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اأعد هذا الدليل جانيت كلو�ستريمان بالتعاون مع كليو �سافري بتكليف من جمموعة اأوك�سفام للتغيري نحو عدالة النوع الإجتماعي. 
ال�س��كر اخلا���ص مو�س��ول ملوؤ�س�س��ة )Gender at Work (genderatwork.org ومنظم��ة )CREA (http://web.creaworld.org لتطويرهم��ا للخلفي��ة الفكري��ة الت��ي عل��ى اأ�سا�س��ها ن�س��اأ ه��ذا الدلي��ل، كم��ا ن��ود توجي��ه 

ال�سكر لهوؤلء الذين عملوا على مراجعة، وحترير الدليل ولكل الذين �ساهموا يف هذا العمل. 

مت امل�سروع بالدعم املايل من احلكومة الكندية، وذلك من خالل الوكالة الكندية للتنمية الدولية )�سيدا(. 

حق الن�سخ: اأوك�سفام الدولية، اآذار 2014. 

ت 
ويا

حت
مل

ل ا
دو

1ج ملخص تنفيذي  

2 1.    ما املقصود بالقيادة التحويلية لحقوق املرأة؟  

3 1.1 تعريف عدالة النوع اإلجتامعي وحقوق املرأة 

4 1.2 التغيري التحوييل والقوة 

 5 1.3  مشاركة املرأة السياسية والقيادة. 

القيادة التحويلية لحقوق املرأة. 

6 إطار منظمة  Gender at Work  “الجندر يف العمل": جعل نظرية التغيري الخاصة لدينا بالقيادة التحويلية لحقوق املرأة واضحة.  

7 دمج القيادة التحويلية لحقوق املرأة يف برامج. 

8  3.1كيف نطبق تحليل النوع اإلجتامعي والقوة لربامجنا يف دعم القيادة التحويلية لحقوق املرأة؟ 

القيادة التحويلية لحقوق املرأة عىل املستوى املؤسيس.

 9   4.1تطبيق منهج القيادة التحويلية لحقوق املرأة يف مؤسسة أوكسفام ورشكائها.  

 10 4.2  تطبيق  القيادة التحويلية لحقوق املرأة داخل املؤسسة: أدوات وأمثلة.  

11 4.3 تطوير القدرات للقيادة التحويلية لحقوق املرأة يف املؤسسات الرشيكة.  

12 5. الرقابة والتقييم واملساءلة والتعلم للقيادة التحويلية لحقوق املرأة.  

13 5.1 الرقابة والتقييم  

14 5.2 أمثلة عىل املؤسسات الرشيكة ألوكسفام التي تطبق الرقابة والتقييم واملساءلة والتعلم. 

15 6. إستنتاجات  

16 مفردات 

17 موارد 

18 بيبيليوغرايف  

19 مالحظات:  



�لقيادة �لتحويلية حلقوق �ملر�أة دليل �أوك�سفام4

يتطلــب منــا تبنــي منهــج / أســلوب القيــادة التحويليــة لحقــوق 

املــرأة يف برامجنــا تدمــج نتائــج تحليــل القــوة والنــوع اإلجتامعــي يف 

ــة  ــاتية واملتابع ــراتيجية السياس ــم اإلس ــج أو تصمي ــل الربنام كل مراح

ــة:  ــارص التالي ــر العن ــاج لتطوي ــك، نحت ــة الوصــول لذل ــم. وبغي والتقيي

تحليــل قــوة النــوع اإلجتامعــي الخاصــة بســياق محــدد يف 	 

املراحــل األوىل مــن تصميــم الربنامــج بحيــث يتــم إختبــار أبعــاد 

اإلجتامعــي  النــوع  وعالقــات  والتهميــش  املتعــددة،  الهويــة 

املتعلقــة بالقيــادة. 

ــد 	  ــا نري ــاً مل ــركاً واضح ــام مش ــدم فه ــي تق ــري الت ــة التغي نظري

الســلطة  التغيــري  تعالــج نظريــة  أن  تغيــريه وكيــف. يجــب 

واملبــادئ.  والقيــم  والقيــادة 

اإلســراتيجيات واألنشــطة التــي تعكــس فهــم ديناميكيــات قــوة 	 

ــر هــذه الديناميكيــات  النــوع اإلجتامعــي املوجــودة وكيــف تؤث

عــىل مامرســة القيــادة وترفــد باملقرحــات القويــة لتحويلهــا. 

الربامــج أو السياســات التــي تشــجع النــاس عــىل التفكــري بالــذات 	 

)وطرقهــم يف مامرســة القــوة أو  إظهــار مبادئهــم(، ومنــاذج 

ــا.  ــون فيه ــي يعمل ــة الت ــة التنظيمي ــم، والثقاف ــادة الخاصــة فيه القي

اســرايجية املتابعــة والتقييــم واملســاءلة والتعلــم التــي تراقــب أو 	 

تتابــع التغــريات الحاصلــة يف أشــكال القــوة والقيــادة املختلفــة، 

اإلجــراءات املرتبطــة بكيــف يحصــل التغيــري الدائــم. تســتند هذه 

اإلســراتيجية إىل املبــادئ التــي تقيــم وتحمــي عمــل رشكائنــا. 

يف ســياق التزامهــا بتعزيــز عدالــة النــوع  اإلجتامعــي، تســتثمر 

أوكســفام يف أحــد أســاليب القيــادة الجديــدة املعروفــة بالقيــادة 

ــا  ــاً للعديــد مــن طواقمن التحويليــة لحقــوق املــرأة الــذي يبــدو غريب

ورشكائنــا. ولهــذا، يستكشــف هــذا الدليــل مفهــوم القيــادة التحويليــة 

لحقــوق املــرأة  وكيــف يرتبــط بحقــوق املــرأة والعدالــة اإلجتامعيــة. 

ونستكشــف يف هــذا الدليــل مــا مييــز القيــادة التحويليــة مــن أشــكال 

ــن  ــام يب ــول. ك ــن التح ــري ع ــف التغي ــف يختل ــرى وكي ــادة األخ القي

الدليــل ملــاذا تعتــرب القيــادة التحويليــة مهمــة بالنســبة ألوكســفام ومــا 

ــه ومــن خــالل إستكشــافنا   الــذي نحــاول تحقيقــه لتعزيزهــا. كــام أن

ــذا  ــر ه ــاً، يظه ــرأة عملي ــوق امل ــة لحق ــادة التحويلي ــه القي ــا تعني مل

ــا.  ــا ومنظامتن ــا يف برامجن ــف نطبقه ــل كي الدلي

ــل  ــه عم ــه ويســتلهم من ــل كمصــدر يســتنري في يُنظــر إىل هــذا الدلي

ــراد  ــاء أف ــن أعض ــث ميك ــة حي ــات الرشيك ــفام واملؤسس ــم أوكس طاق

الطاقــم قراءتــه والتشــاور بشــأنه أو إســتخدامه كأســاس للنقــاش مــع 

النظــراء أو املؤسســات الرشيكــة. والدليــل متوفــر للقــراء الخارجيــن 

املهتمــن واملنظــامت األخــرى املهتمــة عىل موقــع أوكســفام اإللكروين. 

ــراً عــىل  ــل تعلمــي الكــروين ســيكون متوف ــل دلي ــذا الدلي ــق له ويُرف

موقــع أوكســفام اإللكــروين.  

ــادة  ــفام القي ــرف أوكس ــف تع ــم كي ــل يف فه ــذا الدلي ــاعدك ه سيس

التحويليــة لحقــوق املــرأة كأســلوب واســراتيجية للعدالــة اإلجتامعيــة. 

إن القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة تتحــدى وتحــول عالقــات 

ــات  ــة لإلمكاني ــة ُمَمِكن ــا إىل بيئ ــة مظاهره ــوة يف كاف ــات الق وهيكلي

القياديــة الكامنــة لــدى األفــراد، وتجســد مبــادئ وقيــم حقــوق 

ــرام  ــاور، واح ــاركة، والتش ــن، واملش ــن الجنس ــاواة ب ــان، واملس اإلنس

كرامــة جميــع النــاس، إضافــًة إىل تيســري الجهــود الجامعيــة إلحــداث 

تحــول يف الكيانــات التــي تغيــب فيهــا املســاواة عــىل مســتوى البيــت 

ــاً.  ــا أيض ــرب، ويف منظامتن ــة األك ــع واملؤسس واملجتم

ملخ�ص تنفيذي 
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كــام تطلــب القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة تفكــرياً تنظيميــاً، 

فالهــدف والقيــم واملبــادئ املتجــذرة يف القيــادة التحويليــة تُعتــرب 

أساســية لرســالة أوكســفام. إن عــدم مامرســتنا ملــا نعــظ يُشــكل تفويتــا 

للفــرص مــن قبلنــا ويخاطــر مبصداقيتنــا كمنظمــة حقوقيــة تتفحــص 

ــا املشــرك.  ــا وعملن ــا وعالقاتن ــوة عــىل حياتن ــر الق ــف تؤث كي

نستكشــف يف هــذا الدليــل جميــع مكونــات برنامــج أو سياســة القــوة 

ــة لحقــوق املــرأة يك ميكنــك تطبيقهــا مبــارشة لعملــك، كــام  التحويلي

نقــدم أدوات مفيــدة واســراتيجيات وحــاالت دراســية حول املامرســات 

الفضــىل والروابــط التــي توصلــك إليهــا.  
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م�ق�دم�ة 
" مزي��دًا م��ن الن�س��اء اللوات��ي يعان��ن الفق��ر والتهمي���ص �س��وف ي�س��غلن منا�سب رئي�س��ة ذات قوة 

وتاأث��ري يف جمتمعاته��ن ومنظماته��ن التي متار���ص القيادة التحويلية دعم��ًا حلقوق املراأة". 
ــادة  ــي قي ــي ه ــة الت ــادة التحويلي ــج القي تعال

املســببات  املســتدام  التغيــري  أجــل  مــن 

هــذا  وتعزيــز  املســاواة،  لعــدم  الجذريــة 

النمــط مــن القيــادة يعتــرب مركــزي يف الخطــة 

اإلســراتيجية ألوكســفام لألعــوام 2019-2013. 

ــىل  ــفام ع ــز أوكس ــد ترك ــه التحدي ــىل وج وع

املــرأة حيــث  التحويليــة لحقــوق  القيــادة 

بتطويــر  اإلجتامعــي  النــوع  عدالــة  تعــزز 

مشــاركة املــرأة والقيــادة. 

ــة  ــرأة هام ــوق امل ــة لحق ــادة التحويلي إن القي

لعمــل أوكســفام واســراتيجية يســتنري بهــا 

عملنــا. فمــن جهــة، تعمــل القيــادة التحويليــة 

لحقــوق املــرأة عــىل تحســن محتــوى القيــادة 

أو كيــف ميــارس النــاس القيــادة ومــن الجهــة 

األخــرى وبالتــوازي بنــاء قــدرات القيــادة بغاية 

تحقيــق أو تغيــري شــيئاً مــا. فعــىل ســبيل املثــال 

مُيكــن أن نســعى لبنــاء قــدرات القيــادة لتعبئة 

إلصــالح  السياســات  راســمي  أو  املواطنــن 

القوانــن والسياســات التــي ال تأخــذ بالحســبان 

نحــول  أن  أو  اإلجتامعــي،  النــوع  مســاواة 

عالقــات القــوة بــن الرجــال والنســاء عــىل 

مســتوى األرسة أو الســوق، أو الحكومــة. ومــن 

األمثلــة األخــرى أن نســعى لتعزيــز مســاحات 

أكــرب تســاعد يف تحقيــق أهــداف عدالــة النــوع 

ــي.   اإلجتامع

اإلجتامعــي  النــوع  عدالــة  تطويــر  يشــكل 

ــفام  ــة أوكس ــري” يف خط ــدف التغي ــر ”ه جوه

اإلســراتيجية لألعــوام 2013-2019. وتأكيــداً 

ــز سلســلة  ــل أوكســفام عــىل تعزي ــك تعم لذل

ــا يف  ــري مب ــدف التغي ــة به ــراتيجيات مرتبط إس

ذلــك بنــاء إئتــالف مــع منظــامت املجتمــع 

يواجهــن  اللــوايت  النســاء  املــدين، وتدريــب 

حقوقهــن  يفهمــن  يك  “واملخاطــرة”  الفقــر 

ويبنــن قدراتهــن لقيــادة والتأثــري عــىل صانعي 

القــرار، إضافــًة إىل تعزيــز القيــادة النســوية يف 

مســتويات عمــل أوكســفام املختلفــة. ســتلعب 

القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة دوراً رئيســياً 

وتطويــر  اإلســراتيجيات  هــذه  تطبيــق  يف 

ــي.   ــوع اإلجتامع ــة الن عدال

هيــاكل  التحويليــة  القيــادة  تتحــدى 

ــاب املســاواة  ــذي غي ــربر وتغ ــات ت وأيدولوجي

بــن الجنســن وغيــاب التوازنــات يف القــوة، 

القيــادة  أعــامل  إســهام  لضــامن  وتســعى 

اإلنســان،  وحقــوق  املســاواة،  لتحقيــق 

والعدالــة والســالم. كــام تســتثمر أوكســفام يف 

بنــاء مهــارات وخــربات وثقــة طاقمهــا وطواقــم 

املؤسســات الرشيكــة يف إســتخدام أســلوب 

القيــادة التحويليــة. نؤمــن أن هــذا ســيعزز 

ــك  ــع مجــاالت عمــل أوكســفام مبــا يف ذل جمي

برامجهــا التنمويــة طويلــة األمــد واملنــارصة 

للقضايــا  واإلســتجابة  الحمــالت  وتنظيــم 

اإلنســانية1.  

