيود املاثلة اأمام اأن�سطة الربنامج املرتكزة بنوع 

خا�س على العالقات بني املراأة والرجل. ال �سّك اأّن حتليل املعلومات املتوافرة حول دور كل منهما يف املجتمع، 

والعالقة املرتابطة بينهما، واإمكانية احل�سول على املوارد، وم�ساركتهما الن�سبية، وقدراتهما، يعطي فكرة اأ�سا�سية 

�رصورية الإعداد ال�سيا�سات والربامج وامل�ساريع التي تر�سد وتلّبي حاجات املراأة والرجل، على اختالفها. وبالتايل، 

فاإّن هذا التحليل ي�سّكل جزءاً ال يتجّزاأ من عملية اإعداد اأي برنامج، لتحديد ق�سايا اجلن�سني االأ�سا�سية املفرو�س 

مراعاتها يف ت�سميمه وتطبيقه. 

http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/gender/gender_analysis.html
http://portal.unesco.org/en/files/11483/10649049699Definitions.doc/Definitions.doc
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القّيمة التي ت�شتمدها من تعاطيك مع منظمات املجتمع املدين لتفهم جناحاتها املا�شية، وكذلك حتدياتها احلالية واأهدافها 

امل�شتقبلية. 

اإمكانية جمع  يحدد مدى  اأو  املعلومات،  املعتمدة جلمع  الو�شائل  يوؤّثر على  قد  املتوافرة  املوارد  اأّن حجم  اإىل  التنبيه  يجدر 

املعلومات اأو ا�شتحالتها. ولكن، ُيخ�شى، عند اإهمال هذه اخلطوة، اأن تبني برناجمك التدريبي على حتاليل اأو فر�شيات فقدت 

�شالحيتها، مما يوؤّدي بالطبع اإىل اإغفال الأ�شباب العميقة لنعدام امل�شاواة، اأو الهتمام بق�شايا ل تندرج يف مقدمة الأولويات، 

اأو، الأ�شواأ من ذلك، الإ�شهام يف تعزيز التحديات اأو تفاقمها عن غري ق�شد. من هنا يتبنّي اأّن الربامج التدريبية الأكرث فعالية هي 

التي تتمحور حول ق�شايا اأ�شا�شية مرتبطة بالظروف الراهنة.

حتليل اأ�سحاب امل�سلحة

اأ�شحاب امل�شلحة هم الرجال والن�شاء الذين يتاأّثرون بامل�رشوع املحتمل وما ينتج عنه، اأو يوؤّثرون عليه. ت�شمل هذه الفئة، على 

�شبيل التعداد ل احل�رش، امل�شاركني ومنّظمي الربامج واأ�شحاب القرار واملانحني. يحدد هذا التحليل اأبرز اأ�شحاب امل�شلحة، 

وكذلك جميع الأ�شخا�ش املعنيني بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة بالق�شية التي يطرحها الربنامج. من الأهمية مبكان حتديد 

التعاون  ومدى  ال�شلطة  ممار�شة  حيث  من  بينهم  القائمة  العالقات  ودرا�شة  واهتماماتهم،  امل�شلحة  اأ�شحاب  خمتلف  اأدوار 

. ول تن�َش اأن تت�شاور مع م�شاركني �شابقني ميكنهم اأن يزّودوك باآراء فريدة خالل مرحلتي 
7
وت�شارب امل�شالح يف ما بينهم

التحليل وت�شميم الربنامج؛ لأّن الإ�شتلهام من تعليقاتهم ومالحظاتهم قد يقود اإىل تو�شيع جمالت امل�شاركة. 

امل�شلحة  اأ�شحاب  برنامج، حّدد  اأي  اإىل ت�شميم  تبادر  اأن  لذا، وقبل  �شلبًا.  اأو  اإيجابًا  امل�رشوع  امل�شلحة على  اأ�شحاب  يوؤّثر 

املعنيني به، معّينًا متى واأين قد يتفاعلون مع امل�رشوع، واأف�شل ال�شبل لإ�رشاكهم. 

قد ي�شّم �شجل املقابالت مع اأبرز اأ�شحاب امل�شلحة اأع�شاء وقياديني حزبيني، م�شوؤولني حكوميني وطنيني واإقليميني وحمليني، 

وممثلي املجتمع املدين، و�شحافيني، واأكادمييني، و�شواهم. لذا، حّدد الأطراف املعنيني، اإن كم�شاهمني يف امل�شكلة اأو كجزء من 

احلل، وكذلك الدور الذي ي�شطلع به كل منهم �شمن هيكلية ال�شلطة. راجع امللحق )ب( لالطالع على اأ�شئلة منوذجية م�شتمدة من 

دليل  »الدميقراطية يف مواجهة التحديات«لأغرا�ش املقابالت مع اأ�شحاب امل�شلحة، علمًا اأّن هذه املقابالت ت�شتهدف خمتلف 

املجالت واملوا�شيع، مبا فيها م�شاركة املواطنني، والنتخابات، والعملية ال�شيا�شية. 

قد يكون من املفيد اأن تن�شئ جلنة لأ�شحاب امل�شلحة، تتمّثل فيها املجموعات التي �شتفيد من الربنامج، اأو ت�شارك فيه، علمًا 

اأّن هذا الأمر يبقى رهنًا بطبيعة الربنامج. ت�رشك هذه املقاربة ب�شكل بّناء اأ�شحاب امل�شلحة وال�رشكاء منذ بداية الربنامج، 

وتتيح ا�شتدرار اأفكار جديدة واحلفاظ على عالقات اإيجابية.  

حتليل امل�ساكل

كتحديد  معاجلتها،  املطلوب  الق�شايا  عن  ال�شورة  �شتتك�ّشف  امل�شلحة،  اأ�شحاب  وحتليل  العامة  الظروف  تقييم  اإجناز  فور 

النخراط  اأو  حزبها،  �شمن  قيادية  مواقع  تبّواأ  من  ومتنعها  املنتَخبة  املنا�شب  اإىل  الو�شول  من  املراأة  تعوق  التي  العوامل 

فعليًا يف املجتمع املدين. واإذ تتنّوع التحديات التي تواجهها املراأة، ل �شيما العوائق التي تقف يف وجه م�شاركتها يف احلياة 

   اإح�شل على توجيهات اإ�شافية حول حتليل اأ�شحاب امل�شلحة من امل�شدر:
7

http://www.epu.gov.my/c/document_library/get_file?p_l_id=10127&folderId=20724&name=DLFE-7901.pdf 
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ال�شيا�شية، يدر�ش هذا التحليل اأوجه الختالف بني م�شاكل املراأة يف الريف ومثيلتها يف املدينة، اأو يقارن بني م�شاكل ال�شابة 

والأكرب �شّنًا، اأو م�شاكل املراأة الرثية والأفقر حاًل. يتناول هذا التحليل اأي�شًا عوامل اجتماعية-ثقافية اأخرى تتعلق بالنوع 

الجتماعي، كالنتماء الإثني والديني.

ي عن املعوقات التي حتول دون حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني وم�شاركة املراأة م�شاركة كاملة يف 
ّ
قّيم الإطار القانوين للتحر

احلياة ال�شيا�شية. يقوم هذا التحليل بالتق�شي عن طريقة عمل �شلطات احلكم واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية، وحتديد هموم ال�شيا�شات 

على  احل�شول  يف  ت�شاعد  اأن  املحلية  املجموعات  باإمكان  عام.  ب�شكل  املواطنون  كما  املراأة،  تواجهها  التي  اإحلاحًا  الأكرث 

معلومات عن ال�شلطتني الت�رشيعية والتنفيذية، ويف املقابل، التعبري عن راأيها يف ق�شايا احلكم املحلي. فمن �شاأن موؤ�ش�شات 

، وكذلك ا�شتطالعات الراأي، 
8
احلكم وتقارير الدول وتقارير الظل املرفوعة اإىل اللجنة املعنية بالق�شاء على التمييز �شد املراأة

اأن توّفر معلومات عن التحديات اخلا�شة التي تعرقل م�شاركة املراأة يف العمل ال�شيا�شي.  

تقّدم الأداة امل�شماة حتليل القوى امليدانية اإطاراً عامًا لدرا�شة العوامل )القوى( التي توؤّثر على الو�شع. ل �شيء مينع من ا�شتخدامه يف 

هذا املجال لتحديد قوى معّينة اإما تعّزز م�شاركة املراأة اأو تقف حاجزاً يف وجهها. ول تن�َش، يف معر�ش التحاليل التي جتريها بحثًا 

عن معلومات عن اأ�شحاب امل�شلحة، اأن تدر�ش مدى قدرة الربنامج التدريبي على معاجلة هذه امل�شاكل والتاأثري على �شلوكيات 

د �شياغة النتائج املرجّوة على �شوء املعلومات التي حت�شل عليها. من  الأطراف املعنيني، وال�شبل الآيلة اإىل حتقيق ذلك. ثم اأعرِ

ال�رشوري اأن ي�شعى ت�شميم الربنامج اإىل حتقيق الأهداف املن�شودة، على اأن ياأخذ بعني العتبار اجلهود التي يبذلها اأطراف اآخرون 

حتقيقًا للغايات ذاتها. الرجاء الطالع على امللحق )ج( للح�شول على مزيد من املعلومات حول حتليل القوى امليدانية. 

حتديد اأهداف الربنامج واملوؤ�رشات الذكية

لة حول الأطراف املعنيني  كما اأ�رشنا �شابقًا، يجب ا�شتخال�ش اأهداف برنامج التدريب من حتليل الأبحاث واملعلومات املح�شّ

. لذا من الأوفق اأن 
9
بظرف معنّي. يتّم تعريف الهدف على اأنه »بيان عن الظرف اأو الو�شع الذي يتوّقع ال�شخ�ش اأن ي�شل اإليه«

اأن تكون الأهداف مرتبطة مبا ميكن  اأما على �شعيد التدريب، فال بّد من  يكون واقعيًا، قاباًل للقيا�ش، وحمدداً مبهلة زمنية. 

الربنامج  اأهداف  حتديد  على  رّكز  لذا،  اأهدافه.  جممل  تدعيم  يف  ت�شاهم  واأن  التدريب،  لربنامج  الزمني  الإطار  �شمن  اإجنازه 

اإمكانية  اأدر�ش  العامة،  الأهداف  وانطالقًا من هذه  والأ�شمل.  الأعّم  البلد  اأهداف  النظر يف كيفية مالءمتها مع  بعد  اخلا�شة، 

اإ�رشاك برامج من نوع اآخر اإذا كانت اأكرث فعالية اأو �رشورية ل�شتكمال برنامج التدريب.

 بك اأي�شًا اأن تدرج يف ت�شميم الربنامج املقرتح خطًة لر�شد �شري التدريب وتقييم نتائجه، مع احلر�ش على اأن حتدد هذه 
ٌ
جدير

اخلطة، موؤ�رشات لقيا�ش العالقة املنطقية القائمة بني اآليات عمل الربنامج والنتائج املن�شودة، عند اعتماد اإطار النتائج. وعند 

حتديد الأهداف واملوؤ�رشات، تذّكر اأّن الأهداف، من حيث تعريفها، هي النتائج التي �شيحّققها امل�رشوع عند انتهائه، واملوؤ�رشات 

اأي حمددة، قابلة  املوؤ�رشات  ذكية،  اأن تكون هذه  التغيري. يجب  تقي�ش حجم  التي  الكمية  اأو  النوعية  املتغرّية  العنا�رش  هي 

 .
10

للقيا�ش، ممكن حتقيقها، مرتبطة بواقع احلال، وحمددة زمنيًا

   راجع امل�شدر http://www.iwraw-ap.org/using_cedaw/sr_guidelines.htm لالطالع على املبادئ التوجيهية حول تقارير الظل/التقارير 
8

البديلة للجنة املعنية بالق�شاء على التمييز �شد املراأة، وكذلك امل�شدر http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm للح�شول 

على معلومات عن تقارير احلكومات.

U.S. Department of State، Monitoring and Evaluation Plan Primer for DRL Grantees، http://www.state.gov/doc -U:راجع امل�شدر   
9

ments/organization/138430.pdf
http://www.iom.edu/About-IOM/Making-a-Difference/Community-Outreach/~/media/Files/About%20 : راجع امل�شدر   

10

the%20IOM/SmartBites/Planning/P1%20SMART%20Objectives.ashx

8



اإ�رشاك الرجل وتعزيز ال�سعور بامللكية

التدريبي للمراأة. لكّن قادة املنظمات، ل �شيما  اإعداد الربنامج  اأ�شا�شية خالل مرحلة  القادة خطوة  ي�شّكل احل�شول على دعم 

اأولئك الذين يراأ�شون اأحزابًا �شيا�شية اأو هيئات مدنية، غري مهتمة بق�شايا املراأة، قد يدعمون على الأرجح فكرة تعزيز م�شاركة 

املراأة، اإمنا يوؤمنون باأن ملجموعاتهم اأولويات اأخرى اأكرث اإحلاحًا. يف معر�ش الأبحاث التي جرت لأغرا�ش هذا الكتّيب، لحظ 

هوؤلء القادة اأنهم ميلكون قدرات حمدودة لتوفري التدريب اإىل الن�شاء الأع�شاء يف منظماتهم، لكنهم اأبدوا رغبتهم يف الإفادة 

من الفر�ش التي متنحها منظمات خارجية، كاملعهد الدميقراطي الوطني. كذلك، بّينت هذه الأبحاث اأّن قادة ُكرُثاً، ومن دون 

اأن يعار�شوا بال�رشورة اأهمية م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية، مل يقتنعوا كليًا باملنافع الناجمة عن اإقبال عدد كبري من 

بات واملتمّكنات على العمل ال�شيا�شي اأو، بكل ب�شاطة، ل يرّحبون بالتحديات املحتملة النا�شئة عن هذا الواقع.  
ّ
الن�شاء املدر

من ال�رشوري اأن ت�شمن برامج التدريب املخ�ش�شة للمراأة، واإن كان م�شريها النجاح، التزام قادة املنظمات مبنح املراأة فر�شة 

ال�شتفادة من مهاراتها املتك�شبة حديثًا، اأي ال�شماح لها بتويل منا�شب قيادية. لكّن ت�رشيع هذا الباب قد ي�شّكل حتديًا حتى 

بالن�شبة اإىل املنظمات املهتمة ب�شوؤون املراأة، اإذ قد تبدي قياداتها الن�شائية حتفظًا حيال اإ�رشاك نظرياتهن الأقل خربة، و/اأو 

الأ�شغر �شّنًا. لذا، ل تهمل العمل مع قادة مدنيني اأو حزبيني من اأجل حتديد متطلباتهم، وترتيب اأولوياتهم، بحيث ياأتي التدريب 

ب مهارات �رشورية 
ّ
تك�ش املراأة على  تدريب  اأّن  الذاتية. هذا ف�شاًل عن  اأو م�شاحلهم  مرتبطًا مبا�رشة مع حاجاتهم اخلا�شة 

للمنظمة اأو احلزب، تعّزز النظرة اإليها على الأرجح كعن�رش فاعل ورئي�شي ي�شاعد الهيئتني املذكورتني يف احلفاظ على قدرتهما 

التناف�شية اأو الإنتاجية.

جرى  الذين  وال�شيا�شيني  املدنيني  القادة  بزيارة  جمدداً  قم  معاجلتها،  و�شبل  بامل�شاكل  اأولية  قائمة  اإعداد  من  النتهاء  بعد 

الت�شاور معهم يف مرحلتي حتليل اأ�شحاب امل�شلحة وحتليل امل�شاكل، �شعيًا اإىل احل�شول على دعمهم، والوقوف على اآرائهم. 

ي�شّم هوؤلء القادة على الأرجح رجاًل يكون دورهم حموريًا لإجناح الربنامج، ما مل ي�شتهدف هذا الأخري جمموعة ن�شاء. لذا، 

اأ�رشكهم ب�شكل فّعال لتفهم كيف يقّيمون مدى ارتباط الربنامج املقرتح بالق�شية املطروحة، ومدى ا�شتعدادهم لتقدمي كامل 

دعمهم وتعاونهم.

لإقناع القيادات بفوائد الربنامج، اأدر�ش اأي�شًا اإمكانية اأن تتبادل معهم البيانات ذات ال�شلة التي ا�شتح�شلت عليها من اأبحاث 

اأجريتها حول املنافع الناجمة عن م�شاركة املراأة. )راجع امللحق )د(: »ما احلاجة اإىل املراأة«؟(. ل تن�َش اأن ت�شيغ حججك على 

قيا�ش م�شالح كل منظمة، اإذ ل تبدو احلجة القائلة باأّن م�شاواة املراأة والرجل هي حق من حقوق الإن�شان مقنعة يف بع�ش 

امل�شتوى  على  وازدهاراً  اأمانًا  اأكرث  هو  والإن�شاف،  امل�شاواة  مبداأي  يراعي  الذي  املجتمع  باأّن  القائلة  احلجة  بقدر  احلالت 

ي�شّكل دومًا  ال�شخ�شية  ا�شتح�شار امل�شلحة  اأّن  املراأة. ناهيك عن  التمييز �شد  اأ�شكال  الذي ميار�ش  القت�شادي من املجتمع 

حجة مقنعة. ل �شّك اأّن املنطق الذي يربط فوز الأحزاب ال�شيا�شية بعدد اأكرب من املقاعد، يف حال تر�شيح املزيد من املر�شحات 

اأو ا�شتهداف الناخبات، �شي�شتهوي قادتها الذين يعملون بدافع ا�شتمالة الأ�شوات. لكّن اآخرين قد يكونوا اأكرث اقتناعًا ب�رشورة 

الإيفاء باملوجبات واللتزامات الوطنية والإقليمية والدولية، كتلك املحددة يف الأهداف الإمنائية لالألفية اأو اللجنة املعنية 

بالق�شاء على التمييز �شد املراأة.

يوؤّدي فريق العمل دوراً حموريًا يف اإعداد برنامج ي�شاهم يف تلبية اأولويات احلزب واملنظمة. لذا، فاحر�ش على الت�شاور مع 

قادة املنظمة ب�شاأن ت�شميم هذا الربنامج بالذات، وا�شتعلم منهم عن تقييمهم حلاجات املراأة يف جمال التدريب، طالبًا منهم 

امل�شاعدة ب�شكل خا�ش يف حتديدرِ املهارات واملوؤّهالت وال�شلوكيات الالزمة للمراأة من اأجل اأن حتافظ على قدراتها التناف�شية 

على ال�شاحة ال�شيا�شية، ويف املقابل، اإبرازرِ تلك التي تفتقر اإليها اإىل حّد كبري يف الوقت احلا�رش. كما يحّدد هوؤلء القادة اأي�شًا 

 يف م�شلحة احلزب اأو املنظمة ككل. ل �شري
ّ
 احلاجة اإىل تدريب اإ�شايف، واأنواع التدريب التي ت�شب

ّ
الن�شاء اللواتي هن باأم�ش
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 بالطبع من اأن ت�شارك القادة باملعلومات التي تطلب احل�شول 

الكفاءات  واأنواع  الربنامج،  تفا�شيل  على  ُتطلرِعهم  واأن  عليها، 

ولكن،  التدريب.  نهاية  يف  اكت�شابها  كات  امل�شاررِ تتوّقع  التي 

غالبًا ما ُيهَمل هذا اجلانب املتعلق بتبادل املعلومات، فت�شيع 

ي�شاعد  قد  نحٍو  على  مفتوحة  التوا�شل  خطوط  اإبقاء  فر�ش 

امل�شاركات لحقًا يف احل�شول على التدريب والتقدير.  

حتديد الن�ساطات املنا�سبة واملوارد ال�رشورية

ما الداعي لتنظيم برامج تدريبية؟

املعهد  �رشكاء  من  الورادة  واملالحظات  التعليقات  من  يتبنّي 

الدميقراطي الوطني، ومن تقييمهم، اأّن املراأة ا�شتفادت من برامج 

العملية،  التوا�شل  مبهارات  زّودتها  اإذ  نّظمها،  التي  التدريب 

التي �شاهمت بدورها  الإعالم،  كاخلطابة والعالقة مع و�شائل 

مواجهة  على  وقدرتها  بنف�شها،  واعتزازها  ثقتها  تعزيز  يف 

كات  امل�شاررِ باتت  الربامج،  هذه  وبف�شل  امل�شتجدة.  التحديات 

اأكرث تفّهمًا حلاجة املراأة اإىل اأن تكون �رشيكة يف عملية التنمية 

الدميقراطية، على قدم امل�شاواة مع الرجل، ولفكرة اإقامة رابط 

اأغلب  يف  اأّدى  مّما  ال�شيا�شي،  والعمل  الجتماعي  النوع  بني 

الأحيان اإىل قيام جهود للمدافعة عن زيادة م�شاركة املراأة يف 

احلياة العامة وال�شيا�شية. 

اإعتادت املراأة يف معظم الأحيان اأن تخ�شع للتدريب طمعًا يف احل�شول على منا�شب قيادية، والتاأثري على �شنع القرار، وتغيري 

اأي�شًا لأحزابهن  كات  اأظهرت امل�شاررِ النفوذ داخل منظمتها.  ال�شابق من مواقع  ا�شتبعادها يف  الذي كان �شبب  القائم  الو�شع 

تدريجي يف م�شمار عملهن،  ب�شكل  املكت�شبة حديثًا  املفاهيم  تطبيق  مثاًل، من خالل  التدريب  برامج  من  امل�شتمّدة  املنافع 

اإىل دار، تخّولهن ن�رش الوعي بني الناخبني وح�شد دعمهم. فقد �شاعدتهن هذه الربامج يف  كتنظيم حمالت بالطواف من دار 

بروابط  امل�شاركات  نّوهت  كذلك  منا�شبهن.  ت�شّلم  بعد  �شوؤونهن  واإدارة  ناجحة،  حمالت  لتنظيم  الالزمة  املهارات  اكت�شاب 

ال�شداقة التي اأقْمَنها يف معر�ش هذه الربامج، ل �شيما تلك التي جمعتهن عدة مرات، و�شاهمت يف توطيد العالقات وتبادل 

املعارف والقيام بتحركات، وهي ثالثية ترمز اإىل املقومات القيادية القّيمة.   

اإتقان فّن العمل مع عدة اأحزاب يف مقدونيا

يف الفرتة التي �سبقت انتخابات 2006 الربملانية يف مقدونيا، نّظم املعهد الدميقراطي الوطني برناجمًا تدريبيًا 

مكّثفًا ملجموعة حمورية من الن�ساء االأع�ساء يف اأبرز االأحزاب ال�سيا�سية النا�سطة يف البلد. �رصعان ما توّطدت 

ت هذه العالقات اإىل 
ّ

العالقات بني امل�ساركات القادمات من اأحزاب متناف�سة، بعد اأن كّن ميانعن العمل �سويًة، وا�ستمر

ما بعد انتهاء الربنامج، حمّققة تاأثرياً عميقًا. فرغم طبيعة احلياة ال�سيا�سية، املطبوعة بخالفات حادًة بني االأحزاب، 

قررت امل�ساركات اللواتي فزن بع�سوية الربملان الحقًا، و�سع خالفاتهن جانبًا من اأجل اإجناح جهودهن الرامية اإىل 

تفعيل القانون الذي يحّدد نظام الكوتا مل�ساركة املراأة يف االنتخابات.

»عندما كنت زميلة، ما كانوا ]اأع�ساء الربملان[ 

يعرفون متامًا طبيعة عملنا. كنا نخ�سع 

للتدريب، ولكنهم ما كانوا م�ستعدين الأن يتلقوا 

م�ساعدة من الزميالت ومنا بح�سب تدريبنا. هم 

بهم ويعلِمهم مبا 
ّ

اأي�سًا كانوا بحاجة اإىل من يدر

نفعل!«

كة يف تدريب -   م�شاررِ

»الحظت �سمن منطقتي اأّن الن�ساء االأع�ساء يف 

احلزب، اللواتي �ساركن يف عدة حلقات تدريبية، 

ازدادت قدرتهن على التعبري عن اآرائهن بكل 

و�سوح، وثقتهن باأنف�سهن. ال بل يذكرن اأحيانًا 

اأنهن اأ�سبحن اأكرث اإملامًا بق�سية اأو مو�سوع 

معنّي بف�سل التدريب الذي تلّقينه من املعهد 

الدميقراطي الوطني«.

-   ع�شو يف الربملان
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ن�صاطات ت�صتكمل البامج التدريبية

ل ي�شّكل التدريب املقاربة الوحيدة املتاحة لتلبية احتياجات امل�شاركات اأو حتقيق اأهداف الربنامج. فال مانع، عند القت�شاء، 

من درا�شة اإمكانية تقدمي امل�شاعدة التقنية حتت اأ�شكال اأخرى، مبا فيها برامج الإر�شاد والتدريب الداخلي. كما تطلرِع الربامج 

والبحث  اجلمهور  مع  التخاطب  كاأ�شول  ال�شيا�شية،  املهارات  من  وا�شعة  مروحة  على  امل�شاركات  مثاًل،  والنوادي،  احلوارية 

و�شياغة الر�شالة، �شمن �شياق ق�شايا معّينة ت�شغل اهتمام البلد يف كثري من الأحيان. وحيثما يتوافر التمويل، ل �شري من 

اأخرى، مل�شاعدة املراأة يف تو�شيع معرفتها  الثنائي مع زمالء يف بلدان  التبادل  اأن تفّكر يف تنظيم جولت درا�شية وت�شهيل 

مبوا�شيع معّينة كجل�شات ال�شتماع الربملانية وتعميم مراعاة النوع الجتماعي. متيل امل�شاركات خ�شو�شًا اإىل تبادل الآراء 

اأّن ن�شاء  ُيذَكر، على �شبيل املثال  والتجارب مع قرينات، جتمعهن بهن عالقات مبا�رشة وتفاهمات قد حتّقق نتائج مذهلة. 

اأع�شاء يف برملان مقدونيا طرحن قانونًا حول تكافوؤ الفر�ش، وكان الأول من نوعه يف املنطقة، عقب زيارات اأجرْيَنها اإىل 

تو�شيع  يرّكز على  املوؤ�ش�شة  تدريبي داخل  برنامج  اأي  التجريبي  التعّلم  النوع من  اإذاً، يكمل هذا  ا�شكندنافية.  برملانات دول 

املعارف اأكرث من بناء املهارات.

 11
ت�صميم الن�صاطات املوافقة الأهداف التعليم

التعليمية،  باأهدافه  تقّيد  الربنامج،  ت�شميم  مراحل  جميع  يف 

ُيفرَت�ش  التي  واملهارات  املعارف  يتبّنى  الذي  بالبيان  اأي 

فتكون  التدريب.  اإمتام  بعد  واإظهارها  اكت�شابها  بامل�شاركات 

برنامج  تفا�شيل  ل�شياغة  انطالق  نقطة  مبثابة  النهاية  نقطة 

معاينة  اأي�شًا  تن�َش  ل  التعليمية.  اأهدافه  اأ�شا�ش  على  التدريب 

هذه  تتمحور  هل  الربنامج.  مع  تالوؤمًا  الأكرث  التعليم  و�شائل 

اأو  املعرفة،  تو�شيع  اأو  اكت�شاب مهارات جديدة،  الأهداف حول 

الأفعال/املعارف/ وما  امل�شاركات،  من  ال�شلوكيات؟  تغيري 

يقودهن  وكيف  اإثارتها،  اإىل  الربنامج  ي�شعى  التي  امل�شاعر 

التدريب نحو هذا الهدف؟

اإليك يف ما يلي بع�ش القرتاحات لتحديد مقاربة وا�شحة عند ت�شميم برنامج التدريب، واإعداد مناهجه:

اإكت�ساب مهارات جديدة: عند تلقني مهارة جديدة، ينبغي اأن يرّكز املنهج التدريبي حول اآليات التطبيق العملية، واإف�شاح 

ب على ا�شتخدامها من خالل التمارين، والعرو�ش، واملحاكاة، وما اإليها.
ّ
الوقت اأمام امل�شاركات للتدر

اآليات التعليم متارين الع�شف  اأن ت�شمل  تو�سيع املعرفة: مل�شاعدة امل�شاركات على اكت�شاف حمتويات جديدة، ينبغي 

الذهني، ومعاجلة امل�شاكل، واألعاب لختبار املعرفة )كمطابقة الكلمات(، ودرا�شة احلالت.

التعّلم باملمار�شة والتطبيق؛ حيث  اأي  التجريبي،  التعليم  ال�شلوكيات بف�شل  ال�سلوكيات: غالبًا ما يتحّقق تغيري  تغيري 

تفهم امل�شاركات بالدرجة الأوىل اأهمية اإحداث تغيري يف املواقف اأو ال�شلوكيات. ت�شمل هذه التقنيات املحاكاة، واإعداد 

ال�شيناريوهات، ومتثيل الأدوار.

 .InsideNGO  »واإن�شايد اإن جي اأو Mango »هذه املفاهيم م�شتمّدة من مواد تدريبية اأعّدتها منظمتا »مانغو   
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»�سّكل ا�ستقدام جمموعة من كرواتيا نقطة 

حتّول بالن�سبة اإىل منظمة يف مونتينيغرو، حيث 

تناق�س الطرفان يف مو�سوع تطوير القدرات 

التنظيمية. ف�ساعدت املجموعة فريق املنظمة 

يف اإعداد اأول م�رصوع له. وقامت بني الفريقني 

عالقات هدفها االإر�ساد والتوجيه.

-   موظف من املعهد الدميقراطي الوطني
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برامج تدريبية للمراأة: مقاربات ومناذج م�سرتكة

برامج حم�صورة باملراأة مقابل برامج خمتلطة 

عند اإعداد برنامج التدريب، اإبحث يف اإمكانية اأن ت�رشك املراأة ح�رشيًا، اأو ت�رشك الرجل واملراأة معًا يف ن�شاطاته، باعتبار اأّن 

مراعاة النوع الجتماعي قد يوؤّثر على قدرة املراأة على التعّلم وامل�شاركة الفّعالة يف الربنامج. ُي�شتح�شن يف بع�ش الأحيان 

ح�رش الربنامج باملراأة، فيما حتّتم ظروف اأخرى اإ�رشاك الرجل. 

ال�شيا�شي،  العمل  جتربة  حديثًا  يخ�شن  امل�شاركات  كانت  اإذا  خا�شًة  باملراأة،  حم�شور  بربامج  تبداأ  اأن  املفيد  من  يكون  قد 

وتنق�شهن اخلربة يف معارف اأو مهارات معّينة. فاملراأة مّيالة بطبعها اإىل اإبداء ثقة اأكرب عند امل�شاركة يف ن�شاطات ن�شائية 

ح�رشاً، مقارنًة بالن�شاطات املختلطة، حيثما تبدو، اأقله يف البداية، اأقل ا�شتعداداً لرفع �شوتها اأو الإف�شاح عن راأيها. فمن �شاأن 

هذه الربامج اأن توّفر لها بيئة اأكرث دعمًا، واأقل تهديداً، متيحًة لها اإتقان وتطبيق مهارات جديدة، كالتخاطب مع اجلمهور. كما 

ا�شة، كحقوقها القانونية، اأو الهواج�ش املتعلقة بالعنف �شد املراأة اأو ب�شحتها.
ّ
ت�شمح لها اأن تناق�ش ب�رشاحة اأكرب موا�شيع ح�ش

ترّكز هذه الربامج، يف الظاهر والباطن، على متكني املراأة، من خالل منحها فر�شة بناء عالقات طويلة املدى و�شبكات دعم، 

قد ي�شعب اإمناوؤها اأو حتقيقها �شمن جمهور خمتلط. ُت�شيع هذه الربامج اأي�شًا بيئة بّناءة تتيح للمراأة مواجهة بع�ش التحديات 

املدين،  املجتمع  �رشائح  اأو خمتلف  اأحزاب  عدة  ن�شاء من  املتبادل بني  الدعم  اأهمية  وتعّزز  ال�شيا�شية،  م�شريتها  تعرقل  التي 

اأكادميية القيادات الن�شائية حملة مدافعة،  ت�شجيعًا للم�شاركة يف العمل ال�شيا�شي. يف كو�شوفو، مثاًل، نّظمت امل�شاركات يف 

حلماية حقوق الأمهات العازبات واأطفالهن، بف�شل اإ�رشاك ن�شاء من الأحزاب، واملجتمع املدين، وو�شائل الإعالم، وامل�شوؤولني 

املنتخبني يف هذا اجلهد. 

الأجدى،  التدريب. ولعّله من  اإىل  اأي�شًا بحاجة  اأنه  الربامج املح�شورة باملراأة، بذريعة  اأهمية  الرجل، بوجٍه عام،  قّلما يدرك 

بح�شب راأيه، الهتمام اأكرث ببناء قدرات جميع اأع�شاء املنظمة عو�ش الرتكيز على �رشيحة معّينة. قد يخل�ش اإىل القول باأّن 

الربامج التدريبية للمراأة ل ت�شّكل اأف�شل ا�شتثمار على الإطالق بالن�شبة اإىل جممل اأع�شاء املنظمة، يف ظّل حمدودية متويلها. 

ومن غري امل�شتبعد اأن ي�شتنتج اأو يعّمم اأي�شًا اأّن جميع املوا�شيع �شاحلة لور�ش عمل خمتلطة، واأّن الرجل واملراأة، اإل فيما َنُدر 

من احلالت، يخ�شعان للقواعد ذاتها يف م�شمار العمل ال�شيا�شي. 

العملية  ناجح يف  ب�شكل  للم�شاركة  الالزمة  الأدوات  اكت�شاب  ت�شاعدها يف  باملراأة  املح�شورة  التدريبية  الربامج  اأّن  �شحيٌح 

ال�شيا�شية، لكنها ل حتدث تغيرياً يف البيئة ال�شيا�شية؛ ل بل من �شاأن مقاربة التدريب املختلطة اأن تكون مفيدة للمراأة، اإذ ت�شمح 

لها �شماع وفهم راأي زمالئها الرجال يف بع�ش الق�شايا، والعك�ش بالعك�ش. كما تعّزز التعاون بني الرجال والن�شاء من اأجل 

الرجال والن�شاء على  الوعي بني  التدريب املختلطة تن�رش  اأطر  اأّن  ت�شكيل حتالفات، واجرتاح حلول ملعاجلة امل�شاكل. ل �شّك 

 بحياة املراأة، وت�شيع بيئة تدريبية تعك�ش واقعهما معًا. ناهيك عن اأّن العمل مع الرجل مينح املراأة 
ّ

ال�شواء حول ق�شايا مت�ش

فر�شة ت�شجيع التغيري من داخل النظام، وتبديل املواقف املعهودة من دورها يف احلياة العامة وال�شيا�شية ب�شكل تدريجي. 

ف اإىل كل ما تقّدم اأّن املراأة التي ت�شارك ب�شكل فاعل يف برامج تدريبية ت�شّم الرجل، تنجح يف تعزيز ح�شورها وعالقاتها  اأ�شرِ

على نحٍو ي�شاعدها يف ك�شب التقدير، واحل�شول على دور قيادي رمبا، يف امل�شتقبل.

اإ�شاعة الوعي حول امل�شاواة بني اجلن�شني واأهمية م�شاركة املراأة يف العمل  اإىل جهود  اأي�شًا ان�شمام الرجال  من ال�رشوري 

ال�شيا�شي، وك�شب حلفاء ومنا�رشين بني �شفوفهم. يجوز اأن ينخرط يف هذه اجلهود الزوج وما عداه من اأفراد العائلة الذكور، 
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اإىل جانب قادة الأحزاب ال�شيا�شية. لذا، باإمكان اأي جل�شة حول مو�شوع اإ�رشاك الرجال اأن حت�رّش امل�شاركات لطبيعة النقا�شات 

التي �شُتثار مع اأفراد العائلة، ومع �شواهم من الأ�شدقاء والأقرباء، واأن تتعّزز بتمارين متثيل الأدوار، لأّن تبادل هذه الأحاديث 

تقحم الرجل يف هذه امل�شرية وت�شهم يف اإقناعه باأهمية م�شاركة ن�شاء من اأفراد عائلته يف احلياة ال�شيا�شية.   