يقــدم هــذا الدليــل عرضــاً شــامالً ألســلوب 

ــتهدفاً  ــرأة مس ــوق امل ــة لحق ــادة التحويلي القي

وحلفاءهــا،  ورشكاءهــا،  أوكســفام  طاقــم 

يقــدم  كــام  املهتمــن.  والقــراء  وشــبكاتها، 

التاليــة:  لألســئلة  إجابــات 

- مــا املقصــود بالقيــادة التحويليــة لحقوق 

املــرأة؟ مــا التعريفــات واملفاهيــم واملبادئ 

التــي ميكننــا إســتخدامها لوصفه؟ 

- ملــاذا أســلوب القيــادة التحويليــة لحقوق 

املــرأة مهــم؟ ومــا هــو املــربر ونظريــة 

التغيــري خلفــه؟ كيــف يرتبــط بعدالــة 

ــرأة؟  ــوق امل ــي وحق ــوع اإلجتامع الن

ــادة  ــلوب القي ــق أس ــا تطبي ــف ميكنن - كي

كيــف  املــرأة؟  لحقــوق  التحويليــة 

الخارجيــة،  برامجنــا  تطبيقــه يف  ميكننــا 

اإلنســانية  واألنشــطة  السياســات،  ويف 

والحمــالت؟ كيــف ميكننــا تطبيقــه داخليــاً 

عــىل مســتوى أســاليبنا اإلداريــة، والهيــاكل 

والسياســات؟  واملامرســات  التنظيميــة، 

مــن يحتــاج للمشــاركة يف تطبيــق القيــادة 

التحويليــة لحقــوق املــرأة؟ 

ــا قيــاس أثــر تبنــي أســلوب  - كيــف ميكنن

ــا  ــرأة؟ وم ــوق امل ــة لحق ــادة التحويلي القي

نــوع أســلوب املتابعــة والتقييــم واملســاءلة 

والتعلــم الــذي ســننتهجه لهــذا العمــل؟ 
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ينقســم هــذا الدليــل إىل ســتة أجــزاء، ويبــدأ الجــزء 
األول بتوضيــح ملعنــى عدالــة النــوع اإلجتامعــي 
وحقــوق املــرأة مــن حيــث التعريــف واملامرســة 
حيــث نستكشــف مصطلــح التغيــري التحــويل وكيــف 
نربطــه بأشــكال القــوة املختلفــة، ومــن ثــم نجمــع 
املصطلحــات الرئيســة لتقديــم تعريــف وتوضيــح ملــا 
نعنيــه عنــد القــول قيــادة تحويليــة لحقــوق املــرأة. 

ــة  ــري املرتبط ــة التغي ــاين نظري ــم الث ــدرس يف القس ن
مبفهــوم القيــادة التحويليــة لنبــدأ عمليــة إستكشــاف 
كيــف ميكــن دمــج القيــادة التحويليــة لحقــوق 
ــث، نغــوص  ــا يف القســم الثال ــرأة يف الربامــج، وام امل
أكــر يف أحــد أوجــه تصميــم الربنامــج، ونــدرس 

بشــكل أعمــق كيــف ميكننــا تطبيــق تحليــل النــوع 
اإلجتامعــي والقــوة يف برامجنــا الخاصــة بالقيــادة 

ــرأة.  ــوق امل ــة لحق التحويلي
نتفحــص يف القســم الرابع أســلوب القيــادة التحويلية 
ــع  ــاتنا م ــر مؤسس ــة نظ ــا ووجه ــة نظرن ــن وجه م
الركيــز عــىل أدوات ومتاريــن محــددة لدعــم تطبيــق 
ــة  ــة كمؤسس ــة يف مؤسس ــادة التحويلي ــلوب القي أس
أوكســفام أو لدعــم تطويــر قــدرات رشكائنــا يف مجــال 

القيــادة التحويليــة.

ــة  ــوع املتابع ــىل موض ــس ع ــم الخام ــز يف القس نرك
أســلوب  حســب  والتعلــم  واملســاءلة  والتقييــم 

القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة.

وأمــا القســم الســادس، فيحــوي إســتنتاجات وملخصاً 
مفــردات،  إضافيــة،  مصــادر  الرئيســة،  للنقــاط 
ــا، مالحظــات حــول النــص، وقامئــة مــواد  ببليوغرافي
إضافيــة للقــراءة،  جميعهــا متوفــرة يف نهايــة الدليــل. 
ــل  ــذا الدلي ــر ه ــب تطوي ــفام إىل جان ــل أوكس وتعم
القيــادة  حــول  الكــروين  مســاق  تطويــر  عــىل 
متنــاول  يف  ليصبــح  املــرأة  لحقــوق  التحويليــة 
الطاقــم عــرب موقعنــا،  ســيغطي هــذا املســاق بعــض 
ــن  ــل، لك ــذا الدلي ــة يف ه ــة املقدم ــع الرئيس املواضي
بصــورة أكــر عمقــاً،  كــام سيشــمل حــاالت دراســية 
ــفام  ــل رشكاء أوكس ــع عم ــن واق ــة م ــن وأمثل ومتاري

الذيــن يعملــون يف مجــال القيــادة التحويليــة.  
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تعري��ف عدال��ة الن��وع الإجتماعي وحقوق 
املراأة. 

العمل نحو عدالة النوع اإلجتامعي يعني: 

والعــادات . 1 واملامرســات  واملؤسســات  البنــى  وتغيــري  تحــدي 

التــي  واملعايــري والقيــم والتوجهــات واملعتقــدات املوجــودة 

تشــكل عقبــة أمــام تحقيــق حقــوق املــرأة وحقــوق جميــع 

النــاس بغــض النظــر عــن الهويــة الجنســية. يتطلــب هــذا األمــر 

ــادراً عــىل  ــح ق ــة يك تصب ــوة واملعرف ــالك الق ــدرة: إمت ــز الق تعزي

املطالبــة بالحقــوق.

ضــامن مســاءلة املؤسســات املســؤولة )قانونيــاً أو أخالقيــاً( عــن . 2

ــة  ــامن وحامي ــن، وض ــة املدني ــة، وحامي ــامن العدال ــم وض تقدي

ــاء  ــة والقض ــات الدول ــذه املؤسس ــمل ه ــن. وتش ــوق املواط حق

ــة. ــع والعائل ــة واملجتم ــة الديني واملؤسس

الســعي لتحقيــق الحريــة مــن جميــع أشــكال العنــف والتمييــز . 3

املبنــي عــىل أســاس هويــة النــوع اإلجتامعــي والهويــة الجنســية 

)إمــرأة، رجــل، مثليــة، مثــيل، ثنــايئ الجنــس، شــاذ جنســياً، 

ــذ  ــك(.  تأخ ــالف ذل ــية وخ ــة الجنس ــرة الهوي ــيكس، مغاي إنرس

أوكســفام يف إعتبارهــا موضــوع حقــوق اإلنســان، وإتفاقيــة 

القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( 

)1979( وإعــالن القضــاء عــىل التمييــز ضــد النســاء )19993(1. 

حقوق املراأة
ــة  ــئة اإلجتامعي ــات التنش ــن عملي ــن م ــن الجنس ــاواة ب ــربز الالمس ت

والثقافيــة حيــث تصنــف الفتيــات والنســاء يف املجتمعــات الذكوريــة 

عــىل انهــن أقــل قيمــة، وأقــل قــوة، وأقــل جذبــاً مــن الناحيــة 

ــة  ــن بحاج ــة، وانه ــة عام ــب أدوار قيادي ــن لع ــة، وال ميكنه اإلقتصادي

للحاميــة والتوجيــه، وخــالف ذلــك. كــام تــربز الالمســاواة بن الجنســن 

مــن بعــض أوجــه الهويــة مثــل اعاقــة، مــرض اإليــدز، التوجــه الجنــيس، 

الجنــس، الطبقــة والديــن يدخــل بالهويــة الجنســية البيولوجيــة للنــاس 

مــا ينتــج عــن ذلــك اشــكال متعــددة للتمييــز2. تــرى أوكســفام هــذا 

ــاك الحــق يف املســاواة.  ــبباً رئيســياً إلنته ــر الرجــويل اإلقصــايئ س الفك

ونقــر أنــه ونتيجــة لألســباب الــواردة أعــاله، تنتمــي النســاء يف معظــم 

األحيــان إىل الطبقــات املهمشــة، وتحــرم مــن الوصــول إىل املــوارد 

ــة والســلطة.  والعدال

نؤمــن أن التمييــز والظلــم الــذي تواجهــه املــرأة هــو ســبب ونتيجــة 

الالمســاواة التــي تــؤدي للفقــر.  ولهــذا نركــز عــىل القيــادة التحويليــة 

التــي تطــور مشــاركة املــرأة، ووصولهــا ملراكــز القيــادة والحقــوق.

ما املق�سود بالقيادة التحويلية 
حلقوق املراأة؟
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الشكل )2(: القوة / السلطة التشاركية التي مصدرها املل الجامعيالشكل )1(: مثال عىل القوة أو السلطة من أعىل

نحن �سعيدون جدً� يف �أن منول
بر�مج مكافحة �لإيدز لديك طاملا

ل تروج هذه �لرب�مج لإ�ستخد�م �لو�قي. 

التغري التحويلي والقوة
إن تحقيــق حقــوق املــرأة بالكامــل تعتــرب عمليــة إجتامعيــة إقتصاديــة 

وإيجابيــة  متنوعــة  تغيــريات  تتطلــب  حيــث  معقــدة  وسياســية 

ومســتدامة يف السياســة واملامرســات، وتخصيــص املــوارد،  واإلتجاهــات 

ــًة أن  ــوة. تســتطيع هــذه التغــريات مجتمع ــات الق ــدات عالق واملعتق

ــا إىل مجتمعــات متحولــة تســتطيع فيهــا النســاء واملجموعــات  تقودن

ــل.  ــا بالكام ــق حقوقه األخــرى املهمشــة تحقي

ــدي  ــىل تح ــادراً ع ــاً ق ــياً ودامئ ــرياً أساس ــيل تغ ــري التحوي ــي التغ يعن

الالمســاواة البنيويــة املوجــودة. إنــه أســلوب أوكســفام نحــو التطويــر 

واإلســتجابة للقضايــا اإلنســانية، ويتــم تنقيحــه وتطويــره بشــكل 

ــة.  ــار املؤسس ــل إط ــتمر داخ مس

ويتطلــب التغيــري التحويــيل نقــالت نوعيــة يف عالقــات القــوة؛ فالقــوة 

ــري عنهــا بطــرق مختلفــة، والطريقــة األكــر شــيوعاً هــي  ميكــن التعب

ــاً مــا  القــوة مــن أعــىل التــي ميــارس فيهــا التأثــري عــىل النــاس وأحيان

تكــون مرتبطــة بالطابــع الســلبي حيــث يرافقهــا إســتخدام القــوة، أو 

ــز، أو اإلســاءة، أو الفســاد.  القمــع، أواإلرغــام، أو التميي

ــرار  ــة الق ــرون صناع ــوارد ويحتك ــىل امل ــيطرون ع ــن يس ــك الذي أولئ

ــازات.  ــذه اإلمتي ــن ال يتمتعــون به ــك الذي ــم الســلطة عــىل أولئ لديه

عندمــا يُحــرم النــاس مــن حقهــم يف الوصــول إىل املــوارد الهامــة مثــل 

ــف، هــذا الشــكل مــن  ــم، والوظائ ــة، والتعلي ــة الصحي األرض، والرعاي

أشــكال الســلطة أو القــوة يغــذي غيــاب املســاواة، والالعدالــة والفقــر.  

ــي  ــة الت ــادًة بالطريق ــط ع ــوة يرتب ــكال الق ــن أش ــكل م ــذا الش إن ه

يفهــم فيهــا النــاس القيــادة كعمليــة هرميــة يســتخدم فيهــا الشــخص 

املــريئ "القائــد” ســلطته/ها لجعــل النــاس تفكــر وتتــرف بالطريقــة 

التــي يريدهــا.  

ــادة  ــيل والقي ــري التحوي ــق التغي ــت أوكســفام تســعى إىل تحقي إذا كان

التحويليــة، يجــب أن تســتخدم القــوة/ الســلطة ومتــارس بطــرق أكــر 

ــة  ــد أرضي ــة وتوج ــوة جامعي ــي ق ــاركية تبن ــلطة التش ــة. فالس تعاوني

عامــة بــن مجموعــات املصالــح املختلفــة.  تعتمــد الســلطة التشــاركية 

ــب  ــع مواه ــام تجم ــاون. ك ــن والتع ــادل، والتضام ــم املتب ــىل الدع ع

ــح املختلفــة بطريقــة مــن  ــاء جســور بــن املصال ومعــارف األفــراد لبن

شــانها تحويــل أو تقليــل الــراع وتعزيــز العالقــات املتكافئــة. يوضــح 

الشــكل الثــاين القــوة التشــاركية مــن خــالل رســم بيــاين بينــام يوضــح 

الشــكل الثالــث كيــف أمنــاط القيــادة املتغــرية تحتضــن عنــارص القــوة 

أو الســلطة التشــاركية مــكان القــوة أو الســلطة مــن أعــىل. 

نشــاط: ليــس بالــرورة أن ينطــوي هــذا النشــاط »القــوة أو الســلطة مــن 

ــه أنــت أو شــخص آخــر  ــال متــارس في أعــىل« عــىل نتائــج ســلبية.  فكــر مبث

القــوة أو الســلطة مــن أعــىل مــا يــرك آثــار ســلبية عــىل عملــك. واآلن فكــر 

مبثــال عندمــا يكــون لهــذا النهــج مــن الســلطة اثــر إيجــايب.

www.powercube.net :املصدر: مأخوذ من صور جوجيلاملصدر

نظم
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الشكل )3(: كيف تتغري أمناط القيادة من سلطة عليا إىل سلطة تشاركية. 
)www.collaborativelead.com( .املصدر: رشكة التدريب الريادي التعاوين

القيادة 
التقليدية

القيادة 
مقابلالتعاونية 

مكان العمل يتغري..القيادة تتغري...املستقبل تعاوين

يؤمنون أن القوة تأيت من 

مواقعهم يف السلطة 
 يؤمنون بأن القوة العظم توجد 

يف الفريق التعاوين. 

الحفاظ عىل ملكية 

املعلومة

يتبادلون املعلومات واملعرفة بإنفتاح

 يستمعون احياناً إلقراحات 

وأفكار اآلخرين
 يشجعون مقرحات وأفكار 

أعضاء الفريق

يعلنون عن الحل املوافق 

عليه لفريقهم

 ييرسون عملية العصف 

الذهني مع أعضاء الفريق

تخصيص الوقت واملوارد فقط 

عند الرورة 
 متكن فريقهم بالوقت 

واملوارد

اإللتزام بأدوار ومسؤوليات 

محددة

السامح لألدوار واملسؤوليات 

بالتطور واإلختالف

إطفاء الحريق والركيز 

عىل األعرض 
إظهار املسببات الجذرية 

للقضايا

مراجعة أداء الطاقم سنوياً 

بناًء عىل سياسة الرشكة

 تقديم تغذية راجعة مبارشة 

ومستمرة مرفقًة باإلرشاد الشخيص
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Two women from the market gardening group 
in Manatchenai with their  
pepper crops  Kuvaitha )in orange dress)  
and Suvanthini )blue dress)
Howard Davies/Oxfam GB

ــا  ــزًء منه ــت ج ــت أن ــة كن ــذت مجموع ــي أتخ ــرية الت ــرة األخ ــر بامل ــاط: فك نش

قــراراً جامعيــاً.  كيــف توصلــت املجموعــة للقــرار؟ مــا امنــاط القــوة التــي الحظتهــا 

ــك   ــوة تشــاركية(؟ مــن كان ميتل ــوة مــن فــوق، ق ــة صناعــة القــرار )ق خــالل عملي

القــوة مبــا فيهــا أشــكال القــوة األقــل وضوحــاً أو غــري الظاهــرة؟  مــن مل يكــن ميتلــك 

القــوة؟ هــل كانــت القــوة النســبية لألفــراد يف املجموعــة مرتبطــة بهوياتهــم )الرتبــة، 

املوقــع، الخــربة، النــوع اإلجتامعــي وخــالف ذلــك(؟

القيادة التحويلية حلقوق املراأة
مشاركة املرأة السياسية والقيادة

ــادة املشــاركة السياســية للمــرأة؛ وهــذا  ــاً عــىل زي ــادة النســوية تقليدي ــز تطــور القي رك

ــاة  ــرأة يف الحي ــاركة امل ــادة مش ــرح أن زي ــل يق ــود دلي ــة لوج ــراتيجية هام ــرب إس يعت

السياســية والحيــاة العامــة يعــزز مكانتهــا يف املجتمــع. إن دخــول املــرأة للوظيفــة العامــة 

يشــجع مشــاركة سياســية أكــرب لهــا ويحشــد قاعــدة نســوية أكــرب لذلــك. إنهــا تســاعد يف 

تغيــري فهــم النــاس ملفهــوم القائــد وتحــدي فكــرة أن القيــادة للرجــال فقــط. كــام تعطــي 

املــرأة الثقــة الكافيــة للتقديــم ملواقــع قياديــة عامــة1. 

إن العمــل لتعزيــز القيــادة السياســية والعامــة للمــرأة ميكــن أن ال يكــون فعــاالً يف حــال 

تجاهلنــا الســياق الســيايس والبنيــوي األوســع الــذي متــارس فيــه هــذه القيــادة واملصــادر 

ذات الصلــة غــري الرســمية للقــوة وصناعــة القــرار الناشــطة يف الســياق ذاتــه.

ويعــود ذلــك لوضــع القيــادة التقليديــة غالبــاً يف هيــاكل قــوة موجــودة، أكرهــا عمومــاً 

القوالــب الهرميــة واإلقصائيــة للقــوة مــن أعــىل، فالرجــال ال زالــوا يســيطرون عــىل دوائــر 

صناعــة القــرار يف العــامل، والقــادة الذيــن يصبحــون جــزًء مــن تلــك البنــى يُشــجعون عــىل 

ــاع ســلوكيات القــوة الســائدة التــي تضعهــم يف موقــع يســامون فيــه عــىل مبادئهــم  إتب

ويكافئــون مقابــل ذلــك. وال بــد مــن التأكيــد هنــا عــىل أن ضــامن وصــول املــرأة ملواقــع 

رســمية فقــط يف الســلطة ال يكفــي2. 

ــذات،  ــة بال ــذات، والثق ــة ال ــذات، ومعرف ــوة مــن الداخــل تعــود لشــعور الشــخص بقيمــة ال الق

والقناعــة مبــا هــو رشعــي. ويشــمل هــذا النــوع مــن القــوة القــدرة عــىل اإلقــرار بالفــروق الفرديــة 

مــع إحــرام اآلخريــن. كــام تعــود للقــدرة عــىل التخيــل والحفــاظ عــىل األمــل1.

ــد  ــن أن تتجس ــن. ميك ــع أو دور مع ــة مبوق ــاً مرتبط ــت دامئ ــادة ليس ــر أن القي ــي أن نتذك ينبغ

القيــادة يف لحظــة، عمــل أو ســلوك، وميكــن ألي شــخص أن يكــون قائــداً أو ان يتــوىل القيــادة يف 

وضــع مــا. ميكــن أن تخيــل القيــادة كعمليــة يَُؤكــد فيهــا التعــاون عــىل املنافســة ويتــم مشــاركة 

القــوة واألثــر فيهــا بــن أعضــاء املجموعــة حيــث تتجســد فيهــا العمليــة التشــاركية لصناعــة القــرار. 

ــاس  ــظ الن ــن ال يالح ــادة الذي ــم الق ــل ه ــادة األفض الق

ــاس  ــن تفتخــر بهــم الن ــم هــؤالء الذي وجودهــم، ومــن ث

ومتتدحهــم، يليهــم هــؤالء الذيــن تخشــاهم النــاس ومــن 

ــاس2.  ــم الن ــن ينبذونه ــؤالء الذي ــم ه ث
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السياسة

والهدف 

مبادئ

وقيم
مامرسات 

القوة 

الذات 

ــادة  ــر القي ــة: تطوي ــع )1(: دراســة حال مرب

ــامال ــوية يف غواتي النس
وجــد تقييــم برنامــج أوكســفام “إعــالء صوتهــا” املُنفــذ يف غواتيــامال أن املشــاركة والقيــادة 

النســوية تحتــاج إىل مــا أبعــد مــن زيــادة عــدد النســاء املشــاركات يف عمليــات صناعــة 

القــرار ليصبــح لهــذه املشــاركة معنــاً ومضمونــاً. ركــز برنامــج “إعــالء صوتهــا” عــىل تنامــي 

الثقــة السياســية والقــدرة عــىل التأثــري لــدى النســاء الناشــطات مــن خــالل تحديــد مراكــز 

القــوة، والتدقيــق اإلجتامعــي، واإلرشــاد. 

ــض  ــة بع ــم ومناقش ــوار معه ــد الح ــدو عن ــك نب ــيايس، ودون ذل ــم الس ــاج للتعلي “نحت

ــة.  ــرة دون مظل ــن الطائ ــز م ــن يقف ــات كم ــات البلدي ــل موازن ــا مث القضاي

ويف حــال تحدثــوا عــن البنيــة التحتيــة، يجــب أن يكــون لــدي معرفــة مبوضــوع البنيــة 

ــة يف  ــدي معرف ــة يجــب أن يكــون ل ــوا عــن الحقــوق اإلقليمي ــة، ويف حــال تحدث التحتي

ذلــك”. 

بريثا زابيتا، إعالء صوتها، غواتيامال.

فعــىل ســبيل املثــال، وجــدت دراســة أجريــت اخــرياً أن نظــام الكوتــة النســائية املســتخدم 

ــط  ــري كاٍف، وأن من ــرى غ ــة األخ ــز القيادي ــات واملراك ــاء يف الحكوم ــع للنس ــن مواق لتأم

ــول  ــة وص ــىل طريق ــراً ع ــرك أث ــي( ي ــامع أو هرم ــر )باإلج ــل الدوائ ــرار داخ ــة الق صناع

املــرأة وتأثريهــا يف مراكــز القــوة. 

ــا  ــة التاليــة يف املربــع )1( حاجــة املــرأة للتمكــن واملعرفــة بالقضاي توضــح دراســة الحال

ــر. ــة أك ــن املشــاركة باألنشــطة السياســية بفاعلي ــن م ــة لتمكينه السياســاتية ذات الصل

الشكل )4(: املاسة القيادة النسوية

املصدر: رسيالثا باتليواال )2010، ص. 15

2.3.1  القيادة التحويلية حلقوق املراأة
تعــرض رسيالثــا باتليــواال )2010، ص. 15(1 األملاســة التاليــة )الشــكل 4( 

حيــث تدمــج 4 عنــارص مصدرهــا جوهــر القيــادة التحويليــة لحقــوق 

املرأة. 

ــري  ــذات ألن التغي ــة ال ــودة يف األملاس ــة املوج ــارص األربع ــكل العن تش

ــدأ  ــوع اإلجتامعــي يب ــز مســاواة الن ــادة لتعزي اإليجــايب يف أمنــاط القي

ــق أســلوب واســراتيجية  ــي أن تطبي ــرد. وهــذا يعن عــىل مســتوى الف

القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة يبــدأ بأنفســنا, يجــب علينــا العمــل 

لتغيــري أنفســنا كأفــراد يك نصبــح قــادة أفضــل نكافــح مــن أجــل 

ــي2.   ــوع اإلجتامع ــاواة الن مس

ــم  ــكل القي ــة، وتش ــذه األملاس ــارص ه ــن عن ــدة م ــكل واح ــوة تُش الق

ــة.  ــم ملامرس ــادة وترج ــدف القي ــة وه ــاً لسياس ــادئ أساس واملب

غــري  ة  لقــو ا لبنــى  تحليــالً  يليــة  لتحو ا ة  د لقيــا ا تتطلــب 
مــة  كرا ض  تقــو لتــي  ا  ) لرســمية ا غــري  و لرســمية  ا ( ية  و ملتســا ا
نســعى  مل  مــا و  . ة د لقيــا ا عــىل  رتهــم  قد و  ، رهــم وتطو  ، س لنــا ا
ز  نعــز ي  لــذ ا يس  لســيا ا و يف  لثقــا ا ق  لســيا ا يف  تحــول  ث  ا إلحــد
ة  د لقــا ا عنــف  خطــر  يبقــى   ، عــي إلجتام ا ع  لنــو ا ة  ا و مســا فيــه 
يــة  لهو ا و عــي  إلجتام ا ع  لنــو ا عــىل  ملبنيــة  ا تــه  ا د ا رتد إ و
يــل  تحو ت  عمليــا عــم  ند ن  أ علينــا  يجــب   . مئــة قا لجنســية  ا
د  ــرا ألف ا ى  ــتو مس ــىل  ع ــل  ج أ ــن  م ة  ــو لق ا ىل  إ ــىل  ع ا ــن  م ة  ــو لق ا

 . لرســمية ا غــري  و لرســمية  ا ت  سســا ملؤ ا يف  ت  ملجتمعــا وا
ث  ا إلحــد تســعى  ة  ملــرأ ا ق  لحقــو يليــة  لتحو ا ة  د لقيــا ا ن  إ
جــل  ا مــن  ســية  وسيا يــة  د قتصا إ و فيــة  ثقا و عيــة  جتام إ نقلــة 
متييــز  ن  و د للجميــع  ن  نســا إل ا ق  وحقــو ة  ا و ملســا ا تحقيــق 
شــكل  ي  أ و  أ  ، نية لجنســا ا و  أ  ، عــي إلجتام ا ع  لنــو ا س  ســا أ عــىل 
وتحــرم  يليــة  لتحو ا ة  د لقيــا ا تعبــئ   . يــة لهو ا ل  شــكا أ مــن 

 . ة د قــا ا  يصبحــو يك  لهــم  يــق  لطر ا وتســهل  س  لنــا ا جميــع 
ة  رد ا لــو ا بعــة  ر أل ا رص  لعنــا ا م  نســتخد  ، ســلف مــا  عــىل  ًء  بنــا و
يليــة  لتحو ا ة  د للقيــا يل  لتــا ا يــف  لتعر ا يــر  لتطو ســة  ملا أل ا يف 

 : ة ملــرأ ا ق  لحقــو
ب  ســلو أ هــي  ة  ملــرأ ا ق  لحقــو يليــة  لتحو ا ة  د لقيــا ا ن  إ
تنقــل  و ى  تتحــد لتــي  ا عيــة  إلجتام ا لــة  ا للعد تيجية  ســرا وا
بيئــة  ىل  إ  ) ملختلفــة ا هرهــا  مظا يف  ( ة  لقــو ا بنــى  و ت  عالقــا
ا  يصبحــو ن  أ يف  د  ألفــرا ا ى  لــد منــة  لكا ا نيــة  لإلمكا ممكنــة 

. ) ف لهــد ا ( ة  د قــا
ة  ا و ملســا وا  ، ن نســا إل ا ق  حقــو قيــم  و ئ  د مبــا تجســد  نهــا  إ  
مــة  لكرا م  إلحــرا وا ر  و لتشــا ا و  ، ركة ملشــا وا  ، لجنســن ا بــن 
يــن  آلخر ا يليــة  لتحو ا ة  د لقيــا ا توجــه  كــام   . س لنــا ا جميــع 
عيــة  لجام ا د  لجهــو ا وتســهيل   ، هــري جو تغــري  ث  ا إلحــد
عــىل  ء  ا ســو ة  ا و للمســا ملغيبــة  ا غــري  ت  نــا لكيا ا يــل  لتحو
لــك  ذ مــن  بعــد  أ هــو  مــا  و  أ ملجتمــع  ا و  أ لبيــت  ا ى  مســتو

  . ) ســة ر مام (
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الشكل )5(: إطار عمل Gender at Work  متثل األسهم العالقات املمكنة بن مجاالت التغيري.

: Gender at Work إطار عمل  مؤسسة
جعل نظريتنا حول القيادة التحويلية لحقوق املرأة واضحًة.

يُعتــرب إطــار عمــل مؤسســة  Gender at Work أحــد أكــر األدوات املفيــدة لتحديــد التغيــري الــذي تســعى مؤسســة أوكســفام لتحقيقــه مــن 

خــالل أســلوب القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة1، حيــث  مييــز هــذا اإلطــار بــن أربعــة مجــاالت للتغيــري املرتبــط بالقــوة والنــوع اإلجتامعــي: 

الرســمي وغــري الرســمي؛ والفــردي والجامعــي. 

ورغــم أن هــذا اإلطــار ال يبــن كيــف يحصــل التغيــري، إال أنــه يســاعد يف تخطيــط التدخــالت وميكــن إســتخدامه إلجــراء تحليــل لقــوة أو قيــادة 

النــوع اإلجتامعــي يف الســياق الــذي يتــم تطويــر الربنامــج أو املــرشوع فيــه، وميكــن أن يســتخدم أيضــاً يف تنفيــذ تحليــل داخــيل للمؤسســات. 

متثــل األســهم الواضحــة يف إطــار العمــل العالقــات بــن املجــاالت األربعــة التــي كل منهــا يؤثــر عــىل اآلخــر. ويبــن الدليــل أنــه يف حــال القيــام 

بعمــل مــا داخــل املربعــات املتعــددة يف وقــت واحــد، يحــدث التغيــري بشــكل أرسع ويصبــح أكــر إســتدامة2. 

التغيري الفردي  12
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وصول النساء للموارد 

)صوت، الوصول للرعاية 

الصحية، واملوازنة، 

وغريها(. 

وعي الرجال 

والنساء )معرفة، 

مهارات، التزام(.