الرجل بح�شور جل�شات تدريب خمتلطة،  اإقناع  اأحيانًا  ي�شعب 

خ�شو�شًا تلك التي ترّكز على ما ُيعرف »بق�شايا املراأة«، رغم 

�رشورة انخراط الرجل ال�رشيك يف هذه الق�شايا بالذات. من هذا 

املنطلق، ل تغفل عن طرح موا�شيع تهّم كاًلّ من الرجل واملراأة، 

واحر�ش  خمتلطة،  جل�شات  اإعداد  عند  النتخابية،  كاحلمالت 

الإطار  اجلن�شني عند مناق�شة موا�شيعها. يف هذا  مراعاة  على 

العمل �شمان م�شاركة  التدريبي، ل يتعنّي على منّظمي ور�شة 

املراأة وح�شب، بل يجب ت�شافر اجلهود ل�شمان م�شاركتها ب�شكل 

نا�شط. كذلك ت�شتدعي جل�شات التدريب املختلطة اإدراج مو�شوع 

النوع الجتماعي �شمن حمتويات التدريب، بحيث يتعنّي على 

املدربني، �شمن ور�شة عمل حول التوا�شل مع الناخبني مثاًل، 

يجري  وكيف  ومتى  اأين  معاينة  يف  امل�شاركني  ي�شاعدوا  اأن 

التوا�شل مع الناخبات بالذات، ومن يتوا�شل معهن.

ور�صة عمل منفردة مقابل برنامج متعدد الن�صاطات

عند اإعداد برنامج تدريبي، حّدد اإذا كان يقت�رش على ن�شاط منفرد اأو ي�شمل �شل�شلة ن�شاطات متتّد على فرتة اأطول. فّكر اأي�شًا اإذا 

كنت �شتنّظم ور�شة العمل ذاتها ملجموعات ن�شائية متعددة اأو عدة ور�ش عمل حول موا�شيع متنوعة للمجموعة ذاتها. غالبًا 

ما تتخذ قرارك بهذا ال�شاأن على �شوء امليزانية املر�شودة لك، وتبعًا لقدرة امل�شاركات على احل�شور من حيث الوقت واملرونة. 

هذا عدا عن اأّن طبيعة امل�شاركات �شتتحّكم اأي�شًا بخيارك. وبالتايل، يجب تعديل اأي برنامج تدريبي لربملانيات ل ُيتاح لهن 

اإّل امل�شاركة يف ن�شاطات حمدودة زمنيًا مبا يتوافق مع جدول اأعمالهن، خالفًا ملجموعة عادية من امل�شاركات قد تكون اأكرث 

غًا. ل تن�َش اأي�شًا اأن تراعي اإذا كانت امل�شاركات قادمات من جميع اأنحاء البالد اأو من مناطق حملية. 
ّ
تفر

اأّن  التعليم، ولأ�شباب جلّية مفادها  لن�رش  الأمثل  ال�شبيل  الن�شاطات،  املتعددة  بالربامج  املنفردة، مقارنًة  العمل  لي�شت ور�ش 

التعليم امل�شتدام اأف�شل من الندوات الأحادية. فخرٌي لك، عند اإعداد برنامج تدريبي للمر�شحات، اأن تفّكر على املدى البعيد عو�ش 

الرتكيز فقط على فرتة ما قبل النتخابات مثاًل. وبالتايل، يقت�شي التدريب الأ�شمل ا�شتهداف املراأة قبل انطالق عملية الرت�ّشح، 

وهي ما تزال تدر�ش احتمالت الرت�ّشح، وما بعد مرحلة الرت�ّشح، خالل فرتة تنظيم احلمالت، وما بعد مرحلة النتخابات، حينما 

اأو منظمتها املدنية. ي�شّكل مو�شوعا توعية الناخبني والتوعية املدنية  اأو ت�شطلع بدور قيادي �شمن حزبها  ت�شتلم مهامها 

مادة ممتازة لأي تدريب طويل الأمد، لأّن اجلهود الأولية ترّكز على اإ�شاعة الوعي حول اأهمية القرتاع، وتعزيز �شورة العملية 

النتخابية بحّد ذاتها. يف وقت لحق، ومع اقرتاب موعد النتخابات، يجب اأن يوّجه التدريب تركيزه نحو ا�شتهداف الناخبني، 

التما�شًا لدعمهم. 

منها  نذكر  اأ�شباب،  لعدة  الأمثل  اخليار  ذاتها  الن�شائية  للمجموعة  عمل  ور�ش  �شل�شلة  يجري  الذي  التدريبي  الربنامج  يعترب 

الوقت،  واأف�شل املمار�شات املكت�َشبة مع  امل�شتخَل�شة  العرب  لتنمية واختبار املهارات تدريجًا، وتبادل  التي مينحها  الفر�ش 

واإن�شاء ون�رش �شبكة نا�شطة من الن�شاء املنخرطات يف العمل ال�شيا�شي. كما يتيح للمنّظمني العتماد على املهارات امل�شمولة 

»يجب اأن ياأخذ احلديث جمرًى اآخر يف التدريب 

املختلط، اإذ ال يجوز ح�رص النقا�س يف ق�سايا 

ن�سائية وح�سب، الأّن الرجل �سيمتنع عن احل�سور. 

بل يجب اأن يتناول احلديث التنمية االقت�سادية، 

جًا على كيفية تاأثري املراأة على امل�سار 
ّ

معر

التنموي. يف كل مو�سوع، يجب طرح ق�سايا 

املراأة كبند خفي يف برنامج العمل.

-   اإمراأة ع�شو يف الربملان
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بالربنامج، وتعديل برنامج العمل الأ�شلي من اأجل تناول الق�شايا املطروحة التي قد تتطّلب اهتمامًا متزايداً، واإ�شدار تعليمات 

بلدان،  اأقام يف عدة  قد  الوطني  الدميقراطي  املعهد  تطبيقًا عمليًا. وكان  املهارات  تطبيق هذه  للم�شاركات  ت�شمح  م�شتقبلية 

اأكادمييات ت�شعى خا�شة اإىل تزويد املراأة مبقاربة اأكرث تنظيمًا ومنهجية للتدريب. اإّطلع على ورقة حقائق حول اأكادمييات 

القيادات الن�شائية يف امللحق )ه(، الذي ي�شتعر�ش اأف�شل املمار�شات والدرو�ش امل�شتخَل�شة من برامج املعهد. 

�شحيٌح اأّن الربنامج املتعدد الن�شاطات هو الأمثل على الإطالق، لكنه ي�شتلزم متوياًل �شخمًا. لذا، ومن قبيل حماية هذا ال�شتثمار، 

يجب اأن تتعّهد الن�شاء ب�شكل جدي ووا�شح بامل�شاركة يف جميع الن�شاطات وامل�شاريع التي يرعاها، واأن تتاأّمن له م�شاركات 

من جمموعات م�شتهدفة معّينة بف�شل عملية الختيار التي ينتهجها. خذ بعني العتبار هذه امل�شاألة طوال مراحل الربنامج، 

بدءاً باآلية تقدمي الطلبات التي تلّخ�ش بو�شوح التوقعات و�رشوط امل�شاركة، مبا يف ذلك امل�شاركة احلتمية يف الن�شاطات واآلية 

ّد مذكرة تفاهم اأو اتفاقًا يحّدد هذه ال�رشوط، وكذلك عاقبة الإخالل بها. اإّطلع على منوذج اتفاق يف امللحق )و(،  املتابعة. واأعرِ

القابل تعديله وفق خ�شائ�ش التدريب.   

اآليات اختيار امل�ساركات والتقييم لربامج تدريبية نخبوية متعددة الن�ساطات يف بلدان و�سط 

و�رشق اأوروبا

االأكادميية االإقليمية للقيادات الن�صائية يف جماعة الروما 2012

اإ�ستقطب املعهد الدميقراطي الوطني، الأغرا�س هذه االأكادميية، م�ساركات من الدول ال�سّت الواقعة �سمن اأوروبا 

ر تركيز جهوده على تعزيز قدرات الن�ساء النا�سطات �سمن هذه اجلماعة. حتقيقًا لهذه الغاية، 
ّ

الو�سطى وال�رصقية. وقر

يجات من برامج �سابقة له يف تلك املنطقة، داعيًا اإياهن اإىل تقدمي طلبات امل�ساركة. وقد مّت اختيار 
ّ

اإ�ستهدف خر

امل�ساركات الـ12 النهائيات، مبعدل اثنتني من كل بلد، على اأ�سا�س خرباتهن املهنية، وحاجاتهن احلالية للم�ساعدة، 

وجودة االأفكار التي اقرتحنها ب�ساأن امل�رصوع، ومدى التزامهن بالربنامج. 

برنامج رومانيا 

قّدمت كل م�ساركة حمتملة طلبًا خطيًا، يت�سّمن خطة عمل ون�ساطات للربنامج الذي ي�ستمر ملدة �سنة. ويف املرحلة 

ن�سف النهائية، اإختار املعهد جمموعة من امل�ساركات حل�سور ندوة حول الت�سبيك. تخّلل هذه الندوة متارين تفاعلية 

بون اهتمام 
ّ

لة على قيا�س اخلطط امل�ستقبلية لكل م�ساركة. خالل الندوة، راقب املدر وتطبيقية، مبا فيها تلك املف�سّ

امل�ساركات يف الربنامج، را�سدين تفاعلهن مع االآخرين ومدى م�ساركتهن يف خمتلف اجلل�سات. ثّم حددوا الحقًا 

خيارات امل�ساَركة يف الربنامج بثالث فئات بعد اأن قاموا مبراجعة خطط العمل التي ت�سّلموها من هوؤالء امل�ساركات: 

تقدمي م�ساعدة كاملة تبعًا الحتياجات امل�سارِكة وحجم التزامها بالربنامج؛ تقدمي م�ساعدة جزئية اإذا كانت امل�ساِركة 

بحاجة اإىل دعم حمدود؛ واعتماد فرتة اختبار ملدة ثالثة اأ�سهر، حتى ثبات التزام امل�ساِركة بالربنامج. يجوز اإخراج 

اأي م�ساِركة من الربنامج يف حال اإخاللها بال�رصوط املحّددة.
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تطبيق التعليم التجريبي خالل برامج التدريب املتعددة الن�صاطات

اأدرج عند الإمكان عن�رش التعليم التجريبي يف الربامج املتعددة 

الن�شاطات. وهي و�شيلة تتعّلق اأ�شا�شًا بالتعّلم من التجارب، اأي 

مواجهة اأو اختبار مو�شوع التدريب يف اأر�ش الواقع، ل جمرد 

التفكري فيه، اأو التفكري يف و�شعه مو�شع تطبيق لحقًا. ميكن اأن 

تخو�ش اأي امراأة هذا النوع من التعّلم خالل الربنامج، يف اإطار 

ة  خمت�شّ منظمة  داخل  لتدريب  تخ�شع  حيث  م�شتقل،  م�رشوع 

اإطار  يف  اأو،  عملية،  خربات  وك�شب  جديدة،  مهارات  لتطبيق 

التعاون مع جمموعة من الن�شاء حول م�رشوع معنّي يف الفرتات 

على  مدافعة  وتنظيم حملة  كاإعداد  العمل،  ور�ش  الفا�شلة بني 

نطاق �شّيق اإنطالقًا من املهارات املكت�َشبة خالل الربنامج.

اأن يعقدن  اإدراج عن�رش الإر�شاد والتوجيه املنّظم يف برنامح متعدد املراحل، حيثما ُيطَلب من امل�شاركات  اأي�شًا  ل ت�شتبعد 

�شل�شلة لقاءات بح�شور مر�شد معنّي، وهو دور ي�شطلع به اأي موظف من موظفي املعهد الدميقراطي الوطني اأو ال�شخ�ش املرجع 

امل�شارك يف التدريب. اأما برامج الإر�شاد الر�شمية فقد ت�شتعني باأقران، اأو نظراء اإقليميني، اأو قادة املجتمع املحلي. مينح هذا 

التمرين امل�شاركات فر�شة تطبيق املهارات، وال�شتفادة من النتقادات واملالحظات التي يبديها اخلرباء.

وملراقبة  ومالحظاتهم،  باآرائهم  لتزويدهن  العمل  ور�ش  بني  امل�شاركات  مع  با�شتمرار  يتوا�شلوا  اأن  املعهد  مبوظفي  يجدر 

م�شاريعهن ون�شاطاتهن مبا�رشة، عند الإمكان. لذا، فّكر يف تنظيم جل�شة اأثناء ور�شة العمل اخلتامية، يت�شّنى للم�شاركات خاللها 

التاأّمل بجدية يف اخلطوات التالية وخطط العمل، مبا يف ذلك كيف ي�شعن مهاراتهن اجلديدة مو�شع تطبيق �شمن املنظمة، 

وفيمن ي�شاعدهن يف اإيجاد الفر�ش املوؤاتية لتطبيقها. 

برامج تدريب اإقليمية

املت�شّعبة عن  ال�شخمة  املالية  الأعباء  رغم  الإقليمي.  امل�شتوى  تدريب على  برامج  تنظيم  الأحيان  بع�ش  ُي�شتح�شن رمبا يف 

التي  احلالت  يف  فّعالة  تكون  فقد  والإقامة(،  اليومية،  والبدلت  ال�شفر،  عن  النا�شئة  الإ�شافية  التكاليف  )اأي  املقاربة  هذه 

ت�شّم م�شاركات من عدة بلدان يرفعن مطالب م�شرتكة اأو تنق�شهن املهارات واملوارد ذاتها. ت�شمح هذه الربامج للم�شاركات 

ال�شتفادة من جتارب قريناتهن، بنجاحاتها وخيباتها؛ وتبادل املوارد؛ وتعزيز جهود الت�شبيك؛ والعمل على مبادرات م�شرتكة 

مع توفري الدعم املتبادل �شمن بيئة مليئة بالتحديات. اإل اأنها توؤّثر اأي�شًا على عدد الن�شاء امل�شمول بالتدريب، مبا يعني اأّن 

احتمال اإجراء تدريب اإقليمي يبقى مرهونًا مبجمل اأهداف التعليم، ومبدى توافر املوارد املالية. 

ف عن الظروف املحيطة بكل بلد، 
ّ
عند اجلمع بني ن�شاء من بلدان متعددة، اإحر�ش على ت�شمني الربنامج جل�شة متهيدية، تعر

كة اأوجه الت�شابه والختالف بينها وبني الأخريات، وطبيعة العالقات التي تربطهن، وحتّدد تاليًا التحديات  فتفهم كل م�شاررِ

امل�شرتكة من اأجل الت�شّدي لها. من ال�رشوري اأي�شًا اأن يتخّلل الربنامج الإقليمي، يف ت�شميمه، ن�شاطات داخل البلد بغر�ش 

املتابعة وا�شتكمال اجلهود. يجدر بفريق املعهد امل�رشف عليه توثيق العمل بني اأع�شائه عرب خمتلف املكاتب امليدانية، ل تلبيًة 

لأغرا�ش التن�شيق الداخلي وح�شب، بل �شعيًا اإىل تنظيم الدعم املقّدم اإىل امل�شاركات يف كل بلد، قبل التدريب وبعده، مبا يف ذلك 

التحّقق من التقّدم املحرز ب�شكل غري ر�شمي، وا�شتطالع اآراء كل م�شاركة.    

»يبقى اخليار االأف�سل تبعًا ملوا�سيع التدريب، 

االعتماد على مزيج من التدريب ومهام املتابعة 

واال�ست�سارات الفردية. وبدورهن، حتتاج 

امل�ساركات اإىل اختبار املهارات املكت�سبة 

حديثًا، وتلّقي مالحظات جدية ب�ساأنها. من 

املفيد بالطبع البقاء على ات�سال مع امل�ساركات 

حيثما ت�سمح ميزانية الربنامج«.

بة حملية 
ّ
-   مدر
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برامج تدريب املدربني

ي�شري م�شطلح تدريب املدربني اإىل فّن تزويد امل�شاركني بالكفاءات الالزمة يف مو�شوع معنّي، لينجحوا بدورهم يف تدريب 

ب جديد، بعد اإطالعه على امل�شاكل النا�شئة عن م�شاركة املراأة واملهارات ذات ال�شلة، 
ّ
الآخرين يف املجال ذاته. يت�شّنى لأي مدر

تنفيذ برامج تدريب يف كل اأنحاء البلد، وعلى امل�شتوى املحلي، م�شتلهمًا من معرفته الوا�شعة يف البيئة الثقافية لإغناء جتربته 

التدريبية. من املفيد بنوع خا�ش نقل املعلومات بهذه الطريقة عندما يتعلق الأمر بتدريب عدة اأ�شخا�ش من بقعة جغرافية 

اأحزاب  اإىل  اأو ينطقون بلغات خمتلفة. غالبًا ما تثبت مقاربة تدريب املدربني جناحها خا�شًة مع الن�شاء املنت�شبات  وا�شعة 

�شيا�شية، اإذ يعمدن، فور جهوزهن، اإىل تطبيق خرباتهن بالتوافق مع احتياجات اأحزابهن اخلا�شة، ويفر�شن اأنف�شهن كمرجع 

متمّكن وقدير يكرث عليه الطلب. 

ل حاجة بال�رشورة اإىل اأن ينعم املر�ّشح لتدريب املدربني بخلفية يف جمال التدريب اأو العمل ال�شيا�شي، اإمنا يجدر به اأن يكون 

قادراً على تنفيذ ور�ش عمل تدريبية للمتابعة، وملتزمًا بهذا ال�شق. وبالتايل يجدر مبوظفي املعهد الدميقراطي الوطني تقدمي 

ب اجلديد حول اآلية تنفيذ ور�ش العمل، مع احلر�ش على ح�شن املتابعة. 
ّ
امل�شورة والن�شح اإىل املدر

برامج تدريبية افرتا�صية وو�صائل اإعالمية بديلة

اأو عرب  اأو ال�شورة(، وو�شعها يف متناول اجلميع عرب الو�شائل الإلكرتونية،  يعترب ت�شجيل وقائع جل�شات التدريب )بال�شوت 

اأ�رشطة م�شّجلة/اأقرا�ش دي يف دي، اأداًة غري مكلرِفة لن�رش معلومات عن التدريب. اإذا، فّكر يف تو�شيع بيئة التدريب ال�شخ�شي 

اإنرتنت عالية  البلد يتمّتع بخدمة  اإذا كان  الأمثلة،  اأحد  اإبراز  اأو  الإنرتنت لإي�شاح نقطة معّينة  الفيديو عرب  با�شتخدام تقنية 

اجلودة.

 ُتن�رَش املحتويات اأي�شًا من خالل برامج التدريب عرب الإنرتنت 

ال�شفوف  ذلك  عن  مثاًل  ونذكر  الجتماعي.  التوا�شل  ومواقع 

تدريبية  امل�شاركني يف جل�شة  ب 
ّ
املدر يقود  الفرتا�شية، حيث 

من�شاتها،  اإحدى  م�شتخدمًا  الإنرتنت،  �شبكة  عرب  مبا�رشة 

تدريبية  مواد  اأو   ،
12

اأرتيكوليت« اأو  »اإلومينيت«  كربناجَمي 

�شفوف  بف�شل  ال�رشكاء  م�شاركة  ت�شّهل  الويب،  عرب  متوافرة 

افرتا�شية تراعي قدرة ا�شتيعابهم. ي�شّم التدريب املختلط هذين 

العن�رشين من خالل املزج بني الن�شاطات ال�شخ�شية وال�شفوف 

الفرتا�شية. يجوز مثاًل اأن ينجز امل�شارك اأحد الدرو�ش مبفرده، 

م�شمون  ملناق�شة  افرتا�شي  ب�شف  بعد  ما  يف  يلتحق  اأن  على 

التدريب وتطبيق املهارات اجلديدة.

لربامج التدريب عرب الإنرتنت منافع كثرية، لعّل اأبرزها يتجّلى 

يف جتّنب بع�ش التكاليف النا�شئة عن �رشورة تاأمني تنقالت

ات  زيادة امل�صاركة من خالل من�صّ

التدريب عب االإنرتنت

ي�سعى موقع »اأ�سوات« Aswat جاهداً اإىل 

فر�س نف�سه كمنرب اإلكرتوين غري خا�سع للرقابة، 

ي�ستخدمه ن�سطاء واإ�سالحيون من جميع اأنحاء 

ال�رصق االأو�سط و�سمال اأفريقيا، واإيران. ين�رص 

»اأ�سوات« وحدات تدريبية بعدة لغات حول 

تعزيز املهارات القيادية لدى ال�سابات، ودور 

املراأة يف التوا�سل مع اجلمهور، يت�سّنى للجميع 

االّطالع عليها.

   »اإلومينيت واأرتيكوليت« هما من�شتان للتدريب عرب الإنرتنت:
12

http://www.blackboard.com/Platforms/Collaborate/Services/Learning-Services.aspx وhttp://www.articulate.com/. 

ة.   من ال�رشوري تقدير التكاليف، ومدى احلاجة اإىل التكنولوجيا، وحجم القدرات الأمنية ملختلف اخليارات قبل اعتماد اأي من�شّ
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واإقامة امل�شاركات يف دورات تدريبية حّية. ي�شمح هذا التدريب اأي�شًا يف تكثيف جل�شات التدريب، وادخار الوقت الذي كانت 

ا�شتخدام  امل�شاركة  تتقن  اأن  املقابل  ي�شتلزم يف  لكنه  امل�شاركة.  دائرة  تو�شيع  اإىل جانب  تنقالتهن،  لينفقنه يف  امل�شاركات 

جهاز كمبيوتر والعتماد على خدمة اإنرتنت عالية اجلودة، قد ل تتوافر يف كثري من البلدان التي يعمل فيها املعهد الدميقراطي 

الوطني.  

عند ت�شميم هذا النوع من الربامج، تنّبه اإىل اأّن املراأة قد ل تنعم بقدر الرجل باإمكانية ا�شتخدام جهاز الكمبيوتر اأو الإنرتنت 

اآنذاك  ُي�شتح�شن  ال�شبكة.  اإىل  الو�شول  التي قد تعيق  البلد امل�شتهدف،  الإنرتنت يف  اأمن  يف بلدان كثرية. ول ت�شتخّف مب�شكلة 

اللجوء اإىل اأ�شكال التدريب املعتادة، كور�ش العمل ال�شخ�شية، اإذا كان الو�شول اإليها حمدوداً. عاين اأي�شًا مدى اإملام امل�شاركات 

الإلكرتوين فت�شّكل  الربيد  ا�شتخدام  اأما عادة  �شّنًا.  الكبار والأ�شغر  الأرجح بني جيل  الذي يختلف على  الكمبيوتر،  با�شتخدام 

عائقًا اآخر؛ باعتبار اأّن غالبية برامج الإنرتنت تتطّلب ا�شتخدام هذه اخلدمة، فيما تلجاأ امل�شتخدمات يف عدة بلدان اإىل خدمة 

الر�شائل الق�شرية اأو مقاهي الإنرتنت، من دون اأن متلك ح�شابًا بريديًا خا�شًا اأو ت�شتخدمه بانتظام.  

ت�شتدعي برامج التدريب عرب الإنرتنت من فريق املعهد تخ�شي�ش الوقت الكايف لإدارة املهام، مبا يف ذلك تن�شيق املحتويات، 

ي�شتلزم مهارات ل  قد  وت�شاركية،  م�شّوقة  تدريبية  اإعداد مواد  اأّن  اإّل  امل�شاركات.  والنقا�ش بني  التفاعل  وت�شهيل  وترجمتها، 

ميلكها اأحيانًا فريق العمل، في�شتغرق و�شعها وقتًا اإ�شافيًا اأو ي�شتدعي اإتقانها ا�شت�شارة خرباء واأ�شحاب اخت�شا�ش. ف�شاًل عن 

ذلك، ل بّد لهذا الفريق من الإحاطة مبختلف جوانب التدريب التقنية يف مرحلة الإعداد والتخطيط، واحلر�ش على وجود موظف 

حا�رش على الدوام ملعاجلة امل�شاكل التقنية طوال مدة تنفيذ الربنامج.  

 

ال�صهادات وبرامج توزيع ال�صهادات

لتوزيع  حفاًل  الوطني  الدميقراطي  املعهد  يقيم  ما  غالبًا 

متّثل  التدريبي.  الربنامج  ختام  يف  امل�شاركات  على  �شهادات 

هذه ال�شهادات، على رمزيتها املتوا�شعة ن�شبيًا، عربون تقدير 

اأفراد  اأمام  جلهودها  تكرميًا  وكذلك  التدريب،  من  للم�شتفيدة 

وافتخار  اعتزاز  مو�شع  خا�شًة  وتكون  واأ�شدقائها.  عائلتها 

بالن�شبة اإىل تلك املراأة التي مل تكمل درا�شتها اأو ل حتمل �شهادة 

اإجناز مهني، يرد  اأحيانًا مبثابة  ال�شهادات  ر�شمية. تعترب هذه 

الأداء/اآلية  تقييم  من  ي�شّكل جزءاً  اأو  املهنية  ال�شرية  ذكره يف 

الربنامج  جودة  اإىل  اأخرياً  ترمز  العمل.  م�شمار  يف  الرتقية 

ز دور املنظمة امل�شيفة.    التدريبي وُتربرِ

اأنها ملزمة بتلبية  كة يف الربنامج التدريبي. فاإذا كانت تدرك مثاًل منذ البداية  ت�شّكل ال�شهادات اأي�شًا حافزاً قويًا لكل م�شاررِ

حّد اأدنى من ال�رشوط للح�شول على ال�شهادة، قد تبدي ا�شتعداداً اأكرب للتعاطي بجدية مع الربنامج، وتفعيل م�شاركتها. ولعّل 

هذه املقاربة تنجح اأكرث ما تنجح حني يعرتف من هم خارج الربنامج اأي�شًا، كقادة احلزب مثاًل، بقيمة هذه ال�شهادة. من هنا 

ميل بع�ش القّيمني اإىل العمل بال�رشاكة مع موؤ�ش�شة اأكادميية مرموقة اأو منظمة اأخرى جديرة بالثقة، ومعرتف بها على نطاق 

وا�شع، لتنفيذ براجمهم التدريبية. اأدر�ش اأي�شًا اإمكانية توزيع ال�شهادات يف اإطار ور�ش العمل الأو�شع نطاقًا، املتمحورة حول 

النوع الجتماعي والعمل ال�شيا�شي، ل �شيما �شمن بيئة تدريبية خمتلطة، لأنها ت�شفي قيمة على الربنامج التدريبي، وت�شّجع 

احل�شور من كال اجلن�شني.

قد يكون من االأف�سل وجود و�سيلة ملنح 

الن�ساء االأع�ساء يف احلزب �سهادة، على اأ�سا�س 

م�ساركتهن يف جمموعة مناهج تدريبية، 

مع اإمكانية ا�ست�سدار �سهادات من م�ستويات 

خمتلفة، يكون معرتفًا بها يف �سائر اأق�سام 

احلزب«. 

-   ع�شو يف الربملان
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حتقيق الربامج التدريبية اأف�سل النتائج من خالل عن�رش املتابعة

اجلديدة، ملواجهة  تطبيق مهاراتن  امل�شاركات يف جمال  دعم  متابعة  م�شاألة  اأحر�ش على طرح  الربنامج،  اإعداد  يف مرحلة 

التحديات وامل�شاكل الفعلية التي تطالعهن �شمن منظماتهن وجمتمعاتهن. اأدر�ش اأي�شًا احتمال تكليل الربنامج بحدث ت�شيفه 

اإىل جدول الأعمال، اأو تنظيم موؤمتر �شحفي بعد انتهاء الربنامج لت�شليط ال�شوء على م�شاريع امل�شاركات، واإظهار مهاراتهن 

وقدراتهن، واإبراز ح�شورهن بني اجلموع بوجه عام. عند اإعداد الربنامج، تاأّكد اأي�شًا من تخ�شي�ش ما يكفي من الوقت واملوارد 

للحفاظ على العالقة مع امل�شاركات، يف خطوٍة تثّبت مفاعيل الربنامج على املدى البعيد. ل �شّك اأّن اإن�شاء قاعدة بيانات حول 

امل�شاركات، وتتّبع التقّدم املحرز يف م�شاريعهن، يعطيان زخمًا م�شتمراً للربنامج، حتى ما بعد اختتام اآخر ور�شة العمل. ف�شاًل 

عن اأّن توطيد العالقات على هذا النحو، ومتابعة م�شرية امل�شاركات مع الوقت، ي�شّهالن التقاط التغيريات املرتاكمة، واملتحّققة 

لحقًا على نطاق اأو�شع، يف البيئة ال�شيا�شية.

عقد ال�رشاكة مع منظمات اأخرى

اأو  منا�شبة  يراها  حينما  دولية،  اأو  اإقليمية  اأو  حملية  منظمات  مع  بال�رشاكة  العمل  فكرة  الوطني  الدميقراطي  املعهد  يدر�ش 

مفيدة له ول�رشكائه، والأهم من ذلك، للم�شاركات يف الربنامج. غالبًا ما ت�شاعد ال�رشاكاُت املعهَد يف الو�شول اإىل جمموعة 

اأكرث تنوعًا من امل�شاركات، وكذلك تعوي�ش جانب من التكاليف، بامل�شاهمات املبا�رشة اأو العينية التي يتلّقاها من املنظمات 

ال�رشيكة. يعترب عن�رش ال�رشاكة مع موؤ�ش�شات اأكادميية، كاملدار�ش الثانوية واملعاهد اجلامعية، خري و�شيلة لإ�رشاك ال�شباب يف 

برامج التدريب، اأو لتنفيذ برامج تخّول امل�شاركات احل�شول على �شهادات تقديراً للتزامهن بال�رشوط. اأما ال�رشاكات املعقودة 

مع منظمات مرموقة اأخرى فت�شفي على الربنامج التدريبي قيمة م�شافة، وتعّزز موقع امل�شاركات، وتدعم اجلهود الآيلة اإىل 

تدريب اأو تدعيم عمل الن�شاء امل�شتهدفات. ولكن، تنّبه اإىل �رشورة الت�شاور مع قيادة الفريق يف وا�شنطن العا�شمة، عند اتخاذ 

قرار ب�شاأن اإن�شاء عالقات ر�شمية ومالية مع ال�رشكاء، لأّن ال�رشاكات الر�شمية، ل �شيما تلك التي ترّتب اأعباء مالية، ت�شتلزم على 

الأرجح موافقة املعهد.

باحليادية  التزامها  والدويل، ومن �شّحة  املحلي  امل�شتويني  املنظمة على  �شمعة  املنا�شبني، حتّقق من  ال�رشكاء  اختيار  عند 

موقعها  اأو  مقامها  اإطار  خارج  ال�رشاكة،  هذه  على  ت�شيفها  التي  للقيمة  وزن  اإقامة  من  اأي�شًا  بّد  ل  احلزبية.  عن  والبتعاد 

املرموق، كالقيم واملقاربات امل�شرتكة، وكذلك درجة التزامها بالربنامج املقرتح حتديداً. تتطّلب ال�رشاكات الناجحة حتديد 

الخت�شا�شات من دون اأي لب�ش، لإي�شاح وظائف كل �رشيك وم�شوؤولياته، مبا يف ذلك حتديد فريق العمل املكّلف باإمتام املهام 

اللوج�شتية، وتعيني املنظمة امل�شوؤولة عن ت�شديد املدفوعات، والأ�شخا�ش امل�شوؤولني عن الت�شال بامل�شاركات ومتابعة العمل 

معهن، وكذلك اعتماد اآلية ر�شمية لتخاذ القرارات. من الأهمية مبكان ذكر حقوق امللكية، والنتفاع من امللكية الفكرية ملواد 

والواجبات،  املهام  توزيع  اإّن  القول   عن 
ٌّ
غني بعده.  وما  الربنامج،  اأثناء  ا�شتخدامها  ما يخ�ّش طريقة  �شيما يف  ل  التدريب، 

الرباجمية واللوج�شتية واملالية، منذ بداية الربنامج، يبعد �شبح اخلالفات وامل�شاكل املمكن اأن تن�شاأ طوال فرتة تنفيذه، عدا عن 

اأّن التنّبه اإىل هذه التفا�شيل يكون �رشوريًا ب�شكل خا�ش عند املزج بني اأ�شاليب عمل وقدرات موؤ�ش�شتني.  
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رابعًا. تنفيذ الربنامج : تنظيم ور�س عمل فّعالة

ملحة عامة

اللوج�شتية،  بالتفا�شيل   الأف�شل  العناية  تتنّوع بني  التي  العوامل املختلفة  تدريبي مبجموعة من  برنامج  كّل  يرتبط جناح 

امل�شمون  هذا  تقدمي  على  بني 
ّ
املدر قدرات  اأي�شًا  تتناول  كما  النقا�ش،  قيد  باملو�شوع  العمل  ور�شة  م�شمون  ات�شال  ومدى 

وعر�شه برباعة وكفاءة. 

فتتاح للم�شاركات يف ور�شة العمل الفر�شة ل�شقل مهاراتهّن العملية يف تنظيم احلمالت، واملدافعة، والت�شالت، ل من خالل 

منوذج املحا�رشات التقليدي بل اأي�شًا من خالل متارين امل�شاركة واملحاكاة. فالإعداد برامج ناجحة وفعالة، تتم ال�شتعانة 

النظرية  بني  يجمع  الذي  الرابط  ت�شهيل  التفاعل، وميكنهم  على  تقوم  مقاربات  وينتهجون  باملرونة  يتحّلون  بني 
ّ
عادًة مبدر

والتطبيق، وي�شتطيعون بكل ن�شاط حث احل�شور على امل�شاركة. عندما تعمل على اإعداد برنامج تدريبي، اأحر�ش على تخ�شي�ش 

ما يكفي من الوقت لل�شماح للم�شاركات لتطبيق املهارات اجلديدة ون�شج العالقات اإحداهّن مع الأخرى. قد تكون هذه الروابط 

اأو الجتماعية وخمتلف  ال�شيا�شية والأطياف الإثنية  اإفادة كبرية، ل �شيما يف حال جمعت الن�شاء من خمتلف الأحزاب  ذات 

القطاعات واملناطق اجلغرافية، وما اإىل ذلك. 

اأن توؤّثر بع�ش العوامل ب�شورة �شلبية على فعالية الربامج التدريبية كال�شتعانة مثاًل  ن�شجًا على املنوال نف�شه، من املمكن 

اأو ل  التدريب،  اأو توقعاتهّن من  التدريب فرتاهم ل يحيطون بخلفيات امل�شاركات  بني غري م�شتعّدين كما يجب لإعطاء 
ّ
مبدر

يفهمون ال�شياق اأو واقع الدولة امل�شتهدفة. كما ميكن اأن يوؤثر عدد امل�شاركات وخلفياتهّن على جناح ور�شة العمل. فاإّن عقد 

لقاء يجمع عدداً كبرياً من امل�شاركات اأو خليطًا متفاوتًا من م�شتويات اخلربة قد يحّد من مدى النقا�ش والتجربة التعّلمية ككّل. 

لذلك، ل بّد من حتديد معايري وا�شحة لختيار امل�شاركات عماًل على معاجلة هذه امل�شاكل.

حتديد اأهداف ور�سة العمل و�سياغة جدول اأعمال يلّبي احتياجات امل�ساركات

اأهداف ور�صة العمل

ل بّد من اأن تتمتع ور�ش العمل التدريبية باأهداٍف را�شخة تتما�شى مع الأهداف والنتائج املتوقعة من الربنامج ككّل. من املمكن 

اأن يو�شف الهدف باأنه النتيجة التي ي�شعى الربنامج التدريبي اإىل حتقيقها. وتعترب املعلومات التي يتّم جمعها خالل مرحلة 

ت�شميم امل�رشوع، مبا يف ذلك التحاليل اخلا�شة بال�شياق واأ�شحاب امل�شلحة اأمراً �رشوريًا لتحديد املهارات، واملعرفة والقيم 

التي حتتاجها الن�شاء يف الدولة امل�شتهدفة للم�شاركة يف العملية ال�شيا�شية والتي ت�شعى ور�ش العمل لتوفريها.

ويبقى التوا�شل الفعال املو�شوع الأكرث �شيوعًا واملطلوب اأكرث من �شواه، وقد ي�شتمل على فن التحدث اإىل العامة، و�شياغة 

الر�شالة اأو العالقات العامة اأو الإعالم. كذلك الأمر، تعّد ا�شرتاتيجيات التفاو�ش، والقيادة، ون�شج ال�شبكات، واملدافعة وال�شغط 

من بني اخليارات الأكرث �شعبيًة على جدول الأعمال. فغالبًا ما تطلب الن�شاء من املعهد الدميقراطي الوطني الإر�شاد والتوجيه 

حول الثقة بالنف�ش، واحلزم، والقيادة والتوازن بني العمل واحلياة اخلا�شة، وهو اأمر ي�شتكمل التدريب على مهارات اأخرى.