مؤسسات رسمية

 سياسات وقوانني  

معايري ثقافية غري رسمية 

ومامرسات إستقصائية 

)تحافظ عىل غياب 

املساواة بشكل دائم(. 
التغيري املمنهج
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تشــكل األســاس لصناعــة القــرار والعمــل. ليــس بالــرورة أن يكــون 

ــة  ــة العميق ــف الثقاف ــكل )6( كي ــح الش ــريئ. يوض ــايف م ــق الثق العم

ميكــن أن تكــون غــري مرئيــة وبنفــس الوقــت أساســية كالجــزء األســفل 

مــن جبــل الجليــد املمتــد تحــت الســطح. 

التغيــري يف املجــال الثالــث مــن إطــار العمــل يتطلــب عمليــة جامعيــة 

طويلــة األمــد، وهــذا يعنــي أنــه أكــر مــن فــرد عليــه التأقلــم وعكــس 

ــار أن  ــري مــع مــرور الوقــت. كــام يجــب أن يؤخــذ بعــن اإلعتب التغي

الثقافــة واأليدولوجيــة يختلــف مــن مــكان آلخــر ومــن وقــت آلخــر. 

ــرب  ــكان آلخــر وميكــن أن يُعت ــن م ــف م ــري مختل ــدو التغي ــايل يب وبالت

ــع  ــه يف مجتم ــو علي ــام ه ــس م ــىل العك ــدد ع ــع مح ــامً يف مجتم مه

آخر1.

ــن  ــف ميك ــول كي ــاالً ح ــدم مث ــع )2( تُق ــة يف املرب ــة الحال إن دراس

ــم  ــرأة لدع ــوق امل ــز حق ــم تعزي ــذا لفه ــل ه ــار العم ــتخدام إط إس

ــة.   ــة اإلقتصادي العدال

القوة املرئية

ــن  ــال م ــم كل مج ــي تالئ ــري الت ــواع التغي ــح أن ــة توض ــة التالي األمثل

ــل:  ــار العم ــاالت إط مج

ــن  ــرة ع ــال ألول م ــدث الرج ــمي: يتح ــري الرس ــردي غ ــري الف 1. التغ

ــي.  ــري الرشع ــه بغ ــرأة، ويصفون ــف ضــد امل العن

2. التغــري الفــردي الرســمي: تتمكــن النســاء الوصــول لــألرض، وتتعلم 

كيــف تــزرع، وتــزداد قدراتهــا لدعــم نفســها وعائلتها. 

ــاركة  ــم مش ــع بدع ــدأ املجتم ــمي: يب ــري الرس ــي غ ــري املنهج 3. التغ

ــة.  ــس املجتمعي ــادة يف املجال ــا القي ــرأة وتبوؤه امل

4. التغيــري املنهجــي الرســمي: ترشيــع جديــد تتغــري مبوجبــه القوانــن 

يك تتمتــع املــرأة بحقهــا باملــرياث ومقاضــاة املعتديــن عــىل حقوقهــا. 

إن املجــال الثالــث مــن إطــار عمــل Gender at Work يرتبــط بالبنيــة 

والثقافــة األعمــق حيــث أنــه بهــذه الدائــرة الجامعيــة غــري الرســمية 

ــي  ــل الت ــري والعم ــق التفك ــة وطرائ ــم املفرض ــا القي ــد فيه ــي نج الت

الشكل )6(: الثقافة العميقة: املعايري الجامعية، القيم والسلوكيات الواقعة تحت السطح. 

اللغة،
السلوك واألفعال

الجنس، النوع اإلجتامعي،

القدرات الجسدية 

العادات الثقافية

واملعتقدات والفكر 

الهياكل الرسمية

فهم، مشاعر وافرتاضات  املعايري، القيم واألفكار

القوة غري املرئية 
املخفية 

ــاالت  ــن املج ــات ب ــل العالق ــار العم ــة يف إط ــهم الواضح ــل األس متث

األربعــة التــي كل منهــا يؤثــر عــىل اآلخــر. ويبــن الدليــل أنــه يف حــال 

القيــام بعمــل مــا داخــل املربعــات املتعــددة يف وقــت واحــد، يحــدث 

ــر إســتدامة1.  ــح أك ــري بشــكل أرسع ويصب التغي
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إن املجــال الثالــث مــن إطــار عمــل Gender at Work يرتبــط بالبنيــة والثقافــة األعمــق حيــث أنــه بهــذه الدائــرة الجامعيــة غــري الرســمية التــي 

نجــد فيهــا القيــم املفرضــة وطرائــق التفكــري والعمــل التــي تشــكل األســاس لصناعــة القــرار والعمــل. ليــس بالــرورة أن يكــون العمــق الثقــايف 

مــريئ. يوضــح الشــكل )6( كيــف الثقافــة العميقــة ميكــن أن تكــون غــري مرئيــة وبنفــس الوقــت أساســية كالجــزء األســفل مــن جبــل الجليــد املمتــد 

تحــت الســطح. 

الشكل )6(: الثقافة العميقة: املعايري الجامعية، القيم والسلوكيات الواقعة تحت السطح.

الجنس، النوع 
اإلجتماعي، القدرات 

الجسدية 

المعايير،

القيم واألفكار

القوة 
المرئية

الهياكل 
الرسمية

اللغة، السلوك 
واألفعال

القوة غير المرئية 
المخفية 

العادات الثقافية 
والمعتقدات والفكر 

فهم، مشاعر وافتراضات 

التغيــري يف املجــال الثالــث مــن إطــار العمــل يتطلــب عمليــة جامعيــة طويلــة األمــد، وهــذا يعنــي أنــه أكــر مــن فــرد عليــه التأقلــم وعكــس 
التغيــري مــع مــرور الوقــت. كــام يجــب أن يؤخــذ بعــن اإلعتبــار أن الثقافــة واأليدولوجيــة يختلــف مــن مــكان آلخــر ومــن وقــت آلخــر. وبالتــايل 

يبــدو التغيــري مختلــف مــن مــكان آلخــر وميكــن أن يُعتــرب مهــامً يف مجتمــع محــدد عــىل العكــس مــام هــو عليــه يف مجتمــع آخــر1.
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املربــع 2: دراســة الحالــة: إســتخدام إطــار عمــل Gender at Work لتحليــل نتائــج املــروع 

يف إثيوبيــا. 
يف إثيوبيــا، دعمــت مؤسســة أوكســفام مرشوعــاً بعنــوان )العمــل النســوي الجامعــي يف إثيوبيــا( لتعزيــز مشــاركة وقيــادة املــرأة يف التعاونيــات 

الرســمية بهــدف تحفيــز إنخــراط املــرأة يف األســواق. ويف مرحلــة تحليــل املشــكلة للمــرشوع، إتضحــت حاجــة النســاء ملســاحات خاصــة لتطويــر 

ثقتهــن ومهاراتهــن ليكــون مبقدورهــن تــويل القيــادة واإلســتفادة مــن مشــاركتهن يف التعاونيــات. 

ونســتخدم أدنــاه إطــار عمــل Gender at Work لتحليــل أنشــطة املــرشوع ولدراســة كيــف تســاهم هــذه األنشــطة يف أنــواع التغيــري املختلفــة 

املوصوفــة يف كل مربــع أو مجــال مــن املجــاالت األربعــة. 

ــة  ــز حقــوق املــرأة لدعــم العدال ــاالً حــول كيــف ميكــن إســتخدام إطــار العمــل هــذا لفهــم تعزي ــدم مث ــع )2( تُق ــة يف املرب إن دراســة الحال
ــة.   اإلقتصادي

12

34

قادت المجموعات غير الرسمية 
لزيادة مشاركة المرأة في التعاونيات. 
تمكن الوصول للتكنولوجيا الحديثة 
التي مكنتهن إنتاج عسل ذي جودة 
أفضل وأصبحن مرئيات كمنتجات 

للعسل وقادرات على الوصول ألسواق 
ربحية. 

شكلت أوكسفام مجموعات 
المساعدة الذاتية غير الرسمية 
للمرأة لتسهيل توعية النساء 

وتمكينهن لبناء الثقة والمهارات 
الالزمة لتولي أدوار جديدة في 

التعاونيات واألسواق. 

لجعل التغيرات الواردة في المربعين 
األول والثاني ممكنة، تشرك أوكسفام 

الرجال في المجتمع والتعاونيات بهدف 
مناقشة المعيقات األسرية  وديناميكيات 
القوة الجندرية التي تؤثر على مشاركة 
المرأة وصناعة القرار بشكل جماعي. 

نتيجة لألعمال والنتائج الواردة في 
المربعات األول والثاني والثالث، يتولى 

المجتمع موضوع المناصرة على 
المستويين المحلي والوطني لتحدي 
السياسة التمييزية ضد المرأة بالقول 

أن شخصاً واحداً في كل أسر هو عضو 
تعاونية. 

Source: http://womenscollectiveaction.com/file/view/Eng_Ethiopia_lorez.pdf/408801284/Eng_Ethiopia_lorez.pdf
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لفهــم ديناميكيــات القــوة التــي تؤثــر عــىل الربنامــج أو املــرشوع، ميكــن املــدراء أن يســتخدموا املربعــات أو املجــاالت األربعــة مــن إطــار عمــل 
 Gender at Work يف تحليــل القيــادة املســيطرة والبــارزة وعالقــات القــوة يف ســياق الربنامــج. وهــذا يتطلــب طــرح األســئلة التاليــة: 

• من ميتلك القوة يف هذا السياق؟ كيف تتحول القوة؟ 	
• أي شكل من القوة هي: »القوة التشاركية«، القوة من أعىل، »القوة من الداخل«، القوة نحو«؟ 	

ــا حــول كيــف نحــدث  ــارة عــن خارطــة توضــح أفكارن ــة التغيــري عب ــري. إن نظري ــة التغي ــر نظري يشــكل هــذا التحليــل الخطــوة األوىل يف تطوي
التغيــري نحــو هــدف الربنامــج أو املــرشوع. ويف القســم الثــاين مــن هــذا الدليــل، ســركز عــىل كيــف نطبــق القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة يف 

برنامجنــا وعمــل سياســاتنا. 
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عندمــا نطــور مقرحــاً أو سياســة، نحتــاج لتحليــل ديناميكيــات النــوع 

اإلجتامعــي والقــوة املوجــودة التــي قــد تؤثــر عــىل نتائــج عملنــا.  

هــذا تحليــل قــوة النــوع اإلجتامعــي الــذي يجــب أن يــرشك الــرشكاء 

الذيــن يطبقــون الربنامــج أو املــرشوع. إنهــا عمليــة  واملشــاركن 

ــاء  ــرشكاء والحلف ــم ال ــاس مبــن فيه ــع الن ــا جمي تشــاركية يشــرك فيه

الذيــن يحاولــون فهــم القضايــا الباطنيــة للقــوة. نقــدم يف املربــع 

ــل  ــرح يف تحلي ــي تُط ــئلة الت ــواع األس ــىل أن ــة ع ــض األمثل ــث بع الثال

ــج.  ــم الربنام ــة تصمي ــاء عملي ــي أثن ــوع اإلجتامع ــوة الن ق

دمج القيادة التحويلية حلقوق املراأة 
يف الربامج

املرب��ع 3: درا�س��ة تلي��ل ق��وة الن��وع الإجتماع��ي يف 
ت�سمي��م الربنامج. 

يعتــرب تحليــل قــوة النــوع اإلجتامعــي أداة هامــة لدراســة كيــف 
أو  املــرشوع  يف  كقــادة  وتطورهــن  النســاء  مشــاركة  نضمــن 

ــج.  الربنام
كيف نزيد مشاركة املرأة يف مرشوعنا أو برنامجنا؟ 

ــرأة  ــن امل ــن متك ــد م ــا هــو أبع ــرأة م ــادة مشــاركة امل ــي زي تعن
ــة  ــا مكان ــون له ــات. يجــب ان يك ــون حــارضة يف اإلجتامع يك تك
متســاوية يف النقاشــات. فعــىل ســبيل املثــال،  إذا شــكلت املــرأة 
ــوف  ــادرة عــىل الوق ــا ق ــا ال تشــعر بأنه ــامع، رمب ــة يف اإلجت أغلبي
أمــام مالــك مشــهور أو قائــد مجتمعــي يتمتــع بقــدر مــن القــوة 

ــلطة.  أو الس
هــل تتمتــع املــرأة بالثقــة واملهــارات التــي تحتاجهــا للمســاهمة 
والتأثــري يف املناقشــات واإلتفاقــات؟ هــل تضمــن البيئــة املحيطــة 

اإلســتامع إلســهامات املــرأة وإحرامهــا؟ 
مــا هــي املخاطــر التــي تواجههــا الناشــطات والقيادات النســويات 
يف هــذا الســياق؟ كيــف ميكننــا إدارتهــا يف مرشوعنــا أو برنامجنــا؟ 

العنــف – والتهديــد بالعنــف يعتــرب معيــق رئيــيس أمــام مشــاركة 
النســوية  والقيــادات  فالناشــطات  القــرار.  صناعــة  يف  املــرأة 
ــدية،  ــة، جس ــة )إقتصادي ــف مختلف ــاط عن ــر أمن ــن مخاط يواجه
نفســية إجتامعيــة وبنيويــة( مصدرهــا هــؤالء الذيــن ال يريــدون 
تحــدي الوضــع الراهــن. يحتــاج هــذا الوضــع ملعالجــة واضحــة يف 

ــج والسياســات. ــع أعــامل الربام جمي

الن��وع  ق��وة  تلي��ل  نطب��ق  كي��ف   .1.3
الإجتماع��ي عل��ى براجمن��ا دعم��ًا للقي��ادة 

التحويلي��ة حلق��وق امل��راأة؟
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املربع 4: تعريف الو�سول للموارد والتحكم بها
الوصول للموارد يعني الحصول على فرصة إلستغالل موارد محددة 

لتلبية اإلحتياجات والمصالح الشخصية والجماعية.

التحك��م بامل�س��ادر يعنــي وجــود إمكانيــة دائمــة إلســتخدام المــوارد 
ــورال. 1995، ص  ــون ك ــأنها )توب ــرارات بش ــاذ الق ــة، وإتخ ــد الحاج عن

.)35-6

Ghida Anani, Programme Coordinator for KAFA. KAFA, which means “Enough” in Arabic, of-
fers counseling to women at its office in Beirut.
David Snyder/Oxfam

ــول  ــات ح ــرض أي إفراض ــب ع ــي، يج ــوع اإلجتامع ــوة والن ــل للق ــراء تحلي ــد إج عن
ديناميكيــة عالقــات النــوع اإلجتامعــي يف ســياق محــدد كخطــوة أوىل ومــن ثــم فهــم 
ديناميكيــات القــوة، خاصــًة فيــام يتعلــق مبامرســة القيــادة.  وبعــد اإلنتهــاء مــن ذلــك، 

نحلــل البيئــة التــي ســيطبق فيهــا الربنامــج او اســراتيجية املنــارصة.  
ميكــن أن نسرشــد يف عمليــة التحليــل1 باألســئلة الســتة التاليــة حــول القيادة ومســاواة 

ــوع اإلجتامعي: الن
كيــف يبــدو تقســيم األدوار واملســؤوليات بــن الرجــال والنســاء يف املجتمــع . 1

او املجتمعــات التــي ســيطبق بهــا الربنامــج، او التــي نســعى أن نحقــق أثــر 
سياســتنا فيهــا؟ مــا الفــرق بــن أدوار الرجــال والنســاء؟ 

ــم . 2 ــول إىل والتحك ــات للوص ــس اإلمكاني ــاء بنف ــال والنس ــع الرج ــل يتمت ه
واملعلومــات  والتعليــم  واألصــول  والغــذاء  وامليــاه  كاألرض  باملصــادر 
ــن  ــرق ب ــا الف ــال )إنظــر شــكل 4(؟ م ــة واألســواق وامل ــات الصحي والخدم

ــول لتلــك املصــادر؟  ــوص الوص الرجــال والنســاء بخص
ــح اإلســراتيجية للرجــال والنســاء؟ . 3 ــة واملصال ــا هــي اإلحتياجــات العملي م

ــح2؟ ــف هــذه اإلحتياجــات واملصال ــف تختل كي
ــل . 4 ــرار داخ ــة الق ــات صناع ــس صالحي ــاء بنف ــال والنس ــع الرج ــل يتمت ه

ــك؟  ــات يف ذل ــي الفروق ــا ه ــة؟ م ــات العام ــع، واملؤسس ــة، واملجتم العائل
ــري  ــوايت أو الرجــال الذيــن يريــدون املشــاركة يف التغي مــن هــي النســاء الل

ــيل؟ التحوي

مــا هــي تعبــريات القوة املرئيــة يف هــذا الوضــع أو املجتمع؟ . 5
مــا هــي تعبــريات القــوة التــي ميكــن ان تكــون غــري مرئيــة؟ 

من ميــارس القــوة أو الســلطة؟ 
مــا هــي تعبــريات القــوة التــي نريــد املشــاركة فيهــا . 6

والســعي إلحــداث تغيــري يف التدخــالت التــي نخططهــا؟ مــا 
ــات  ــة العقب ــتخدم ملعالج ــي ستس ــراتيجيات الت ــي اإلس ه

ــرأة؟  ــوق امل ــل حق ــن أج ــة م ــادة التحويلي ــم القي ودع
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5: إســتخدام إطــار عمــل Gender at Work مــن أجــل إستكشــاف  
القــوى املمكنــة والقــوى املعيقــة. 

ــي  ــوع اإلجتامع ــة للن ــوية حساس ــادة نس ــود ق ــتخدام وج ــن إس ميك
ــة(  ــة )القــوة اإليجابي ــال عــىل القــوى املمكن يف الوظيفــة العامــة كمث
ــات 1  ــة، مربع ــمية، فردي ــري رس ــمية، غ ــرأة  )رس ــوق امل ــق حق لتحقي

و4(. 
ــال  ــرياث كمث ــا يف امل ــن حقه ــرأة م ــرم امل ــون يح ــتخدام قان ــن إس ميك
ــع 4(.  ــة، املرب ــمية، منهجي ــلبية( )رس ــوة س ــة )ق ــوى املعيق ــىل الق ع

Leaders of grassroots organizations of Pampamarca, 
in Canas gathered to talk with the journalists visiting 
their community. 
Celia Aldana/Oxfam

يربز الجزء األكر اهمية لتحليل النوع اإلجتامعي والقوة الحقاً. 

كانــت  إن  واختــرب  اكتشــفتها  التــي  الالمســاواة  مســببات  حــدد 

ــم حــدد القــوى  ــل. ومــن ث ــك صحيحــة أو بحاجــة إىل تعدي إفراضات

التــي تعيــق أو متكــن تحويــل مامرســات القيــادة اإلســتقصائية وغيــاب 

ــي.  ــوع اإلجتامع ــاواة الن مس

 Gender at Work ميكــن لهــذا التحليــل أن يوظــف إطــار عمــل

)إنظــر شــكل 5( لتحليــل كيــف القيــادة وإســتخدام القــوة واملعايــري 

ــة  ــض األمثل ــدم بع ــال. نق ــع أو مج ــب دوراً يف كل مرب ــادئ تلع واملب

ــع )5(.   ــن مرب م

طرحك األسئلة التالية يساعدك يف تحديد األهداف:  
كيــف يعــرف هــذا الربنامــج أو اســراتيجية املنــارصة القيــادة . 1

والتمكــن؟
هــل يســعى الربنامــج أو اســراتيجية املنــارصة ملعالجــة قضايــا . 2

ــوة  ــاركية أو الق ــوة التش ــل، الق ــن أج ــوة م ــىل، الق ــن أع ــوة م الق
ــل؟ ــن الداخ م

ــيعالجه . 3 ــل Gender at Work س ــار عم ــال يف إط ــع أو مج أي مرب
ــج او السياســة؟  الربنام

بعــد تحديــد ذلــك، قــرر مــا هــي األنشــطة التــي سيشــملها برنامجــك أو 
اســنراتيجية املنــارصة ومــن ستســتهدفه األعــامل التــي ســتنفذ؟ وولتبنــي 
ــر  ــاالت األك ــتويات أو املج ــدد أي املس ــاج إىل أن تح ــل، تحت ــة عم خط
ــيؤثر  ــف س ــري وكي ــري أو التغي ــراتيجية للتأث ــة اإلس ــن الناحي ــة م أهمي
الربنامــج عــىل النســاء والرجــال واملجموعــات والبنــى التــي اســتهدفتها. 
ــرشكاء،  ــداً إرشاك ال ــم ج ــن امله ــايل م ــاركية وبالت ــة تش ــر أن العملي تذك
والحلفــاء، والجهــات املعنيــة الرئيســية يف عمليــة التفكــري وصناعــة القــرار 

ــة.  يف كل مرحل
يُنصح بأن تؤخذ األسئلة التالية بعن اإلعتبار:  

مــا نــوع األدوات التــي ســتحتاج إليهــا للتأثــري عــىل النــاس أو البنيــة - 
املجتمعيــة التــي نريــد تغيريهــا؟

مــا هــي املــوارد )متويــل، وقــت، مهــارات، معرفــة( التــي ســنحتاجها - 
لتحــدي القــوى الســلبية وتقليــل املقاومــة وتعزيــز القــوى اإليجابية 
ــات املســتهدفة؟  ــىل املجموع ــة ع ــري بفاعلي ــأنها التأث ــن ش ــي م الت
كيــف ميكننــا الوصــول إىل أو تطويــر هــذه املــوارد يف إطــار عملنــا؟  

بعــد اإلنتهــاء مــن تحليــل قــوة النــوع اإلجتامعــي، تصبــح قــادراً عــىل 
تحديــد األهــداف املطلوبــة لتحقيــق التغيــري طويــل األمــد املرغــوب 

فيــه. 
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مربع 6: أهداف التغيري الستة ملؤسسة أوكسفام
توضــح الخطــة اإلســراتيجية ألوكســفام )2013-2016( أهــداف التغيــري 

ــو آٍت: ــام ه ــا ك ــي وضعته ــتة الت الس
الحق يف أن تُسمع. . 1
تطوير عدالة النوع اإلجتامعي.. 2
إنقاذ حياة الناس اآلن ويف املستقبل.. 3
غذاء مستدام.. 4
تقاسم املوارد الطبيعية بإنصاف؛ و. 5
توفري التمويل للتنمية والخدمات األساسية العاملية.  . 6

نشاط
بنــاء ً عــىل دراســة الحالــة يف إثيوبيــا )مربــع 2(، تخيــل كيــف مُتــارس أنــواع القــوة املختلفــة )القــوة مــن اعــىل، القــوة مــن الداخــل، القــوة التشــاركية، 
القــوة مــن أجــل( يف كل مجــال مــن مجــاالت إطــار عمــل Gender at Work. مــا هــي قضايــا القــوة الرئيســية التــي تواجههــا املــرأة يف كل مجــال مــن 

تلــك املجــاالت؟ 
بعض اإلجابات املحتملة:

املجال األول: تفتقر النساء للتنظيم )القوة التشاركية(، الثقة بالذات )القوة من الداخل( واملهارات واملعرفة )القوة من أجل(.  
املجــال الثــاين: تفتقــر النســاء للمعرفــة )القــوة مــن اجــل( وال بــد مــن تغيــري التقســيم التقليــدي لــألدوار لتــربز كمنتجــة ومشــاركة يف األســواق األخــرى 

)القــوة مــن الداخــل(. 
املجــال الثالــث: يجــب أن يشــرك الرجــال لتغيــري املعايــري والقيــم عــىل مســتوى األرسة والتعاونيــات )القــوة مــن أجــل والقــوة مــن الداخــل(. بــدأت 
النســاء تشــارك يف الفضــاءات التــي مل تشــارك بهــا مــن قبــل )القــوة مــن أجــل والقــوة مــن الداخــل(. كــام شــاركن يف صناعــة القــرار الجامعــي )القــوة 

التشــاركية(، وهــذا مــا مل يكــن متوفــراً يف الســابق. 
املجــال )4(: يشــري العمــل الــذي يهــدف  إىل تغيــري السياســة املقيــدة إىل أن النســاء )ورمبــا الرجــال( متتلــك القــوة للتنظيــم وكان لديهــن القــدرة عــىل 

التأثــري الجامعــي مــن خــالل تغيــري القانــون. 

  3.2 القيــادة التحويليــة لحقوق املرأة كأســلوب 
قطاعي.   عرب 

ــة  ــا عدال ــع قضاي ــرأة م ــوق امل ــة لحق ــادة التحويلي ــام تتقاطــع القي ك
النــوع اإلجتامعــي األخــرى كالعنــف ضــد املــرأة، والعنــف املبنــي عــىل 
ــية  ــة الجنس ــق يف الصح ــل، والح ــة يف العم ــي، والعناي ــوع اإلجتامع ن

ــة.  والصحــة اإلنجابي
ميكــن تحليــل كل قضيــة مــن هــذه القضايــا بإســتخدام عدســات النوع 
ــات  ــأن عالق ــك إلميــان أوكســفام ب ــاب املســاواة، وذل اإلجتامعــي وغي
قــوة النــوع اإلجتامعــي غــري املتســاوية تُشــكل الســبب الجــذري 
ــذا  ــي. ل ــوع اإلجتامع ــة الن ــا عدال ــي تواجهه ــة الت ــات املختلف للتحدي
تعتــرب تحــوالت القــوة مركزيــة لعملنــا يف موضــوع العنــف املبنــي عــىل 
النــوع اإلجتامعــي والعنــف ضــد املــرأة. وال بــد مــن التنويه هنــا إىل ان 
التغلــب عــىل أمنــاط العنــف املذكــورة يتطلــب تحــوالت يف معتقــدات 
الفــرد واملعتقــدات الجامعيــة التــي تتســاوق معهــا وتجعلهــا مقبولــة 
إجتامعيــاً. كــام يجــب أن تحصــل هــذه التحــوالت يف إطــار املؤسســات 
التــي يقــع عــىل عاتقهــا توفــري الحاميــة للمواطــن مــن العنــف، ولكنهــا 
عــىل أرض الواقــع تغــذي العنــف مــن خــالل هيكلياتهــا وسياســاتها. 
ــىل  ــة ع ــلطة الذكوري ــات الس ــيتحدى إفراض ــيل س ــري التحوي إن التغ

املســتوى الفــردي واملســتويات املؤسســاتية.  
ــري   ــة التغي ــا تشــكل أســاس نظري ــواردة هن ــة ال إن الخطــوات املختلف
إلســراتيجية املنــارصة أو لربنامجــك. كــام أن املــؤرشات القابلــة للقيــاس 
وتحديــد أســاليب جمــع البيانــات واإلســتهدافات لــكل هــدف تعتــرب 
ــري؛ وســريكز القســم الخامــس  ــة التغي ــة عملي جــزء رئيــيس مــن نظري
ــا  ــرب. وأم ــداً بشــكل أك ــل عــىل هــذا املوضــوع تحدي ــن هــذا الدلي م
يف القســم التــايل، ســندرس كيــف ميكــن ألســلوب القيــادة التحويليــة 
ــري  ــي والتغي ــر التنظيم ــراتيجية للتطوي ــح إس ــرأة أن تصب ــوق امل لحق
ضمــن املســتويات القياديــة الداخليــة ملؤسســة أوكســفام وسياســاتها 

ــاتها.   ومامرس

ــوية  ــات النس ــول التعاوني ــة ح ــة حال ــاين دراس ــع الث ــا يف املرب قدمن

ــوع  ــوة الن ــل ق ــق تحلي ــن تطبي ــف  ميك ــح كي ــا. ويك نوض يف أثيوبي

العدالــة  )مــن  عملنــا  مجــاالت  مــن  مجــال  أي  يف  اإلجتامعــي 

ــايل  ــاط الت ــق يف النش ــانية(، نطب ــتجابة اإلنس ــى اإلس ــة حت اإلقتصادي

ــة.   ــذه الحال ــىل ه ــي ع ــوع اإلجتامع ــوة الن ــل ق تحلي



�لقيادة �لتحويلية حلقوق �ملر�أة دليل �أوك�سفام22

عندمــا ال تثــري أوكســفام موضــوع عدالــة النــوع اإلجتامعــي يف . 3
ــوق  ــج حق ــىل نه ــة ع ــة مبني ــمعتها كمؤسس ــع س ــا، تض داخله
اإلنســان يف خطــر. إنهــا كمؤسســة تضــع حقــوق املــرأة يف قلــب 
ــع  ــة، وداعمــة، وشــمولية لجمي ــة آمن ــزم بإيجــاد بيئ ــا، تلت عمله
أعضــاء طاقمهــا  ملعالجــة التمييــز املبنــي عــىل النــوع اإلجتامعــي 

وعــدم املســاواة واملضايقــة يف مــكان العمــل. 