ال�شلة  ذات  الق�شايا  الرتكيز على  يعني  ما  الق�شايا،  قائم على  �شياق  املهارات يف  املرتكز على  التدريب  قيادة  املمكن  من 

مل�شاعدة امل�شاركات ل على اكت�شاب املهارات الأ�شا�شية و�شقلها فح�شب، بل ليكون مبقدورهّن اأي�شًا القيام بذلك يف �شياق 
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الفر�شة  الق�شايا  على  تقوم  التي  التدريب  جل�شات  توّفر  ال�شف.  خارج  بعد  ما  يف  تطبق  التي  الهامة  ال�شيا�شات  مناق�شات 

املثالية للمعهد الدميقراطي الوطني من اأجل اإدراج النوع الجتماعي على جدول اأعمال التدريب بغ�ّش النظر عن املو�شوع قيد 

النقا�ش. ففي �شياق ور�شة عمل تدريبية تتناول الق�شايا القت�شادية، مثاًل، من املمكن اأن يعالج املو�شوع تاأثريات البطالة 

بالأجور،  يتعلق  ما  اجلن�شني يف  امل�شاواة بني  انعدام  من  للحّد  ال�شرتاتيجيات  والن�شاء، وحتديد  الرجال  ب�شكٍل خمتلف بني 

وم�شتوى املعي�شة، وما اإىل ذلك.

جدول اأعمال ور�صة العمل

بني 
ّ
اأهداف التدريب، حتّدث عنها مع املدر اأن تتّم �شياغة  بعد 

هذه  عن  تكّلم  الأمر،  كذلك  العمل.  ور�ش  قيادة  يتولون  الذين 

الأهداف اأي�شًا مع كّل �شخ�ش تعنيه النتيجة التي من املتوقع 

اأن يحققها الربنامج، مبا يف ذلك الرجال، واأّكد على اأّن حمتوى 

امل�شاركات.  اإىل  بالن�شبة  ومنا�شبًا  مفيداً  �شيكون  التدريب 

واأحر�ش اأي�شًا على التما�ش املعلومات املرجتعة من امل�شاركات 

ال�شابقات اللواتي با�شتطاعتهّن يف اأغلب الأحيان تقدمي اأف�شل 

الن�شائح والنتقادات. ومع ات�شاح جدول الأعمال، اأحر�ش على 

اأن تتوافق كل جل�شة مع �شابقاتها وت�شتند اإليها، واأن ت�شهم يف 

حتقيق الأهداف ال�شاملة للم�رشوع. فّكر يف توزيع ا�شتبيانات

قبل انعقاد ور�شة العمل على امل�شاركات من اأجل اإعادة بلورة املحور الرئي�شي لور�شة العمل بناء على احتياجات املجموعة 

وم�شاحلها، واملبا�رشة بتقييم م�شتويات املعرفة و�شط املجموعة بحيث يكون م�شتوى التدريب مالئمًا. �شّمم ا�شتبيانات تعك�ش 

ر بحيث تكون امل�شاهمة هادفًة ول تطرح العملية توقعات بعيدة عن الواقع.
ّ
الربنامج املقر

�ش الن�شاء لقيود زمنية حمددة متنعهّن من امل�شاركة يف ور�ش العمل. فهّن غالبًا ما ي�شطلعن باأدوار عدة ويحاولن 
ّ
غالبًا ما تتعر

التوفيق بني امل�شوؤوليات العائلية واملهنية، فال يحظني بوقٍت حر لأنف�شهّن، فما بالك للم�شاركة يف ور�ش التدريب. نتيجًة لذلك، 

اإمكانية ح�شورهّن، ويف  العمل، وفّكر يف  اأن يح�رشن ور�ش  امل�شاركات املحتمل  احتياجات  فّكر يف  التدريب،  عند ت�شميم 

ال�شياقات الثقافية لت�شمن اأّن الوقت ل ي�شّكل عائقًا اأمام م�شاركتهّن. فعلى �شبيل املثال، من الأرجح اأن يكون لدى ال�شّيدات 

اإعادتهم   يف فرتات ال�شباح بعد ا�شطحاب الأطفال اإىل املدر�شة وقبل 
ّ
غري املرتبطات بوظيفة ر�شمية مت�شع من الوقت احلر

اإىل املنزل ما بعد الظهر واإعداد طعام الع�شاء. يف حال كانت الن�شاء قادرات يف فرتات نهاية الأ�شبوع فقط، يجب تق�شري مدة 

التدريب ل�شمان م�شاركتهّن.

ل تغفل عن ال�شياق ال�شيا�شي وخّطط على اأ�شا�شه. ول تن�ش اأن تاأخذ يف احل�شبان الأعياد الوطنية والدينية. يف حال كنت تعمل 

على التح�شري ملنا�شبة انتخابية، ت�شاور مع ال�رشكاء ب�شاأن التواريخ الأ�شا�شية املتعلقة بالنتخابات واحلمالت مثل املواعيد 

النهائية لتقدمي طلبات الرت�ّشح لالأحزاب والأفراد، واجلدول الزمني لت�شكيل اللوائح احلزبية وفرتات احلملة الر�شمية. فعند تدريب 

املر�ّشحات، تعترب املواعيد النهائية لتقدمي طلبات الرت�ّشح والروزنامات اخلا�شة باحلمالت �رشوريًة لتحديد تواريخ التدريب. 

ل يغينّب عن ذهنك اأّن املعهد الدميقراطي الوطني ل يقّدم اأي تدريب متعلق باحلملة اأو اأي دعم ل�رشكاء الأحزاب ال�شيا�شية قبل 

ثالثني يومًا من موعد النتخابات. يف حال كنت تعمل على التن�شيق مع امل�شوؤولني املنتخبني، قد تفيدك الروزنامة الت�رشيعية 

يف حتديد توقيت ور�شة العمل وتوافر امل�شاركات. عند اختيار امل�شاركات، يكون من املفيد ال�شتفهام منهّن قبل اتخاذ القرارات 

ب�شاأن املوقع والتوقيت.

 

»تناولنا اأحيانًا موا�سيع كانت متّثل اأكرث بكثري 

مما كنا عليه، تقفز م�ستويات، وال تتناول كيف 

ق اإىل اأفكار منطية وق�سايا متنعنا 
ّ

ميكن التطر

من امل�ساركة بهذه الطريقة.«

-   اإحدى امل�شاركات يف تدريب للمعهد 

الدميقراطي الوطني
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حتديد واإعداد املدّربني واأ�سحاب املراجع

ب 
ّ
ب، اإن كان اأداوؤه �شعيفًا، باملحافظة عليها؛ اأما املدر

ّ
مهما كانت الأهداف مثاليًة وجدول الأعمال حمكمًا، لن ينجح املدر

ذو الأداء اجلّيد فعن�رش �رشوري لإجناح الربنامج. من هنا، غالبًا ما يعزف موظفو املعهد الدميقراطي الوطني عن املجازفة 

بني �شبق لهم اأن عملوا معهم 
ّ
بني غري معروفني اأو مل تخترب قدراتهم يف برامج املعهد، وي�شتعي�شون عنهم مبدر

ّ
يف اختيار مدر

بون ال�شابقون متوافرين اأو منا�شبني للتدريب ب�شبب احلاجة لمتالك 
ّ
يف ور�ش عمل ما�شية. يف الوقت نف�شه، قد ل يكون املدر

ب جديد يف حال كان منا�شبًا للربنامج. 
ّ
مهارات حمددة اأو خربة اإقليمية من اأي نوع. ولرمبا من اجلدير التفكري يف تفوي�ش مدر

بني بالتعويل على ال�شبكات املحلية، وي�شعون اإىل م�شاهمة املكاتب امليدانية 
ّ
يعمل املوظفون ب�شكٍل مثايل على حتديد املدر

للمعهد يف املنطقة، والت�شاور مع الزمالء يف مكتب املعهد يف وا�شنطن العا�شمة.   

بني، قد يكون من املفيد ال�شتعانة �شمن الفريق ب�شخ�ش يتمتع باخلربة بو�شعه اأن يقّدم اآراء فريدة حيال 
ّ
بالإ�شافة اإىل املدر

اأمثلة  اإ�رشاك اجلمهور من خالل  اأو تتالءم معرفته باملو�شوع واجلمهور امل�شتهدف. فاخلرباء القادرون على  مو�شوع معنّي 

م�شوؤوًل  ال�شخ�ش  يكون هذا  قد  الواقعية.  احلياة  يقّدرون جتارب  الذين  امل�شاركني  و�شط  بال�شعبية  يتمتعون  ما  عملية غالبًا 

منتخبًا، مثاًل يقّدم التوجيهات حول �شبل الو�شول اإىل عملية �شنع القرار لإدراج لأ�شماء على القائمة احلزبية يف نظام الت�شويت 

ح التعليمات  القائم على التمثيل الن�شبي. اأو لرمبا قد تدعو احلاجة اإىل �شخ�ٍش اإ�شايف لأداء دور له عالقة اأكرث بالإدارة، فيو�شّ

اأو الأن�شطة الفرعية. قد يكون امل�شاركون ال�شابقون يف الربنامج منا�شبني  اأو ي�شاعد يف الأعمال ال�شغرية �شمن جمموعات 

ف ال�شخ�ش �شاحب اخلربة واملرجعية بالهدف من ور�شة العمل، ول تن�َش تو�شيح الواجبات عند م�شاركة 
ّ
لأداء هذا الدور.  عر

بني اأي�شًا، من اأجل  حتقيق الهدف امل�شرتك.
ّ
عّدة من�ّشطني ليعملوا بان�شجام يف ما بينهم ومع املدر

 

املرجعية  ب/�شاحب 
ّ
للمدر املثالية  باملعايري  قائمًة  �شع 

الذاتية،  ال�شري  بني  واملقارنة  الهتمام،  التما�ش  يف  لت�شاعدك 

حتّدث  البحث.  يف  ي�شاعدك  من  مع  املعلومات  وت�شارك 

ال�شخ�شية،  بالتف�شيل عن اخلربة يف املو�شوع، وعن اخلربات 

واملهارات اللغوية، ومعرفة البلد اأو املنطقة، وحّدد اأولوية كل 

ب وتاريخ التدريب. يف 
ّ
منها. فّكر اأي�شًا يف �شمعة ال�شخ�ش كمدر

ب اأن و�شل اإىل التدريب 
ّ
ور�ش عمل ما�شية، هل �شبق لهذا املدر

حميطًا بجوانب املو�شوع كافة؟ هل يتمتع مبنط �شيا�شي �شليم؟ 

انتهاج عملية ت�صاورية يف تون�س

ينتهج املعهد الدميقراطي الوطني يف تون�س عمليًة ت�ساوريًة عند اإعداد جداول االأعمال اخلا�سة بور�س التدريب. 

يتوا�سل املوظفون مع املكتب التدريبي لكل حزب �سيا�سي م�سارك للح�سول على م�ساهماته يف ت�سميم جدول 

االأعمال، كما يتوا�سلون مع نقاط االت�سال وال�سبكات املحلية وامل�ساركات وموظفي املعهد الدميقراطي الوطني يف 

امليدان ويف وا�سنطن. يت�ساور الفريق اأي�سًا مع الفرق الت�سغيلية لال�ستفادة من التجارب العاملية للمعهد الدميقراطي 

الوطني. من خالل اللجوء اإىل وجهات نظر متعّددة بني ال�رصكاء واملوظفني املحليني، تعك�س جداول االأعمال 

اخل�سو�سيات املحلية واأف�سل املمار�سات اإقليميًا وعامليًا.

»من املفيد اأن ت�سارك قائدات بارزات من هذا 

البلد يف ور�س االأعمال ك�ساحبات مرجعية. 

فبا�ستطاعتهّن ت�سارك اأف�سل املمار�سات 

وم�ساعدة امل�ساركات على حتقيق االإجنازات.«

-   امراأة ع�شو يف الربملان
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املحلي؟  ال�شياق  مع  يتالءم  مبا  العر�ش  تف�شيل  ا�شتطاع  هل 

هل اأبدى مهارات قوية يف جمال التوا�شل؟ يف وقٍت يعترب فيه 

التمّكن من اللغة واملعرفة الإقليمية قاعدتني مهمتني، اإل اأنهما 

ب ومقدرته 
ّ
اأقل اأهمية من ال�شمعة املمتازة التي يتمتع بها املدر

على اإ�رشاك احل�شور، واإملامه باملو�شوع اأو خربته العملية يف 

ا�شتقطاب  اإىل  الإمكان  بقدر  اإ�شع  الأخرية،  الفئة  يف  جماله. 

�شبق  اللواتي  كالن�شاء  ال�شلة،  ذات  باخلربة  يتمتعون  بني 
ّ
مدر

لهّن اأن تر�ّشحن لالنتخابات اأو فزن فيها. 

ب املاهر بني مهارات التوا�شل والإ�شغاء من جهة 
ّ
يجمع املدر

واملقاربة املرنة والقابلة للتكييف التي ميكن تعديلها لتتالءم 

مع اأّي م�شكلة عند ورودها. يف بع�ش احلالت، لرمبا يكون من 

املعرفة  م�شتوى  حيال  امل�شاركات  توقعات  تراقب  اأن  املالئم 

بني. مثاًل، قد ل ت�شتجيب امل�شاركات اللواتي يتمتعن 
ّ
لدى املدر

ب ل ياأتي من اخللفية نف�شها. كما �شبق وذكر اآنفًا، 
ّ
بخربة اأكرث تعّمقًا يف مو�شوع معني اأو ي�شغلن منا�شب اأرفع م�شتوى لأّي مدر

الإملام بدولة معينة وب�شياقها اأمر على قدر ل ي�شتهان به من الأهمية، ولكن املواد املوجزة حول املو�شوع وامل�شاورات مع 

ب 
ّ
املوظفني املطلعني، بالأخ�ش يف ما يتعلق باملوا�شيع املطروحة والبيئة ال�شيا�شية ال�شائدة حاليًا من �شاأنها اأن تفيد املدر

يف التاآلف مع الأو�شاع على الأر�ش حتى يتمكن من تكييف عرو�شه معها.

بون غري املتمّكنني من املو�شوع التقنيات الالزمة للمتعّلمني الرا�شدين اأو بب�شاطة ل ي�شتخدمون هذه التقنيات، 
ّ
ل يتقن املدر

هذا من جملة جوانب �شلبية اأخرى. فعلى عك�ش ال�شغار، يتمتع املتعّلمون الرا�شدون بخربة اأكرب يف احلياة، وهي التي ت�شّكل 

القاعدة الأ�شا�شّية لأن�شطة التعّلم، وهم غالبًا ما يتحّم�شون لتعّلم موا�شيع ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومبا�رشاً بعملهم. ومن العيوب 

التح�شري،  و�شوء  التدريب،  حمور  باملو�شوع  الوافية  غري  املعرفة  اأو  الكافية  غري  اخلربة  اأي�شًا  بني 
ّ
املدر يف  تتوافر  قد  التي 

واحتكار النقا�ش، والأ�شلوب الرتيب يف العر�ش، و�شعوبة ال�شتجابة لحتياجات امل�شاركات، اأو تكييف املعرفة لتتالءم مع 

بامل�شاركة، من  للجميع  ي�شمح  لإ�رشاك احل�شور بحيث  التنّبه  اأي�شًا  املهم  ال�شلة. من  ذات  الأمثلة  تقدمي  اأو  املحلي،  ال�شياق 

دون اأن يهيمن �شخ�ش واحد على ور�شة العمل مع احلر�ش على اإبقاء احلوار على �شلة باملو�شوع. يفرت�ش باملدرّبني احرتام 

التجارب ووجهات نظر امل�شاركات ل �شيما عندما يكون التدريب موّجهًا للبالغني، فيقودونهم يف حقل من التعّلم القائم على 

التعاون.

بني، خذ بعني العتبار ما اإذا كانت الدولة 
ّ
عندما تبحث عن مدر

املجالت،  بع�ش  يف  كفاءته.  على  توؤثر  قد  لل�شخ�ش  املن�شاأ 

ل  تف�شّ قد  اأخرى،  �شياقات  يف  ولكن  مهمًا،  ذلك  يكون  ل  قد 

بني القادمني من بع�ش الدول فيعتربنهم اأكرث 
ّ
امل�شاركات املدر

م�شداقيًة، ولو اأّن هذا اخليار قد يختلف بني حزب واآخر بح�شب 

مثاًل  املنا�شب  غري  من  يكون  فقد  ال�شيا�شية.  الإيديولوجية 

ب من دولة تقيم عالقات �شلبية اأو متوترة مع 
ّ
ال�شتعانة مبدر

الدولة امل�شيفة، اأو يعترب م�شتوى التنمية الدميقراطية مرتاجعًا 

فيها باملقارنة مع الدولة امل�شتهدفة، اأو متقّدمًا جداً فال تعود 

اخلربات ذات �شلة.

بني هم الذين ال يكرثون من 
ّ

»اأف�سل املدر

الكالم. فالكالم يجب اأن يق�سم بن�سبة %30 

ب و70% للم�ساركني. من امل�ستح�سن اأن 
ّ

للمدر

تقّدم عر�سًا ق�سرياً يليه مترين طويل ومن ثم 

معلومات مرجتعة جّيدة وانتقاد بّناء. فنحن 

نتعامل مع را�سدين. كّلما تدّنت ن�سبة االأنانية، 

بني، ي�سمعون 
ّ

كان ذلك اأف�سل. ولكن بع�س املدر

اأ�سواتهم فيكون من ال�سعب عليهم اأن يتوقفوا 

عن الكالم.«

بة حملية
ّ
-   مدر

»اأنا واثق من اأّن النظر مبا�رصًة يف العينني اأمر 

. ولكن يف بع�س االأماكن، يعّد ذلك غري 
ّ

عاملي

ب الأن يقول: »هكذا جتري 
ّ

منا�سب. يحتاج املدر

االأمور يف ثقافتي. هل االأمر �سّيان هنا؟«

ب دويل
ّ
-   مدر
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ويف �شياق مت�شل بهذا املو�شوع، يطرح ال�شوؤال حول ما اإذا كانت تدعو احلاجة اإىل ال�شتعانة بخرباء خارجيني لقيادة ور�ش 

بني املحليني. يرتبط هذا الأمر اإىل حّد كبري بتوافر اخلربة �شمن 
ّ
العمل التدريبية �شواء على م�شتوى فردي اأو بال�شرتاك مع املدر

الدولة من اأجل تغطية موا�شيع التدريب املحّددة. ومن العوامل الأخرى التي ل بد من التوقف عندها انطباعات امل�شاركات 

بني الدوليني على 
ّ
حيال اخلربة اخلارجية )�شواء كانت اإيجابيًة اأم �شلبية( والعتبارات املرتبطة بالكلفة. فقد ينظر اإىل املدر

الأهمية  اأنه من  ولو  اأو دول املنطقة،  نف�شه  البلد  اإىل  املنتمني  بني 
ّ
اأكرب من املو�شوعية مقارنًة باملدر يت�شمون مبعّدل  اأنهم 

بني 
ّ
بني من الأنظمة ال�شيا�شية امل�شابهة ن�شبيًا للدولة امل�شيفة. من جهٍة اأخرى، وبح�شب الدولة، ميكن للمدر

ّ
مبكان جذب املدر

الذين يتحدثون اللغة املحلية اأو ي�شتخدمون لغًة ا�شطالحيًة يف عرو�شهم اأن يطرحوا حتديات وتبدو فيهم اأوجه تق�شري عدة. 

بني املحليني املوهوبني اأو الأ�شخا�ش القدوة من الدولة اأو املنطقة القادرين على تبادل 
ّ
لرمبا من املنا�شب التعويل على املدر

فعال من  توفري مزيج  والدوليني يف  املحليني  بني 
ّ
باملدر ال�شتعانة  تفيد  ما  غالبًا  �شخ�شي.  امل�شتفادة من منظور  الدرو�ش 

اخلربة، والأمثلة، وفهم للمعايري الدولية والإحاطة بالبيئة والثقافة املحليتني.

بني اإىل 
ّ
عمومًا، ميكن للرجال والن�شاء يف اآن تدريب الن�شاء على نحٍو فعال. يف الواقع، قد يكون من املفيد ال�شتعانة باملدر

بات لأّن هذا الأمر كفيل باإعطاء امل�شاركات الفر�شة لل�شماع والتعلم من وجهات النظر املختلفة، وحتديد اأ�شكال 
ّ
جانب املدر

التفاعل املحرتمة بني الرجال والن�شاء، وم�شاعدة الن�شاء على التحّلي بثقة اأكرب يف التعبري عن اأنف�شهم يف بيئة خمتلطة. ولكن 

يف بع�ش احلالت، قد ت�شعر امل�شاركات مبزيد من الرتياح حيال التفاعل بارتياح يف بيئة تتكّون ح�رشاً من الن�شاء. وقد يكون 

بني، و�شيوف متحّدثني، 
ّ
اإىل مدر التدريبي �شيما عندما تدعو احلاجة  الربنامج  من اجلدير اجلمع بني هذه املقاربات خالل 

واأ�شحاب مرجعية.

كما �شبق وذكر، املواد املتقنة حول اخللفية، كالخت�شا�شات، 

الإخبارية  والتحديثات  املوجزة  املعلومات  وكتّيبات 

واأ�شحاب  بني 
ّ
املدر ت�شاعد  اأن  ميكن  ال�شخ�شية  وامل�شاورات 

املرجعية الذين هم بحاجة ملزيد من املعلومات حول ال�شياق 

مع  اإعمل  موجزة،  مواد  لتوفري  فبالإ�شافة  للدولة.  املحّدد 

املحّلي  ال�شيا�شي  ال�شياق  مع  عرو�شهم  ليكّيفوا  بني 
ّ
املدر

للموظفني  ميكن  املثال،  �شبيل  على  حاليًا.  اجلارية  والأحداث 

اجلل�شات  من  �شل�شلة  خالل  من  التدريب  قبل  بني 
ّ
املدر اإ�رشاك 

امل�شاركات،  لقاء  خاللها  بني 
ّ
للمدر ميكن  املعلومات  لإيجاز 

بني ت�شارك 
ّ
ومناق�شة املواد واإعداد جدول الأعمال. ميكن للمدر

ب عليها اأمام املوظفني للح�شول على املعلومات املرجتعة منهم قبل وقت التدريب الفعلي. فاإّن اللجوء اإىل 
ّ
عرو�شهم اأو التدر

بني املوهوبني مرات عدة من �شاأنه اأن يبني عالقات طّيبة مع مرور الوقت بحيث توؤّمن ال�شتمرارية للم�رشوع.
ّ
املدر

املمّل يف نهاية املطاف  العمل لأنه من  ال�شوت خالل ور�شة  التعديل يف نربة  املهم  بني، من 
ّ
املدر اختيار  النظر عن  بغ�ّش 

الإ�شغاء اإىل �شخ�ٍش واحٍد يتحّدث طوال النهار واإن كان هذا ال�شخ�ش بارعًا يف املحافظة على انتباه امل�شاركني. يف وقٍت قد 

بني، تبقى ال�شتعانة باملوظفني كمحاورين ومن�ّشطني حاًل بدياًل ي�شمن 
ّ
حتّد فيه امليزانية اأو اأّي اعتبارات اأخرى من عدد املدر

تنويع العرو�ش كما ي�شاعدهم يف اأداء دور اأكرث و�شوحًا. كذلك، فاإّن دعوة اأ�شحاب املرجعية لالن�شمام اإىل طاولة املحاورين 

اأو الختتام يوّفر الفر�ش لوجهات نظر متعّددة وي�شاعد يف احلفاظ على  اأو الطلب من امل�شوؤولني التحّدث يف حفل الفتتاح 

انتباه امل�شاركني. 

»يف تدريب حول كيفية تنظيم احلمالت 

ب 
ّ

حني – بع�سها ال ينطبق، وكان املدر للمر�سّ

حني  يتحّدث عن كيفية دعم اأ�سدقائك كمر�سّ

]واال�سرتاتيجيات[ بب�ساطة لي�ست منطقيًة هنا.« 

-   اإحدى امل�شاركات يف تدريب من تنظيم 

املعهد الدميقراطي الوطني
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اختيار امل�ساركات وتقييمهّن

حتديد امل�صاركات

يف معظم احلالت، يعترب قادة املنظمات املحلية امل�شدر الأهم لتحديد امل�شاركات يف التدريب، عادًة من بني �شفوفهم . ومن 

�شاأن هذه املقاربة اأن ت�شمن ا�شتمالة القادة وت�شمن اأي�شًا عمل املعهد الدميقراطي الوطني مع م�شاركاٍت من �شاحبات النفوذ 

اإمكانية تطبيق ما تعّلمنه. عندما تلتم�ش التو�شيات ب�شاأن امل�شاركات، �شع معايري وا�شحة  �شمن منظماتهّن، ما يزيد من 

بحيث يكون امل�شمون منا�شبًا للم�شاركات ومالئمًا مل�شتوى املعرفة لديهّن. من جهٍة اأخرى، قد ت�شاعد عملية تقدمي الطلبات 

 امل�شاركات لإبداء مزيد من الهتمام يف الربنامج التدريبي. ب�شكٍل عام، يجب اأن تتوافق 
ّ
اأو اإجراء املقابالت على نحٍو تناف�شي

عًا كلما كانت عملية الختيار �شاملًة.
ّ
طبيعة هذه العملية مع نطاق الربنامج التدريبي، فكّلما كان الربنامج التدريبي مو�ش

ر على دعوة املجموعة 
ّ
ل�شوء احلظ، غالبًا ما متتنع املنظمات الدولية عن الو�شول اإىل مكاٍن يتخّطى �شبكاتها وتعمل ب�شكٍل متكر

نف�شها من الن�شاء للم�شاركة يف كّل برنامج تدريبي تقوم بتنظيمه. يف وقٍت تفيد فيه هذه الو�شيلة ببناء قدرات بع�ش الأفراد، 

اإل اأنها ت�شتبعد الن�شاء اللواتي ل يتمتعن باإمكانية الو�شول نف�شها اإىل فر�ش التدريب. عند الإمكان، يفرت�ش مبوظفي املعهد 

الدميقراطي الوطني اللجوء اإىل عملية اختيار عادلة و�شفافة لفر�ش التدريب، بغ�ّش النظر عن املقاربة املنتهجة. بالن�شبة اإىل 

الدعوات نف�شها، فّكر يف امل�شاركة يف توقيعها مع روؤ�شاء املنظمات اأو الأحزاب حتى تتمّكن امل�شاركات من العرتاف بالتزام 

جميع املوؤ�ش�شات امل�شاركة. 

اإجراء تقييم الحتياجات امل�صاركات

يجب اأن يتوافق م�شمون ور�شة العمل مع م�شتوى املعرفة واخلربة لدى امل�شاركات؛ قم دومًا ب�شياغة حمتوى يكون مالئمًا، 

و�شهل الفهم، وذا �شلة بالحتياجات والأولويات اخلا�شة بامل�شاركات. حتقيقًا لهذه الغاية، فّكر يف اأن تطلب اإىل املدعّوات 

حل�شور ور�شة العمل ملء ا�شتبيان يتعلق مبهاراتهّن وجتاربهّن يف وقت �شابق من موعد التدريب. اأحر�ش على تو�شيح الغاية 

اأف�شل عن  اأّن قبولهّن يف الربنامج لي�ش رهنًا به، بل هو يرتبط باحلاجة لتكوين �شورة  من التقييم حتى تدرك امل�شاركات 

بني ليتمكنوا من اإعداد مواّد منا�شبة انطالقًا من امللفات الفعلية للم�شاركات. 
ّ
م�شمون الربنامج. ت�شارك الإجابات مع املدر

ا�صتقطاب امل�صاركات يف التدريب يف كو�صوفو

»اال�ستقطاب عامل اأ�سا�سي يف حتقيق جناح الربنامج. لقد قمنا بتحديد النا�سطات يف قطاعات خمتلفة واللواتي �سيتّم 

اإ�رصاكهّن يف الربنامج. مثاًل، عملنا مع اجلامعة االأمريكية يف كو�سوفو من اأجل حتديد ع�رصين طالبة. ومن ثم، طلب 

اإىل الن�ساء ملء الطلبات. ومن ثم قمنا مبقابلتهّن، وبعد ذلك عقدنا جل�سًة توجيهيًة للواتي مّت اختيارهّن. واأخربناهّن 

ما الذي يقوم عليه الربنامج التدريبي وما الذي ن�سعى لتحقيقه. فاأطلعناهّن على م�سودة جدول االأعمال وتناق�سنا 

معهّن يف ال�سوؤون اللوج�ستية. كما حتّدثنا عّما نتوّقعه منهّن، ف�ساعدنا هذا االأمر يف احل�سول على االلتزام من قبل 

امل�ساركات.«

-   موظفو املعهد الدميقراطي الوطني
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يف بع�ش الأحيان، خالل ور�ش العمل نف�شها، قد ي�شبح جليًا اأن التدريب ل ي�شتجيب مل�شتويات املعرفة واخلربة لدى امل�شاركات، 

وقد يح�شل ذلك لأ�شباب خمتلفة. مثاًل، قام املوظفون املعنّيون باأكادميية روما للقيادات ال�شيا�شية التابعة للمعهد الدميقراطي 

الوطني باإعداد برنامج تدريبي حول مهارات املدافعة للن�شاء يف بلغاريا. وفيما كان ال�شتعدادات الربنامج التدريبي �شاري 

تلك  للخدمات. يف  تقدمي  فعليًا  تعني  كانت  املدافعة  اأّن  فاعتقدن  امل�شطلحات  فهم  اأ�شاأن  قد  امل�شاركات  اأّن  تبنّي  التطبيق، 

على  الرتكيز  اأجل  من  لها  املخّطط  اجلل�شات  يراجعوا  اأن  الوطني  الدميقراطي  املعهد  يف  بون 
ّ
واملدر املوظفون  ر 

ّ
قر املرحلة، 

القواعد الأ�شا�شية للمدافعة واحلر�ش على اأن حتيط امل�شاركات علمًا باملفهوم بالطريقة نف�شها. يف وقٍت �شاهمت فيه مرونة 

بني يف هذه احلالة وبنهاية املطاف بحّل م�شكلة كبرية، فهي توؤّكد، وبالقدر الالزم، على اأهمية تقييم م�شتويات املعرفة 
ّ
املدر

لًة كما يجب، ومعّدلًة ح�شب الحتياجات.  يف وقٍت م�شبق، حتى تكون اجلل�شات التدريبية مف�شّ

املجموعات التدريبية املتجان�صة يف مقابل املجموعات املتنّوعة

 يف ما اإذا كان من م�شلحة اأهداف الربنامج جمع امل�شاركات اللواتي يتمتعن مبزايا مت�شابهة 
ّ
خالل عملية الختيار امل�شبق، فكر

– من حيث ال�شن، والنتماء الديني، وم�شتوى اخلربة يف امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية – اأو على خالف ذلك اللواتي يعك�شن 
التنّوع املوجود يف البالد.

التي  التوجيه  اإفادًة ملجموعة م�شتهدفة حمّددة جداً، مبا يف ذلك جل�شات  اأكرث  التدريب  اأ�شكال  فب�شكٍل عام، قد تكون بع�ش 

وقٍت  املحّلي يف  امل�شتوى  املر�ّشحات على  قيا�ش  لة على  تدريبية مف�شّ ور�ش عمل  اأو  املنتخبات  الربملان  اأع�شاء  ت�شتهدف 

�شابٍق من النتخابات البلدية. يف حالٍت اأخرى، ميكن للتنويع بني امل�شوؤولت املنتخبات على امل�شتويني املحلي والوطني دعم 

الهدف ال�شامل للربنامج التدريبي مثل اإقامة الروابط بني امل�شوؤولت املنتخبات من خمتلف اأنحاء البالد اأو اإ�رشاك ال�شابات يف 

بناء مهارات القيادة. بغ�ش النظر عن املقاربة املنتهجة اأو املجموعة امل�شتهدفة، فّكر يف اإ�رشاك الن�شاء اللواتي قد يكّن عر�شًة 

للتهمي�ش اأو يتّم ل�شتبعادهّن عادًة عن امل�شاركة، �شاحبات الدخل املتدين، املتحّدرات من املناطق الريفية اأو املعّوقات. فّكر 

اأي�شًا يف م�شالح املنظمات ال�رشيكة، التي قد تن�ّش على مقاربة تدريبية اأكرث �شموًل ميكنها معاجلة املخاوف والحتياجات 

املختلفة. 

حجم ور�صة العمل

يختلف احلجم املثايل لور�ش العمل بح�شب املو�شوع، واملرافق املتاحة يف مكان انعقاد ور�شة العمل وغري ذلك من العوامل. 

عندما تكون املجموعة كبريًة، فالتدريب بطبيعة احلال يكون اأقّل تفاعليًة، لذلك اأبق امل�شاركات �شمن عدٍد ت�شهل اإدارته ليتمّكّن 

رة. من هنا، فّكر يف ح�رش الأن�شطة املوّجهة للمجموعة، واأنفق وقتًا اأكرب يف 
ّ
من التفاعل بالكامل يف اإطار الن�شاطات املقر

الأن�شطة �شمن جمموعات �شغرية. يف احلالت التي ت�شعى فيها اأعداد كبرية من الن�شاء اإىل امل�شاعدة، يكون بو�شع الربنامج 

التدريب، والتفكري يف ت�شميم اأن�شطة تدريبية ي�شهل نقلها وحتويلها. ميكن اإعادة تكرار هذه الن�شاطات للمجموعات الأ�شغر 

 
ّ
بني اأو تبادل غري ر�شمي

ّ
و/اأو ميكن للم�شاركات اإعادة مترير املعلومات واملواد املتوّفرة، اإما من خالل برنامج تدريب املدر

بهذا ال�شكل. كذلك الأمر، يف هذه احلالت التي ي�شعى فيها التدريب اإىل الو�شول اإىل اأكرب عدد ممكن من النا�ش، مثل ور�ش العمل 

للمر�شحني املحتملني، ي�شتقبل املعهد الدميقراطي الوطني عدداً كبرياً من امل�شاركني من خالل العمل مع ال�رشكاء البارزين 

ل�شمان توافرهم لتقدمي الدعم يف مرحلة املتابعة.

يجب اأن يحّدد حجم التدريب ومدته ا�شتناداً اإىل النتائج والأهداف. فاإذا كانت الغاية تعزيز قدرات جمموعة اأ�شا�شية من الن�شاء 

اللواتي يتمتعن مبعارف ومهارات وجتارب حمددة تخّولهّن الكفاءة الالزمة لأداء دور اأو مهام حمّددة )مثاًل اإن�شاء وتفعيل كتلة 
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نيابية للن�شاء اأو �شبكة للمدافعة عرب خمتلف القطاعات( ومن ثم ال�شتثمار مبجموعة اأ�شغر على مر الوقت ي�شبح اأكرث فعاليًة. 

بني اخلرباء القادرين 
ّ
بني نتيجًة اأف�شل عندما يتم تدريب كادر اأ�شلي من املدر

ّ
على نحٍو م�شابه، يوؤتي برنامج تدريب املدر

على نقل املحتوى اإىل جمموعة اأكرب من الن�شاء، كالن�شاء يف الأحزاب ال�شيا�شية يف خمتلف اأنحاء البالد. ولكن، يف حال كان 

الربنامج ي�شعى اإىل تبادل املعلومات اأو املهارات مع اأعداد كبرية من الن�شاء، مثاًل تثقيف الن�شاء حول التغريات يف اإجراءات 

املر�شحات  للن�شاء  تنظيم احلمالت  الأ�شا�شية يف جمال  املهارات  توفري  اأو  القرتاع  املوظفات يف مكاتب  تدريب  الت�شويت، 

قبل النتخابات املحلية، لرمبا يكون من الأجدى اإذاً عقد جل�شات تدريبية اأو�شع نطاقًا للو�شول اإىل القدر الأكرب من الن�شاء. 