مربع 7: مدونة السلوك الخاصة بطاقم اوكسفام. 
ــة  ــة مبؤسس ــلوك الخاص ــة الس ــع مدون ــفام بتوقي ــم أوكس ــزم  طاق يلت
ــرام  ــاس بإح ــع الن ــأعامل جمي ــايل : »س ــص كالت ــي تن ــفام والت اوكس
وكرامــة وأمانــع أي شــكل من أشــكال املضايقــة أو التمييــز أو التخويف 
أو اإلســتغالل. كــام ســأعمل مــن أجــل توفــري بيئــة عمــل تتميــز 
ــًة إىل  ــز، إضاف ــدم التميي ــة وع ــة، والكرام ــادل، والنزاه ــرام املتب باإلح
ضــامن ســلوك وعالقــات خاليــة مــن اإلســتغالل، أو اإلســاءة، أو الفســاد 
ــا  ــا فيه ــاس مب ــع الن ــوق جمي ــن األشــكال. ســأحرم حق ــأي شــكل م ب
حقــوق األطفــال وســوف ال أشــارك يف أي شــكل مــن أشــكال اإلســاءة أو 
اإلســتغالل الجنــيس لألطفــال )كــام هــو مبــن يف سياســة حاميــة الطفــل 
يف البلــد( أو ألي شــخص مهــام كان عمره/هــا. )أوكســفام 2012، ص1(.   

القيادة التحويلية حلقوق املراأة على 
امل�ستوى التنظيمي

التحويلي��ة  القي��ادة  اأ�س��لوب  1.4تطبي��ق 
واملوؤ�س�س��ات  اأوك�س��فام  موؤ�س�س��ة  داخ��ل 

ال�س��ريكة له��ا
توضــح إســراتيجية أوكســفام للســنوات )2013-2019( أن جــزءاً مــن 
ــل  ــي تعم ــد املؤسســات نفســها والســياقات الت ــن تأكي ــا يتضم عمله
ــارات التــي  ــة حيــث يســتطيع القــادة أخــذ الخي فيهــا مفتوحــة وآمن
تغطــي حقــوق وإحتياجــات املــرأة. وينطبــق هــذا املــر عــىل مؤسســة 
أوكســفام نفســها؛ فهــي تعــزز األســلوب التحويــيل للقيــادة عــىل 
املســتوى الداخــيل وتراجــع مــدى فعاليتهــا يف تطويــر هــذا األســلوب.  
ــة أساســية ملؤسســة  ــادة التحويلي ــادئ القي ــم ومب ــرب أهــداف وقي تعت
ــل  ــي. إن عم ــج الحقوق ــىل املنه ــة ع ــة مبني ــا مؤسس ــفام كونه أوكس
ــا  ــل عملن ــهل ويكم ــة يُس ــادة التحويلي ــىل القي ــيل ع ــفام الداخ أوكس
ــوع  ــا الن ــج قضاي ــل دم ــن أج ــا م ــرأة وعملن ــوق امل ــص لحق املخص
اإلجتامعيــألن يف ذلــك تعزيــز ملؤسســة أوكســفام واملؤسســات الرشيكة 
ــل  ــن أج ــد م ــه التحدي ــىل وج ــعى ع ــي تس ــا. فه ــل معه ــي نعم الت
ــر  ــة نظ ــي وجه ــق تبن ــي تعي ــة الت ــات واملقاوم ــىل العقب ــب ع التغل
النــوع اإلجتامعــي يف كافــة مجــاالت عمــل املؤسســة. وتوضــح مدونــة 
ــام هــو  ــة ك ــادة التحويلي ــادئ املرتبطــة بالقي الســلوك ألوكســفام املب

ــايل. ــع )7( الت ــن يف املرب مب

إن املؤسســة التــي تطبــق أســلوب القيــادة التحويليــة يف مامرســاتها 
ــج الخاصــة  ــم الربام ــكل أفضــل لتصمي ــزة بش ــون جاه ــة تك الداخلي

ــة:  ــوع اإلجتامعــي لألســباب التالي ــة الن بعدال
التحيــزات الشــخصية واملعتقــدات العميقــة حــول هويــة النــوع . 1

ــم برنامــج  ــل أو تصمي ــا الحــد مــن مــن تحلي اإلجتامعــي ميكنه
ــال، إذا كان مختــص يف السياســات  أو سياســة. فعــىل ســبيل املث
يؤمــن أن املــرأة وحدهــا هــي الضحيــة وليســت معتديــة يف 
ــن  ــة ميك ــزز املصالح ــي تع ــات الت ــإن السياس ــراع، ف ــاع ال أوض
أن تفشــل يف إحتــواء النســاء اللــوايت يشــاركن يف الــراع وبالتــايل 

ــق الســالم املســتدام.  يصعــب تحقي
عندمــا تكــون القيــادة غــري تحويليــة وغــري شــمولية، رمبــا تقــى . 2

بعــض األصــوات مــن عمليــة صناعــة القــرار. يتميــز طاقــم 
أوكســفام بتنوعــه مــن حيــث الخــربة والخلفيــة؛ فعملنــا يكــون 
ــام أمكــن.   ــا حيث ــا تدمــج األصــوات واآلراء جميعه ــوةً عندم اكــر ق

يوجــد عــدة مؤسســات تغــذي عــدم املســاواة بــن الجنســن يف 
ــة.  ــات الخارجي ــع الجه ــا م ــة وعالقاته ــاتها الداخلي ــاتها ومامرس سياس
وتفعــل هــذه املؤسســات ذلــك إمــا عــن وعــي أو عــدم وعــي. ومــن 
األمثلــة عــىل ذلــك عــدم متثيــل املــرأة بشــكل كاٍف يف صناعــة القــرار، 
واملراكــز الوظيفيــة، واملقاومــة  داخــل األنظمــة واملســتويات التنظيمية 
يك ال تصبــح شــمولية ومســاءلة بخصــوص قضايــا املــرأة ومجموعــات 
الهويــات األخــرى. إن التمييــز املبنــي عــىل النــوع اإلجتامعــي يســاهم 
يف عــدم املســاواة والفــرص غــري املتكافئــة يف الرقيــة والتطويــر املهنــي.   
يقــدم أســلوب القيــادة التحويليــة  أداة ميكــن الطاقــم والقيــادة 
إســتخدامها يف تحليــل ومعالجــة عالقــات قــوة النــوع اإلجتامعــي 

ــة.  ــار املؤسس ــل إط داخ
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ميكــن لهــذا التحليــل لقــوة النــوع اإلجتامعــي عــىل املســتوى التنظيمي 
الداخــيل أن يؤســس لتحديــد خطــة عمــل القيــادة التحويليــة لحقــوق 
املــرأة. يجــب ان تأخــذ خطــة العمــل بالحســبان العوامــل اإليجابيــة 
والســلبية التــي قــد تؤثــر عــىل التغيــري. كــام يجــب أن تفصــل املــوارد 
واألدوات املطلوبــة للتنفيــذ، إضافــًة إىل دمــج مــؤرشات قابلــة للقيــاس 
ــة  ــة املؤسس ــاً لنظري ــكل أساس ــدوره يش ــذا ب ــة. وه ــم الفعالي لتقيي
ــن  ــا املســاواة ب ــة عمــل شــمولية تتضــح فيه ــري نحــو بيئ حــول التغي

الجنســن ومُتــارس فيهــا القيــادة لصالــح الجميــع.  

التحويلي��ة  القي��ادة  اأ�س��لوب  2.4تطبي��ق 
داخ��ل املوؤ�س�س��ة : اأدوات واأمثل��ة. 

ميكــن ملؤسســة ترغــب إجــراء مراجعــة ذاتيــة حــول أســلوب القيــادة 

التحويليــة لحقــوق املــرأة أن تســتخدم نفــس العمليــة التحليليــة كــام 

وصفناهــا عــىل مســتوى الربنامــج يف القســم الثالــث مــن هــذا الدليــل. 

يســتخدم الشــكل )7( إطــار عمــل Gender at Work ومفاهيــم مــن 

أملاســة القيــادة النســوية لوضــع سلســلة أســئلة ميكــن للمؤسســات أن 

تســتخدمها إلستكشــاف القيــادة التحويليــة عــىل املســتوى الداخــيل. 
ميكــن إســتخدام القامئــة التاليــة كقامئــة تحقــق لكنهــا ليســت نهائيــة، 
ــات  ــض املؤسس ــة يف بع ــر ذي صل ــون أك ــا تك ــؤرشات رمب ــض امل فبع

مــن غريهــا. 

شكل 7: إستخدام إطار عمل Gender at Work إلجراء تحليل تنظيمي داخيل ألسلوب القيادة التحويلية لحقوق املرأة1

التغيري الفردي 

تغيري منهجي
/ جامعي

غري رسميرسمي 

لديهــم  املعرفيــة  والقــدرة  والرجــال  النســاء  وعــي 
واإللتــزام واملهــارات 

هل يوجد لدى الطاقم معرفة وقدرات حول أسلوب . 1
القيادة التحويلية لحقوق المرأة )القوة من اجل والقوة 

من الداخل(؟
هل يتوفر لدى الطاقم موارد كافية ومعرفة بآليات . 2

معالجة قضايا يسيئ فيها المسؤولون إستخدام 
مناصبهم أو سلطتهم )القوة من اجل والقوة من 

الداخل(؟

وصول املرأة للموارد 
هل يحصل الطاقم على فرصة للحصول على دورات . 1

تدريبية وإرشاد لتلبية إحتياجاته اإلستراتيجية فيما يتعلق 
بقضايا القيادة التحويلية )القوة من اجل والممارسة 

والهدف(؟
ما النسبة المئوية التي تخصصها المؤسسة من موازنتها . 1

لدمج النوع  اإلجتماعي، وما هي البرامج المخصصة 
فقط لحقوق المرأة وما النسبة المخصصة للقيادة التحويلية 

لحقوق المرأة )ممارسة(؟

مؤسســات رســمية: سياســات، إجــراءات، أطــر عمــل 
قانونيــة.

ــادة . 1 ــز القي ــي مراك ــاء ف ــدد النس ــل ع ه
وصناعــة القــرار نفــس عــدد الرجــال؟ 
ــم المؤسســة  هــل يوجــد تنــوع فــي طاق

ــة؟ ــتويات القيادي ــى المس ــل عل الممث
إحتياجــات . 2 باإلعتبــار  تؤخــذ  هــل 

ــي  ــوع اإلجتماع ــادة والن ــح القي ومصال
المــوارد  سياســات  فــي  المختلفــة 
البشــرية وإجراءاتهــا )توظيــف، ترقية، 
ــل  ــاة والعم ــن الحي ــوازن بي ــات ت سياس

ذلــك(؟  وخــالف 
هــل يوججــد آليــات مســاءلة لمتابعــة . 3

المــرأة  لحقــوق  التحويليــة  القيــادة 
مبــادئ(؟  هــدف،  )ممارســة، 

ــة  ــات إقصائي ــمية ومامرس ــري رس ــة غ ــري ثقافي معاي
ــة.  ــات اليومي ــاواة يف املامرس ــدم املس ــىل ع ــي ع تبق

هــل تحــوي الثقافــة المؤسســية أي معتقــدات، او . 1
معاييــر، أو قيــم لصالــح أو ضــد القيــادة الحساســة 
ــن  ــوة م ــوية )الق ــادة النس ــي والقي ــوع اإلجتماع للن

ــى(؟ ــوة مــن اعل اجــل، الق
ــة . 2 ــادة التحويلي ــول القي ــم ح ــا الطاق ــدى رض ــا م م

لحقــوق المــرأة )القيــم/ المبــادئ، القــوة التشــاركية، 
ــوة مــن الداخــل(؟ والق

هــل بيئــة العمــل  آمنــة لجميــع أفــراد الطاقــم وتنــال . 3
ــانية،  ــم جنس ــن هويته ــر ع ــض النظ ــم، بغ رضاه
ــات أخــرى  ــدز، أي هوي ــة، عمــر، صحــة، إي إعاق

ــادئ(؟   )ممارســة ومب
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ميكــن لهــذا التحليــل لقــوة النــوع اإلجتامعــي عــىل املســتوى التنظيمــي الداخــيل أن يؤســس لتحديــد خطــة عمــل القيــادة التحويليــة لحقــوق 
ــوارد  ــام يجــب أن تفصــل امل ــري. ك ــر عــىل التغي ــد تؤث ــي ق ــة والســلبية الت ــل اإليجابي ــرأة. يجــب ان تأخــذ خطــة العمــل بالحســبان العوام امل
واألدوات املطلوبــة للتنفيــذ، إضافــًة إىل دمــج مــؤرشات قابلــة للقيــاس لتقييــم الفعاليــة. وهــذا بــدوره يشــكل أساســاً لنظريــة املؤسســة حــول 

التغيــري نحــو بيئــة عمــل شــمولية تتضــح فيهــا املســاواة بــن الجنســن ومُتــارس فيهــا القيــادة لصالــح الجميــع.  

جدول 1: تطبيق أسلوب القيادة التحويلية لحقوق املرأة عىل املستوى الداخيل : مثال عىل خطة عمل تنظيمية: 

عالقات أفقية تعاطفمتكنيقيمة 

مــاذا علينــا أن نفعــل يك نُحــدث 
تغيــرياً؟ 

إجــراء تحليــل القــوة يف املؤسســة 
ــذات يف  ــرام ال ــز إح ككل، وتعزي
مــكان العمــل، وخصــص الوقــت 
الــالزم  واضــع الربامــج بشــكل 

ــي.  جامع

كــن حــذراً يف اإلتصــال، وعــي 
كيــف تديــر الضغــط، وادمــج 
التعاطــف عــىل شــكل كفــاءة 
ــل،  ــم العم ــة أداء طاق يف مراجع
مفهــوم  عــىل  أكــر  واعمــل 

لتعاطــف.  ا

اإلتصــال  دائــرة  حالــة  ادرس 
وعــزز  جيــدة(.  )كمامرســة 
ــاوب األدوار  ــرشوع وتن ــل امل عم
)قائــد/ فريــق فنــي(، إضافــًة إىل 
الشــفافية يف اإلتصــال وصناعــة 

القــرار.  

عــن  مســؤوالً  ســيكون  مــن 
التغيــري؟  تســهيل 

املستوى الفردي
لديهــم  مســؤولون  أشــخاص 

اعــىل. مــن  ســلطة 

كل شخص )قوة داخلية(
مــدراء الطواقــم )القوة/ الســلطة 

ــن أعىل(.  م

ــر دائــرة اإلتصــال )تصميــم(  مدي
القــرار  صنــاع  موافقــة  مــع 

الرئيســين(. 

ــع  ــن يق ــن هــم اآلخــرون الذي م
ــق  عــىل عاتقهــم مســؤولية تطبي

ــري؟ التغي
املجلس 

إدارة  حــول  الحــايل  املــرشوع 
األداء.