على نطاٍق اأو�شع، ي�شتخدم التدريب غري املكّثف لتعري�ش الن�شاء للمفاهيم الأ�شا�شية للنوع الجتماعي والن�شاء يف ال�شيا�شة 

وت�شجيعهّن للم�شاركة. هذا الغزو الأ�شا�شي لل�شيا�شة قد يدفع بهّن للبحث عن برامج وفر�ش ت�شتند اإىل م�شاحلهّن ال�شخ�شية. 

يف كو�شوفو مثاًل، يعقد الربنامج الوطني للمعهد الدميقراطي الوطني ور�شة عمل �شنوية ت�شّمى اأ�شبوع املراأة  جتمع حواىل مئة 

امراأة وتغّطي جمموعًة من املوا�شيع املتنوعة تليها �شل�شلة مكثفة من التدريبات ملجموعة اأ�شغر من الن�شاء.

جل�صات التدريب لالأحزاب املتعددة مقابل جل�صات التدريب للحزب الواحد

عند ت�شميم برامج التدريب لالأحزاب ال�شيا�شية، اإكت�شف ما اإذا كان من الأف�شل اعتماد مقاربة حلزب واحد اأو لعدة اأحزاب. من 

فوائد ور�ش العمل املتعّددة الأحزاب اأنها تت�شّمن تقديراً للتحديات امل�شرتكة، و�شياغًة لالأهداف امل�شرتكة، وتعزيزاً للعالقات  

�شة للحزب الواحد مكانتها اأي�شًا. مثاًل، يف  والت�شامح وبناء التوافق بني الأحزاب. مهما يكن من اأمر، لور�ش الأعمال املخ�شّ

والبنى  احلمالت  تنظيم  قبيل  من  موا�شيع  حول  العامة  النقا�شات  يف  بان�شجام  ي�شارك  اأن  خمتلط  جلمهور  فيه  ميكن  وقٍت 

الداخلية لالأحزاب، قد ت�شعر امل�شاركات بعدم الرتياح حيال مناق�شة الأمور املحددة حول املقاربة التي تنتهجها اأحزابهّن 

حيال هذه املوا�شيع، وبالتحديد كيفية التخطيط لتطبيق ال�شرتاتيجيات املقرتحة يف النتخابات املقبلة. يف هذه احلالت، 

بني.
ّ
فّكر يف تخ�شي�ش جل�شات م�شّغرة للحزب الواحد بحيث يتاح لكل حزب امل�شاركة يف نقا�شات خ�شو�شية مع املدر

بعيداً عن اإ�رشاك قادة الأحزاب يف اختيار امل�شاركات اأو اأدائهم لدور املتكّلم، من املهم اأي�شًا التفكري يف كيفية اإ�رشاكهم يف 

الربامج الفردية اأو املتعددة الأحزاب. هذا الإ�رشاك ل يعني بال�رشورة اأن تعطيهم دوراً خطابيًا ر�شميًا، بل من املمكن ال�شتفادة 

قادة  م�شاركة  فاإن  م�شائي.  حفل  اإىل  اأو  الغداء  اإىل  دعوتهم  تتم  عندما  ر�شميني  غري  كمراقبني  اأو  مرجعية  كاأ�شحاب  منهم 

الأحزاب يجب اأن تتم بح�شا�شية ومع اأخذ ال�شيا�شة يف العتبار، ولكن عند اللزوم، فاإن اإ�رشاك قادة الأحزاب يف ور�ش الأعمال 

اأو مراقبني قد ي�شاعدهم يف تقدير م�شمون الربنامج على نحٍو اأف�شل، وزيادة ت�شّور ق�شية  كمتحدثني، واأ�شحاب مرجعية، 

م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية ب�شكٍل عام وتوفري فر�ش مل�شاهدة امل�شاركة النا�شطة للن�شاء من الأحزاب.

اإعداد حمتوى ور�س العمل ومواّد التدريب

تكييف املحتوى

من املكّونات الأ�شا�شية للربنامج التدريبي الناجح اأّنه يت�شّمن 

تكييف املحتوى ليتنا�شب مع الظروف املحّددة للدولة فيكون 

مالئمًا ومنا�شبًا من الناحية الثقافية. واإّن القيام بخالف ذلك 

اأو ا�شتبعادهّن بالكامل. ويحدث ذلك  يهّدد باإبعاد امل�شاركات 

اأو  دقيق  ب�شكٍل غري  الأجانب  بني 
ّ
املدر اإخبار  يتم  عادًة عندما 

مينحون الوقت غري الكايف لتعديل موادهم بناًء على املعلومات

»كان بني احل�سور امراأتان من الرنوج حتدثتا 

عن جمع االأموال. وقد اقرتحتا �رصاء الورود 

للن�ساء كا�سرتاتيجية للحملة ولكن االأمر مل ينجح 

يف �رصبيا الأننا ال منلك ما يكفي من املال 

ل�رصاء الوقود«. 

-   اإحدى امل�شاركات يف التدريب
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بون اأمثلًة ل تنطبق اأو ي�شتخدمون مناذج منّمطة اأو يخفقون يف النظر يف الفر�ش 
ّ
املعلومات املوجزة. وبالفعل، قد يقّدم املدر

والعوائق اخلا�شة بالدولة. فال بد من اأخذ الثقافة املحلية يف العتبار منذ انطالقة الربنامج – خالل متارين الفتتاح لتن�شيط 

املجموعة )ك�رش اجلليد( – ويف خمتلف حمتويات الربنامج.

يف وقٍت يعترب فيه ال�شياق على قدٍر كبرٍي من الأهمية،  ل يجدر به اأن يحول دون اإدخال اأمثلة وا�شرتاتيجيات من خارج البالد 

اأو املنطقة، �رشط اأن يجري النقا�ش املجدي حول كيفية تكييفها لتتنا�شب مع الأو�شاع املحلية. يف هذه احلالت، يفرت�ش 

بني اأن يعرتفوا باأنهم رمبا �شيواجهون مقاومًة من جانب امل�شاركات لذلك يفرت�ش بهم اأن ي�شتعدوا لتوجيههّن من اأجل 
ّ
باملدر

تطبيق مبادئ التجربة بدًل من مقارنة الختالفات الثقافية.

ب اأن يتذّكر دومًا اخللفية الدميوغرافية والجتماعية القت�شادية للم�شاركات، التي �شتطرح 
ّ
بالإ�شافة اإىل ذلك، يفرت�ش باملدر

برتكيبتها حتديات خمتلفة. على �شبيل املثال، تختلف جل�شة التدريب التي تتناول املهام املتعددة واإدارة الوقت بني جمهور 

من الن�شاء املثقفات، والرثّيات يف املدينة، القادرات على الو�شول اإىل التكنولوجيا اأو الع�شوية يف النوادي ال�شحية وجمهور 

من اأع�شاء املجال�ش البلدية غري امللمات بالقراءة والكتابة يف منطقة ريفية تت�شّمن اأولوياتهّن التناف�شية حت�شري الوجبات 

العائلية، وال�شفر اإىل املدينة للقيام باملهام الأ�شا�شية، وما اإىل ذلك. 

االأ�صكال املعتمدة لور�س العمل

بون معًا حتديد ال�شكل الأن�شب مل�شاعدة امل�شاركات على التعّلم، عادًة من خالل ال�شتعانة مبزيج منّوع 
ّ
يتوىل املوظفون واملدر

بون واأ�شحاب املوارد بتناول الكالم يف كافة الأوقات، 
ّ
من النظريات واملمار�شات. بدًل من ور�ش العمل التي يقوم فيها املدر

ل امل�شاركات اإجماًل املنتديات الت�شاركية لأنه ي�شمح لهّن فيها مبمار�شة مهاراتهّن اجلديدة، وطرح الأ�شئلة والتعّلم من  تف�شّ

بع�شهّن البع�ش. 

بني تقدمي عر�ش موجز 
ّ
بناًء على هذا النموذج، يفرت�ش باملدر

قبل  النظرية،  اجلوانب  بع�ش  يغطي  معني،  مو�شوع  حول 

ما  ممار�شة  ل  خالله  من  ميكن  متريٍن  يف  امل�شاركات  توجيه 

تعّلمنه فح�شب، بل احل�شول على املعلومات املرجتعة مبا�رشًة 

خالل  من  التمارين  اإجناز  املمكن  من  والأقران.  بني 
ّ
املدر من 

التمرين  طبيعة  بح�شب  فردي،  اأ�شا�ش  على  اأو  اجلماعي  العمل 

بون اإىل اإ�رشاك كافة الأع�شاء 
ّ
واملجموعة. يجب اأن ي�شعى املدر

متثيل  التمارين  تت�شّمن  وقد  الن�شاطات.  يف  املجموعة  يف 

العمل  اأوراق  واإجناز  احلمالت،  خطط  واإعداد  ال�شيناريوهات، 

وامل�شوح من اأجل تقييم احتياجات واأولويات املجتمع املحلي 

و�شياغة الن�رشات ال�شحفية وخطط العمل حلمالت املدافعة، من بني جملة اأمور اأخرى. ح�شب احلاجة، قد يكون من املفيد الطلب 

ن عليه والتمّكن منه على مدى 
ّ
اإىل امل�شاركات التح�شري يف وقت م�شبق، كاأن يح�رّشن خطابًا من ثالث دقائق، ميكن التمر

ور�شة عمل كاملة حول التوا�شل. عند �شياغة التمارين العملية ومتارين املحاكاة، من املهم ابتكار حالت �شبيهة قدر الإمكان 

بتلك التي قد ت�شادفها امل�شاركات. على �شبيل املثال، لتدريب للمر�شحات يف الأردن، اأح�رش املوّظفون كامريات تلفزيونية 

ن على اإجراء املقابالت. اأعرث على طرق خمتلفة لتنظيم ور�ش العمل يف جداول الأعمال النموذجية التي 
ّ
وم�شابيح اإ�شاءة للتمر

ميكن العثور عليها يف مواد التدريب على القر�ش املدمج املرفق بهذا الدليل.

»اإذا اكتفيت بقراءة املعلومات، فمن االأرجح اأاّل 

اأتذكرها. اأما اإذا طبقت املعلومات بنف�سي، قد 

نت عليها معك، ف�ساأتذكرها 
ّ

اأتذكرها ، اأما اإذا متر

حتمًا.«

-   اإحدى امل�شاركات يف تدريب للمعهد 

الدميقراطي الوطني
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التقنيات الت�صاركية وتعّلم الرا�صدين

عند ت�شميم حمتويات ور�ش العمل ونقل املعلومات، ل يغينّب عن ذهنك اأّن املتعّلمني الرا�شدين مييلون اإىل ك�شب املعلومات 

اجلديدة مبعارفهم  املفاهيم  ربط  باإمكانهم  يكون  امل�شمون، وعندما  والتفاعل مع  التجربة  اأف�شل من خالل  ب�شكٍل  اجلديدة 

وخلفياتهم. يحتاج البالغون اإىل الوقت ملعاجلة وتقييم املعلومات اجلديدة وو�شعها يف الذاكرة. واإل، ف�شت�شيع حتمًا عندما 

ع املعلومات اجلديدة في�شيع انتباههم فيتحّول التدريب اإىل كالٍم ل طائل منه. تبنّي 
ّ
ي�شل امل�شاركون اإىل احلّد الأق�شى من جتر

الأبحاث اأّن الرا�شدين ي�شلون اإىل احلد الأق�شى من القدرة على تلّقن املعلومات اجلديدة بعد ع�رشين دقيقة ل اأكرث.

من  املتعلمون  ليتمكن  �شغرية  اأق�شام  اإىل  امل�شمون  تق�شيم  املفيدة  املقاربات  من  التعّلم،  يف  الرا�شدين  املتعّلمني  مل�شاعدة 

:
13

معاجلة املعلومات والتفكري فيها، با�شتخدام مقاربة امل�شمون- امل�شاركة- املراجعة

امل�سمون: اأ�رش باإيجاز اإىل املو�شوع ونقاط التعّلم الأ�شا�شية. )اأقل من ع�رش دقائق(

امل�ساركة: قم بتي�شري ن�شاط اأو مترين ي�شمح للم�شاركات بالعمل على املو�شوع املطروح، كاأن ت�شاألهّن مثاًل التفكري يف 

�شوؤال والإجابة عنه اأو قيادة ن�شاط ت�شاركي ر�شمي الطابع. تتيح هذه املقاربة للم�شاركات الفر�شة ل�شتيعاب املو�شوع 

وربطه بتجاربهّن، وهو اأمر مهم بالن�شبة اإىل املتعّلمني الرا�شدين. )خم�ش اإىل ع�رش دقائق(

اخلا�شة  املرجتعة  واملعلومات  بالن�شاط  ربطها  بامل�شمون من خالل  اخلا�شة  الأ�شا�شية  التعلم  نقاط  ر 
ّ
كر املراجعة: 

بامل�شاركات. )بني دقيقتني وع�رش دقائق(

اإطلع على مزيد من القرتاحات يف مواد التدريب املرفقة بهذا الدليل، ل �شيما الوحدة املتعلقة مبهارات التدريب والتن�شيط.

بون املواد 
ّ
اإّن حتديد، وتكييف، و�شياغة مواد التدريب عملية تتطّلب التزامًا كبرياً بتقدمي الوقت واملوارد. غالبًا ما يوّفر املدر

لور�ش الأعمال، ولكن كما �شبق واأ�رشنا، ل تتكيف جميع املواد مع ال�شياق املحلي. فقد مت جمع الدليل التدريبي واملواد امللحقة 

بني لي�شتخدموه كنقطة انطالق وتعديله انطالقًا من تلك املرحلة. على �شبيل املثال، 
ّ
به من اأجل املوظفني، وال�رشكاء، واملدر

ل تكتمل الوحدة املتعلقة بتنظيم احلمالت يف معظم الأماكن اإن مل تت�شّمن ق�شمًا حول ا�شتخدام و�شائل الإعالم الجتماعي. 

اأحر�ش على العودة اإىل موارد اأخرى متوافرة لدى املعهد الدميقراطي الوطني ل�شتكمال مواد التدريب، ول�شمان دمج اأف�شل 

املمار�شات والعرب من ن�شاطات املعهد الدميقراطي الوطني يف الربنامج التدريبي.

حّدد م�شمون و�شكل املواد على اأ�شا�ش ال�شياق اخلا�ش بالدولة، ونوع امل�شاركني، و�شكل الربنامج التدريبي. يف وقٍت تتعّدد 

اأعرث على ملحة موجزة عن بع�ش اخليارات  الأ�شد فعالية،  التدريب  النظر املختلفة حول ما ي�شّكل مواد  الآراء ووجهات  فيه 

املتوافرة اأدناه. حاول دائمًا اأن تفهم تركيبة اجلمهور امل�شتهدف عند اختيار الطرق التي �شتعتمدها لتنظيم التدريب، فاإذا كان 

يتوقع من امل�شاركات التدريب يف مرحلة لحقة على جمموعة من املوا�شيع من الأرجح اأن يقراأن دلياًل طوياًل باملقارنة مع 

اأي �شخ�ش يكون م�شوؤوًل عن اإدارة حملة �شيا�شية قد ي�شتفيد من اأمثلة اأكرث اإيجازاً وهادفًة اأكرث من الأدوات العملية. يف ال�شياق 

نف�شه، فّكر يف اجلمهور امل�شتهدف لتحّدد كمية التفا�شيل التي يجب ت�شمينها يف املواد. يف حال كانت ن�شبة الإملام بالقراءة 

والكتابة متدنيًة،  مثاًل، فلتكن املواد خمت�رشًة ومبا�رشة، و�شّمنها الر�شوم البيانية.

ق اإليها ب�شكٍل 
ّ
املواد املوزعة: مفيدة لتلخي�ش املقاربات الأ�شا�شية وت�شليط ال�شوء على النقاط الأ�شا�شية التي مت التطر

متعّمق خالل ور�شة العمل التدريبية. تت�شّمن املواد املوّزعة اأي�شًا اأوراق عمل اأو وثائق اأخرى مبنية على ن�شاطات اأخرى 

   ابتكر هذه املقاربة بوب بايك �شاحب دليل اإن�شاء تقنيات التدريب وهي م�شتمدة من املواد التي اأعدتها منظمة مانغو واإين�شايد اأن جي اأو.
13
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ت�شتخدم لتمارين فردية اأو جماعية اأو لفرو�ش منزلية.

لة حول جمموعة منّوعة من املوا�شيع. تعترب الأدلة مبثابة موارد مفيدة للرجوع  االأدّلة: توّفر مزيداً من املعلومات املف�شّ

بني على اأثر برنامج لتدريب 
ّ
اإليها يف وقٍت لحق، من قبيل توفري توجيهات حمّددة للمر�شحات خالل احلملة اأو املدر

بني. قد تت�شّمن اأي�شًا مواّد اإ�شافية لزيادة ور�ش العمل اأو تقدمي مزيد من املعلومات حول ور�ش العمل يتم تو�شيلها 
ّ
املدر

خالل الربنامج نف�شه. بالإ�شافة اإىل ذلك، ميكن لالأدلة اأن تلتقط املحتوى والدرو�ش من برامج متعددة الن�شاطات ميكن 

ت�شاركها مع الآخرين.

النقاط  بدًل من تدوين  العرو�ش  ن�شخ عن  التدريبات احل�شول على  امل�شاركات يف  يقّدر عدد كبري من  العر�س:  ن�سخ 

الرئي�شية باأنف�شهّن. وعلى اعتبار اأّن العرو�ش الأكرث فعالية هي خمت�رشة عمومًا وهادفة، اأما املواد املوّزعة لعرو�ش 

باور بوينت مثاًل يجب اأن تت�شمن نقاطًا رئي�شية يف الق�شم اخلا�ش باملالحظات. من املهم ترجمة املواد ال�شرتاتيجية 

اإىل اللغات املحلية، وتقدمي اإمكانية الو�شول اإىل املواد على الورق واإلكرتونيًا.

الكتّيبات: تعترب الكتّيبات امل�شّورة التي حتتوي على ال�شور والر�شوم البيانية مهمًة يف الأماكن التي تعترب فيها ن�شبة 

الإملام بالقراءة والكتابة مرتفعة اأو ذات ثقافة مطالعة �شعيفة. كذلك الأمر، فّكر يف جمع مواد التدريب الأمر الذي قد 

ي�شيف التكاليف اإىل الربنامج ولكن من الأرجح اأن حتتفظ بها امل�شاركات اأكرث من مواد التوزيع ب�شكل اأوراق منف�شلة.

اأخرى، مثل  اأو تعّلمية  ا�شتخدام و�شائل م�شاعدة ب�رشية  الإلكرتونية فكر يف  العرو�ش  االإلكرتونية: ف�شاًل عن  املوارد 

التكنولوجيا يف  اإىل هذه  الفيديو كليب، وال�شبكات الإلكرتونية، والأمثلة الإلكرتونية، وكّلها مرتبط بالو�شول  مقاطع 

البالد ومن قبل امل�شاركات. 

مناذج عن املواد: النماذج عن مواد املدافعة اأو مواد احلمالت قد تكون مفيدة للم�شاركني عندما يبداأون بتنفيذ املبادئ 

التي ي�شتمل عليها التدريب. كما هي احلال دومًا، يجب تكييف هذه الأمثلة لتتالءم مع ال�شياق املحلي. 

الأمر با�شتخدام  الأف�شل عندما يتعلق  الأقل هو  اأّن  بون على عرو�ش باوربوينت لنقل امل�شمون. تذّكر 
ّ
غالبًا ما يعّول املدر

هذه الأداة بفعالية بقدر الإمكان. اإخت�رش الن�ّش حتى احلّد الأدنى وا�شتخدم ال�شور اأو الر�شوم البيانية لت�شويغ النقاط. فّكر يف 

تطبيق قاعدة ال�شتة لإدارة كمية الن�ش: ل اأكرث من �شت كلمات يف ال�شطر ول اأكرث من �شتة اأ�شطر من الن�ش يف ال�رشيحة الواحدة. 

وا�شتخدم فكرًة واحدة يف ال�رشيحة ل اأكرث.

اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

وفقًا ملا هو منا�شب، فّكر يف ا�شتخدام ومناق�شة و�شائل التكنولوجيا كالر�شائل الق�شرية، والفاي�شبوك، واملواقع الإلكرتونية مثل 

»�شبكة املعرفة الدولية للن�شاء النا�شطات يف ال�شيا�شة« يف الربنامج التدريبي، لتو�شيح هذه الأدوات للم�شاركات، ولكت�شاف 

�صمان �صلة املحتوى بعمليات التدريب يف جنوب ال�صودان

ي�ستخدم موظفو املعهد الدميقراطي الوطني يف جنوب ال�سودان عمليًة اأثبتت فعاليتها يف تكييف املواد ل�سمان ح�سن 

�سلتها باملو�سوع وتنا�سبها مع الثقافة. فالثقافة يف جنوب ال�سودان ال تعنى كثرياً بالقراءة واملطالعة لذلك يتّم 

تكييف املواد بحيث ت�ستخدم الكثري من ال�سور مب�ساحات كبرية والقليل من الن�س. ويقوم املوظفون باختبار املواد 

للتاأّكد من اأنها ذات �سلة باملو�سوع، ومنا�سبة من الناحية الثقافية، وت�ستويف م�ستوى املجموعة امل�ستهدفة فري�سلون 

امل�سودات عن املواد اإىل املوظفني يف املكتب الفرعي الإ�سافة مالحظاتهم عليها، وينّظمون جمموعات تركيز 

باال�ستناد اإىل م�سودات املواد.
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كيف ميكن تطبيقها على عملهّن. فالتكنولوجيات احلديثة حتدث ثورًة اليوم يف املجال الذي يتفاعل فيه النا�ش مع بع�شهم 

الو�شول  من  يتمكّن  التاريخ مل  الن�شاء عرب  ولكن  ال�شيا�شية،  احلمالت  وينّظمون  اإليهم،  املوكلة  بالأعمال  ويقومون  البع�ش، 

الرجال، ميكن  امل�شاركني  التقنية مع  املناف�شة مت�شاويًة من حيث املهارات  الرجال. ولتكون  نف�شه مثل  بالقدر  املنافع  اإىل 

للن�شاء تلقي التدريب على املهارات من اأجل تعزيز معرفتهن بو�شائل التكنولوجيا ذات ال�شلة. فمن خالل ال�شتخدام الفعال 

لهذه الأدوات، ميكن للن�شاء اأن يدجمنها يف جهودهن للتقدم داخل الأحزاب ال�شيا�شية ومنظمات املجتمع املدين والو�شول اإىل 

املجتمعات املحلية والأقران والدوائر النتخابية.

بف�شل ب�شاطتها، و�رشعتها، وكلفتها املتدنية، تعترب الهواتف النقالة، والربيد الإلكرتوين، والإعالم الجتماعي و�شائل قّيمة 

لالأبحاث، والتوا�شل، واملدافعة. فمن خالل تعريف الن�شاء على هذه الو�شائل التكنولوجية خالل ور�ش العمل التدريبية، مبا يف 

ن على ممار�شتها، تكت�شب الن�شاء اأدوات جديدة للتن�شيق، 
ّ
ذلك تخ�شي�ش الوقت ل�رشح ال�شرتاتيجيات خلف هذه الأدوات والتمر

وت�شارك املوارد، وقيادة الأبحاث ويف نهاية املطاف املدافعة من اأجل امل�شالح امل�شرتكة. فاإّن تدريب الن�شاء على التقنيات 

امل�شتندة اإىل التكنولوجيا تتيح لهّن اأن يكّن يف موقٍف اأف�شل ملعادلة اأو تخطي مهارات الرجال، الأمر الذي ي�شمن متثيلهّن يف 

املناق�شات احلزبية اأو يف اأو�شاط القيادات التنظيمية.

يجب اأن تت�شّمن الربامج التدريبية ا�شتخدام الو�شائل املتعّددة لالت�شالت وتنظر يف اأنواع التكنولوجيا املتوافرة للن�شاء اأ�شاًل، 

اأحد  انتخابات نيكاراغوا  ا�شتخدم يف  الذي   Viva el Voto الن�شاء. ويعترب م�رشوع   اأكرب عدد ممكن من  اإىل  الو�شول  بهدف 

امل�شاريع التي تعتمد على ا�شتخدام و�شائل الت�شال املتعّددة. يف هذا الربنامج، ميكن للم�شتخدمني تقدمي التقارير حول اأي 

م�شاكل انتخابية توؤثر على النتخابات م�شتخدمني الر�شائل الق�شرية، والربيد الإلكرتوين،  اأو تقدمي ال�شتمارات عرب الإنرتنت 

الأنواع من  اإدخال هذه  اأعمق. فمن خالل  اإليها وبخربة  اأكرب للو�شول  التي يتمتعون بقدرة  التكنولوجيا  اإىل و�شائل  ا�شتناداً 

النماذج، ميكن للم�شاركني التفكري يف كيفية التوا�شل مع املجوعات امل�شتهدفة ا�شتناداً اإىل اأدوات التكنولوجيا الأكرث مالءمًة.

ومع  البع�ش  بع�شهّن  ومع  بينهّن  ما  يف  الت�شال  على  امل�شاركات  لتدريب  طريقًة  اأي�شًا  التكنولوجيا  متّثل  اأن  املمكن  من 

يفيد  ا�شتبعدن عنها.  بيئة لطاملا  بالوحدة يف  ي�شعرن  ال�شيا�شة غالبًا ما  فالن�شاء يف حقل  التدريب.  بعد  الن�شاء  �شواهّن من 

املوقع الإلكرتوين اخلا�ش ب�شبكة املعرفة الدولية للن�شاء النا�شطات يف ال�شيا�شة، مثاًل، كم�شاحة اإلكرتونية للنا�شطات اللواتي 

يعملن على الرتقاء بدور املراأة يف ال�شيا�شة. فمن املفيد تدريب الن�شاء على كيفية ت�شّفح املوقع الإلكرتوين وال�شتفادة من 

خ�شائ�شه. ومن الأمثلة الأخرى �رشكة حتمل ا�شم Souktel، التي تبني �شبكات من الر�شائل الق�شرية )اأ�شبه بالئحة من العناوين 

الإلكرتونية( حيث ميكن لالأع�شاء فيها طرح الأ�شئلة وتبادل املعلومات مع قريناتهّن. وتقّدم هذه ال�شبكة القدرة على الو�شول 

اإىل مورٍد كامل و�شبكة دعم يف كل زمان ومكان، دعمًا للتعّلم والتدريب اجلماعيني من خالل اآلية متدنية الكلفة وطويلة الأمد 

اأو عقد  لت�شارك املعلومات وتتيح للمجموعات املهّم�شة التوا�شل يف ما بينها  يف الوقت الفعلي من دون احلاجة اإىل ال�شفر 

ب على الأداة اأوًل حتى 
ّ
اللقاءات ال�شخ�شية. فاإّن ا�شتخدام اأداة من هذا النوع يعّد قويًا ولكن لتكون املجموعة فّعالًة يجب اأن تدر

يتعّلم الآخرون كيفية الو�شول اإليها وا�شتخدامها.

عند حتديد اأنواع اأدوات تكنولوجيا املعلومات والت�شالت التي يجب ا�شتخدامها يف الربامج التدريبية، تتعّدد العوامل التي 

اأخذها بعني العتبار. وكجزء من عملية �شنع القرار، تتناول العوامل �شعة قناة الت�شال وهيمنة و�شائل التكنولوجيا  يجب 

واأي خماطر  الإلكرتوين،  الربيد  وا�شتخدام  فيها،  واإملامها  التكنولوجيا  اإىل  املراأة  املنطقة، وو�شول  اأو  البالد  املحددة �شمن 

اء 
ّ
جر خطر  لأي  �ش 

ّ
تتعر املراأة  كانت  اإذا  ما  تقييم  املهم  من  فيها.  النظر  اأو  معاجلتها  يقت�شي  بالأمن  عالقة  لها  اأخرى 

ا�شتخدامها للتكنولوجيا. ففي الأمكنة التي حتّظر فيها تكنولوجيا املعلومات والت�شالت وحقوق املراأة، قد توؤثر عملية توزيع 

التكنولوجيات غري املتوافرة بكرثة واملرغوبة اإىل حد كبري بلفت النتباه ال�شلبي حيال امل�شاركات يف امل�رشوع.
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اإدارة ال�سوؤون اللوج�ستية

ال�صوؤون اللوج�صتية والتحديات التنظيمية

يف وقٍت قد تبدو فيه ال�شوؤون اللوج�شتية وكاأنها تتخذ دوراً ثانويًا بالن�شبة اإىل الربنامج نف�شه، قد توؤثر الجتماعات اإذا نّظمت 

باإتقان ب�شكٍل اإيجابي على وجهات نظر احلا�رشين حيال هذا الربنامج. فقد اأ�شبح موظفو املعهد الدميقراطي الوطني، وبعد 

تنظيم اآلف الور�شات التدريبية من حول العامل على مدى الثالثني عامًا املا�شية، خرباء يف اإدارة ال�شوؤون اللوج�شتية. ولكن، 

من املفيد دومًا التذكري مبنح الوقت والهتمام للجوانب اللوج�شتية للربنامج. وتدخل يف العتبارات الإدارة الفعالة للوقت، 

بني، وتوفري اأجواء تدريبية مريحة واآمنة، وت�شغيل منتظم للمعّدات، وا�شتباق لالحتياجات 
ّ
واملرونة من جانب املنّظمني واملدر

التخطيط  اأف�شل اجلهود، غالبًا ما يجري  الرغم من بذل  انعقاد املوؤمتر. وعلى  وامل�شاكل املحتملة، والتخطيط املنا�شب قبل 

لور�ش التدريب يف اللحظات الأخرية. فال تخلو ور�ش العمل من التحديات، و�شيكون هناك اأمور لن ي�شتطيع املوظفون التحكم 

بها. اأحر�ش على اأن تفكر يف التدريب من بدايته اإىل نهايته، وحاول اأن تتوقع امل�شاكل املحتملة واأن ت�شتعّد لتت�رّشف ب�رشعة 

بديهة يف حال طراأ اأي اأمر غري متوقع.

االعتبارات اخلا�صة باللغة

للغة والرتجمة القدرة على اإجناح ور�شة العمل اأو اإخفاقها. نظراً 

اإىل التحديات املرتبطة بالرتجمة، قد يكون من املفيد يف بع�ش 

بني الذين يتحدثون اللغة املحلية لذلك 
ّ
الأحيان العمل مع املدر

اأحر�ش على اأن تت�شارك جميع امل�شاركات لغًة واحدة. يف حال 

املختلفة،  اللهجات  تاأثري  يف  فّكر  بالرتجمة،  ال�شتعانة  مّتت 

وقٍت  يف  املواد  ترجمة  يف  الوقت  من  مزيد  لق�شاء  واحلاجة 

الفوري  املرتجم  مع  للعمل  واحلاجة  العمل  ور�شة  من  �شابق 

ملراجعة الكلمات الأ�شا�شية التي قد ت�شعب ترجمتها. اأما من 

اأنه بحاجة ملدة تفوق مدة ور�شة العمل  اأن يتذكر دومًا  الفورية، فال بّد من  التتابعية عو�شًا عن  ي�شتعني بخدمات الرتجمة 

لتغطية امل�شمون، لذلك ل بد من التخطيط على هذا الأ�شا�ش، من حيث تق�شري وتب�شيط العرو�ش التدريبية. اأيًا يكن من اأمر، 

يف حال �شمحت املوارد، وتوافر املرتجمون الفوريون اأ�شحاب املهارات ومعدات الرتجمة، يجب األ متثل الرتجمة عائقًا واأن 

ب الأف�شل من امل�شاركة. من هنا، ل بد من التفكري يف اإمكانية ال�شتعانة بالرتجمة عند 
ّ
تكون عالية القيمة يف حال متّكن املدر

بني مبا اأنها متثل عائقًا متوقعًا وفعليًا اأمام تعّلم امل�شاركات وم�شاهماتهّن.
ّ
اختيار املدر

و�صع جدول االأعمال واإدارة الوقت

خذ باحل�شبان فرتات ال�شرتاحة وتناول الطعام عند التخطيط لور�شة العمل. ل يغينّب عن ذهنك اأي�شًا اأّن امل�شاركات بحاجة 

ال�شبكات. ترتاوح فرتات ال�شرتاحة للقهوة وال�شاي بني 15 و30 دقيقة، وا�شرتاحات  الر�شمية ون�شج  للوقت للمناق�شات غري 

�ش لل�شالة(. وقد  اإىل �شاعتني عمومًا، بح�شب اجلدول الكامل والقواعد الثقافية )مبا يف ذلك الوقت املخ�شّ الغداء من �شاعة 

يكون من املفيد اأي�شًا تخ�شي�ش الوقت لال�شرتاحة والن�شاطات كال�شياحة مثاًل يف حال عقدت ور�شة العمل يف مكان بعيد. 

تاأّكد من اأن تفكر يف اأي اأ�شئلة يتوقع طرحها حول التكاليف واجلدول الزمني، وت�شمينها يف مواد التدريب، اإن مل ت�شّكل جزءاً 

»لي�ست اللغة هي االأهم. يف حال كان امل�سمون 

ب يحّث احل�سور على امل�ساركة، 
ّ

ذا �سلة، واملدر

فلن ميانع امل�ساركون من اال�ستعانة بالرتجمة.«

 

-   موظفو املعهد الدميقراطي الوطني
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من عملية الدعوة. اإن تقدمي ن�شاط للمجموعة اأو الع�شاء يف الليلة الأوىل ت�شاعد يف اإحالل اأجواء فريقية تبعث على الرتياح، ولو 

اأنه من املرّجح اأن حتتاج امل�شاركات اإىل حتديد التوقعات لأي عمل يجب اإجنازه يف الأم�شيات، ولكن ل تن�ش اأي�شًا تخ�شي�ش 

اأو تفويت ح�شور اجلل�شات.  ل امل�شاركات البتعاد عن امل�شاركة يف الربنامج  الوقت الالزم للراحة واللقاءات، واإل فقد تف�شّ

قد تقوم بع�ش امل�شاركات باملوازنة بني العمل وامل�شوؤوليات ال�شخ�شية مع برنامج التدريب وبالتايل فقد يحتجن تويّل هذه 

الأمور يف فرتات ال�شرتاحة.

ق اإليها، وللنقا�شات والتمارين اخلا�شة. 
ّ
اإن اللتزام بجدول الأعمال ي�شمن تخ�شي�ش الوقت الالزم للموا�شيع التي يجب التطر

بني خالل النهار وحتديد كيف ميكن تعديل الأوقات وفقًا ملا 
ّ
فّكر يف تعيني موظف ملراقبة جدول التدريب، والتن�شيق مع املدر

هو مالئم. على �شبيل املثال، ميكن للم�شاركات التعبري عن اهتمامهّن مبو�شوع معني اأو الرتكيز على مفهوم حمّدد اأو مهارات 

معينة وال�شتفادة من مترين اإ�شايف قبل النتقال اإىل مو�شوع اآخر. اأما قرار التحّول عن اخلطة الأ�شا�شية وتعديل الربنامج فهو 

قرار تعاوين يت�شّمن اأحيانًا امل�شاركات ويحدد بناء على الأهداف ال�شاملة للربنامج التدريبي.

القواعد االأ�صا�صية للتدريب

بني من اأجل و�شع قواعد اأ�شا�شية للتدريب كاللتزام بعدم الإف�شاح عن التفا�شيل ال�شخ�شية ل�شائر امل�شاركات 
ّ
اإعمل مع املدر

العمل، من  الكمبيوتر خالل ور�شة  اأو  الهاتف  اإطفاء  اأو  البع�ش عند احلديث،  لبع�شهّن  الحرتام  اإبداء  اأو  العمل،  خارج ور�شة 

بني بكّل اإيجاز عن التحديات التي تواجهها 
ّ
بني جملة اأمور اأخرى. وبح�شب احلالة القائمة، قد يحتاج املوظفون لإخبار املدر

امل�شاركات يف اإطار ال�شتعداد للق�شايا التي قد تطراأ. على �شبيل املثال، من املمكن اأن ين�شب مزيد من التوتر بني امل�شاركات يف 

ور�شة العمل التدريبية املتعّددة الأحزاب باملقارنة مع ور�شة عمل للمدافعة خا�شة باملجتمع املدين، اأو العرتاف بح�شا�شيات 

خا�شة يف بيئة ما بعد النزاعات. يف بيئة تعّلمية للرا�شدين، قد يكون من املفيد التما�ش امل�شاهمات من امل�شاركات حول ما 

يرينه كبيئة ت�شاركية فيعملن معًا على و�شع اللم�شات الأخرية على القواعد الأ�شا�شية للتدريب عند انطالقة الربنامج.

البيئة املوؤاتية للتدريب

عند اختيار املكان املنا�شب لعقد الجتماع، حّدد ما اإذا كان حمايداً اأو غري حمايد من الناحية ال�شيا�شية، اأو واقعًا يف مكاٍن 

البيئة  تكون  اأن  يجب  تنطبق.  عندما  اأي�شًا  الدينية  العتبارات  احل�شبان  اإليه. خذ يف  الو�شول  امل�شاركات  وبا�شتطاعة  اآمن، 

التدريبية نف�شها مريحًة وحمّفزًة على التعليم. فّكر يف خ�شائ�ش املكان، مبا يف ذلك الإ�شاءة، ودرجة احلرارة، والإمكانيات 

ال�شمعية الب�رشية، والتقنية، ومرافق الطعام والكرا�شي اإن كانت وثريًة، وما اإذا كانت تدعو احلاجة اإىل طاولت وما اإذا كانت 

ترتيبات الغرفة/طريقة اجللو�ش �شتف�شح املجال اأمام امل�شاركة النا�شطة وجل�شات تق�شيم املجموعات اإىل جمموعات اأ�شغر.

اأما الأمر الثاين الذي ل بد من اأخذه  يف احل�شبان فيتعّلق مبا اإذا كان من الأف�شل عقد التدريب داخل البلد اأو اإر�شال الن�شاء اإىل 

موقع اآخر للخ�شوع للتدريب. يعتمد املعهد الدميقراطي الوطني عمومًا مقاربًة تق�شي بعقد جل�شات التدريب يف البالد اإل يف 

حال دعت الأ�شباب اإىل عقدها يف اخلارج، نظراً اإىل اأّن املقاربة الأوىل تعترب اأكرث فعالية من حيث الكلفة ومتّكن الربنامج من 

الو�شول اإىل مزيٍد من الن�شاء. اتخذ هذا القرار يف وقٍت مبكر، مبا اأنه �شيوؤثر على امليزانية. عند النظر يف اإمكانية عقد ور�شة 

العمل داخل البلد اأو خارجها، ل بد من الأخذ يف العتبار ما يلي:

هل من املمكن ال�شفر باأماٍن داخل البالد؟

هل من دواٍع اأمنية حتول دون عقد لقاء يجمع جمموعًة من الن�شاء؟
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هل من املمكن اإح�شار خرباء خارجيني اإن مل يكن من املمكن العثور على اأي خبري داخل البلد؟

هل من مكان منا�شب لعقد اللقاء؟

هل من اأمثلة منا�شبة يف دولة اأخرى ميكن ال�شتفادة منها كجزء من التجربة التعّلمية؟

بالن�شبة اإىل برنامج اإقليمي، هل من مكان يعّد »حياديًا« بالن�شبة اإىل امل�شاركات؟

اللوازم واملعّدات

بون وامل�شاركات مبا يحتاجون اإليه لقيادة ور�شة العمل 
ّ
خّطط كما ينبغي لتوفري املعّدات واللوازم املنا�شبة بحيث يحظى املدر

العر�ش، و�رشائط  واأوراق  التاأ�شري،  واأقالم  والأقالم،  الأ�شماء،  املتناول كبطاقات  الأ�شا�شية يف  اللوازم  اأبق  وامل�شاركة فيها. 

الت�شجيل. حتّقق من معدات الرتجمة واملعدات ال�شمعية الب�رشية كمكرّبات ال�شوت واأدوات ت�شليط ال�شور يف وقٍت م�شبق للتاأّكد 

من اأنها تعمل. حتتفظ مكاتب املعهد الدميقراطي الوطني بقائمة مرجعية معيارية للوازم واملعّدات ال�رشورية لور�ش العمل 

بني عّما اإذا كانوا 
ّ
التدريبية. اأعرث على منوذج من هذه القوائم يف موارد الوحدات التدريبية. اأحر�ش على اأن ت�شتف�رش من  املدر

بحاجة اإىل اأدوات حمّددة لعرو�شهم.

توفري الدعم يف جمال رعاية االأطفال، واملرافقني، والنقليات

منه،  وانطالقًا  الجتماع  اإىل مكان  امل�شاركات  �شفر  ت�شهيل  الأعمال،  ور�ش  الأطفال يف  رعاية  تاأمني  التفكري يف  املهم  من 

وتغطية تكاليف النقليات، ل�شيما عندما يكون ح�شور امل�شاركات مرهونًا بعامٍل اأو اأكرث من هذه العوامل. على �شبيل املثال، 

ر ح�شورهّن تدريبًا من خم�شة 
ّ
يف بوركينا فا�شو، مّول املعهد الدميقراطي الوطني رعاية الأطفال للن�شاء اللواتي كان من املقر

اأيام لل�شابات الأع�شاء يف الأحزاب. كما غّطى الربنامج اأي�شًا كلفة ال�شكن والطعام ملن يهتم برعاية الأطفال. وكان باإمكان 

الن�شاء خالل فرتات ال�شرتاحة الإر�شاع اأو تناول الغداء مع الأطفال، كما �شارك الأ�شخا�ش املعنيون برعاية الأطفال والأطفال 

اأنف�شهم يف جميع الن�شاطات املّت�شلة بتناول الطعام وامل�شاركة الجتماعية. على نحو م�شابه، يف اأفغان�شتان، مت توفري وجبات 

الطعام والغرف الإ�شافية لكّل حمرم يرافق امل�شاركات يف املوؤمترات املمتدة على عدة اأيام. ل �شّك يف اأّن تلبية احتياجات 

اختيار  فاإّن  الربنامج.  العتبار يف مرحلة ت�شميم  اأخذها بعني  بد من  امليزانية، ول  اخلا�شة على  تبعاتها  لها  امل�شاركات 

املواقع والتوقيت الذي ل يوؤثر كثرياً على احلياة اليومية للم�شاركات قد يفيد يف تخفيف ال�شعوبات املحتملة املرتبطة بهذه 

 امل�شافرات لل�شفر بعيداً عن املنزل ما ي�شّهل 
ّ
الحتياجات. على �شبيل املثال، نّظم جل�شات التدريب يف عدة مدن حتى ل ت�شطر

عليهّن امل�شاركة يف الربامج. من اجلدير بالذكر اأّن املعايري التي يفر�شها املانحون للتكاليف امل�شموح بها يجب اأن توؤخذ يف 

احل�شبان لأي م�شاعدة مقّدمة لت�شمن اللتزام بالقواعد والأحكام. يف حال مل ت�شمح الأموال، من املمكن اأن تعمد املنظمات 

ال�رشيكة اإىل امل�شاعدة يف دعم امل�شاركات اأو تلبية الحتياجات باأ�شاليب اأكرث اإبداعية.

االأدوار التي ي�صطلع بها املوظفون واملدّربون

يرتبط عدد املوظفني مبجموعة من العوامل، مبا فيها ت�شميم الربنامج التدريبي وحجمه �شواء ُنّظم يف مكتب املعهد الدميقراطي 

بون حمليني، اإقليميني اأو دوليني. حّدد واأ�رشك الآخرين بالأدوار وامل�شوؤوليات 
ّ
الوطني اأو يف مكان بعيد عنه، وما اإذا كان املدر

بني، واأ�شحاب املرجعية. اإخرت املوظفني امل�شوؤولني عن تنظيم ال�شوؤون اللوج�شتية، واإدارة 
ّ
امللقاة على عاتق املوظفني، واملدر

بني واإعدادهم، وحت�شري جدول الأعمال، وما اإىل ذلك. ويو�شى باإ�رشاك موظفي املالية والإدارة 
ّ
م�شوؤويل املبيعات، وحتديد املدر

يف معاجلة ال�شوؤون اللوج�شتية بحيث يعنى بالعمليات وفقًا لإجراءات املكتب ومبا يتوافق مع متطلبات الهبات املمنوحة. كما 

التدريب  العا�شمة يف جل�شات  وا�شنطن  اأو من  امليداين  املكتب  اإ�رشاك كبار املوظفني من  اأن حتّدد كيفية  اأي�شًا  بك  يفرت�ش 
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ال�رشوط  خالل  من  بني 
ّ
املدر مع  بالتوا�شل  قم  التدريب،  من  �شابقة  فرتة  يف  للربنامج.  الأ�شا�شيني  املن�ّشطني  مع  بالتن�شيق 

املرجعية، والت�شالت، والجتماعات التح�شريية داخل البالد.  ومع اقرتاب موعد التدريب، وخالله، حتقق يوميًا مع املوظفني 

بني واأ�شحاب املوارد ملناق�شة تقّدم التدريب ومعاجلة اأي ق�شايا طارئة والتخطيط لن�شاطات اليوم التايل. 
ّ
واملدر

التغطية االإعالمية

تعترب التغطية الإعالمية اأداًة فعالًة لتعزيز اأهمية م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية واإبراز دور املنظمات ال�رشيكة للمعهد 

اإليه، كور�ش عمل  اأو غري مالئم جلذب الإعالم  للح�شا�شيات  التدريب مثرياً  الدميقراطي الوطني. يف بع�ش احلالت، قد يكون 

املدافعة يف بيئة متنع فيها ن�شاطات املجتمع املدين. خالل مراحل التخطيط للربنامج، وبالت�شاور مع مدير املكتب، قم يف 

وقت مبكر مبناق�شة كيفية التعاطي مع اأ�شئلة الإعالم. حتى واإن مل تكن التغطية الإعالمية مرغوبًا فيها، من ال�رشوري و�شع 

ا�شرتاتيجية لال�شتجابة لل�شحافة التي قد جتول يف ور�ش الأعمال اأو جتري املقابالت املفاجئة مع امل�شاركات يف الأروقة.

يف حال تبنّي اأّن التغطية الإعالمية مفيدة، قم بدعوة ال�شحافيني وو�شائل الإعالم حل�شور اجلل�شات املحّددة. وبح�شب نطاق 

الربنامج التدريبي، قد يكون من املالئم اللجوء اإىل �رشكة عالقات اإعالمية لتوؤدي دور الو�شيط مع الإعالم وت�شاعد يف اتخاذ 

القرار ب�شاأن الو�شول اإىل الن�شاطات. يقت�رش احل�شور عادًة على احتفالت الفتتاح والختتام ورمبا اجلل�شات العامة. جتّنب 

و�شول الإعالم اإىل ور�ش الأعمال التدريبية حيث يحول وجودهم دون اإحالل بيئة �رشيحة ومفتوحة اأمام امل�شاركات. بالت�شاور 

ر يف وقٍت م�شبق ما اإذا رغنب يف اإجراء املقابالت مع ال�شحافة ملناق�شة الن�شاطات 
ّ
مع امل�شاركات واملنظمات ال�رشيكة، قر

الوطني، يجب  الدميقراطي  الهدف. يف حال جرت مقابلة موظفي املعهد  الدولة  وارتباطها بالتحديات احلالية والفر�ش يف 

اأن تتوافق مع ال�شيا�شة الإعالمية للمعهد املن�شو�ش عليها يف كتّيب املوظفني. عند حتديد املقابالت، اإ�شمن اإتاحة خدمات 

الرتجمة الفورية يف حال دعت احلاجة اإليها.

الن�ساطات والتوا�سل بعد ور�سة العمل

بعد اختتام الربنامج التدريبي، يفرت�ش مبوظفي املعهد الدميقراطي الوطني اأن يعملوا على اإقامة الت�شال بني امل�شاركات 

والأحزاب ال�شيا�شية، و�شائر الهيئات واملنظمات ذات ال�شلة ليت�شّنى لهّن تطبيق اأي مهارات مت اكت�شابها حديثًا. 

يف وقٍت قد يعترب فيه الأمر مثرياً للتحديات نظراً اإىل العقبات 

مع  امل�رشوع  منّفذو  يتابع  اأّن  املهم  من  باملوارد،  املرتبطة 

املنظمات اأو الأحزاب ال�شيا�شية التي مت اختيار امل�شاركات من 

اإعداد  طبيعة  تن�ّش  وقد  التدريبي.  الربنامج  بعد  ما  يف  بينها 

الربامج يف دولة معينة على �شيء من هذا التفاعل. يف الدول التي 

ح�رشي  ب�شكٍل  ولي�ش  ال�شيا�شية،  الأحزاب  مع  با�شتمرار  تعمل 

مع الن�شاء داخل هذه الأحزاب، من املرّجح اأن تتم املتابعة غري 

مرة. يف الدول الأخرى التي ل يقيم املعهد الدميقراطي الوطني 

ال�شيا�شية،  الأحزاب  الربامج مع  اإعداد  فيها عالقة مبا�رشة يف 

اأو غريها من اأ�شحاب امل�شالح املعنيني، من املمكن اأن يكون 

هذا التفاعل اأكرث �شعوبًة. ومن املمكن اأن تفيد املنح ال�شغرية 

املدين املجتمع  وغريها من امل�شاريع امل�شتمرة مع منظمات 

»التدريب ممتاز للمراأة ولكنك يف املقابل حتتاج 

للقيام ببع�س االأعمال مع احلزب ال�سيا�سي. 

حتتاج الأن حتاول فتح الباب للن�ساء، فاملراأة 

تاأتي من ور�س االأعمال التدريبية من دون 

اأي فر�سة للتقدم داخل احلزب. تتمتع الن�ساء 

باملهارات واملعرفة ولكن لي�س مرحبًا بهّن. هّن 

االآن يتمتعن مبهارات، واالتزام اأكرث من الالزم. 

ينعم املعهد الدميقراطي الوطني ببع�س انفوذ 

يف هذا املجال وهو ي�ساعد يف فتح االأبواب 

ك�سائر املنظمات الدولية.« 

بة حملية 
ّ
-   مدر
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كو�شيلة للبقاء على ات�شال مع املنظمات وامل�شاركات على نطاق اأو�شع.

وقد اأبدت بع�ش امل�شاركات يف جل�شات التدريب اخلا�شة باملعهد الدميقراطي الوطني �شعوبًة يف احل�شول على التقدير لقاء 

م�شاركتهّن يف الربامج التدريبية ويف بع�ش احلالت، بدا التقدم اأكرث �شعوبًة مما كان عليه اإذ اأ�شبح ينظر اإىل املراأة كتهديد 

للو�شع القائم. يجب اأن يقوم املوظفون باملتابعة مع امل�شاركات والو�شول اإىل خمتلف اجلهات الفاعلة و�شانعي القرار لتعزيز 

تطبيق املهارات اجلديدة واملعرفة التي اكت�شبتها امل�شاركات. ميكن للمعهد الدميقراطي الوطني اإ�شدار التو�شيات لهذه اجلهات 

الفاعلة املختلفة، ولكن يف النهاية يعود اإليها اأن تدخل التغيريات التي توّفر للمراأة اإمكانية و�شول اأكرب وفر�ش اأعظم.

ل تتمتع املنظمات عامًة باآليات ر�شمية للن�شاء متكنهّن من تطبيق ما تعّلمنه خالل برامج التدريب. اأما املعلومات املرجتعة 

يتحّملن  امل�شاركات  لروؤية  مييلون  الأحزاب  قادة  اأّن  على  فتدّل  الوطني  الدميقراطي  باملعهد  اخلا�شة  التدريب  برامج  حول 

م�شوؤولية اتخاذ املبادرة لتبادل ما تعّلمنه، ولكن هذا الأمر قد يكون مثرياً للتحديات يف احلالت التي ل ترى فيها املراأة اأي 

الإمكان، يتعنّي على  البع�ش يف تبادل وتطبيق املهارات اجلديدة، وقدر  للقيام بذلك. يفرت�ش بالن�شاء دعم بع�شهّن  جمال 

املنفذين ت�شجيع القادة على توفري الفر�ش للم�شاركات من اأجل تبادل وا�شتخدام املهارات داخل الأحزاب اأو البنى التنظيمية. 
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خام�سًا: مراقبة الربنامج وتقييمه: قيا�س ن�سبة النجاح

اأداة تعّلم ت�شاعد يف ت�شميم اأي مبادرات م�شتقبلية ا�شتناداً ملا ينجح منها وما ل ينجح. يجب  املراقبة والتقييم عبارة عن 

اإدماج مراقبة وتقييم ور�ش العمل التدريبية يف جميع مراحل الربنامج ل�شمان تخ�شي�ش الوقت املنا�شب، واملوظفني واملوارد 

ال�شياق  حتليل  اأ�شا�ش  على  واخلا�شة  العامة  الربنامج  اأهداف  تتحّدد  اأن  يجب  الربنامج،  اإعداد  مرحلة  يف  املالئمة.  املالية 

وامل�شاهمة من قبل اجلهات الأ�شا�شية، وهي التي من املقرر اأن توّجه جدول الأعمال مبا ي�شمن مالءمة املحتوى لحتياجات 

امل�شاركات وم�شاحلهن، وم�شالح املنظمات واملوؤ�ش�شات امل�شاركة. خالل مرحلة تنفيذ الربنامج، ت�شاعد املراقبة والتقييم يف 

تقدير تقدم الربنامج واإحداث التغيريات بح�شب احلاجة. 

ل تفيد هذه العملية يف �شمان ت�شميم الربامج التدريبية مبا يتوافق مع احتياجات امل�شاركات بل تفيد يف نهاية املطاف يف 

حتديد فر�ش النجاح لتحديد ما اإذا كان الربنامج فعاًل يف حتقيق النتائج املتوخاة. اإن القدرة على قيا�ش النجاح وحتديده 

مهمة بالن�شبة اإىل اإعداد برامج م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية واأعمال املعهد الدميقراطي الوطني ككل على اعتبار اأنها 

ت�شاعد يف �شمان ال�شتمرارية يف اإعداد الربامج.

وللعمل بفعالية على حتديد اأثر عملية اإعداد الربامج، يتعني على املوظفني الجتماع وحتليل املعلومات املرجتعة من التدريب 

وتقييم  مراقبة  كيفية  يف  التفكري  عند  التدريب.  برامج  يف  ونواق�ش  ثغرات  اإىل  الأمر  يوؤدي  قد  واإل  منتظم؛  ب�شكل  والنتائج 

الربنامج، يتعني على املوظفني التفكري يف و�شائل القيا�ش التي يجب اأن ت�شتخدم لتقييم الأداء ومعّدلت التقييم الزمنية ووقت 

قيا�ش التقدم. يفرت�ش باملوظفني تطوير ا�شرتاتيجية للتقييم تدمج الأدوات املنا�شبة ومتابعتها للتمكن من تقييم الأثر بفعالية 

على املديني الق�شري والطويل.

ا�سرتاتيجية التقييم

يعّد تقييم الربنامج هي نقطة النطالق لإعداد الربنامج التدريبي �شع هذه الغاية ن�شب عينيك وانطلق، ويف ما �شتعمل على 

ابتكر  قيا�شها.  كيفية  يف  وفّكر  املتوقعة  النتائج  ت�شّور  التدريب.  ن�شاطات  من  ن�شاط  وكل  الربنامج  هذا  خالل  من  حتقيقه 

الأدوات التي حتتاجها لقيا�ش النتائج. ومن ثم قم بو�شع ا�شرتاتيجية من البداية ت�شاعد الفريق على حتقيق اأهدافه. 

 

حّدد اأدوات التقييمت�سّور النتائج
ابتكر ا�سرتاتيجية 

لتلبية االأهداف
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اإجمع املعلومات املرجتعة ب�سكٍل مبا�رش

من املمكن ال�شتفادة من اأدوات عدة للتما�ش املعلومات املرجتعة ب�شكٍل مبا�رش من امل�شاركات خالل ور�شة العمل. من املمكن 

احل�شول على املعلومات املرجتعة ال�شفهية ب�شكٍل غري ر�شمي من امل�شاركات خالل فرتات ال�شرتاحة، يف نهاية كل يوم وخالل 

اأي�شًا يف  العمل قد يكون مهمًا  ا�شتخال�ش املعلومات بعد ور�ش  الوقت للمقابالت وجل�شات  اإن تخ�شي�ش  اجلل�شة اخلتامية. 

احلالت التي ل ت�شتطيع فيها امل�شاركات الكتابة اأو ل ي�شعرن بالرتياح لتقدمي املعلومات املرجتعة خطيًا. ميكن للم�شاركات 

اأو يف  النهائية، قبل المتحانات وبعدها  اليومية و/اأو  التقييم  ا�شتمارات  اأي�شًا تقدمي املعلومات املرجتعة خطيًا من خالل 

امل�شابقات خالل ور�شة العمل. يجب اإعداد الأ�شئلة من اأجل تقييم درجة اكت�شاب امل�شاركات ملعارف، مهارات، اأ�شاليب ت�رّشف/

قيم جديدة، واملعلومات املرجتعة حول ور�شة العمل نف�شها.

من  املرجتعة  املعلومات  للتما�ش  التقييم  ا�شتمارات  ت�شتخدم 

ت�شتخدم  العملية.  مراحل  خمتلف  يف  بني 
ّ
واملدر امل�شاركات 

للتما�ش  العمل  بور�شة  اخلا�شة  اأو  اليومية  التقييم  ا�شتمارات 

مبا�رشًة.  بعدها  اأو  العمل  ور�ش  خالل  املبا�رشة  املعلومات 

هذا النوع من ال�شتبيانات يجب اأن يكون ق�شرياً ويقّدم اأ�شئلة 

اأي  لإدراج  اختياريًا  ق�شمًا  ويت�شّمن  الغالب،  يف  مفتوحًة 

التي  املحلية  اللغات  اإىل  ال�شتمارات  ترجمة  يجب  تعليقات. 

تتحّدثها امل�شاركات عند اللزوم. يف حال اأجريت برامج تدريبية 

لربنامج  �شامل  تقييم  حت�شري  املهم  من  اجتماعات،  عدة  من 

اليومية/ التقييم  ا�شتمارة  من  �شموليًة  اأكرث  يكون  التدريب 

اخلا�شة بور�شة العمل وطرح الأ�شئلة حول حمتوى الربنامج

اإدراج عمليات التقييم يف جدول 

االأعمال

�س الوقت لعمليات التقييم  تذّكر اأن تخ�سّ

عند اإعداد جدول االأعمال اخلا�س بالتدريب. 

فاإن القيام بذلك يف�سح املجال اأمام ردود 

الفعل الكثرية االهتمام وتتبني للم�ساركات اأن 

معلوماتهن املرجتعة ذات قيمة.

ل النتائج املتوقعة من الربنامج وحّدد املوؤ�رصات االأ�سا�سية ف�سّ اخلطوة االأوىل: 

حّدد الو�سائل التي �ست�ستخدم لتحديد هذه املعلومات ومتى يجب ا�ستخدامها. ميكن جمع  اخلطوة الثانية:  

                                     البيانات املفيدة با�شتخدام ا�شتمارات التقييم اخلطية من امل�شاركني، ومقابالت املتابعة مع 

                                     املوظفني والتحقق مع امل�شاركات اأو من خالل نقا�شات املائدة امل�شتديرة.

�س املوارد الالزمة للتنفيذ. ميكن اأن يحّدد توقيت جمع  �سع جدواًل زمنيًا لعملية التقييم وخ�سّ اخلطوة الثالثة: 

                                     البيانات ما بعد التدريب بح�شب النتخابات اأو اأي عالمة معيارية اأخرى، اأو يحّدد ب�شكٍل دوري 

                                     طوال املدة املتبقية من امل�رشوع من اأجل التقاط النجاحات اأو التغيريات يف ال�شلوك مع مرور 

                                     الزمن. 

قم بتح�سري املواد واالأدوات بناًء على ا�سرتاتيجية التقييم. اخلطوة الرابعة:  

حّدد النتائج القابلة للقيا�س والتحقيق وقم بتكييف املراقبة والتقيييم اخلا�سني بالربنامج  اخلطوة اخلام�سة: 

                                     اللتقاط هذه النتائج.
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ككّل، وبنيته وتنظيمه. �شحيح اأن الأ�شئلة املبا�رشة املفتوحة تتطّلب كميًة اأكرب من الوقت، اإل اأنها توفر مزيداً من املعلومات 

بني واخلرباء. ويتم تكييفها انطالقًا من ا�شتمارة 
ّ
املرجتعة والقتبا�شات. يف نهاية الأمر، من املفيد اإعداد ا�شتمارة تقييم للمدر

التقييم اخلا�شة بور�شة العمل التدريبية وت�شّهل عملية �شياغة التقارير.  ميكن العثور على منوذج عن ا�شتمارة التقييم يف مواد 

التدريب املرافقة لهذا الدليل )راجع ملف املقدمة »اإبداأ هنا« لالطالع على منوذج ملا قبل وما بعد التقييم(. توّزع ال�شتبيانات 

العمل، ولو لزم تكييفها لتتالءم واحتياجات  بني واملوظفني وغريهم من امل�شاركني يف ور�شة 
ّ
على امل�شاركات وعلى املدر

اجلماهري املختلفة. 

ل يغينّب عن ذهنك اأّن ور�ش العمل متّثل اخلطوة الأوىل يف عملية التعّلم الطويلة امل�شار، والتغيري يف امل�شلكيات والتاأثري على 

املجتمع الهدف الذي يعمل فيه الربنامج. عند تقييم ور�ش العمل، كن وا�شحًا ب�شاأن الأبعاد التي تقا�ش يف هذه العملية بنطاقها 

اأن ت�شتدر ا�شتجابة امل�شاركات على العملية التعّلمية لور�شة  الوا�شع. فمن املمكن ل�شتبيانات التقييم اخلا�شة بور�ش العمل 

بني وما تعتقد امل�شاركات اأنهن قد تعّلمنه. يف اأي و�شٍع تعّلمي، قد يكون هناك تفاوت بني ما تعّلمته امل�شاركات 
ّ
العمل، واملدر

فعليًا وما اعتقدن اأنهن قد تعّلمنه. مثاًل، قد تتذكر اإحدى امل�شاركات بع�ش الكلمات الأ�شا�شية وامل�شطلحات ولكنها ل متتلك 

اأ�شبه  اأما ا�شتمارات تقييم ور�ش العمل الأكرث تنظيمًا فقد تكون  اأو لكيفية تطبيق املعلومات.  اأكرث من فهم �شطحي ملعانيها 

للمعارف، واملهارات و/اأو املواقف؛ ولكن، قد ل تكون دومًا عمليًة يف منتديات  الفعلية  بامتحان لقيا�ش عملية الكت�شاب 

التعّلم غري الر�شمية للبالغني، ل �شيما يف احلالت التي تكون فيها املجموعة امل�شتهدفة امل�شوؤولني املنتخبني. ففي وقٍت تعترب 

امل�شلكية  التغيريات  قيا�ش  ميكنها  ل  مبا�رش،  ب�شكٍل  املرجتعة  املعلومات  لكت�شاب  مفيدًة  املعلومات  تقييم  ا�شتبيانات  فيه 

الذي يحدث نتيجًة  ال�شياق  التغيري يف  )اأي  الأو�شع  ال�شياق  اأثر املهارات على  اأو  العمل )مثاًل تطبيق املهارات(  خارج ور�شة 

لتطبيق امل�شاركات ملعارف، ومهارات و/اأو مواقف جديدة(.

اأعرث يف ما يلي على اخلطوات الأ�شا�شية يف اإعداد ا�شتبيان ور�شة العمل الذي �شيقي�ش ردة فعل امل�شاركات حيال عملية التعّلم 

والدرو�ش التي ا�شتخل�شت.  

اخلطوة االأوىل: حّدد الهدف العام لور�شة العمل ونتائج التعّلم

اخلطوة الثانية: قم بابتكار فئات لالإجابات بني كمية ونوعية ميكن ا�شتخدامها يف ال�شتبيان لال�شتف�شار عن كل نتيجة من 

النتائج املتوخاة من عملية التعّلم.

اخلطوة الثالثة: قم بتحليل نتائج ال�شتبيان مقابل الأهداف املتوخاة ونتائج التعّلم.

نظر  وجهات  اإل  لي�شت  هذه  اأّن  تذكر  املتلقاة.  املرجتعة  املعلومات  حتليل  ال�رشوري  من  ي�شبح  ال�شتبيانات،  توزيع  بعد 

امل�شاركات حيال ما تعّلمنه، وقد ل تعك�ش بدقة ما قد مّت تعّلمه بالفعل. فوحده امتحان املعرفة اأو املالحظة املبا�رشة لتطبيق 

بني مبا�رشًة بعد اختتام 
ّ
املهارات يقدر على قيا�ش التعّلم الفعلي. يف حال كنت ت�شتخدم ا�شتبيانًا يوميًا، اإجمع املوظفني واملدر

املرجتعة  املعلومات  اإىل هذه  بال�شتناد  العمل.  فريق  املعلومات مع  وا�شتخال�ش  ال�شتبيانات  الأول ملراجعة  التدريب  يوم 

املبا�رشة، يكون مبقدور منّفذي امل�رشوع تعديل مقاربة التدريب بح�شب احلاجة، ويف ما بعد اإعداد اأن�شطة املتابعة واملقابالت. 

املقاربات من االأجل املتو�سط اإىل الطويل

ط وطويل بهدف قيا�ش الأثر. 
ّ
بالإ�شافة اإىل التما�ش املعلومات املرجتعة مبا�رشًة من امل�شاركات، اإعتمد املقاربات لأجل متو�ش

خالل ور�شة العمل، قد يكون من املفيد اأي�شًا حتديد امل�شاركات اللواتي من ال�رشوري متابعتهن ومقابلة هوؤلء الن�شاء خالل 

املوؤمتر من اأجل اإقامة خط اأ�شا�شي ميكن متابعتهّن انطالقًا منه. قم باملتابعة معهّن لتحّدد كيف قمن با�شتخدام التدريب وما
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التقييم واملتابعة مع امل�صاركات يف التدريب حول م�صاركة املراأة يف احلياة ال�صيا�صية يف 

اأوغندا

خالل �سل�سلة من جمموعات الرتكيز يف اأوغندا، تلّقى املعهد الدميقراطي الوطني معلومات مرجتعة من امل�ساركات 

ال�سابقات حول التقييم واملتابعة بعد الربامج التدريبية. اأ�سارت امل�ساركات ال�سابقات يف برنامج املعهد الدميقراطي 

الوطني لالأحزاب ال�سيا�سية املوّجه لل�سباب اإىل االإفادة التي ميكن ا�ستقاوؤها من التوا�سل مع ال�سبكات املوجودة  

للنا�سطني ال�سباب يف االأحزاب ال�سيا�سية بعد الربنامج التدريبي، ما يتيح لهم البقاء على ات�سال وتعزيز العالقات عرب 

االأحزاب. كذلك االأمر، ت�سري مناق�سات جمموعات الرتكيز اإىل احلاجة اإىل متابعة اأف�سل للم�ساركات ملعرفة اإجنازاتهّن 

حات. ومن املقرتحات  بعد التدريب، ال �سيما يف احلاالت التي ت�سارك فيها الن�ساء يف ور�س االأعمال التدريبية للمر�سّ

االأخرى لتح�سني جهود املراقبة والتقييم  بناء قدرات املنظمات املحلية ال�رصيكة من اأجل تطبيق مبادرات اأكرث فعالية 

بات واملر�سدات لال�ستمرار 
ّ

يف جمال املراقبة والتقييم واإف�ساح املجال اأمام امل�ساركات يف التدريب لتاأدية دور املدر

يف بناء مهاراتهّن و�سبكاتهّن.

هذه  اإىل  بالإ�شافة  العمل.  )ور�ش(  ور�شة  تنظيم  منذ  حققنه 

اإجراء  ميكن  والتقييم،  التقارير  رفع  على  تقوم  التي  الطريقة 

التدريب  �شملهّن  ملن  املبا�رشة  املالحظة  خالل  من  املتابعة 

الآخرين  اأ�شحاب امل�شلحة  اأو �شائر  وبالتن�شيق مع املنظمات 

با�شتخدام  الن�شاء  هذه  قامت  كيف  ملعرفة  معهّن  امللتزمني 

تعترب  اأ�شاًل.  ا�شتخدمنها  قد  كن  اإن  اجلديدة،  مهاراتهّن 

امل�شاركات  مع  امل�شوح  و/اأو  الرتكيز  جمموعات  اأبحاث 

املمكن  من  اأي�شًا.  املفيدة  الأدوات  من  ومنّظماتهّن  ال�شابقات 

ن�شف  ف�شلي،  اأ�شا�ٍش  على  املتابعة  تقييم  ا�شتمارات  تنفيذ 

�شنوي، و�شنوي وفقًا لنطاق الربنامج وغريه من العوامل. ت�شاهم 

ا�شتمارات التقييم امل�شتمرة يف مزيد من القيا�ش الدقيق لالأثر 

ال�شامل على امل�شاركات وال�شياق الذي عملن فيه، والتغيريات 

للبيئة الوا�شعة النطاق الناجتة عن جهود امل�شاركات على مر 

الزمن. اإن نوع املتابعة واملوارد املطلوبة لدعمها يجب اأن ينظر اإليها عند ت�شميم الربنامج ويف مراحل اإعداد امليزانية. 

بات لتي�شري املتابعة با�شتمرار. ميكن تنفيذ ذلك من خالل ربط خريجات 
ّ
من املهم تعزيز واحلفاظ على �شبكة من الن�شاء املدر

برامج التدريب مع امل�شاركات اجلديدات، واملحافظة على الت�شال مع امل�شاركات من خالل م�شاريع املتابعة، وبا�شتخدام 

مواقع التوا�شل الجتماعي ملتابعة امل�شاركات وت�شهيل الت�شبيك اأو اإجراء ات�شالت عرب �شكايب للمعلومات املحّدثة وللتوا�شل 

بني امل�شاركات. قد يكون من املفيد اأي�شًا دعوة خريجات برامج التدريب ملتابعة الربامج اأو جمع امل�شاركات ال�شابقات يف 

اأثر  تقييم  ي�شّهل  اأن  معهّن وميكن  طّيبة  على عالقات  يحافظ  بل  فح�شب  امل�شاركات  يفيد  ل  اأمر  وهو  اخلربات.  لتبادل  لقاء 

التدريب مع مرور الزمن. اأما ا�شتمارات التقييم على املدى الأطول فت�رشك القادة وغريهم من اجلهات الفاعلة لقيا�ش الأثر على 

امل�شاركني بعد ور�ش العمل. 

»ال ميكنني التحّدث با�سم الدولة بكاملها ولكن 

ما راأيته يف دائرتي االنتخابية هو اأّن الن�ساء 

يف حزبنا امل�ساركات يف عمليات التدريب اأكرث 

قدرًة على التعبري عن اآرائهّن بو�سوح. فهّن 

يتحّلني مبزيد من الثقة، وي�ستعّن اأحيانًا بربامج 

التدريب. ويقلن اأّنهن  يعرفن بق�سية معينة 

اأو مبو�سوع معني ب�سبب التدريب الذي نّظمه 

املعهد الدميقراطي الوطني.«

-   اأحد الأع�شاء الرجال يف الربملان
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االأدوات االأخرى

كما من املمكن اأي�شًا ال�شتعانة باأدوات اإ�شافية، مثل اأ�شكال التقييم الأ�شا�شية، وامل�شوح حول العالمات املرجعية، والتقييمات 

اأخ�شائيي  ا�شت�رش  التدريب.  لربامج  ال�شاملة  والتقييم  املراقبة  خطة  من  كجزء  التغيري  قيا�ش  اأجل  من  ط 
ّ
املتو�ش املدى  على 

املراقبة والتقييم للم�شاعدة يف �شياغة ا�شرتاتيجية �شاملة للتقييم وت�شميم وا�شتخدام الأدوات امل�شاعدة على تنفيذ التقييم. 

اإليها حاليًا من  تفيد ا�شتمارات التقييم الأ�شا�شية يف حتديد م�شتويات القدرات املوجودة ونوع امل�شاعدة التي تدعو احلاجة 

خالل تقييم ما مت اإجنازه يف املا�شي وما جنح ومل ينجح. التقييم الأ�شا�شي هو عبارة عن حتليل ي�شف الو�شع قبل التطوير 

الذي على اأ�شا�شه يتم تقدير التقّدم اأو املقارنات. وقد يت�شّمن ذلك توثيق امل�شكلة يف التقدم، وو�شع القيم الأ�شا�شية للنجاح 

وموؤ�رشات التاأثري وحتديد اإطار العمل التقييمي لإظهار التغيري يف معاجلة امل�شكلة. وقد يكون الأمر مفيداً يف حتديد ت�شميم 

برنامج التدريب والنتائج املتوخاة ل�شمان ا�شتجابة الربنامج لالحتياجات الراهنة.