جميــع أعضــاء الفريــق. علينــا ان 
ــاً  ــري مع ــل التغي ــن أج ــل م نعم

ــادة.  ــع دعــم القي م

تؤثــر  قــد  التــي  العوامــل  مــا 
؟ ســلباً

غيــاب  التغيــري،  تقــاوم  قــادة 
ــز  ــاب تعزي ــاءلة، غي ــة املس ثقاف

القــرار. عمليــة صناعــة 

الضغــط، حجــم العمــل، ظــروف 
املؤســيس  التحــدي  العمــل، 
للطاقــم املنهــك بســبب التغــريات 

املؤسســاتية.  والتعديــالت 

ــة،  ــة املرون ــري لقل ــة التغي مقاوم
عمليــة  التغيــري  األدوار،  تغــري 
نتائــج  دون  األمــد  طويلــة 
رسيعــة، قلــة القــدرات الفنيــة يف 

الجديــدة.  األدوار 

كيــف ميكننــا الحــد مــن العوامــل 
الجديدة؟

ــن  ــاون ب ــل والتع ــز التواص تعزي
العاملــن يف أوكســفام وتطويــر 
ــدراء  ــادة وامل ــدرات للق ــاء الق بن
ودمــج عنــارص املســاءلة يف نظــام 

ــة.  الرقاب

أفضــل  بشــكل  الوقــت  إدارة 
ووضــوح  العمــل  يف  )التمكــن 
العنايــة  واملســؤوليات(،  األدوار 
مــن  )مزيــداً  املؤسســة  ببيئــة 
القهــوة،  تنــاول  اســراحات 

رســمية(. غــري  أنشــطة 

الوصــول  إمكانيــة  زيــادة 
ــاء  ــق، وبن للمــدراء، ودعــم الفري
ــع  ــاً، ووض ــق أفقي ــدرات الفري ق

رؤيــة طويلــة األمــد. 
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القي��ادة  جم��ال  يف  الق��درات  تطوي��ر 
املوؤ�س�س��ات  يف  امل��راأة  حلق��وق  التحويلي��ة 

ال�س��ريكة

تطالــب أحيانــاً املنظــامت الرشيكــة أوكســفام بتزويدهــا بــأدوات وتدريبــات لتعزيــز قدرتهــا التنظيميــة الداخليــة للعمــل عــىل القيــادة مــن أجــل 
حقــوق املــرأة. وإحــدى الطــرق التــي ميكــن أوكســفام مــن خاللهــا دعــم أو تلبيــة هــذا الطلــب هــي تســهيل عمليــات التغيــري التنظيميــة مــع 

الــرشكاء لتحســن القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة. 

تتوفــر مــوارد ممتــازة كثــرية لدعــم تحليــل والتدريــب عــىل قضايــا القــوة والقيــادة. ويحــوي القســم األخــري مــن هــذه الوثيقــة بعــض أهــم تلــك 
املــوارد. وميكــن املؤسســات التــي تســعى لتطويــر قدرتهــا يف العمــل بأســلوب القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة اإلســتفادة مــن املــوارد التاليــة: 

• طــورت منظمــة  CREA الحقوقيــة النســوية1 رزمــة لدعــم املنظــامت والحــركات التــي ترغــب يف العمــل بإســتخدام أســلوب القيــادة 	
النســوية التحويليــة2. وتحــوي الرزمــة مجموعــة أنشــطة عمليــة للتدريــب والنقــاش حــول عنــارص األملاســة األربعــة الــواردة يف قســم 

)1( أعاله، ومرفق فيها ورقة مفاهيم حول القيادة النسوية التحويلية3.
• ــوان »نحــو 	 ــدة تحــت عن ــة نســوية عدي ــم النســوية بالتعــاون مــع منظــامت حقوقي ــه رشاكــة التعل ــل أنتجت ــر دلي ومصــدر هــام اَخ

ــة4 ــز عــىل املنظــامت األهلي ــة ويرك ــة مختلف ــرش يف 19 لغ ــادة النســوية، ونُ ــي حــول القي ــل تدريب ــن دلي ــارة ع ــارات«. وهــو عب خي
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املتابعة والتقييم، امل�ساءلة والتعلم 
لأ�سلوب القيادة التحويلية حلقوق 

 MEAL املراأة
5-1 املتابعة والتقييم 

ــل،  ــذا الدلي ــن ه ــري م ــم األخ ــأيت يف القس ــاط ي ــذا النش ــم ان ه رغ
يجــب ان ال نعتــربه النشــاط الخــري يف برنامــج أو مــرشوع. إن تطويــر 
أنشــطة أســلوب املتابعــة والتقييــم واملســاءلة والتعلــم للقيــادة 
ــري، وهــذا  ــة التغي ــر نظري ــع تطوي ــدأ م ــرأة يب ــوق امل ــة لحق التحويلي
مــا يجــب عملــه يف بدايــة املبــادرة كــام أدرجنــا اعــاله حيــث تشــمل 
ــن  ــياق م ــل الس ــية، وتحلي ــات األساس ــاف اإلفراض ــة إستكش العملي
منظــور النــوع اإلجتامعــي، وفهــم املســببات املحتملــة لعــدم املســاواة 
واإلختــالف يف القــوة، وتحديــد العوامــل املمكنــة واملعيقــة، وتحديــد 

ــج.   ــطة الربنام ــداف وانش أه

ويك تضــع أساســاً قويــاً ألنشــطة املتابعــة والتقييــم، يجــب ان تضمــن 
ــاركة  ــاً ومش ــاً كافي ــري وقت ــة التغي ــر نظري ــط وتطوي ــة التخطي مرحل
جميــع الــرشكاء. كــام يجــب ان تتجنــب نظريــة التغيــري املبالغــة 
يف تبســيط  األمــور، وتحــدد املنعطفــات الفارقــة، إضافــًة إىل دور 
ــراتيجية  ــر أس ــاً لتطوي ــكل أساس ــذا يش ــة. كل ه ــفام يف العملي أوكس

ــم.   ــاءلة والتعل ــم واملس ــة والتقيي املتابع

ــد  ــداً، وق ــن معق ــن الجنس ــاواة ب ــوة الالمس ــاد ق ــاس أبع ــدو قي يب
تحتــاج مبــادرات املنــارصة والربامــج إلعــادة تصميــم لقيــاس وتقييــم 
ــج  ــز فقــط عــىل النتائ ــس الركي ــة نحــو التحــول ولي خطــوات العملي
النهائيــة1. تتميــز معظــم برامــج ومبــادرات املنــارصة ألوكســفام بإطــار 
زمنــي قصــري للتنفيــذ. ورمبــا مــن األنســب الحديــث عــن كيــف 
يســاهم عمــل أوكســفام يف تغيــري املعايــري والســلوك )بــدالً مــن طلــب 
دليــل عــىل تغيــري املعيــار أو الســلوك نفســه(. إن هــذا األســلوب مــن 

ــري2.  ــة التغي ــا ونظري ــز تحليلن شــأنه تعزي

يقــر األســلوب التحويــيل بجميــع املســاهامت بغــض النظــر عــن 
حجمهــا كخطــوات يف العمليــة التحويليــة ورضورة وضــع املــرأة برامــج 

ــا بنفســها. ــرار الخاصــة به ــات3 صناعــة الق عملي

يف حزيــران 2013، شــارك طاقــم أوكســفام ورشكاؤهــا، وخــرباء آخــرون 
يف لقــاء تعليمــي حــول أســلوب املتابعــة والتقييــم والتعلــم واملســاءلة. 
املتابعــة  واقــرح املشــاركون مجموعــة مبــادئ مفيــدة ألســلوب 
ــات  ــن التوصي ــة م ــوا مبجموع ــم، وخرج ــاءلة والتعل ــم واملس والتقيي

ــا:  أهمه

ــاركن . 1 ــع املش ــارك م ــلوب بالتش ــذا األس ــم ه ــب تصمي يج
يف املــرشوع والــرشكاء وطاقــم أوكســفام حيــث عمليــة 

التصميــم يجــب أن تتوخــى  األمــور التاليــة: 

ــوة 	  ــات الق ــف عالق ــاركية تكش ــاليب تش ــتخدام أدوات وأس إس
ــي.  ــوع اإلجتامع والن

إزالــة جميــع الحواجــز التــي تعــرض املشــاركة، كأعبــاء الرعايــة 	 
الواقعــة عــىل عاتــق املــرأة. 

ضامن تحليل متواصل للمخاطرة. 	 

والتقييــم 	  املتابعــة  أســلوب  التــي يظهرهــا  األدلــة  مراجعــة 
اإلســتنتاجات. عــىل  واإلتفــاق  والتعلــم   واملســاءلة 

اإلقرار بالحاجة لوقت كاٍف لبناء الثقة والفهم. 	 

ضــامن مســتويات مختلفــة مــن املســاءلة وتأكيدهــا كمســتويات 	 
هامــة وقيمــة، كإســتخدام آليــات التغذيــة الراجعــة عــىل ســبيل 

املثــال.  
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القــدرات . 3 تطويــر  األســلوب  هــذا  يدعــم  ان  يجــب 
ألن: يحتــا  التحديــد  وجــه  وعــىل  الداخليــة،  املؤسســاتية 

- يقــر بــأن العمليــات التقييميــة تحتــاج ملجموعــة مهــارات 
مثــل مهــارات التيســري، واإلصغــاء والتوعيــة الذاتيــة1 

5-2 بع���ص الأمثل��ة عل��ى ف��روع اأوك�س��فام 
الذي��ن يطبق��ون اأ�س��لوب املتابع��ة والتقيي��م 

وامل�س��اءلة والتعل��م الن�س��وي: 
يك تتابــع وتقيــم مبــادرات أســلوب القيــادة التحويليــة 
ــاج  لحقــوق املــرأة معتمــداً عــىل الربنامــج والسياســة، تحت
إىل معلومــات حــول عنــارص األملاســة )شــكل 4( واملجــاالت 
ــق  ــذا ينطب ــل Gender at Work، وه ــار عم ــة إلط األربع
عــىل الربنامــج الخارجــي وعمــل السياســة، كــام عليــك 
ــة. وإطــار  ــة املؤسســية الداخلي ــري الثقاف ــز عــىل  تغي الركي
ــد  ــم ق ــم واملســاءلة والتعل ــة والتقيي ــلوب املتابع ــل أس عم

ــة:  ــئلة التالي ــرح األس يط

• هــل حــددت أي تغــريات يف عالقــات القــوة القامئــة؟ هــل ميكنــك 	
تحديــد أي أمثلــة حيــث تصبــح القــوة مــن أعــىل قــوة تشــاركية 

أو قــوة مــن اجــل؟ 
• مــا نــوع  قيــم ومبــادئ القيــادة التحويليــة التــي عالجهــا الربنامج 	

ــطته؟  ضمن أنش
• هــل اتضــح أي نــوع مــن انــواع التغيــري عــىل املســتويات الهيكلية 	

لعميقة؟  ا
• النــوع 	 لعدالــة  التحويليــة  القيــادة  عــن  الجيــد  املثــال  مــا 

فيــه؟  تعمــل  الــذي  املجتمــع  يف  اإلجتامعــي 
• هــل تســتطيع تحديــد نتائــج غــري متوقعــة )إيجابيــة أو ســلبية( 	

للتدخــالت؟ مــا نــوع تلــك النتائــج؟ مــاذا ميكننــا ان نتعلــم مــن 
ذلــك؟ 

اســتخدمت أوكســفام أســلوب التغيــري األكــر اهميــة لتطبيــق أســلوب 
املتابعــة والتقييــم واملســاءلة والتعلــم يف ســياق برامــج حقــوق املــرأة  
ودمــج النــوع اإلجتامعــي )شــكل 8(. ميكــن اســتخدام أســلوب التغيــري 
األكــر أهميــة للتفكــري حــول التغيــري داخــل املؤسســة، أو املجتمــع أو 

عــىل مســتوى املشــاركن األفــراد يف الربنامــج.  

املرونــة والقــدرة عــىل التكيــف واإلســتجابة ألن النتائــج املتوقعــة 	 
النــاس  إســتجابة  ســتتغري حســب  العالقــة  ذات  واملــؤرشات 

ــري.  ــات للتغي واملؤسس

ــم  	  ــاءلة والتعل ــم واملس ــة والتقيي ــلوب املتابع ــر أس ــب أن يق يج
ــم: ــد التعل ــة وتأكي ــاج املعرف ــوة فنت ــاد الق بأبع

إن إنتاج املعرفة سيايس ومتداخل مع عالقات القوة. 	 

ــات 	  ــع املعلوم ــا يجــري م ــة وم ــا يحــدث خــالل العملي ــم م تعل
ــا.  ــم جمعه ــي يت الت

التعلــم الجامعــي 	  يجــب أن يكــون هــذا األســلوب لصالــح 
واملســتجيب. 

إن التغيري وفهم التغيري يتطلب وقتاً واستثامراً. 	 

ــر 	  ــة بطريقــة  تُق ــاج املعرف يجــب أن يحــاول هــذا األســلوب إنت
هــذه  تتغــري  وكيــف  اإلجتامعــي  والنــوع   القــوة  بعالقــات 

العالقــات وملــاذا. 

املعرفة والقيم ثقافية وإجتامعية وقد تكون مؤقتة. 	 

يجــب ان يضمــن هــذا األســلوب تبــادل املعلومــات واإلســتفادة 	 
مــن التغذيــة الراجعــة يف العمليــات والعمــل املســتقبيل. 

ينتجونهــا 	  الــذي  النــاس  مــن  املعرفــة  تُســتخدم  أن  يجــب 
فيهــا.   ويتشــاركون  وميتلكونهــا 

ــم أن . 1 ــاءلة والتعل ــم واملس ــة والتقيي ــلوب املتابع ــاج أس يحت
ــن خــالل  ــال م ــبيل املث ــىل س ــد بالحســبان ع يأخــذ التعقي

مــا يــيل: 

اإلقــرار بالتعقيــد، ومتابعــة االَثــار الســلبية والتقاطهــا، 	 
املتوقعــة. والنتائــج غــري  الفعــل،  واملقاومــة، وردود 

ــرات يكــون 	  ــة متــر بف ــري التحولي ــات التغي ــرار أن عملي اإلق
ــدادات.  ــا ارت فيه

ــم واملســاءلة . 2 ــة والتقيي يجــب ان يســتخدم أســلوب املتابع
ــل: ــات محــددة مث ــم منهجي والتعل

إســتخدام املنهــج الكمــي والنوعــي )أســلوب التغيــري األكــر 	 
أهميــة أو حصــاد الناتــج(. 

إســتخدام أســاليب تقييــم اإلســهام ال صفــة العــزو »لهــذه الجهــة 	 
أو تلــك«. 
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خــالل تجريــب هــذا األســلوب، تعلمنــا أنــه مثــة أمــر هــام للمشــاركن 

أو املقيــم إيجــاد روابــط بــن التغيــريات التــي حــددت عــىل انهــا بالغة 

األهميــة ونظريــة التغيــري. يف حــال عــدم إنعــكاس التغيــريات املحــددة 

عــىل أنهــا األكــر أهميــة يف أي مــكان يف نظريــة التغيــري، نســتنتج أن 

ــا  ــج تدخلن ــة أو أن نتائ ــد بعــض األوجــه الهام ــري تفتق ــا للتغي نظريتن

مختلفــة عــن النتائــج التــي توقعناهــا.  