ومن املمكن توزيع م�شوح الدميقراطية وهي عبارة عن اأداة تقييم جتمع بني امل�شوح النموذجية الع�شوائية واملقابالت وجهًا 

لوجه يف فرتات متفاوتة خدمًة لثالثة اأهداف خا�شة:

تقدمي الأدلة التي تتّم حيازتها ب�شكٍل منّظم حول الظروف الدميقراطية التي ميكن اأن تعّو�ش عن النق�ش يف املعلومات 

املوثوق فيها حول هذا املو�شوع.

توفري ت�شخي�ش اأويل لربامج دعم الدميقراطية. تقّدم امل�شوح معلومات دقيقة حول مكان وم�شدر نقاط القوة الدميقراطية 

واأوجه العجز �شمن اجلمهور امل�شتهدف. ميكن ا�شتخدام تلك املعلومات لنحت ا�شرتاتيجيات التطوير والربامج الهادفة. 

تقدمي برنامج للتقييم. فاإذا ا�شتخدمت م�شوح العالمات املرجعية للمتابعة بعناية، تقّدم معلومات موثوقًا فيها ت�شّلط 

ال�شوء على اأثر الربامج وحتّدد اأي الربامج التي �شاهمت وحدها اأو مع الأخرى يف حتقيق التقّدم الدميقراطي. 

يف الربامج التدريبية، تفيد امل�شوح املرجعية يف �شمام ان�شجام ت�شميم الربنامج يف معاجلة ل الأعرا�ش فح�شب بل العوام 

الكامنة امل�شاهمة يف هذه الق�شايا.

عمل املعهد الدميقراطي الوطني على اإعداد منهجية للم�شوح الدميقراطية املعيارية كما هي حمددة يف الكتّيب بعنوان: متابعة 

 
14

الدميقراطية: امل�سوح املعيارية للت�سخي�س، وت�سميم الربامج، والتقييم.

كما من املمكن اأي�شًا ا�شتخدام ا�شتمارات التقييم ملنت�شف املدة وهي نوع من التقييم ال�شكلي الذي يتم من خالل م�رشوع اأو 

برنامج. حتّدد العنا�رش من الربنامج التي تعّد ناجحًة وتلك التي تعترب فا�شلة. فرتّكز على التعّلم وحت�شني نوعية الربنامج حول 

ق�شايا الفعالية والكفاءة، وم�شائل ذات �شلة بالربنامج وامل�شكلة الأ�شا�شية. كما ميكن اأن تنظر يف م�شائل ال�شتدامة والتاأثري 

املحتمل ولكن م�شتقبليًا فقط. وقد يكون ذلك مفيداً يف الربنامج التدريبي لإبالغ احلاجة اإىل الت�شحيحات يف منت�شف الدر�ش 

بناًء على ال�شتنتاجات ولتكوين فكرة حول الفعالية الكاملة للربنامج التدريبي، واإن كانت تلك املبا�رشة منها فقط. 

  Neil Nevitte and Melissa Estok، Tracking Democracy; Benchmark surveys for diagnostics، program design and evaluation   
14  

)Washington: National Democratic Institute(.
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وتعترب جمموعات الرتكيز بدورها و�شيلًة مفيدًة جلمع املعلومات النوعية. ل ت�شّم عادًة عدداً كبرياً من الأفراد بل تكتفي بعدد 

لنه  يرتاوح بني �شبعة واإثني ع�رش فرداً وهي عبارة عن مناق�شات يديرها من�ّشط حول جتارب امل�شاركات وم�شاعرهن وما يف�شّ

 من املمكن ال�شتفادة من جمموعات الرتكيز يف اأي مرحلة من الربنامج. يف وقٍت مبكر، قد تكون مفيدًة 
15

حول مو�شوع معني.

عندما ل تتوافر معلومات وافية عن مو�شوع الهتمام اأو لقيا�ش وجهات النظر وامل�شالح بني امل�شاركات املحتمل م�شاركتهن 

يف التدريب ولكنها ت�شتخدم اأي�شًا للمتابعة مع امل�شاركات بعد ور�ش العمل وت�شفي بعداً اأكرث عمقًا على �شائر الأبحاث الكمية 

الأخرى، كامل�شوح، وال�شتبيانات، اأو قيا�ش التغيريات يف وجهات النظر اأو امل�شلكيات عرب الزمن. 

ميّكن  البحث  اأ�شكال  من  اآخر  �شكاًل  الت�شاركي  التحليل  ويعّد 

نف�شه  الوقت  ويف  الأ�شا�شية  امل�شائل  حتديد  من  امل�شاركات 

امل�شاركة يف حتليل هذه امل�شائل. اإن حتليل امليادين ذات القوة 

التي  القوى  حتديد  يف  امل�شاركات  م�شاعدة  اأ�شكال  من  �شكل 

ت�شاعد منظمتهم على حتقيق هدف معني اأو متنعها عن حتقيقه. 

وال�شرتاتيجيات  واملانعة  امل�شاهمة  القوى  حتديد  خالل  فمن 

التي ميكن ا�شتخدامها لتعزيز اأو التحفيف منها، ميكن للمجموعة

الت�شاركي مع ت�شميم برنامج تدريبي  التحليل  اإىل الهدف املتوخى من امل�رشوع. ي�شتخدم  تطوير مقاربة ت�شل من الأرجح 

مل�شاعدة املوظفني يف النظر اإىل الدرو�ش امل�شتخل�شة من برنامج �شبيه يف املا�شي، خالل مرحلة تنفيذ امل�رشوع لتحديد ما 

اإذا كان بحاجة لتعديالت  تزيد من اأثر التدريبات اأو م�شائل طارئة، اأو بعد انتهاء برنامج تدريبي لتحديد اأف�شل املمار�شات 

والعرب امل�شتخل�شة. 

اإدراج اال�ستنتاجات يف الربامج احلالية وامل�ستقبلية

وامل�شتقبلية.  اجلارية  الربامج  يف  اإدراجها  بنية  ال�شتنتاجات  حتليل  باملنّفذين  يفرت�ش  املرجتعة،  املعلومات  تلقي  مع 

فالقتبا�شات والأخبار من الن�شاء حول كيفية تعزيز م�شاركتهن يف الربامج التدريبية للتقدم مبنظمتهن ت�شاعد يف التاأكيد على 

فعالية الربنامج التدريبي، والتما�ش النتائج املتوقعة وغري املتوقعة واإيجاد املربرات للتمويل امل�شتمر للربنامج. بناًء على

حتليل النتائج، ميكن حتديد املواطن التي ل يبدو فيها النجاح وا�شحًا اأو ت�شري املعلومات املرجتعة اإىل نواق�ش معينة. فقد 

ي�شاعد ذلك يف حتديد اجلوانب غري الفعالة من الربنامج التي بحاجة لتح�شينات ول�شمان ان�شجام املحتوى مع احتياجات 

بني يف اإي�شال امل�شمون والقيادة التنظيمية الداعمة مل�شاركة املراأة بعد الربنامج التدريبي. 
ّ
امل�شاركني وفعالية املدر

الدميقراطي  املعهد  يف  امل�شاركات  جنحت  الوقت،   
ّ
مر على 

واأدخلن  القيادة  ح�شن  واأبدين  التاأثري،  عمليات  يف  الوطني 

احلمالت  كتنظيم  العمل  ور�ش  خالل  تعلمنها  جديدة  مفاهيم 

وتن�شب  واأعمالهن.  منظماتهّن  ويف  دار،  اإىل  دار  من  بالطواف 

املراكز  اإىل  الو�شول  يف  امل�شاعدة  التدريب  برامج  اإىل  الن�شاء 

كما  املنا�شب.  تلك  يف  الكفاءة  من  مبزيد  والتحلي  املنتخبة 

التدريب برامج  تطورت خالل  قد  الزمالة  اأن  الن�شاء  لحظت 

العمل معًا عند  �شاعدهن يف  العمل، ما  �شل�شلة من ور�ش  تقوم على  التي  تلك  �شيما  الوطني ل  الدميقراطي  اخلا�شة باملعهد 

انتخابهن يف الربملان اأو يف عملهّن كنا�شطات اأو كاأع�شاء يف الأحزاب.

»مذ ح�رصنا هذا التدريب كان من ال�سهل البدء 

بالعمل مبا�رصة عندما مت انتخابنا يف الربملان«

-   اإحدى امل�شاركات يف التدريب

 »اإن امل�ساركات يف برامج ال�سباب و�سلن اإىل 

منا�سب قيادية والنماذج التي تقدمن بها مت 

القبول بها كقواعد داخل االأحزاب.«

-   اإحدى الن�شاء الأع�شاء يف الربملان

USAID Center for Development Information and Evaluation )1996( Performance Monitoring and Evaluation Tips:   
15  

Conducting Focus Group Interviews
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ل بد من التقاط هذه النجاحات ومتابعتها على مر الزمن ولو اأنها مهمة لي�شت بال�شهلة. فالربامج التي متّول باملنح تعمل �شمن 

اأطر زمنية حمدودة  وموارد ناق�شة ومراقبة على املدى الأطول وحتدد الأثر. من هنا، فاإّن اإ�شاعة �شبكة من املدربني ت�شاعد 

يف متابعة امل�شاركات اأو قاعدة بيانات من الن�شاء اللواتي خ�شن التدريب ل�شماع ق�ش�ش جناحاتهّن والدرو�ش امل�شتفادة من 

اأعمالهن. فيمكن ال�شتفادة باحلد الأمثل من هذه الق�ش�ش والعرب وترجمتها اإىل �شياقات اأخرى. ففي وقت مت�شك فيه الربامج 

النتائج والأثر، يعترب املوظفون يف موقع اأف�شل لتح�شني اأي تدخل م�شتقبلي ونقل اأهمية العمل امل�شتمر واحلاجة اإليه وت�شّلط 

ال�شوء على امل�شاهمات القّيمة للن�شاء يف جمتماعتهّن. اإ�شافة اإىل ذلك، التقييم على اأ�شا�ش النوع الجتماعي وبا�شتمرار والذي 

ينظر يف التغريات البنيوية يف املنظمة اأو احلزب اأو املوؤ�ش�شة على مر الوقت ي�شتفاد منه يف الربامج وي�شهم يف فهم التغيريات 

على املدى الطويل. 
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بني املحليني، ف�شاًل عن مبادئ توجيهية منف�شلة 
ّ
   مّتت �شياغة مبادئ توجيهية مماثلة تت�شّمن اأ�شئلة هادفة ملوّظفي املعهد الدميقراطي الوطني/املدر

16

لقادة املنّظمات. 

   يف هذه الوثيقة، تنطبق عبارة »برنامج تدريبي« على برنامج �شامل م�شّمم بهدف بناء قدرة جمموعة معّينة، غالبًا من خالل �شل�شلة من املداخالت مثل 
17

توفري الإر�شاد، وور�ش العمل، وال�شت�شارات اإلخ. اأما »ور�شة العمل«، فهي منا�شبة منف�شلة يتلقى فيها امل�شاركون التدريب على مو�شوع واحد اأو اأكرث.  

6. املالحق

امللحق اأ: املبادئ التوجيهية ملجموعات الرتكيز: تقييم برامج التدريب اخلا�سة 

            بالنا�سطات ال�سيا�سيات 

16
املبادئ التوجيهية ملجموعات الرتكيز اخلا�سة بتدريب امل�ساركات

مقّدمات

هذه  ن�شتخدم  �شوف  مثلكّن.  لن�شاء  واملهارات  املعارف  لنقل  الف�شلى  الطريقة  حول  الأفكار  لنتبادل  اليوم  هنا  جمعناكّن 

املعلومات من اأجل ]اأ�شف هنا و�شفًا وجيزاً عن هدف بحثك[. ن�شكركّن على م�شاركتكّن النا�شطة يف هذه اجلل�شة. �شحيٌح اأننا 

�شندّون املالحظات الواردة خالل اجلل�شة ون�شّجل اأحداثها ب�شكٍل عام، اإل اأننا لن نن�شب املالحظات اإىل الأ�شخا�ش الذين اأدلوا 

بها. لذا، نرجو منكّن التحلي بال�شدق وال�رشاحة يف مالحظاتكّن، مبا اأنها الطريقة الوحيدة التي �شتمّكننا من بلوغ هدفنا. 

التجارب التدريبية ال�سابقة

اأو الور�شة الأف�شل بنظرك؟   �شاركترِ فيها. ما الذي جعل هذا الربنامج 
17

فّكري يف اأف�شل برنامج تدريبي/ور�شة عمل

نرجو منك تاأمني بع�ش الأمثلة. 

فّكري يف اأ�شواأ برنامج تدريبي/ور�شة عمل �شاركترِ فيها. ما الذي جعل هذا الربنامج اأو الور�شة الأ�شواأ بنظرك؟ نرجو 

منك تاأمني بع�ش الأمثلة. 

اإرتباط التدريب بواقع احلال 

هل ت�شعرين اأّن الربامج التدريبية/ور�ش العمل التي �شاركترِ فيها كانت وثيقة ال�شلة ببيئة بلدك؟

هل ميكن اأن تديل باأمثلة عن جل�شات برامج/ور�ش عمل �شعرترِ اأنها مل تكن وثيقة ال�شلة ببلدك اأو كان بالإمكان 

تغيريها بحيث تكون اأكرث مالءمًة مع و�شع البلد؟

هل ت�شعرين اأّن الربامج التدريبية/ور�ش العمل كانت م�شّممة بطريقة تالئم م�شتوى معارفك وخرباتك؟ 

طة جداً اأو معّقدة جداً بحيث مل تكن تالئم 
ّ
هل ميكن اأن تديل باأمثلة عن جل�شات ور�ش عمل �شعرترِ اأنها كانت مب�ش

م�شتوى معارفك وخرباتك؟

موا�سيع التدريب

اأكتبي، بح�شب ترتيب اأهمّيتها، املهارات اخلم�ش التي حتتاج اإليها كّل امراأة براأيك كي ت�شارك ب�شكل كامل ومتمّكن يف 

العملية ال�شيا�شية. ]قم بجولة على امل�شاركات واطلب من كل م�شاركة قراءة اإجاباتها و�رشحها. قم باملتابعة الالزمة.[

من منكّن �شاركت يف ور�شة عمل قامت على تقنّيات مثل الر�شائل الهاتفية الق�شرية اأو »الفاي�شبوك« اأو تقنّيات �شبكة 

املعرفة الدولية للن�شاء النا�شطات يف ال�شيا�شة و/اأو ت�شّمنت نقا�شًا حول هذا املو�شوع؟ ]مّمن اأجابت بنعم[ هل قمترِ 

بال�شتفادة من اإملامك بالتقنيات اجلديدة منذ ور�شة العمل؟ مَل اأو مَل ل؟
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قبل انعقاد الربنامج التدريبي/ور�شة العمل، هل ُطلب منك امل�شاهمة يف اإعداد املحتويات؟ ]اإذا اأجبترِ بنعم[ هل �شعرترِ 

باأّن م�شاهماتك اأُخذت بعني العتبار؟

�سيغة/بنية التدريب

اأّي نوٍع من جل�شات ور�ش العمل، على �شعيد ال�شيغة/الطريقة ل امل�شمون، �شعرترِ اأنها الأكرث اإفادًة يف م�شاعدتك على 

لة، لكن فقط اإذا ُطلب منه ذلك اأو اإذا  التعّلم؟ ]اإذا دعت احلاجة، ميكن اأن يقّدم املحاور مثاًل اأو مثاَلني عن ال�شيغة املف�شّ

�شعر اأّن امل�شاركات مل يفهمَن ال�شوؤال[ ماذا عن اأنواع اجلل�شات التي بدت الأكرث فعاليًة براأيك؟

اأيام،  ميكن ت�شميم برنامج التدريب بحيث تتّم معاجلة كّل املوا�شيع ذات ال�شلة خالل ور�شة عمل واحدة متتّد لعّدة 

كما ميكن تق�شيم املوا�شيع على �شل�شلة من ور�ش العمل التي متتّد لفرتة زمنّية معّينة )مثاًل ور�ش عمل �شهرية ملعاجلة 

موا�شيع فردية(. اأّي اخليارين هو الأكرث فعالية براأيك وملاذا؟

ما هو راأيك ب�شيغة ور�شة العمل التدريبية ب�شكٍل عام؟ اأهي طريقة فّعالة مل�شاعدة املراأة على تطوير مهاراتها ال�شيا�شية 

وتعزيزها؟

ما هي اخليارات البديلة التي تو�شنَي بها ل�شيغة ور�شة العمل التدريبية، ويف اأية ظروف ينبغي اعتمادها؟

امل�ساركات يف التدريب

بالعودة اإىل الربامج/ور�ش العمل التدريبية التي �شاركترِ فيها، كيف اأّثرت زميالتك امل�شاركات على نوعية التجربة؟

هل �شعرترِ اأّن وجود م�شاركات �شبيهات لك اأو خمتلفات عنك )على �شعيد ال�شّن، اأو م�شتوى اخلربة، اأو اخللفية يف 

املنّظمات اإلخ.( جعل الربنامج التدريبي/ور�شة العمل اأكرث فعالية؟ ُيرجى التف�شري. 

من منكّن �شاركت يف ور�شة عمل تاأّلفت من الن�شاء فح�شب؟ ]اإ�شاأل الن�شاء اللواتي اأجنَب بنعم[ هل تعتقدين اأّن م�شاركة 

الن�شاء فقط يف ور�شة العمل كانت خطوًة مفيدة؟ مَل اأو مَل ل؟

من منكّن �شاركت يف ور�شة عمل تاأّلفت من الرجال والن�شاء على ال�شواء؟ ]اإ�شاأل الن�شاء اللواتي اأجنَب بنعم[ هل تعتقدين 

نت من التجربة، اأو خّففت من فعاليتها، اأو كانت بال فائدة على الإطالق؟ عّللي اإجابتك.  
ّ
اأّن م�شاركة كال اجلن�شني ح�ش

اإذا �شّممترِ برناجمًا تدريبيًا/ور�شة عمل متعلقة بالعملية ال�شيا�شية، ما هي املوا�شيع التي �شت�رشكني فيها ن�شاًء فقط 

واملوا�شيع التي �شت�رشكني فيها رجاًل ون�شاًء؟ ]مالحظة: لي�ش من ال�رشوري طرح هذا ال�شوؤال اإذا كنَت قد ح�شلَت على 

الإجابة من ال�شوؤالني ال�شابقني[

]بالن�شبة ملجموعات الرتكيز التي ت�شّم اأع�شاًء من الأحزاب ال�شيا�شية فقط[: اأّيهما الأف�شل براأيك: برامج/ور�ش عمل 
تدريبية ُت�رشك اأ�شخا�شًا من اأحزاٍب �شيا�شية متعّددة اأم اأ�شخا�شًا من حزبك فقط؟ عّللي اإجابتك.

ما هي امتيازات الربامج/ور�ش العمل التدريبية املتعّددة الأحزاب؟

ل مناق�شتها �شمن اإطار متعّدد الأحزاب؟ ]مالحظة: قد ل تدعو احلاجة اإىل طرح هذه  هل من موا�شيع معّينة ُيف�شّ

الأ�شئلة اإذا ح�شلَت على الإجابات من اأ�شئلة اأخرى[

املدّربون واالأ�سخا�س اأ�سحاب املرجعية

هذا  يجعل  الذي  ما  فيها.  �شاركترِ  عمل  ور�شة  اأدار  مرجعية  ب/�شخ�ش �شاحب 
ّ
مدر اأف�شل  الأ�شماء، �شفي  ذكر  بدون 

ال�شخ�ش موؤّثراً اإىل هذه الدرجة براأيك؟

ما هي اأنواع الأدوات التي ا�شتخدمها هذا ال�شخ�ش لإ�رشاكك يف عملية التعّلم عن هذا املو�شوع؟

بني/الأ�شخا�ش اأ�شحاب املرجعية؟
ّ
بدون ذكر الأ�شماء، ما هي براأيك اأبرز امل�شاكل التي حالت دون فعالية املدر

ب/�شخ�ش �شاحب مرجعية؟ ]تعّمق يف الإيجابيات وال�شلبيات[
ّ
كيف يوؤّثر بلد املن�شاأ على فعالية الفرد كمدر

بني/الأ�شخا�ش اأ�شحاب املرجعية هم الأكرث فعالية يف م�شاعدة الن�شاء يف 
ّ
من بني الأ�شخا�ش التاليني، اأّي املدر
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هذه الدولة على تطوير مهاراتهّن ال�شيا�شية وملاذا: 

بون من هذه الدولة نف�شها
ّ
-   املدر

بون من املنطقة نف�شها التي تقع فيها هذه الدولة
ّ
-   املدر

بون من الدول امل�شابهة لهذه الدولة ]اإذا اختري هذا الحتمال، اأطلب من امل�شاركات ت�شمية دولة اأو دول 
ّ
-   املدر

      يعتربنها م�شابهة لدولتهّن مع ذكر اأوجه الت�شابه[

بون من دول اأخرى غري موجودة يف هذه املنطقة
ّ
-   املدر

ب فّعال يف عمله
ّ
-   اإّن بلد املن�شاأ ل يهّم طاملا اأّن املدر

بني الذكور[.
ّ
ب؟ ]تعّمق يف تاأثري املدر

ّ
-   كيف يوؤّثر النوع الجتماعي ل�شخ�ش ما على فعاليته كمدر

خطوات ما بعد برنامج/ور�سة عمل 

كيف تعاملت منّظمتك مع املعارف/املهارات اجلديدة التي اكت�شبتها بف�شل م�شاركتك يف الربنامج التدريبي/ور�شة 

ًة عن رّدة فعل الرجال �شمن املنّظمة، ل �شّيما القادة[. العمل؟ ]اإ�شتف�رش خا�شّ

من بني الربامج التدريبية/ور�شة العمل التي �شاركترِ فيها، كم منها �شملت نوعًا من املتابعة اأجرتها املنّظمة التي اأدارت 

التدريب؟ ]اإذا كانت الإجابة نعم[ �شفي نوع املتابعة وحّددي اإن عاد عليك بالفائدة اأم ل. 

يف احلالت التي مل يكن فيها من متابعة، هل تعتقدين اأّن املتابعة كانت لتحّقق فوائد اأعلى؟ ]اإذا كانت الإجابة 

نعم[ ما هو نوع املتابعة الذي كان ميكن اأن يكون مفيداً؟

ج؟ ]بالن�شبة 
ّ
من منكّن �شارك يف برنامج تدريبي ا�شرتط فيه اأن ي�شتكمل امل�شاركون م�رشوعًا بعد ور�شة العمل اأو فرتة تدر

ملن اأجابت بنعم[.

ج، يف حال كنترِ قد ا�شتفدترِ فعاًل؟
ّ
كيف ا�شتفدترِ من امل�رشوع/التدر

ج اأو ف�شل يف ذلك. 
ّ
�شفي اإىل اأّي درجة جنح الربنامج التدريبي يف حت�شريك للم�رشوع/التدر

]اإذا  ج؟ 
ّ
التدر اأو  ا�شتكمال امل�رشوع  اإ�شافية خالل فرتة  بون/املنّظمون ن�شائح وم�شاعدات 

ّ
املدر اإليك  قّدم  هل 

اأجبترِ بنعم[ اإىل اأّي مدى كانت امل�شاعدة فّعالة وما الذي ميكن فعله لتح�شينها؟

الرتتيبات اللوج�ستية

من وجهة نظر لوج�شتية، ما الذي ي�شاهم يف ح�شن تنظيم ور�شة العمل؟

ما هي اأكرب امل�شاكل اللوج�شتية التي واجهتها؟

ما هو تاأثري اللغة على ور�شة العمل؟

الفورية  الرتجمة  م�شاكل  ]تعّمق يف  العمل؟  ور�شة  �شري  توؤّثر على  اأّي مدى  اإىل  للتوا�شل،  الرتجمة  اعتماد  عند 

ومهارة املرتجمني وم�شائل الفهم وقدرة امل�شاركني على التفاعل اإلخ.[

ما راأيك بخدمة توفري رعاية الأطفال خالل ور�ش العمل؟ ]مالحظة: األغرِ هذا ال�شوؤال اإذا مل يكن الحتمال ممكنًا يف بلدك[ 

املواد/الكتّيبات التدريبية

تلّقيتها  التي  املواّد  التدريبية. تذّكري  العمل  الربنامج/ور�شة  امل�شاركني كجزٍء من  التدريبية عادًة على  املواّد  ُتوّزع 

املواد على  قدرة هذه  ]اإ�شاأل خا�شًة عن مدى  ال�شبب.  واذكري  التعّلم  اإفادًة يف عملية  الأكرث  التي كانت  تلك  و�شفي 

ال�رشح، وم�شاكل اللغة، ودرجة تعّلقها باملو�شوع، وم�شتوى توّغلها يف التفا�شيل[. ما كانت م�شكلة املواد التي �شعرترِ 

اأنها مل تكن مفيدة ]تعّمق يف مدى اّت�شالها ببيئة الدولة وم�شتوى اإملام/خربة امل�شاركات[.

]قد ترد الإجابة يف معر�ش الإجابة عن  اإن ا�شتخدمتها فعاًل؟  كيف ا�شتخدمترِ املواد بعد انتهاء ور�شة العمل، 

ال�شوؤال ال�شابق[
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بني عرو�ش »باوربوينت« خالل جل�شاتهم. هل �شاعدتك هذه العرو�ش على التعّلم؟ عّللي اإجابتك. 
ّ
ي�شتخدم بع�ش املدر

تاأثري تدريبات املعهد الدميقراطي الوطني

�شاركنّت جميعًا يف برنامج تدريبي/ور�شة عمل واحدة على الأقل من تنظيم املعهد الدميقراطي الوطني. ما كانت اأبرز 

نقاط قوة الربنامج/ور�شة العمل؟

ما كانت اأبرز نقاط �شعف الربنامج التدريبي/ور�شة العمل؟ نرجو اأن تكوين �شادقة يف اإجاباتك. لقد نّظمنا هذه 

املجموعة كي جند �شباًل للتقّدم. 

نرجو منك ترتيب ثالثة اأمور، بح�شب اأهمّيتها، ميكن اإجنازها لتح�شني الربامج/ور�ش العمل التدريبية التي �شينّظمها 

املعهد الدميقراطي الوطني يف امل�شتقبل. ]اأطلب من كّل م�شاركة قراءة اقرتاحاتها ومناق�شتها كما يلزم.[

اأّثرت يف قدرتك على امل�شاركة يف  اإذا كانت الربامج/ور�ش العمل التدريبية اخلا�شة باملعهد الدميقراطي الوطني قد 

العملية ال�شيا�شية، �شفي هذا التاأثري. ]تعّمق يف الفروقات والنجاحات ما بعد التدريب؛ اأطلب اأمثلة حمّددة[

اأّي دور ميكن اأن توؤّديه املزيد من اجلل�شات التدريبية يف م�شاعدتك على اإجناز اأهدافك يف املعرتك ال�شيا�شي، اإن 

كان لها من دور فعاًل؟

هل كان من عواقب غري متوّقعة، اإما اإيجابية واإما �شلبية، تعتقدين اأنها نتجت عن الربنامج التدريبي/ور�شة العمل؟

على امتداد ور�شة العمل و/اأو يف نهاية الجتماع، ُيطلب من امل�شاركات عادًة تقدمي مالحظاتهن. �شفي كيف مّت ذلك. 

]تعّمق اإن كانت املالحظات خطية اأم �شفهية، ونوع الأ�شئلة املطروحة، والإجراءات النوعية مقابل الإجراءات الكمّية[
ما هي اقرتاحاتك جلمع املالحظات ال�رشيحة اخلا�شة بامل�شاركات يف التدريب واملنّظمات التي ميّثلنها على 

نحٍو اأف�شل؟ ]تعّمق يف �شيغة التقييم، والأ�شئلة املحّددة التي يجب طرحها، واملتابعة، والتوقيت[

التمرين

اأ�شخا�ش. �شتكون مهّمة كل فريق ت�شميم ور�شة عمل/برنامج تدريبي يعالج  َرق من ثالثة  فرِ مي امل�شاركات على 
ّ
ق�ش

اإحدى احلاجات الأ�شا�شية للن�شاء يف العملية ال�شيا�شية. بعد اأن يتّم حتديد هذه احلاجة، ت�شّمم امل�شاركات برناجمهن/

�ش لهم، البالغ 20 دقيقة. يجب اأن يت�شّمن كل عر�ش، كحٍدّ اأدنى، ما يلي:  ور�شتهن النموذجية يف نهاية الوقت املخ�شّ

و�شف للحاجات/الأهداف ال�شا�شية للربنامج التدريبي/ور�شة العمل

تفا�شيل عن امل�شاركات امل�شتهدفات. كم عددهن؟ ما هي موا�شفاتهن )النوع اجلن�شي، ال�شن، املهنة، املنظمة 

التي ينتمني اإليها، اإلخ.(؟ كيف �شيتّم اختيارهن؟

ت�شميم املوا�شيع التي �شتتّم تغطيتها ومَل يجب اإدراجها

بني. ما نوعهم اجلن�شي؟ جن�شياتهم؟ خلفياتهم املهنية/الأكادميية؟
ّ
و�شف لنوع املدر

و�شف املواد التي يتّم توزيعها. ما نوعها؟

اأم �شل�شلة من ور�ش العمل وملاذا؟ ما جمموع  اأهو اجتماع واحد  مناق�شة مدة ور�شة العمل وتوقيتها ومكانها. 

ة يف الأ�شبوع؟ اأين �شتنعقد ور�شة/ور�ش العمل )املكان اجلغرايف ونوع املكان(
ّ
�شاعات/اأّيام العمل؟ كم يوم/مر

و�شف للمتابعة/امل�شاريع/التدرج بعد التدريب، يف حال دعت احلاجة اإىل ذلك

التخطيط لإ�رشاك رجال يف الربنامج التدريبي/ور�شة العمل )قبل، خالل، وبعد(
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   مقتطفات من الف�شلني الرابع واخلام�ش من »الدميقراطية يف مواجهة التغيري«، بعنوان »م�شاركة املواطنني« و«النتخابات والعملية ال�شيا�شية«. 
18

امللحق ب: اأ�سئلة تو�سيحية الإجراء املقابالت مع اأ�سحاب امل�سلحة 

اأ�سئلة تو�سيحية الإجراء املقابالت مع اأ�سحاب امل�سلحة18

من هم ال�رشكاء الأ�شا�شيون الذين يجب الت�شال بهم لتنفيذ برنامج من برامج املجتمع املدين هدفه تطوير م�شاركة 

املراأة؟

من هي اجلهات التي �شتتاأّثر بربنامج جمتمع مدين هدفه تطوير مكانة املراأة اأو تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني؟ ما هي 

القوى الفاعلة الأ�شا�شية النا�شطة يف املجتمع املدين؟ اأّي من هذه املجموعات اأّدت دوراً يف تطوير مكانة املراأة وتعزيز 

امل�شاواة بني اجلن�شني؟ هل �شاهمت اأّي منها يف عرقلة م�شاركة املراأة؟

من هم احللفاء املحتملون لأحد الربامج املقرتحة؟ واخل�شوم املحتملون؟ من هم ال�رشكاء الأ�شا�شيون ل�شمان جناح 

الربنامج؟

هذه  قدرة  هي  ما  �شمعتها؟  هي  وما  حليفة  اأو  �رشيكة  ت�شبح  اأن  ميكن  التي  البارزة  املجموعات  اإجناز  �شجل  هو  ما 

املجموعات على اإدارة الربامج؟

هل تعترب هذه املجموعات منحازة لطرف اأو لآخر يف امل�شهد ال�شيا�شي؟

هل عملت هذه املجموعات مع منّظمات دولية اأخرى يف املا�شي؟ هل نالت منها �شهادًة مبوؤهالتها؟ من الذي �شيقّدم 

اأجود الأفكار يف ما يتعلق باجلهود املا�شية؟

هي  ما  املراأة؟  م�شاركة  م�شتوى  لتح�شني  املبذولة  اجلهود  لئحة  ت�شّدرَن  جمموعات-  اأو  اأفراد  �شواء  الن�شاء-  اأّي 

املجموعات الن�شائية التي يجب توعيتها؟ ما هي املجموعات التي يجب اإ�رشاكها؟ اأّي املجموعات يجب الت�شال بها 

اأّوًل؟

ما هي الر�شائل املطلوبة بالن�شبة لأّي اأ�شحاب م�شلحة اأو جمموعات؟

ما هي املنّظمات الدولية الأخرى التي توّفر الدعم للمجموعات املدنية؟

ما هي املعلومات الأهم والأثمن التي ميكن احل�شول عليها من اأ�شحاب امل�شلحة لإغناء عملية اإعداد الربنامج؟

اإدارة  على  وم�رشفات  لالنتخابات،  ومراقبات  كناخبات،  ال�شابقة  النتخابات  يف  الن�شاء  م�شاركة  م�شتوى  هو  ما 

النتخابات؟

ما هي اأوجه ال�شبه والختالف بني النتخابات ال�شابقة وهذه النتخابات؟
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ما هي ن�شبة الن�شاء امل�شّجالت وامل�شاركات يف النتخابات باملقارنة مع الرجال؟ هل من اختالف؟ اإذا اأجبت بنعم، 

فلماذا؟

ما هو �شجّل م�شاركة الن�شاء يف عملية الت�شويت؟ هل �شّوتت الن�شاء بالن�شبة نف�شها كما الرجال؟

اأّي تهديدات خا�شة بالن�شاء  هل من عوائق فريدة من نوعها حتول دون م�شاركة املراأة يف النتخابات؟ هل لوحظت 

دون غريهّن؟

هل ت�شّمنت النتخابات ال�شابقة برامج لتوعية الناخبني؟ هل ا�شتهدف اأٌيّ منها الناخبات ب�شكٍل خا�ش؟ هل ا�شتوفت 

الأحزاب ال�شيا�شة �رشوط الكوتا املفرو�شة عليها )يف حال وجودها(؟

من هي القوى الفاعلة الأ�شا�شية امل�شاركة يف مراقبة النتخابات؟ هل من ائتالف؟ يف هذه احلالة، هل يت�شّمن هذا 

الئتالف منّظمات ن�شائية؟ ما هي ن�شبة الن�شاء يف �شفوف املراقبني؟ هل من جهود خا�شة ُتبذل ل�شتقطاب املراقبات 

اإىل هذه املنّظمات؟
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امللحق ج: جل�سة التحليل الت�ساركي: تقييم برامج التدريب اخلا�سة بالنا�سطات 

             ال�سيا�سيات، دليل املن�ّسطني 

مقّدمة اإىل التحليل الت�ساركي

ما هو التحليل الت�صاركي؟ ما هو حتليل القوى امليدانية؟

التحليل الت�شاركي هو �شكٌل من اأ�شكال البحث ميّكن امل�شاركني من حتديد الق�شايا الأ�شا�شية، مع امل�شاركة يف الوقت نف�شه يف 

حتليل هذه الق�شايا. حتليل القوى امليدانية هو �شكٌل من اأ�شكال البحث ي�شاعد امل�شاركني يف حتديد القوى التي متّكن منّظمتهم 

من بلوغ هدٍف معنّي اأو حتول دون و�شولهم اإىل ذلك الهدف. 

ما الداعي اإىل امل�صاركة يف مثل هذه العملية؟

من خالل حتديد القوى امل�شاعدة واملعرقلة، ف�شاًل عن ال�شرتاتيجيات املمكن اعتمادها لتعزيزها اأو التخفيف من تاأثريها، 

ميكن ملجموعٍة معّينة اأن تعّد مقاربًة اأكرث مياًل اإىل بلوغ الهدف املعلن عنه للم�رشوع. 

متى ميكن اللجوء اإىل التحليل الت�صاركي؟

من  امل�شتخل�شة  الدرو�ش  يف  التفكري  على  املوّظفني  مل�شاعدة  امل�رشوع،  ت�شميم  مرحلة  يف  الت�شاركي  التحليل  اإجراء  ميكن 

برنامج م�شابه يف املا�شي؛ اأو خالل تطبيق امل�رشوع لتحديد اإن كان ميكن اإجراء بع�ش التعديالت لزيادة تاأثريه؛ اأو بعد انتهاء 

الربنامج لتحديد اأف�شل املمار�شات والدرو�ش امل�شتخل�شة. 

كيف تتّم هذه العملية؟

ُت�شتكمل هذه العملية من خالل �شل�شلة من متارين الع�شف الذهني وعمليات الت�شويت. 

ا�ستخدام اأدوات التحليل الت�ساركي لتقييم برامج التدريب اخلا�سة بالن�ساء

من يجب اأن ي�صارك يف التحليل الت�صاركي املندرج �صمن برنامج تدريبي خا�س بالن�صاء؟

 الرئي�شي للم�رشوع الذين لديهم اإملام بالربامج التدريبية، ل �شّيما الربامج التي تعود بالفائدة 
ّ
املوّظفون يف امليدان و/اأو املقر

. يف اأف�شل الأحوال، يجب اأن 
ّ
ل األ يكون م�شاركًا يف الربنامج املعني على الن�شاء. ول بّد من ح�شور من�ّشط خبري اأي�شًا، وُيف�شّ

�ش لأداء هذا الدور. 
ّ
يكون املن�ّشط ملّمًا بتقنيات املراقبة والتقييم بع�ش ال�شيء، لكن من �شاأن هذا الكتّيب اأن يعّد اأّي من�ّشط متمر

كم ت�صتغرق هذه العملية؟

الذهني والتحليل، �شي�شتغرق  الع�شف  الذي �شيدور خالل جل�شات  النقا�ش  اإىل عدد امل�شاركني يف املجموعة، وحجم  اإ�شتناداً 

اإمتام العملية حواىل �شاعتني. يف اأف�شل الأحوال، يجب اأن تت�شّمن املجموعة ما يرتاوح بني 5 و10 اأ�شخا�ش. 

ما هي املواد التي �صاأحتاج اإليها؟

�شيحتاج املن�ّشط اإىل اأقالم تاأ�شري واأوراق عر�ش واأوراق ونقاط ل�شقة مبختلف الألوان و�رشيط ل�شق. وينبغي اإعداد اجلداول 

م�شبقًا. 
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كيف ميكن اأن اأ�صتخدم هذه املعلومات يف برناجمي؟

ميكن اأن ت�شاعد هذه العملية يف حتديد املهارات التي حتتاج اإليها املراأة كي تنجح يف العمل ال�شيا�شي، ف�شاًل عن منهجيات 

التدريب املرّجح اأن تنقل هذه املهارات على اأف�شل نحو. كما ميكن اأن ت�شاعد املنّظمة يف حتديد القوى التي تعّزز من فعالية 

حتديد  يف  اجلماعية  والتحليالت  النقا�شات  ت�شاعد  قد  ذلك،  عن  ف�شاًل  منها.  تخّفف  اأو  بالن�شاء  اخلا�شة  التدريبية  الربامج 

ال�شرتاتيجيات الالزمة للتخفيف من القوى ال�شلبية وتعزيز القوى الإيجابية، مما ي�شمح للمنّظمة بو�شع املقاربات اجلديدة 

لرباجمها. 
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1.     ما هي املهارات التي حتتاج اإليها كّل امراأة للم�ساركة ب�سكل كامل ومتمّكن يف العملية ال�سيا�سية؟

2.     ما هي املهارات االأهم؟

ط: اأطلب من امل�ساركات اأن يعملَن �سمن جمموعة للتفكري معًا يف املهارات التي حتتاج اإليها املراأة  تعليمات للمن�صّ

التعليمات  اإذا كانت  للتو�سيح فقط  اإلخ(  الت�سبيك،  الترّبعات،  اأ�رصب مثااًل )جمع  ال�سيا�سية.  العملية  ت�سارك يف  كي 

غري وا�سحة بالن�سبة للمجموعة، وفق ما تبّينه لك اإجابات امل�ساركات خالل مترين الع�سف الذهني. يجب اأن تكتب 

امل�ساركات كّل مهارٍة على ورقة ال�سقة منف�سلة. بعد اأن ينتهي التمرين، ميكن اأن تتاأّكد امل�ساركات �سمن اخلطوة 

التالية اإن كان ميكن جمع عّدة مهارات مت�سابهة �سمن عنوان عري�س. ومع اأّن جتميع االإجابات غري مطلوب، لكن 

ميكن طرحه كاأحد اخليارات املطروحة. 

اأطلب من اإحدى املمّثالت عن املجموعة عر�س املهارات التي مّت حتديدها من خالل و�سع كّل ورقة ال�سقة على ورقة 

العر�س. ثم اإمنح كّل م�ساركة �سّت نقاط )هي عبارة عن دوائر ال�سقة ملّونة( كي ت�سّوت على املهارات االأهم بالن�سبة 

لها. يجب اأن ت�سّوت كّل م�ساركة مبفردها، من دون اأن تعلن عن خيارها. ويجوز اأن توّزع امل�ساركات خياراتها ال�سّتة 

اأربع نقاط على مهارة معّينة ونقطة على  على ثالث مهارات خمتلفة باأّية تركيبة كانت )نقطتان على كّل مهارة؛ 

املهارتني املتبقيتني اإلخ.(.

 

ط عدد النقاط اإىل جانب كّل مهارة ويحّدد اأّيها نال العدد االأكرب  بعد اأن ت�سّوت كّل م�ساركة، يجب اأن يحت�سب املن�سّ

ط عن نتائج الت�سويت وي�ساأل امل�ساركات عن مالحظاتهّن. اإذا مل تكن املجموعة جاهزة  من االأ�سوات. ثّم يعلن املن�سّ

لالإدالء باملالحظات، ميكنك طرح اأ�سئلة كالتايل:  

هل فاجاأتك النتائج؟

هل كانت هناك اإجماع عليها؟

هل هذه هي املهارات املدرجة حاليًا �سمن الربامج التي تعتمدها لتدريب الن�ساء؟

املهارات
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3.     ما هي اأنواع اجلل�سات التدريبية، على �سعيد ال�سيغة/الطريقة املعتمدة )ال املحتوى(، التي اأثبتت 

       فعاليتها يف م�ساعدة النا�سطات ال�سيا�سيات؟

4.     ما كانت اأكرث اأنواع اجلل�سات التدريبية فعالية؟ 

ط: اأطلب من امل�ساركات اأن يعملَن �سمن جمموعة للتفكري معًا يف اأنواع اجلل�سات التدريبية التي اأثبتت  تعليمات للمن�صّ

اأّنك ت�ساأل عن ال�سيغ والطرق  ح  ال�سيا�سيات على اكت�ساب املعلومات الالزمة. و�سّ النا�سطات  فعاليتها يف م�ساعدة 

التعليمات  كانت  اإذا  فقط  للتو�سيح  اإلخ(  االأدوار،  اأداء  )املحا�رصات،  مثااًل  اأ�رصب  املحتوى.  ال  للتدريب،  املعتمدة 

غري وا�سحة بالن�سبة للمجموعة، وفق ما تبّينه لك اإجابات امل�ساركات خالل مترين الع�سف الذهني. يجب اأن تكتب 

امل�ساركات كّل مهارٍة على ورقة ال�سقة منف�سلة. بعد اأن ينتهي التمرين، ميكن اأن تتاأّكد امل�ساركات �سمن اخلطوة 

التالية اإن كان ميكن جمع عّدة مهارات مت�سابهة �سمن عنوان عري�س. ومع اأّن جتميع االإجابات غري مطلوب، لكن 

ميكن عر�سه كاأحد اخليارات املطروحة. 

اأطلب من اإحدى املمّثالت عن املجموعة عر�س اأنواع التدريبات التي مّت حتديدها من خالل و�سع كّل ورقة ال�سقة 

االأنواع  ت�سّوت على  ملّونة( كي  دوائر ال�سقة  )هي عبارة عن  نقاط  �سّت  م�ساركة  كّل  اإمنح  ثم  العر�س.  ورقة  على 

االأكرث فعالية، بحكم خربتها، يف م�ساعدة النا�سطات ال�سيا�سيات على اكت�ساب املعلومات الالزمة.  يجب اأن ت�سّوت 

كّل م�ساركة مبفردها، من دون اأن تعلن عن خيارها. ويجوز اأن توّزع امل�ساركات خياراتها ال�سّتة على ثالثة اأنواع 

خمتلفة باأّية تركيبة كانت )نقطتان على كّل خيار؛ اأربع نقاط على خيار معنّي ونقطة على اخليارين املتبقيني اإلخ.(.

ط عدد النقاط اإىل جانب كّل نوع ويحّدد اأّيها نال العدد االأكرب من  بعد اأن ت�سّوت كّل م�ساركة، يجب اأن يحت�سب املن�سّ

املجموعة جاهزة  تكن  اإذا مل  امل�ساركات عن مالحظاتهّن.  وي�ساأل  الت�سويت  نتائج  ط عن  املن�سّ يعلن  ثّم  االأ�سوات. 

لالإدالء باملالحظات، ميكنك طرح اأ�سئلة كالتايل:  

هل فاجاأتك النتائج؟

هل كانت هناك اإجماع عليها؟

هل هذه هي �سيغ التدريب التي تعتمدها حاليًا �سمن برامج التدريب اخلا�سة بالن�ساء؟

اأنواع اجلل�سات
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5.     ما كانت القوى/العوامل االإيجابية وال�سلبية )داخليًا وخارجيًا( التي �ساعدتنا اأو منعتنا من 

       اإدارة برامج تدريب فّعالة لتزويد الن�ساء باملهارات والثقة املطلوبة للم�ساركة ب�سكل كامل 

       ومتمّكن يف العملية ال�سيا�سية؟

6.     ما هي القوى االإيجابية وال�سلبية التي خلّفت التاأثري االأكرب على فعالية برامج التدريب؟

)ال�سلبية( املتعلقة  )االإيجابية( واملعرقلة  القوى امل�ساعدة  التفكري معًا يف  اأطلب من امل�ساركات  ط:  للمن�صّ تعليمات 

بربامج تدريب النا�سطات ال�سيا�سيات. اإ�ست�سهد بالهدف املبنّي اأعاله. اأخرب امل�ساركات اأّن باإمكانهّن حتديد العوامل 

الداخلية )تلك التي ميكن التحّكم بها( اأو اخلارجية )التي ال ميكن التحّكم بها( على ال�سواء. اأ�رصب مثااًل )عملية اختيار 

اإذا كانت التعليمات غري وا�سحة بالن�سبة للمجموعة،  اإلخ( للتو�سيح فقط  بون خرباء، 
ّ

امل�ساركني ب�سكل �سارم، مدر

وفق ما تبّينه لك اإجابات امل�ساركات خالل مترين الع�سف الذهني. بعد اأن ينتهي التمرين، ميكن اأن تتاأّكد امل�ساركات 

�سمن اخلطوة التالية اإن كان ميكن جمع عّدة مهارات مت�سابهة �سمن عنوان عري�س. ومع اأّن جتميع االإجابات غري 

مطلوب، لكن ميكن طرحه كاأحد اخليارات املطروحة.

اأطلب من اإحدى املمّثالت عن املجموعة عر�س القوى التي مّت حتديدها من خالل و�سع كّل ورقة ال�سقة على ورقة 

العر�س.

)املعايري  مبثال  االإدالء  بعدم  نذّكرك  جديد،  من  ال�سلبية.  للقوى  بالن�سبة  نف�سها  العملية  تكرار  املجموعة  من  اأطلب 

االجتماعية الثقافية؛ االأمية؛ تعّدد اأدوار الن�ساء اإلخ.( اإال اإذا اّت�سح لك اأّن املجموعة تواجه �سعوبًة يف فهم ال�سوؤال.

بعد حتديد القوى ال�سلبية وتدوينها على ورقة العر�س، اإمنح كّل م�ساركة �سّت نقاط من اللون نف�سه للت�سويت على 

اإيجابية  قوى  ثالث  على  ال�سّتة  خياراتها  امل�ساركات  توّزع  اأن  ويجوز  االأكرب.  التاأثري  خّلفت  التي  االإيجابية  القوى 

خمتلفة باأّية تركيبة كانت )نقطتان على كّل خيار؛ اأربع نقاط على خيار معنّي ونقطة على اخليارين املتبقيني اإلخ.(. 

ر امل�ساركات عملية الت�سويت بالن�سبة للقوى ال�سلبية، من خالل ا�ستخدام نقاط من لوٍن اآخر. 
ّ

تكر

ط عدد النقاط اإىل جانب كّل نوع من القوى ويحّدد اأّيها نال العدد  بعد اأن ت�سّوت كّل م�ساركة، يجب اأن يحت�سب املن�سّ

ط عن نتائج الت�سويت وي�ساأل امل�ساركات عن مالحظاتهّن. اإذا مل تكن املجموعة  االأكرب من االأ�سوات. ثّم يعلن املن�سّ

جاهزة لالإدالء باملالحظات، ميكنك طرح اأ�سئلة كالتايل:  

هل فاجاأتك النتائج؟

هل كانت هناك اإجماع عليها؟

كيف اأّثرت هذه القوى على براجمك التدريبية؟

القوى املعرقلةالقوى امل�ساعدة
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7.     ما هي اال�سرتاتيجيات التي ا�ستخدمتها لال�ستفادة من العوامل االإيجابية والتخفيف من 

       العوامل ال�سلبية؟

8.     ما هي اأكرث اال�سرتاتيجيات التي اأثبتت فعاليتها وملاذا؟

ط: حّدد القوى االإيجابية وال�سلبية الثالث االأبرز )تلك التي نالت اأكرب عدد من االأ�سوات يف كّل فئة(.  تعليمات للمن�صّ

اأكتب كاًل من هذه القوى يف اأعلى ال�سفحة )خياراً واحداً على كّل ورقة عر�س(. 

االأ�سا�سية،  الثالث  امل�ساعدة  القوى  لتعزيز  امل�ستخدمة  اال�سرتاتيجيات  يف  معًا  التفكري  امل�ساركات  من  اأطلب 

للم�ساركات  ميكن  وبالتايل  ا�ستعادي  متريٌن  هذا  الثالث.  االأ�سا�سية  املعرقلة  القوى  من  للتخفيف  واال�سرتاتيجيات 

اال�ستناد اإىل اال�سرتاتيجيات التي ا�ستخدمنها يف براجمهّن التدريبية يف املا�سي. 

اأطلب من اإحدى املمّثالت عن املجموعة عر�س اال�سرتاتيجيات بالن�سبة لكّل جمموعة من القوى. ثم اإمنح كّل م�ساركة 

�سّت نقاط من لون واحد كي ت�سّوت على اال�سرتاتيجيات االأكرث فعالية الإدارة برامج التدريب الفّعالة التي تزّود الن�ساء 

باملهارات والثقة املطلوبة للم�ساركة ب�سكل كامل ومتمّكن يف العملية ال�سيا�سية. يجوز اأن توّزع امل�ساركات خياراتها 

ال�سّتة على ثالث ا�سرتاتيجيات خمتلفة باأّية تركيبة كانت )نقطتان على كّل خيار؛ اأربع نقاط على خيار معنّي ونقطة 

اأو  ال�سلبية  اأو  االإيجابية  بالقوى  مرتبطة  ا�سرتاتيجيات  امل�ساركات  تختار  اأن  ميكن  اإلخ.(.  املتبقيني  اخليارين  على 

مزيجًا من االثنني.

اأّيها نال العدد  اإىل جانب كّل ا�سرتاتيجية ويحّدد  ط عدد النقاط  اأن يحت�سب املن�سّ اأن ت�سّوت كّل م�ساركة، يجب  بعد 

ط عن نتائج الت�سويت وي�ساأل امل�ساركات عن مالحظاتهّن. اإذا مل تكن املجموعة  االأكرب من االأ�سوات. ثّم يعلن املن�سّ

جاهزة لالإدالء باملالحظات، ميكنك طرح اأ�سئلة كالتايل:  

هل فاجاأتك النتائج؟

هل كانت هناك اإجماع عليها؟

ا�سرتاتيجيات تعزيز القوى االإيجابية               ا�سرتاتيجيات التخفيف من القوى ال�سلبية
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9.     هل من ا�سرتاتيجيات اأخرى �ست�ستخدمها يف امل�ستقبل؟

ط امل�ساركات على التباحث يف اال�سرتاتيجيات  ط: كخطوة اأخرية يف هذه العملية، يجب اأن يحّفز املن�سّ تعليمات للمن�صّ

اأخرب  تاأثريها.  وتعزيز  بالن�ساء  اخلا�سة  التدريبية  الربامج  نوعية  لتح�سني  امل�ستقبل  يف  ا�ستخدامها  ميكن  التي 

تلك  اإىل جانب  اختبارها من قبل،  اأو  يتّم حتديدها  ا�سرتاتيجيات جديدة مل  ي�ستطعَن حتديد  اأنهّن  اأي�سًا  امل�ساركات 

املذكورة على اأوراق العر�س. دّون االقرتاحات على ورقة عر�س. 
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امللحق د: ورقة حقائق: ما احلاجة اإىل املراأة؟ 

ما احلاجة اإىل املراأة يف ال�سيا�سة؟

ن�شبة  ازدادت  الفائت،  العقد  امتداد  الن�شائية. على  القيادة  امل�شتغّلة وباأهمية  الن�شاء ومواهبهّن غري  يزداد العرتاف بقدرات 

الن�شاء يف الربملانات الوطنية عرب العامل تدريجًا من 15% يف العام 2002 اإىل 19.8% يف العام 2012. وكانت بع�ش املناطق 

اأفريقيا جنوب ال�شحراء حيث ارتفع عدد الن�شاء يف الربملان من 13.7 اإىل 19.8%، والدول  قد �شهدت زيادات جذرية، مثل 

العربية التي �شهدت زيادًة من 6.1 اإىل 14.7%. لكّن هذه الن�شبة ما زالت دون معيار الـ30% املحّدد غالبًا كامل�شتوى التمثيلي 

الالزم لبلوغ »العدد الأ�شا�شي« من الن�شاء- ناهيك عن اأنها تعك�ش نق�شًا يف متثيل الن�شاء ب�شفتهّن ن�شف �شّكان العامل. 

اإّن م�شاركة املراأة يف احلياة العامة ب�شكل كامل وعادل �رشورّي لبناء اأنظمة دميقراطية قوية وحيوية وا�شتدامتها. اإ�شتناداً 

اإىل ذلك، اإّن م�شاركة املراأة الهادفة يف اأدوار القيادة الوطنية واملحلية واملجتمعية اأ�شبحت حموراً اأ�شا�شيًا يتّم الرتكيز عليه 

يف �شيا�شة التنمية العاملية. رغم ذلك، قد ي�شاأل البع�ش مَل تدعو احلاجة اإىل اأن تكون املراأة قائدة �شيا�شية، وم�رّشعًة منتَخبة 

ونا�شطة يف املجتمع املدين. مَل يحتاج العامل اإىل املزيد من الن�شاء امل�شاركات يف خمتلف جوانب العملية ال�شيا�شية؟ توؤدي 

م�شاركة املراأة ال�شيا�شية اإىل حتقيق مكا�شب ملمو�شة للدميقراطية، مبا يف ذلك قدر اأكرب من ال�شتجابة لحتياجات املواطنني، 

وازدياد ن�شبة التعاون بني خمتلف النتماءات احلزبية والإثنية، ف�شاًل عن تعزيز ال�شالم امل�شتدام. 

ت�شاعد م�شاركة املراأة يف العمل ال�شيا�شي يف تطوير امل�شاواة بني اجلن�شني، كما توؤّثر على �شل�شلة ق�شايا ال�شيا�شات التي ُتطرح 

للنقا�ش واأنواع احللول املقرتحة. وت�شري الأبحاث اإىل اأّن جن�ش امل�رّشع يخّلف تاأثرياً وا�شحًا على ال�شيا�شات التي حتتّل الأولوية 

الناخبني املهّم�شني،  الن�شاء وبقية  اأمراً �رشوريًا لتمثيل خماوف  ال�شيا�شي  اإليه، مما يجعل ح�شور املراأة يف العمل  بالن�شبة 

 ف�شاًل عن ذلك، ت�شري دلئل دامغة اإىل اأّن انتخاب املزيد من 
19

وحت�شني درجة ا�شتجابة عمليتي �شنع ال�شيا�شات واإدارة احلكم.

الن�شاء يوؤدي اإىل زيادة طبيعية يف �شنع ال�شيا�شات التي ت�شّدد على نوعية احلياة وتعك�ش اأولويات الأ�رش والن�شاء والأقليات 

اإيجابيًا ودميقراطيًا على املجتمعات املحلية، والهيئات  الإثنية والعرقية. بالفعل، اإّن م�شاركة املراأة ال�شيا�شية تخّلف تاأثرياً 

الت�رشيعية، والأحزاب ال�شيا�شية، وحياة املواطنني، كما ت�شاعد يف حتقيق الدميقراطية. 

املراأة تعمل مع خمتلف التوجهات احلزبية

اأقل  العمل بطريقة  اإىل  الن�شاء ميلَن  واأّن  الدميقراطية  امُلثل  د 
ّ
النزاعات جت�ش الن�شائية واأمناط ف�ّش  القيادة  اأّن  الأبحاث  تظهر 

 وتكون الن�شاء اأي�شًا اأكرث مياًل للعمل مع �شائر التوّجهات احلزبية، حتى 
20

تراتبية واأكرث ت�شاركية وتعاونًا من زمالئهّن الذكور.

يف البيئة التي ت�شهد تناف�شًا كبرياً بني الأحزاب. 

اأّول  اأ�شبحت املراأة م�شوؤولة عن ت�شكيل  منذ ا�شتالم الن�شاء 56% من املقاعد يف الربملان الرواندي يف العام 2008، 

كتلة متعّددة الأحزاب للعمل على الق�شايا املثرية للجدل مثل حقوق ملكية الأرا�شي والأمن الغذائي. كما اأقدمت اأي�شًا 

على ت�شكيل ال�رشاكة الثالثية الوحيدة بني املجتمع املدين والهيئتني التنفيذية والت�رشيعية لتن�شيق القوانني امل�شتجيبة 

   فولدن، غريغ، اآلن اأ. وايزمان ودانا اأ. ويتمر )2010( »الفعالية الت�رشيعية للن�شاء يف الكونغر�ش«،
19

 http://polisci.osu.edu/faculty/cvolden/VWWWomenLEP.pdf 

Rosenthal، C.S. )2001( “Gender Styles in Legislative Committees” in Women & Politics. Vol. 21، No. 2: 21-46. ]http://dx.doi.   20

]org/10.1300/J014v21n02_02
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21

لتوّقعات املواطنني واحلر�ش على تاأمني اخلدمات الأ�شا�شية.

لأبرز  اأ�شا�شّيات  منا�رشات  هّن  املعار�شة  الأحزاب  من  الن�شاء  اأّن  املّتحدة  الوليات  يف  امل�رّشعات  من   %25 تذكر 

  
22

ت�رشيعاتهّن، بينما يبنّي 17% فقط من امل�رّشعني الذكور ح�شولهم على دعم مماثل.

اإّن التمّعن يف دور امل�رّشعات داخل جمل�ش »الدوما«، اأو الربملان، يف الفدرالية الرو�شية، يظهر اأّنهّن متكّن من و�شع خالفاتهّن 

الأيديولوجية واحلزبية جانبًا لت�شجيع الت�شاريع التي تعود بالفائدة على الأطفال والأ�رش �شمن اإطار متعّدد الأحزاب. فاقرتحَن 

اإجراءات ت�شاعف الفوائد للمواطنني الذين لديهم اأولد، ومتّدد اإجازة الأمومة واملنافع اأثناء احلمل، كما تخّفف من ال�رشائب 

 
23

على الأ�رش ذات العدد الكبري من الأطفال، وتفر�ش عقوبات على العنف الأ�رشي، وت�شّجع على ت�شاوي احلقوق بني اجلن�شني.

، على الق�شايا التي تهّم املجتمع، مبا 
ّ
عملت النائبات يف بريطانيا، املنتميات اإىل اأحزاب خمتلفة، �شمن اإطار غري ر�شمي

  
24

فيها قانون العمل، والأجور املت�شاوية، والعنف �شّد املراأة.

كدليٍل على اأّن الن�شاء اأع�شاء الأحزاب م�شتعّدات لتخطي حدود احلزب، والإثنية، والدين، واللغة، والدائرة لبلوغ اأهدافهّن، 

العامالت  الن�شاء  اأجلها جميع  التي احّتدت من  الق�شايا غري احلزبية يف �رشي لنكا  الوطني  الدميقراطي  حّدد املعهد 

يف ال�شيا�شة من �شائر الأحزاب، رغم التوّتر ال�شيا�شي البالغ يف البالد، من اأجل اإعداد واإقرار برنامج لتح�شني م�شتوى 

م�شاركة املراأة يف ال�شيا�شة. 

بعد خم�ش �شنوات فقط على منح املراأة حّق الت�شويت والرت�ّشح يف الكويت بف�شل جهود احلركات الداعية اإىل ت�شويت 

العامالت  الأمهات  العمل، متنح  قانون  على  تعديالت  اأجل طرح  من  اجلديدات  املنتَخبات  امل�رّشعات  تعاونت  املراأة، 

ا�شرتاحات اإلزامية لإر�شاع اأطفالهّن، كما توّفر ح�شانات �شمن ال�رشكات التي ت�شّم اأكرث من 200 موّظف.  

امل�رشّعات يبديَن اهتمامًا كبرياً مبعاجلة هموم الناخبني

تظهر الأبحاث اأّن امل�رّشعات ميلَن اإىل تناول الق�شايا املتعلقة »باملراأة« كق�شايا اجتماعية ب�شكل عام، رمبا نتيجة الدور الذي 

اأداًة خلدمة املجموعات  اأكرب من الن�شاء يعتربَن احلكومة  ، واأّن عدداً 
25

توؤّديه املراأة تقليديًا كاأٍمّ وراعية يف جمتمعها املحلي

  من هنا، لطاملا اعُتربت امل�رّشعات اأكرث مراعاًة لهموم املجتمع املحلي واأكرث تلبية لحتياجات الناخبني. 
26

املهّم�شة اأو الأقليات.

، تطرح الأع�شاء الن�شاء يف الكونغر�ش الأمريكي م�شاريع قوانني مبعّدل ثالث مرات اأكرث من نظرائهّن الرجال 
ّ
مبعّدٍل و�شطي

 كما ي�شاركَن يف طرح م�شاريع قوانني مبعّدل 26 مرة اأكرث من الرجال يف كّل ولية.  ُيرتَجم هذا الأمر على 
27

يف كّل ولية،

  
28

اأر�ش الواقع بحواىل 49 مليون دولر ُت�شاف اإىل الدائرة املعنّية اأو 88$ عن كّل فرد �شنويًا للمواطنني الذين متّثلهم الن�شاء.
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الفعالية  زيادة  يف  امل�رّشعات  ي�شاعد  الق�شايا،  يف  والتعّمق  الإجماع،  وحتقيق  الكبرية،  »اجلهود  نحو  التوّجه  اإّن 

 
29

الت�رشيعية« مع اأّن الظروف املوؤ�ش�شاتية ميكن اأن تلجم اأحيانًا من تاأثريها.

يّتفق اأع�شاء الهيئة الت�رشيعية يف الوليات املّتحدة على اأّن ح�شور الن�شاء قد عّزز اإمكانية و�شول املجموعات املحرومة 

 
ٌ
اقت�شاديًا اإىل الهيئة الت�رشيعية، كما زاد من ت�شليط ال�شوء على خماوف الأقليات الإثنية والعرقية. ف�شاًل عن ذلك، جدير

باملالحظة اأّن الن�شاء اأكرث مياًل اإىل التاأكيد على اأّن موقف ناخبيهّن هو العامل الأهم الذي ياأخذنه بعني العتبار عندما 

 
30

رن كيف يردن الت�شويت )42% مقابل %33(.
ّ
يقر

اأظهرت الأدلة من الدول النامية حول العامل اأّن الزيادة يف م�شتوى م�شاركة الن�شاء يف احلياة ال�شيا�شية يف البالد توؤدي 

غالبًا اإىل حت�شني الظروف الجتماعية والقت�شادية، مبا اأّن العديد من هوؤلء الن�شاء يعتربَن- ب�شكٍل اأكرث جهوزية من 

نظرائهّن الذكور- اأّن ق�شايا احلّد من الفقر وتاأمني اخلدمات هي م�شائل ذات اأولوية بالن�شبة لناخبيهّن ومنا�رشيهّن، 

31
كما هي احلال يف رواندا.

الن�ساء ي�ساعدَن يف تاأمني ال�سالم الدائم

على  وقوية  نوعها  من  فريدة  نظر  وجهة  وي�شفَن  النزاعات،  بعد  الإعمار  واإعادة  ال�شالم  ببناء  اللتزام  كّل  ملتزمات  الن�شاء 

عملية اإجراء املفاو�شات. فال يخفى على اأحد اأّن الن�شاء يعاننَي خالل النزاعات امل�شّلحة بن�شٍب متفاوتة مع الرجال، وبالتايل 

فهّن يدافعَن غالبًا عن ال�شتقرار واإعادة الإعمار وجتّنب املزيد من النزاعات. ف�شاًل عن ذلك، تظهر الأبحاث اأّن م�شاركة املراأة 

احلكومة،  الف�شاد يف  النا�شئة، وتخّفف  املوؤ�ش�شات  »تزيد �رشعية  اأن  النزاع ميكن  بعد  ما  النتقالية وحكومات  العمليات  يف 

ع اإطار الربنامج ال�شيا�شي، وتعّزز عملية �شنع ال�شيا�شات بطريقة ت�شاورية، وت�شّجع على التن�شيق بني خمتلف النتماءات 
ّ
وتو�ش

32
الأيديولوجية والقطاعات الجتماعية.«

تفرت�ش الأبحاث ودرا�شات احلالة اأّن حظوظ جناح اّتفاقات ال�شالم واإعادة الإعمار ما بعد النزاع واإدارة احلكم، على 

اأّن تر�شيخ  اإىل   ف�شاًل عن ذلك، ت�شري دلئل قوية 
33

الن�شاء يف التفاقات. اأكرب يف حال م�شاركة  الطويل، تكون  املدى 

 
34

ال�شالم امل�شتدام يتطّلب حتويل عالقات القوى، مبا يف ذلك حتقيق قدر اأكرب من امل�شاواة يف العالقات بني اجلن�شني.

تف�شل ن�شف اّتفاقات ال�شالم بعد عقد من الزمن على توقيعها، لكّن »عمليات ال�شالم وبناء ال�شالم اأكرث مياًل اإىل النجاح، 

ونيل دعم املجتمع املدين، ومعاجلة الق�شايا التي »اإما ُتكّلل بالنجاح اأو توؤول اإىل الف�شل« يف حال حتّققت امل�شاركة 

35
الكاملة من قبل املجموعات املهّم�شة، مبا فيها الن�شاء.

يف  الف�شاد  من  ويخّفف  ال�شتقرار،  يعّزز  ال�شالم  عمليات  من  الأولية  املراحل  يف  الن�شاء  اإدراج  اأّن  اإىل  الأبحاث  ت�شري 

ن من معايري املعي�شة ل �شّيما يف قطاعي الرعاية ال�شحية والتعليم. 
ّ
املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية كما يح�ش

   املرجع نف�شه.
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امل�شتعّدة  اجلهات  باإق�شاء  تقوم  اأن  الأرجح  من  ال�شالم،  مفاو�شات  عن  الأقل  على  ال�شّكان  ن�شف  اإق�شاء  خالل  من 

ل اإىل اّتفاق باأ�رشع وقت ممكن. للت�شوية والتو�شّ

د حجة لإق�شائهّن. فعدد 
ّ
اإّن فكرة اأّن »الن�شاء مل ي�شاركَن يف احلرب وبالتايل يجب عدم اإ�رشاكهّن يف بناء ال�شالم« جمر

الن�شاء يف احلروب يتزايد ول ريب يف اأنهّن يتاأّثرَن بالنزاع ب�شورة مبا�رشة. 

اأن حتافظ على ال�شتقرار من  اإن�شاء بنى لمركزية لإدارة احلكم من �شاأنها  اأمام  يف رواندا، مّهدت امل�رّشعات الطريق 

خالل عملية �شنع القرار بطريقة �شمولية. وقد بداأت الن�شاء ببذل جهود للم�شاحلة الوطنية واملحلية على م�شتوى القواعد 

36
ال�شعبية، يف خطوة ُتعّد اأ�شا�شية لتجّنب املزيد من النزاعات وت�شهيل عملية اإعادة الإعمار.

العنف يف  م�شتوى  احلّد من  تنجح يف  النزاعات كي  التدريب على حّل  تقنية  اإىل  اأوغندا  ال�شالم يف  جلاأت جمموعات 

جمتمعاتها املحلية. يف مواجهة مقاومة �شديدة من قبل القادة الذكور، اأن�شاأت الن�شاء ائتالفات م�شرتكة بني خمتلف 

احلروب  املخطوفات خالل  الفتيات  تاأهيل  لإعادة  ت�شغيلية  مراكز  تكون  احلوار، وكي  باب  لفتح  املحلية  املجتمعات 

  
37

واملقاتلني الأطفال ال�شابقني.

اأثبتت الأبحاث يف كو�شوفو ما بعد النزاع اأّن 63.6% من الن�شاء يت�شّورَن العمل مع امراأة من جمموعة اإثنية اأخرى، وهو 

 على �شبيل املثال، تعترب املجموعة غري الر�شمية لق�شايا املراأة يف كو�شوفو 
38

موؤ�رّش جّيد اإىل حظوظ ال�شالم وامل�شاحلة.

كتلة ن�شائية متعّددة الأحزاب عملت مع خمتلف النتماءات ال�شيا�شية لتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني يف كو�شوفو، مبا 

يف ذلك من خالل ن�رش دليل خا�ش بحقوق املراأة مبوجب الد�شتور اجلديد. 

م�ساركة املراأة تعزّز ثقة املواطنني بالدميقراطية

الذكور، وهي مزايا تعّزز  اأكرث �شدقًا وا�شتجابًة من نظرائهّن  العامل،  اأنحاء  ال�شيا�شة، يف خمتلف  العامالت يف  الن�شاء  تعترب 

الثقة باملوؤ�ش�شات الدميقراطية والتمثيلية. ف�شاًل عن ذلك، تعّزز م�شاركة املراأة �رشعية الهيئة احلاكمة حيث ت�شبح اأكرث متثياًل 

للمجتمع الذي تخدمه.  

ن نظرة 
ّ
يف درا�شة لـ31 دولة دميقراطية، تبنّي اأّن تزايد عدد الن�شاء يف الهيئات الت�رشيعية يرتبط ارتباطًا اإيجابيًا بتح�ش

 
39

الرجال والن�شاء على ال�شواء اإىل ال�رشعية احلكومية.

ن ب�شكل ملحوظ من 
ّ
ت�شري اأدلة قوية من القطاع اخلا�ش اإىل اأّن التوازن بني اجلن�شني يف �شفوف �شانعي القرار يح�ش

نتائج عمليات �شنع القرار. ففي درا�شة �شملت اأهّم األف �رشكة ح�شب جملة »فورت�شون«، لحظ الباحثون ترابطًا اإيجابيًا 

قويًا بني اأداء ال�رشكة وم�شتوى التنوع اجلن�شي والعرقي يف �شفوف جمل�ش الإدارة. بالفعل، كانت ال�رشكات التي ت�شّم 

 مما اأدى اإىل �شيغٍة للنجاح 
40

امراأتني على الأقل يف جمل�ش اإدارتها تقّدم اأداًء اأف�شل بكثري من تلك التي ل ت�شّم ن�شاًء،

ميكن ترجمتها �شمن هيئات �شنع ال�شيا�شات.

 Powley، E. )2003( “Strengthening Governance: The Role of Women in Rwanda’s Transition.” Women Waging Peace and The   
36

Policy Institute.  Hunt Alternatives Fund. ]http://www.huntalternatives.org/download/10_strengthening_governance_the_role_

 ]of_women_in_rwanda_s_transition.pdf
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ت�شعر املراأة غالبًا، عندما يتّم انتخابها، بال�شغوطات التي تدفعها اإىل بذل مزيٍد من اجلهود كي تثبت اأهليتها، فتبداأ 

اأع�شاء  ال�شيا�شات. يف فرتة 2005 و2006، كانت  نقا�شات حول  الت�رشيعات وت�شارك يف  اأكرب من  عادًة بطرح عدٍد 

الهيئات الت�رشيعية الن�شاء يف الوليات املّتحدة يلقنَي ما معّدله 14.9 خطابًا مّدته دقيقة واحدة عند افتتاح اجلل�شة 

41
الت�رشيعية، مقابل معّدل 6.5 اأحرزه نظراوؤهّن الذكور.

اأ�شل 7 جمالت  اأعلى من الرجال يف 5 من  �شّنفت ا�شتطالعات الراأي العامة يف الوليات املّتحدة الن�شاء يف مرتبة 

عن  والدفاع  احلكومة،  يف  ال�شدق  على  واملحافظة  ت�شويات،  اإىل  ل  »التو�شّ فيها:  مبا  ال�شيا�شات،  �شنع  من  اأ�شا�شية 

 
42

املبادئ التي يوؤمَنّ بها، ومتثيل م�شالح الناخبني.«

املراأة تعطي االأولوية لقطاعات التعليم وال�سحة وموؤ�رشات تنمية اأ�سا�سية اأخرى

عندما يتّم متكني الن�شاء كقائدات �شيا�شيات، تخترب بالدهّن م�شتويات معي�شة اأف�شل، كما ميكن مالحظة تطّورات اإيجابية يف 

قطاعات الرتبية والبنى التحتية وال�شحة، ويتّم اّتخاذ خطوات ملمو�شة للم�شاعدة يف تطبيق الدميقراطية على اأف�شل نحو.

ا�شتناداً اإىل بيانات ُجمعت من 19 دولة يف منّظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي، لحظ الباحثون اأّن زيادًة 

 
43

يف عدد الن�شاء �شمن الهيئات الت�رشيعية توؤدي اإىل زيادة يف اإجمايل النفقات على قطاع الرتبية.

يف م�شٍح �شمل 187 امراأة �شغلَن من�شبًا عامًا يف 65 دولة، لحظ الحتاد الربملاين الدويل اأّن 90% يوؤمَنّ اأّن م�شوؤوليتهّن 

44
تن�ّش على متثيل م�شالح الن�شاء واملدافعة عن بقية اأع�شاء املجتمع.

يف الهند، اأظهرت الأبحاث اأّن قرى غرب البنغال التي ت�شّم عدداً اأكرب من الن�شاء يف جمال�شها املحلية �شهدت ا�شتثماراً 

واأّن  املنتخبات،  الن�شاء  من  املتدنية  الن�شب  ذات  القرى  �شهدته  الذي  ال�شتثمار  معّدله �شعفا  ال�رشب  مياه  مرافق  يف 

الطرقات كان اأف�شل حاًل مبعّدل ال�شعفني تقريبًا اأي�شًا. ف�شاًل عن ذلك، اأظهرت الدرا�شة اأّن انتخاب امراأة ملن�شب قائدة 

  
45

املجل�ش خّفف من التفاوت بني اجلن�شني على �شعيد ارتياد املدار�ش بن�شبة %13.

اأنهّن طرحَن ما ل يقّل عن 78% من  اإل  اأّن الن�شاء الأع�شاء يف برملان الأرجنتني مل يتجاوزَن 14% من النّواب،  رغم 

46
م�شاريع القوانني املتعلقة بحقوق املراأة.

رعاية  جمالت  اإىل  وا�شح  ب�شكل  ملَن  الن�شاء  اأّن  ظهر  ال�شويد،  يف  املحلية  املجال�ش  اأع�شاء  الن�شاء  �شملت  درا�شة  يف 

اأمناط الإنفاق  اأخرى. هذه الختالفات يف الأولويات انعك�شت يف  الأطفال وامل�شنني باملقارنة مع ق�شايا اجتماعية 

التمثيل  اأكرب من  التي �شهدت قدراً  الدوائر  الأطفال وامل�شنني يف  اأكرب على رعاية  ان�شّبت مبالغ مالية  املحلي، حيث 

47
الن�شائي.

Stolberg، Sheryl G. “When it Comes to Scandal، Girls Won’t Be Boys،” The New York Times، http://www.nytimes.   
41

.com/2011/06/12/weekinreview/12women.html?pagewanted=1&_r=2
Political Parity Website، “Why Women،” http://www.politicalparity.org/why-women   

42

 Chen، Li-Ju )2008( “Female Policymaker and Educational Expenditure: Cross- Country Evidence.” Research Papers in   
43

Economics 2008: 1 Stockholm University، department of Economics، revised، Feb 27، 2008. ]http://ideas.repec.org/p/hhs/sun-

]rpe/2008_0001.html
UNICEF )2006( “Women and Children: The Double Dividend of Gender Equality.” ]http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/   

44

 ]pdfs/11_12_06SOWC2007.pdf
 Beaman، L. et al. )2007( “Women Politicians، Gender Bias، and Policy-making in Rural India.” Background Paper for the   

45

UNICEF’s The State of the World’s Children Report 2007: p. 11، 15 and 16. ]http://www.unicef.org/sowc07/docs/beaman_du-

]flo_pande_topalova.pdf
 Jones، M. )1997( “Legislator Gender and Legislator Policy Priorities in the Argentine Chamber of Deputies and the United   

46

States House of Representatives” in Policy Studies Journal. Vol. 25: 618
Svaleryd، H. )2007( “Women’s representation and public spending.” IFN Working Paper No. 701، Research Institute of I -   

47

dustrial Economics: Stockholm، Sweden

62



اعتربت 14% من الن�شاء اأع�شاء الهيئة الت�رشيعية يف الوليات املّتحدة اأّن الرعاية ال�شحية حتتّل قمة اأولوياتهّن، مقابل 

الت�رشيعية يف  الهيئات  الرعاية ال�شحية داخل  ال�شديد مبجال   وينعك�ش اهتمام املراأة 
48

الذكور. 6% فقط من نظرائهم 

49
خمتلف اأنحاء العامل.

اأظهرت الأبحاث اأّن الن�شاء غري امللتزمات بالتيار الن�شوي ملَن اإىل منح الأولوية للق�شايا التي توؤّثر على الن�شاء باملقارنة 

  
50

مع زمالئهم الذكور غري الن�شويني.

يف اأماكن متنّوعة مثل تيمور ال�رشقية، كرواتيا، املغرب، رواندا، وجنوب اأفريقيا، اأدت الزيادة يف عدد اأع�شاء الهيئات 

الت�رشيعية الإناث اإىل �شّن ت�رشيع متعّلق مبناه�شة التمييز، والعنف الأ�رشي، والقوانني الأ�رشية، والإرث، ودعم الأطفال 

وحمايتهم. 

اإّن م�شاركة املراأة خطوة اأ�شا�شية، ومن ال�رشوري الإقرار اأّن الن�شاء ل ي�شّكلَن جمموعًة متجان�شة. بالفعل، اإ�شتناداً اإىل �شّن املراأة، 

وم�شتوى تعليمها، ومكان اإقامتها )يف املدن اأو يف القرى(، من املوؤّكد اأّن جتربتها يف احلياة �شتكون خمتلفة جداً عن �شواها، 

امراأة منتَخبة يف  كّل  تعمد  اأن  ال�رشوري  لي�ش من  ذلك،  اأي�شًا. ف�شاًل عن  اأولوياتها واحتياجاتها خمتلفة  �شتكون  وبالتايل 

الربملان اأو اأّي هيئة ت�رشيعية اأخرى اإىل الرتكيز على ق�شايا املراأة اأو حقوقها يف املقام الأول. فالتمثيل الن�شائي لي�ش العامل 

الوحيد ولكنه عامل اأ�شا�شي لتطوير الأنظمة الدميقراطية ال�شمولية وال�شفافة والفّعالة. 

اإذاً، ما احلاجة اإىل املراأة يف العمل ال�شيا�شي؟ ل ميكن اإنكار التاأثري الإيجابي الذي تخّلفه املراأة يف ال�شيا�شة. فقد عّلق كويف 

ن الإنتاجية 
ّ
اأنان: »لقد عّلمتنا الدرا�شات اأن ل و�شيلة للتنمية اأكرث فّعالة من متكني الن�شاء. ما من �شيا�شة مماثلة ُيرّجح اأن حت�ش

ن م�شتوى التغذية وتعّزز 
ّ
القت�شادية اأو تخّفف من الوفيات النفا�شية ووفيات الأطفال. ما من �شيا�شة مماثلة ميكن اأن حت�ش

قطاع ال�شحة، مبا يف ذلك الوقاية من فريو�ش نق�ش املناعة املكت�شب )الإيدز(. ما من �شيا�شة مماثلة ميكنها اأن ت�شاعف فر�ش 

 ف�شاًل عن ذلك، اإّن العامل، كما اأعلنت مادلني اأولربايت، يهدر مورداً ثمينًا يف ظّل التهمي�ش 
51

الرتبية والتعليم للجيل القادم.«

املاأ�شاوي للن�شاء واإق�شائهّن عن مواقع القيادة، مما يوؤدي غالبًا اإىل اإق�شاء مواهبهّن ومهاراتهّن عن احلياة ال�شيا�شية.

وبهدف حتقيق  بالدهم.  املتنّوعة يف  امل�شاكل  حّل  اأجل  من  معًا  والإناث  الذكور  الت�رشيعية  الهيئات  اأع�شاء  يعمل  اأن  يجب 

ي�شبحَن  كي  ودعمهّن  ومتكينهّن  الن�شاء  ت�شجيع  يجب  امل�شتدامة،  الدميقراطية  الأنظمة  وبناء  العامل  عرب  الإمنائية  الأهداف 

قائدات قويات ملجتمعاتهّن املحلية ويف جمال ال�شيا�شة. 
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 Schwindt-Bayer، L. )2006( “Female legislators and the promotion of women، children، and family policies in Latin America.”   

49

The State of the World’s Children، Background Paper )2007(. UNICEF. ]http://www.unicef.org/sowc07/docs/schwindt_bayer.

]pdf
Mollmann، Marianne )2011( “Why Women in Politics Matter،” Human Rights Watch، http://www.hrw.org/   

50

news/2011/06/24/why-women-politics-matter
Moccia، P. )ed( et. al. )2007( The State of the World’s Children - 2007. UNICEF. ]http://www.unicef.org/sowc07/docs/sowc07.   

51

 ]pdf

63



امللحق ه: ورقة حقائق: اأكادمييات القيادات الن�سائية

اأكادمييات القيادات الن�سائية: اأف�سل املمار�سات والدرو�س امل�ستخل�سة

معلومات عامة 

للمعهد الدميقراطي الوطني تاريٌخ طويل يف اإدارة الربامج التدريبية التي ميكن ا�شتخال�ش منها بع�ٍش من اأف�شل املمار�شات 

 مب�شاركة املراأة يف ال�شيا�شة منوذج اأكادميية القيادة الن�شائية  
ّ
والتو�شيات. ا�شتناداً اإىل هذا النجاح، اأعّد فريق املعهد املعني

واأداء  ال�شيا�شي،  العمل  ب�شكل هادف يف  امل�شاركة  اأجل  العملية من  الفكرية واملهارات  الأدوات  لك�شب  بفر�شة  املراأة  لتزويد 

الأدوار القيادية يف احلكومة والأحزاب ال�شيا�شية واملجتمع املدين، من خالل مقاربة اأكرث تنظيمًا تقوم على العنا�رش التالية. 

بالفعل، ت�شعى اأكادميية القيادة الن�شائية حتديداً اإىل ما يلي: 

تعزيز قدرة املراأة على امل�شاركة يف ال�شيا�شة؛ 

ال�شيا�شية ومنّظمات املجتمع املدين، مع  العملية يف الربملان والأحزاب  الفر�شة لك�شب اخلربة  منح املراأة املزيد من 

ج �شمن هذه املوؤ�ش�شات؛
ّ
تعزيز فوائد اإعداد برنامج تدر

الت�شجيع على فر�ش الإر�شاد والتوجيه واإن�شاء وتعزيز �شبكة نا�شطة من الن�شاء امل�شاركات يف ال�شيا�شة. 

 

يف ظّل تعّدد مناذج اأكادمييات القيادة الن�شائية التي ُعّدلت بحيث تنا�شب الحتياجات املحلية اخلا�شة، ل بّد من الإ�شارة اإىل 

عّدة عنا�رش م�شرتكة بني الأكادمييات منها:  

تركيز على قيادة املراأة، مبا يف ذلك الر�شائل الهادفة الأ�شا�شية

بذل اأق�شى اجلهود لبناء ال�شبكات وتبادل التوجيه والإر�شاد بني الن�شاء

 من التعّلم فوريًا عن طريق التجريب واخلربة. 
ّ
ج اأو ور�شة عمل اأو م�رشوع م�شتقل لتمكني ال�شخ�ش املعني

ّ
تاأمني فرتة تدر

التدريب على املهارات التفاعلية والت�شاركية

اإعداد الربامج امل�شتدامة واحلالية و/اأو تاأمني امل�شاعدة التقنية

اإ�شتناداً اإىل مناذج الأكادمييات الناجحة، مبا يف ذلك الأكادميية الإقليمية للقائدات ال�شابات يف منطقة ال�رشق الأو�شط و�شمال 

اأفريقيا، واأكادميية القيادة ال�شيا�شية للمراأة يف بوليفيا، وبرنامج �شباب اليوم قادة الغد يف منطقة املغرب العربي، واأكادميية 

القيادات لن�شاء غواتيمال من ال�شّكان الأ�شليني، وغريها كثري من الأكادمييات التي اأدارها موّظفو املعهد الدميقراطي الوطني 

يف خمتلف اأنحاء العامل، ت�شّلط الفقرة التالية ال�شوء على عدد من اأف�شل املمار�شات والدرو�ش امل�شتخل�شة التي ميكن اأن ت�شاعد 

يف اإغناء ومتكني الأكادمييات التدريبية يف امل�شتقبل. 

اأف�سل املمار�سات

ت�صميم البنامج/املحتويات

القيادة  القائم على  اإلهام تلقيها قائدة خم�رشمة، لرت�شيخ مو�شوع الأكادميية  اإفتتح الأكادميية بكلمة تكون م�شدر 

الن�شائية واإن�شاء اإطار عمل مالئم للوحدات التدريبية
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بني ال�شخ�شية 
ّ
اأدر تدريبات تفاعلية قائمة على جتارب املدر

بني/املن�ّشطني امل�شاركني
ّ
اإحر�ش على حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني على �شعيد عدد املدر

اإطرح مو�شوعًا قوّيًا متعلقًا بالقيادة الن�شائية ومراعاة النوع الجتماعي عند معاجلة كّل وحدة

راعرِ تنّوع امل�شاركات من حيث ال�شّن، والنتماء احلزبي، واملنطقة اجلغرافية اإلخ.

لل�شماح  عمل  ور�شة  متابعة  اأو  م�شتقل،  م�رشوع  تنفيذ  اأو  الأكادميية،  بعد  ج 
ّ
التدر من  مطّولة  فرتة  متابعة  اإىل  اأدُع 

للم�شاركات بال�شتفادة من املهارات الأكادميية بتوجيه من املعهد الدميقراطي الوطني. 

اإ�شتعن بوحدة للتدريب العملي على ال�شوؤون التكنولوجية، تت�شّمن اأحيانًا جانبًا من توجيهات »�شبكة املعرفة الدولية 

للن�شاء النا�شطات يف ال�شيا�شة«

�شاعف عدد متارين املحاكاة واأداء الأدوات واجلل�شات التدريبية التفاعلية

 مب�شاركة املراأة يف ال�شيا�شة، ل �شّيما على 
ّ
ق عن كثب بني مكتب وا�شنطن وموّظفي املكاتب الإقليمية والفريق املعني

ّ
ن�ش

�شعيد املحتوى واملقاربة

عنّي م�رشفًا يهتّم بتوجيه كّل م�شارك خالل فرتة التدريب

نّظم موؤمتراً افرتا�شيًا/جل�شًة عرب تقنية الفيديو مع القائدات يف وا�شنطن العا�شمة و/اأو يف املنطقة

د وحدات منف�شلة
ّ
تاأّكد من اأّن كّل وحدة مدرجة على جدول الأعمال م�شتندة اإىل وحدات �شابقة، عو�شًا عن كونها جمر

اإ�شتكمل م�رشوعًا ت�شاركيًا بني املجموعات خالل الأكادميية. 

نّظم جدول الأعمال بحيث تتمّكن امل�شاركات من العمل يوميًا على عن�رش منف�شل واحد من عنا�رش امل�رشوع، اإ�شتناداً 

اإىل ما تعّلمنه خالل ذلك النهار. بعد ذلك، ميكن اأن ي�شّكل هذا امل�رشوع اأ�شا�ش حملة حقيقية اأو م�رشوع مدافعة. 

بني لهم خلفية متعّمقة يف املنطقة. 
ّ
بني يف املنطقة و/اأو مدر

ّ
اإ�شتفد من املدر

التطبيق/الرتتيبات اللوج�صتية

اأر�شل ا�شتمارًة اإلكرتونية وا�شعة النت�شار ت�شتخدمها عادًة املكاتب امليدانية، وخريجات الأكادميية ال�شابقات، وال�رشكاء 

للت�شجيع على تنّوع اأ�شحاب الطلبات 

وّزع كتّيبات التدريب كلها على امل�شاركات �شواء بن�شخة ورقية اأم على �رشائح لتخزين املعلومات اأم اأقرا�ش مدجمة

بني والدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات وغري ذلك 
ّ
اأن�شج �رشاكة مع موؤ�ش�شة اأكادميية حملية لتوفري املكان واملدر

اجلل�شات  اأجررِ  مثاًل  الأكادميية،  برنامج  تنظيم  عند  للم�شاركات  واملهنية  ال�شخ�شية  لاللتزامات  ومراعيًا  متنّبهًا  كن 

التدريبية م�شاًء اإذا كان معظم جمهورك امل�شتهدف يعمل خالل النهار

ج
ّ
نّظم ا�شت�شارات فردية للم�شاركات مل�شاعدتهّن على �شلك طريق م�شريتهّن املهنية اأو اإعداد م�رشوع اأو اإجناز فرتة تدر

تاأّكد من ح�شور موّظفي املعهد الدميقراطي الوطني دومًا يف جل�شات الأكادميية كافة

الوطني، ومقاربتنا نحو  الدميقراطي  املعهد  لتزويدهم مبعلومات وجيزة عن  بني 
ّ
باملدر اإجتمع  الأمر ممكنًا،  اإذا كان 

برامج م�شاركة املراأة ال�شيا�شية، ف�شاًل عن روؤية الأكادميية واأهدافها

اإجتمع مبعّدي الوحدات التدريبية فرداً فرداً/اإ�شت�رشهم ملراجعة مواّدهم التدريبية قبل انعقاد الأكادميية

ج، ت�شت�شيف فيه اإحدى اأهم القائدات، لتلقي كلمة ومن ثّم ت�شّلم ال�شهادات اإىل امل�شاركات 
ّ
خطط لتنظيم حفل تخر

املراقبة والتقييم

بني وامل�شوؤول عن الرتتيبات اللوج�شتية طيلة مّدة تطبيق الربنامج 
ّ
ة ملراقبة وتقييم امل�شاركات واملدر

ّ
اأوجد فر�شًا م�شتمر

اإ�شتخدم مواقع التوا�شل الجتماعي لتتّبع ن�شاطات امل�شاركات وت�شهيل ن�شج ال�شبكات 
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نّظم جل�شات اإ�شافية قابلة للتعديل رّداً على معّدلت امل�شاركة وطلبات امل�شاركات 

اإ�شافيًا متيحًا تبادل  ج/امل�شاريع امل�شتقلة، ووّفر دعمًا 
ّ
التدر نّظم اجتماع متابعة لتبادل التجارب املتعلقة بفرتات 

املعلومات بني امل�شاركات

جهم اأو اأنهوا م�رشوعهم اإىل ح�شور برنامج املتابعة اأو التدريب
ّ
يجني الذين اأمّتوا فرتة تدر

ّ
اأدُع اخلر

يف  املعهد  وموّظفي  الوطني  الدميقراطي  املعهد  برنامج  خريجي  بني  »�شكايب«  برنامج  عرب  منتظمة  اّت�شالت  اأجررِ 

وا�شنطن، لتوفري مزيٍد من التدريب اأو امل�شاعدة التقنية، اأو مراقبة التطّور يف مو�شوع التدرج/امل�شاريع، وتو�شيع ال�شبكة 

اأكرث فاأكرث

ج/امل�رشوع اإىل املعهد الدميقراطي الوطني
ّ
اأر�شل تقارير نهائية عن فرتة التدر

التحديات والدرو�س امل�ستخل�سة

ت�صميم البنامج/املحتويات

اأبرز اأهمية مراعاة النوع الجتماعي عند مناق�شة موا�شيع التدريب التقليدية التي يطرحها املعهد الدميقراطي الوطني، 

خ مو�شوع القيادة الن�شائية يف كّل جوانب الأكادميية
ّ
ور�ش

بني مبقاربة املعهد الدميقراطي الوطني نحو م�شاألة النوع الجتماعي وم�شاركة املراأة 
ّ
ف املوّظفني املحليني واملدر

ّ
عر

يف ال�شيا�شة، وقّدم التوجيه حيال كيفية تكييف مقّومات التدريب الأ�شا�شية مع ال�شياق املحلي

 تاأّكد من اأّن »�شوت« املعهد الدميقراطي الوطني حا�رٌش يف خمتلف مراحل الأكادميية- مبعنى اأّن الوحدات التدريبية 

بني اخلارجيني 
ّ
كلها تقوم على ا�شتخدام اأدوات املعهد الدميقراطي الوطني ومنهجياته ومقارباته- عند العمل مع املدر

و/اأو ن�شج ال�رشاكة مع املوؤ�ش�شات الأخرى

اأر�شد توّقعات امل�شاركات بالن�شبة لن�شاطات املتابعة ودعم املعهد الدميقراطي الوطني

بني الذين ميلكون اخلربة التقنية والإقليمية الالزمة ف�شاًل عن خربة العمل على برامج م�شاركة املراأة ال�شيا�شية
ّ
حّدد املدر

التطبيق/الرتتيبات اللوج�صتية

اإبداأ بالتخطيط يف مرحلة مبكرة. اأدر�ش عن كثب: 

حمتويات التدريب

ا�شتقطاب امل�شاركات

بني
ّ
ا�شتقطاب املدر

اأّكد على الحتياجات اللوج�شتية )الو�شائل التقنية، اإمكانية الو�شول، تعيني املقاعد(

اأعّد مذّكرة تفاهم وا�شحة مع ال�رشيك/ال�رشكاء و/اأو املكان

قًا ميدانيًا م�شوؤوًل عن ال�شوؤون اللوج�شتية
ّ
عنّي من�ش

قم بعملية متعّمقة ووا�شعة النطاق ل�شتقطاب الأ�شخا�ش وفرز الطلبات مبا اأّن هذا الأمر يخّلف تاأثرياً كبرياً على نوعية 

امل�شاركات

فّكر يف القيمة ال�شرتاتيجية التي �شي�شبغها اإ�رشاك م�شاركات من ال�شّن نف�شه و/اأو اخلربة نف�شها �شمن جمموعة واحدة 

مقابل اأهمية تاأليف جمموعات خمتلطة

اإجمع التقييمات اخلطية من امل�شاركات
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ل اإىل النتائج وتتّبعها التو�صّ

قّدم التدريب املنا�شب اإىل الن�شاء ذوات امل�شتويات املختلفة من املهارات واخلربات

حّدد النتائج القابلة للقيا�ش والإجناز وكّيف تقنية مراقبة الربنامج وتقييمه بحيث ت�شّلط ال�شوء على هذه النتائج

يجات الأكادميية
ّ
اأن�شئ وعّزز �شبكة من الن�شاء اللواتي خ�شعَن للتدريب يف الأكادميية واأربط بينهّن وبني خر

حافظ على توا�شل منتظم مع امل�شاركات كي ت�شّجعهّن على ا�شتمرارية العمل على م�شاريعهّن
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امللحق و: منوذج عن اّتفاق امل�ساركات

منوذج عن اّتفاق امل�ساركات

املربم بني: 

1.     املعهد الدميقراطي الوطني، امل�شار اإليه يف ما يلي بـ»املنّظمني«،

كة«( 2.     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )امل�شار اإليها يف ما يلي بـ:»امل�شاررِ

اّتفق الطرفان على ما يلي: 

املادة االأوىل

ينّظم هذا التفاق احلقوق والواجبات املتبادلة بني الطرفني يف ما يتعلق بامل�شاركة يف »ا�شم الربنامج« الذي �شيتّم تنظيم من 

)تاريخ(.... اإىل )تاريخ(.... )اأدرج معلومات عن املمّول وفق ما تقت�شيه احلاجة. اأدرج و�شفًا وجيزاً عن الربنامج وهدفه هنا.(

املادة 2

اإمكانية  مع  اأق�شى،  كحٍدّ  »اليوم«  يف  وتنتهي  »اليوم«  يف  تبداأ  التي  الربنامج«  »ا�شم  مبادرة  حل�شور  امل�شاركة  اختيار  مّت 

اختيارها لربامج مقبلة.

املادة 3

تكون امل�شاركة يف الربنامج طوعية، لكن اإذا رغبت يف متابعة جوانب لحقة من الربنامج، فاإّن التغّيب وعدم احرتام مواعيد 

الربنامج اأو زميالتها امل�شاركات، مبا ي�شمل ذلك من عدم م�شاركة اأو تعطيل الن�شاطات، لن يكون م�شموحًا. لذا، توافق امل�شاركة 

على ح�شور XX ور�ش عمل وفقًا لربنامج العمل املرفق. ويجوز لها اأن تفّوتX  اأّيام كحٍدّ اأق�شى من الربنامج. اأما اإذا تغّيبت 

 غيابها، ف�شيتّم اإق�شاوؤها عن ال�شتفادة من فر�ش جديدة �شمن الربنامج. 
ّ
ملّدة اأطول، ف�شتتلقى اإنذاراً. اإذا ا�شتمر

املادة 4

من م�شوؤولية املنّظمني القيام مبا يلي: 

حفظ �شجل بربنامج عمل امل�شاركة واأدائها؛ 

« للم�شاركة؛ 
ّ
ت�شهيل تطبيق در�ش عن »املو�شوع املعني

تزويد امل�شاركة باملواد الالزمة؛ 

توفري الفر�ش قدر الإمكان لالجتماع بامل�شوؤولني والنا�شطني واملنّظمات ال�رشيكة؛

منح امل�شاركة �شهادًة يف نهاية الربنامج توؤّكد على اإمتامها الربنامج بنجاح. 

املادة 5

  
52

ُتلزم امل�شاركة مبا يلي:

   مكّيفة بح�شب اللتزامات اخلا�شة للم�شاركات يف برناجمك التدريبي. 
52
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ح�شور اجلل�شات التدريبية ب�شكٍل منتظم؛

امل�شاركة يف خمتلف الن�شاطات التي يت�شّمنها الربنامج؛ 

اإمتام فر�ش َجماعي �شمن جمتمعها املحلي، وفقًا لل�رشوط التي يفر�شها الربنامج؛ 

تقدمي عر�ش عند اختتام الربنامج ورفع تقرير نهائي بال�شيغة التي وافق عليها املنّظمون م�شبقًا؛ 

اإبالغ املنّظمني باأّي خالف مع امل�شاركات الأخريات يف اأ�رشع وقت ممكن، للتاأّكد من حّل امل�شكلة يف الوقت املنا�شب 

وبطريقة فّعالة؛ 

احرتام زميالتها امل�شاركات؛ 

اللتزام ببنود هذا التفاق. 

املادة 6

يحّق للمنّظمني اأن يلغوا هذا التفاق من جانب واحد اإذا: 

امتنعت امل�شاركة عن ح�شور الجتماعات بانتظام؛ 

اأهملت امل�شاركة التقّيد باملوجبات واللتزامات وامل�شوؤوليات، كعدم ح�شور الجتماعات الإلزامية اأو تقدمي التقارير اأو 

الت�رّشف بطريقة غري لئقة مع املنّظمني والآخرين.  

املادة 7

اإذا مل تكن امل�شاركة قادرة على الإيفاء مبوجباتها، مثل ح�شور الجتماعات ب�شكل منتظم، لأ�شباب مرّبرة، يجدر بها اإعالم 

املنّظمني باأ�رشع ما ميكن )قبل 10 اأيام كحٍدّ اأدنى(. يف هذه احلالة، ل يعود التفاق �شاريًا بدءاً من تاريخ ان�شحاب امل�شاركة 

من الربنامج. كذلك، ُيطلب من امل�شاركة تربير �شبب عدم قدرتها على اللتزام باملوجبات املحّددة يف التفاق. 

املادة 8

يحّل الطرفان اأّي خالف مبوجب اّتفاق متبادل. 

املادة 9

ت�شبح �رشوط هذا التفاق �شارية بدءاً من )التاريخ(. 

موّقع يف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ال�شنة( يف )املكان(

املوّقعان: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممّثل املعهد الدميقراطي الوطني:                                           ا�سم )امل�ساركة(
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امللحق ز: موارد اإ�سافية متعلقة بالتدريب وم�ساركة املراأة يف ال�سيا�سة

موارد تدريبية اإ�سافية

تقييم برامج االأحزاب ال�سيا�سية للمراأة: اأف�سل املمار�سات والتو�سيات )2008(

املعهد الدميقراطي الوطني لل�سوؤون الدولية

ها القيادي يف الأحزاب 
ّ
يحّدد الكتّيب العنا�رش واملقاربات املحّددة التي اعتربت فّعالًة يف ت�شجيع م�شاركة املراأة وتعزيز ح�ش

اأجريت  الإطار،  والنيبال. يف هذا  واأندوني�شيا و�رشبيا  الوطني يف املغرب  الدميقراطي  اإىل جتربة املعهد  ا�شتناداً  ال�شيا�شية، 

مقابالت مع امل�شاركات يف الربنامج واملوّظفني واخلرباء جلمع الأخبار التي تعك�ش طابع دولتهم، ويف الوقت نف�شه ك�شف 

كيف تت�شارك الن�شاء عرب املناطق يف مواجهة حتديات القيادة ال�شيا�شية وال�شرتاتيجيات الالزمة لتخطي هذه احلواجز.

 http://www.ndi.org/node/15121

االأمن ال�سمويل: منهاج للن�ساء ال�ساعيات اإىل ال�سالم )2009(

معهد االأمن ال�سمويل

�سندوق هانت البديل

يت�شّمن هذا املنهاج اأدوات لدرا�شة م�شاهمات املراأة الأ�شا�شية يف جمال حّل النزاعات واإعادة الإعمار ما بعد النزاعات. 

http://www.huntalternatives.org/pages/7870_a_look_inside_inclusive_security_s_new_

curriculum.cfm

�سبكة املعرفة الدولية للن�ساء النا�سطات يف ال�سيا�سة

املعهد الدميقراطي الوطني

برنامج االأمم املّتحدة االإمنائي

�سندوق االأمم املّتحدة االإمنائي للمراأة

االحتاد الربملاين الدويل

املعهد الدويل للدميقراطية وامل�ساعدة االنتخابية

هو م�رشوع م�شرتك بني املعهد الدميقراطي الوطني، وبرنامج الأمم املّتحدة الإمنائي، و�شندوق الأمم املّتحدة الإمنائي للمراأة، 

والحتاد الربملاين الدويل، واملعهد الدويل للدميقراطية وامل�شاعدة النتخابية. هدفه تعزيز م�شاركة املراأة وفعاليتها يف احلياة 
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ال�شيا�شية من خالل منتدى يعتمد على الو�شائل التكنولوجية، ويوّفر اإمكانية الو�شول اإىل املوارد واخلربات الأ�شا�شية، ويحّفز 

على احلوار، كما ين�رش املعارف وي�شاهم يف تبادل اخلربات.

http://iknowpolitics.org

امل�ساعدة يف االختيار: كتّيب لتدريب الن�ساء على القيادة )2001(

ال�رصاكة الن�سائية للتعّلم عن احلقوق والتنمية وال�سالم

اجلمعية الدميقراطية لن�ساء املغرب 

»باوباب« حلقوق املراأة االإن�سانية

اللجنة التقنية ل�سوؤون املراأة 

ُيق�شد بهذا الكتّيب اأن ُي�شتخدم كتمهيد لتدريب املراأة على القيادة، مع الت�شديد على ا�شرتاتيجيات التوا�شل ومتكني املراأة. وهو 

يهدف اإىل متكني امل�شاركات من حتديد وتطوير اأف�شل الو�شائل للتوا�شل، والإ�شغاء، وبناء الإجماع، واإيجاد املعاين امل�شرتكة، 

وتعزيز �رشاكات التعّلم يف العمل واملنزل وجمتمعها املحلي. 

http://learningpartnership.org/docs/engltcmanual.pdf

النجاح بجهودنا: كتّيب تدريب املدّربني على تقنية املعلومات واالت�ساالت

الت�سامن الن�سائي للتعّلم من اأجل احلقوق والتنمية وال�سالم

اأجل احلقوق والتنمية وال�شالم«  للتعّلم من  الن�شائي  »الت�شامن  اأعّدته منّظمة  التقنية  ال�شوؤون  للتدريب على  هو كتّيب مبتكر 

تاأمني  اإىل  التدريبات  تهدف  بني. 
ّ
املدر وتدريب  والت�شالت  املعلومات  تقنية  على  التدريبية  العمل  ور�ش  يف  ل�شتخدامه 

املهارات التكنولوجية لتحقيق العدل ما بني اجلن�شني واملدافعة عن حقوق الإن�شان.  

http://play.learningpartnership.org/en/ictmanual

»كيف تدير ور�سة عمل« )2004(

ماييف موينيهان، جان جاك جيلبري، براين ووكر، اأدي ووكر

http://www.networklearning.org/index.php/component/docman/cat_view/42-how-to-run-a-

workshop?Itemid=52
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كتّيب م�رشوع حت�سني االإدارة املحلية يف كمبوديا حول تقييم التدريب

وزارة الداخلية والوكالة اليابانية للتعاون الدويل

وجمع  م�شح،  لإعداد  الالزمة  الن�شائح  ذلك  يف  مبا  وتطبيقه،  تدريبي  تقييم  لت�شميم  الأ�شا�شية  اخلطوات  الكتّيب  هذا  ل  يف�شّ

البيانات، وحتليل الإجابات. 

http://www.jica.go.jp/project/cambodia/0601331/pdf/english/5_TrainingEvaluation.pdf

كتّيب اأ�سحاب االخت�سا�س لتدريب امل�ساركني )2011(

الوكالة االأمريكية للتعاون الدويل 

برامج  ُت�شتخدم يف  ا�شتمارات ومناذج  ويوّفر  التطبيق،  الت�شور حتى مرحلة  التدريبية من مرحلة  العملية  الدليل  هذا  يتتّبع 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كنماذج ُيحتذى بها. 

Participant Training Practitioner’s Manual )2011(

http://trainethelp.usaid.gov/Documents/rawmedia_repository/Participant%20Training%20Prac-

titioners%20Manual.pdf

كتّيب اإدارة التدريب ملنّظمات املجتمع املدين )2011(

FHI 360

ّمم هذا الكتّيب املتنّوع كاأداة لبناء القدرات وكي يكون مرجعًا مكتبيًا، وهو يغطي اإدارة التدريب بدءاً من التحليل الأويل  �شُ

لحتياجات التدريب حتى مراحل الت�شميم والتطبيق والتقييم. يت�شّمن اأمثلة ومناذج عن الوثائق التدريبية. 

http://www.csp-jordan.org/en/Portals/0/TMM_English.pdf

تقييم ن�ساطات التدريب على حقوق االإن�سان: كتّيب للرتبية على حقوق االإن�سان )2011(

املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة حلقوق االإن�سان

املركز الدويل للرتبية على حقوق االإن�سان

يوّفر هذا الدليل العملي املعارف الأ�شا�شية يف تقنيات التقييم مع تاأمني الإر�شادات خطوة بخطوة، مبا يف ذلك اأمثلة عن اأدوات التقييم. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/EvaluationHandbookPT18.pdf
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