كــام تعلمنــا أن تطبيــق أســاليب روايــة القصــة يتطلــب مــوارد برشيــة 

وماليــة كافيــة، إضافــًة إىل وقــت وقــدرات للكتابــة واملقابلــة1. 

برنامــج »أمــل«2 ألوكســفام يجــرب أداة املتابعــة والتقييــم واملســاءلة 

والتعلــم كأداة جديــدة3. يهــدف الربنامــج إىل متكــن النســاء يف منطقــة 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، مبــن فيهــن املهمشــات للمشــاركة يف 

ومامرســة القيــادة عــىل جميــع مســتويات صناعــة القــرار، والتحكــم 

الحكــم  هيــاكل  يف  وحقوقهــن  إحتياجاتهــن  وضــامن  بحياتهــن، 

املوجــودة واآلخــذة بالظهــور.   

تســتخدم األداة العنــارص األربعــة ألملاســة القيــادة التحويليــة، وطورت 
مجموعــة مــن املــؤرشات التــي ســيتم قياســها عــىل املســتوى املؤســيس 

)بواســطة أوكســفام ورشكاؤها(. 

املؤرشات التالية عينة مأخوذة من هذه األداة: 

القوة
• يف 	 املختلفــة  القــوة  وأوجــه  ألبعــاد  املعرفــة  مســتوى 

 . مؤسســتك
مبادئ وقيم

• ــق 	 ــارات مُتكــن املــرأة لتحقي ــات/ مه ــات / عملي وجــود آلي
ــة(.  ــة )الشــخصية واملهني ــن املختلف ــوازن يف مجــاالت حياته ت

مامرسة
• وجود تحليل لتقدم ونكسات املؤسسة.	
• وقابلــة 	 وشــفافة  دميقراطيــة  وآليــات  سياســات  وجــود 

ماليــة.  مــوارد  لتخصيــص  للمســاءلة 
• 	

الذات 
• الشــخصية 	 قضايــا  مــع  للتعامــل  منظــم  دعــم  وجــود 

الــذات.  واحــرام  العاطفــي  والتــوازن 
ومصــدر مفيــد آخــر يشــمل قــوة منظــامت عــدل النــوع اإلجتامعــي: 
رزمــة لبنــاء القــدرة املؤسســية التحويليــة التــي تشــمل أدوات محــددة 

ومنــاذج لقيــاس التغــري التحويــيل4.

ال زال أســلوب املتابعــة والتقييــم واســلوب القيــادة التحويليــة يف 
أوكســفام يف مرحلتهــا األوليــة، وســنعمل مســتقبالً عــىل تطويــر 
عنــارص املســاءلة والتعلــم يف هــذا العمــل. وبينــام تســتمر أوكســفام 
ــز  ــم، نرك ــم واملســاءلة والتعل بإســتثامرها يف أســلوب املتابعــة والتقيي
عــىل ضــامن أن عملنــا ذي صلــة وفعــال. وسيســتمر توثيــق الخــربات 
املفيــدة والــدروس املســتفيدة ومشــاركتها داخل أوكســفام للمســاهمة 
ــة  ــادة التحويلي ــر القي ــد يف تطوي ــا يفي ــول م ــة ح ــة املتنامي يف املعرف

ــرأة.  لحقــوق امل
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مربع 8: إستخدام أسلوب التغيري األكرث أهمية ملتابعة أسلوب التغيري التحوييل لحقوق املرأة. 

تأخــذ هــذه األداة مــن عمليــة »روايــة القصــة« يف أســلوب التغيــري األكــر أهميــة. يُشــجع املشــاركون عــىل تحديــد قصــص التغيــري األكــر 

ــة النــوع اإلجتامعــي بداخلهــا.  أهميــة التــي متثــل تحــول املؤسســة إىل مؤسســة أكــر فاعليــة وتجســد عدال

دور امليــرس تشــجيع املشــاركن إجــراء تحليــل والتفكــري بقصــص التغيــري لبنــاء مهــارات التفكــري التقييمــي التــي ميكنهــم تطبيقهــا يف ســياقات 

مختلفــة. ميكــن لــكل نشــاط تعريــف الحــدود: فعــىل ســبيل املثــال، يُقــرح يف ســنة واحــدة الركيــز عــىل قصــص متعلقــة بالقيــادة النســوية 

التحويليــة، ويف ســنة أخــرى الركيــز عــىل برامــج عــدل النــوع اإلجتامعــي واملنــارصة. 

أداة املتابعة 

قصة التغيري: 

ارسد قصًة حول تغيري هام مرت به مؤسستك يف السنة املاضية، تعتقد أنه مرتبط بتدخل بناء القدرات. 

تحليل العوامل والجهات الفاعلة: ما القضية التي سعى تدخل بناء القدرات ملعالجتها؟ 

ملاذا ُصنفت هذه القضية عىل انها مهمة يف السياق الذي تعمل فيه؟ 

ماذا حدث؟ 

من شارك؟ 

أين حدث؟

متى حدث؟

ملاذا حدث؟ 

ما الذي مكن التغيري من الحصول؟

ماذا فعلت مؤسستك يف ضوء ذلك التغيري؟

ملاذا تعترب هذا التغيري هام؟



�لقيادة �لتحويلية حلقوق �ملر�أة دليل �أوك�سفام30



31�لقيادة �لتحويلية حلقوق �ملر�أة دليل �أوك�سفام

6. اإ�ستنتاجات 
ــع  ــة يك تض ــة األهمي ــرأة بالغ ــوق امل ــة لحق ــادة التحويلي ــرب القي تعت

أوكســفام حقــوق املــرأة يف قلــب أنشــطتها وكل مــا تفعلــه. وأبــرز هذا 

ــاً  ــرح طرق ــام اق ــف هــذا األســلوب، ك ــكار خل ــل األســباب واألف الدلي

عمليــة لدمــج القيــادة التحويليــة يف جميــع مجــاالت عمــل أوكســفام. 

إضافــًة إىل ذلــك، استكشــفنا كيــف مُيكــن ملبــادرات القيــادة التحويليــة 

لحقــوق املــرأة تطويــر نظريــة التغيــري وكيــف ميكــن تطبيــق مبــادئ 

أســلوب املتابعــة والتقييــم النســوي يف تطويــر إســراتيجية هــذا 

األســلوب.   

ــم  ــر لدع ــص متوف ــفام املتخص ــم أوكس ــة، وطاق ــادر التوثيقي إن املص

ــي ميكــن  ــرأة الت ــوق امل ــة لحق ــادة التحويلي ــة القي العمــل عــىل قضي

أن تكــون حساســة وصعبــة أحيانــاً. إن قســم املصــادر يف هــذا الدليــل 

ــة واملــوارد األخــرى.  يقــرح عــدداً مــن األدوات العملي

ــرك  ــرأة التح ــوق امل ــة لحق ــادة التحويلي ــر القي ــا يف تطوي ــب علين يج

ــي  ــوية الت ــات النس ــاء واملؤسس ــاء النس ــن إحص ــد م ــو أبع ــا ه إىل م

ــوق  ــز حق ــة بتحســن وتعزي ــا مرتبط ــار عملن ــج وآث ــا. إن نتائ ندعمه

ــة والسياســية. ومــن  ــة واإلقتصادي ــاة اإلجتامعي ــع النــاس يف الحي جمي

خــالل نظــام ُمحســن للمتابعــة والتقييــم واملســاءلة والتعلــم، ميكــن ان 

نكــون مســؤولن بشــكل أكــرب أمــام النــاس الذيــن نعمــل معهــم وأمــام 

ــن. انفســنا والحكومــات واملنارصي

ــري  ــي بتغي ــا توح ــل ألنه ــذا الدلي ــة« يف ه ــة »تحويلي ــتخدم كلم ونس

عالقــات القــوة يف مظاهرهــا املختلفــة، ونــرح أن القيــادة التحويليــة 

تعتــرب هــدف بذاتهــا وإســراتيجية. ولتأكيــد أوجــه القيــادة التحويليــة، 

نســعى لتحســن نوعيــة القيــادة والطريقــة التــي مُتــارس فيهــا الســلطة 

ــذا  ــد أن ه ــة. نعتق ــات الرشيك ــا واملؤسس ــفام وبرامجه ــل أوكس داخ

ــرأة يف  ــوق امل ــن وحق ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــل تحقي ــل يجع العم

أوكســفام واملجتمعــات التــي نعمــل فيهــا ممكنــاً.  

تُلخــص رؤيتنــا بتطويــر قيــادة ماهــرة ومنصفــة وشــمولية وتشــاركية 

تحشــد اآلخريــن مــن اجــل برنامــج مشــرك للتحــول اإلجتامعــي 

والثقــايف واإلقتصــادي والســيايس. وتصبــح القيــادة التحويليــة لحقــوق 

ــم  ــر نشــاطهم وقيادته ــادة أث ــادة يف زي ــرأة إســراتيجية لدعــم الق امل

ــر.      مــن خــالل فهــم أفضــل ملوقــع القــوة وكيــف تؤث
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مفردات
تعريفات مقتطفة من »اإنهاء العنف �سد الن�ساء: دليل اأوك�سفام« وم�سادر اأخرى. 

هــدف التغيــري:   هــو مجــال عمــل يحتــل أولويــة بالنســبة ملؤسســة 
ــوام 2019-2013  ــراتيجية لألع ــا اإلس ــوي خطته ــث تح ــفام حي أوكس

ــة:  األهــداف الســتة التالي
الحق يف أن تُسمع.. 1
تطوير عدالة النوع اإلجتامعي.. 2
إنقاذ حياة الناس.. 3
الغذاء املستدام.. 4
مشاركة عادلة للموارد الطبيعية و. 5
توفري التمويل لتطوير الخدمات األساسية العاملية.  . 6

العنــف األرسي: العنــف األرسي هــو عنــف يحــدث ضمــن األرسة 
والعالقــات الحميميــة، ويشــمل الــرر لألطفــال بســبب مشــاهدتهم 
هــذا النــوع مــن العنــف. تتضمــن بعــض العريفــات للعنــف األرسي 
أي نــوع مــن العنــف داخــل العائلــة )معاقبــة األطفــال بعنــف واإلســاء 

ــار الســن يف العائلــة(.   لكب

متكــني: التمكــن يعنــي إكتســاب القــدرة عــىل التحكــم بالــذات والفكر 
واملــوارد التــي تحــدد القوة. 

النــوع اإلجتامعــي: يعــود النــوع اإلجتامعــي للميــزات واألدوار التــي 
تنســبها املجتمعــات للنســاء والرجــال؛ فهــو لــيس طبيعــي أو فطــري، 

إمنــا تشــكله املجتمعــات. 

ــىل  ــي ع ــز املبن ــو التميي ــي: ه ــوع اإلجتامع ــىل الن ــي ع ــز املبن التميي
فــوارق النــوع اإلجتامعــي، واملثــال عــىل ذلــك: حصــول النســاء عــىل 
أجــر أقــل مــن الرجــال؛ بعــض الجيــوش تســتثني الرجــال املثليــن مــن 

الخدمــة. 

املســاواة بــني الجنســني: تعنــي املســاواة بــن الجنســن الوضــع الــذي 
ــة حيــث يعيشــون نقــس  ــه الرجــال والنســاء بنفــس املكان يتمتــع في
الظــروف ويحظــون بنفــس املســؤوليات والفــرص لتحقيــق حقوقهــم 

كاملــة. كــام ميكنهــم اإلســتفادة بالتســاوي مــن النتائــج. 

تكافــؤ النــوع اإلجتامعــي:  تكافــؤ النــوع اإلجتامعــي  يعنــي  معاملــة 
عادلــة للنســاء والرجــال وفقــاً إلحتياجاتهــم. 

عدالــة النــوع اإلجتامعــي: عدالــة النــوع اإلجتامعــي تعنــي املســاواة 
الكاملــة والتكافــؤ بــن الرجــال والنســاء يف كافــة مجــاالت الحيــاة.  

دمــج النــوع اإلجتامعــي: إســراتيجية تهــدف لتعميــم مســاواة النــوع 
ــيس  ــا الرئي ــون هدفه ــي ال يك ــج واملؤسســات الت ــي يف الربام اإلجتامع

بالــرورة عدالــة النــوع اإلجتامعــي. 

معايــري النــوع اإلجتامعــي: تعــود معايــري النــوع اإلجتامعي لســلوكيات 
وأدوار وقــدرات تتوقعهــا املجتمعــات مــن النســاء والرجــال عــىل 

ــة.  أســاس هوياتهــم الجندري

مــن خاللهــا  تحــدد  التــي  الطــرق  اإلجتامعــي:  النــوع  عالقــات 
املجتمعــات أو الثقافــة حقــوق وأدوار ومســؤوليات وهويــات الرجــال 

ــر.  ــم باألخ ــة كل منه ــاء وعالق والنس

أدوار النــوع اإلجتامعــي: األدوار التــي يتوقعهــا املجتمــع مــن الرجــال 
والنســاء، وتختلــف هــذه األدوار إعتــامداً عــىل “التقاطــع” حتــى 

ــع. داخــل املجتم
  

العنــف املبنــي عــىل النــوع اإلجتامعــي: العنــف الــذي تســتخدم فيــه 
القــوة لفــرض معايــري النــوع اإلجتامعــي. 

ــة ضــارة: هــي املامرســة املتجــذرة بطريقــة التفكــري  مامرســة تقليدي
ــرة  ــب مدم ــي تكــون عــىل األغل ــايض، والت ــن امل ــة م والعمــل املوروث
لصحــة وســالمة األشــخاص، واملثــال عــىل ذلــك: تزويــج الفتيــات 

ــار.  باإلجب

ــة  ــات اإلجتامعي ــن العالق ــاد ب التقاطــع: هــي أســلوب لدراســة األبع
وهويــات األشــخاص. وتــرى أن أنــواع الظلــم املختلفــة كالتمييــز 
العنــري والعنريــة املبنيــة عــىل الجنــس، ورهــاب املثليــة الجنســية 
ال ينفصلــن عــن بعضهــن البعــض حيــث يرابطــن ويوجــدن نــوع مــن 

ــز املختلفــة.   ــن أشــكال التميي التقاطــع ب
MEAL أسلوب املتابعة والتقييم واملساءلة والتعلم. 

ــة  التــي  الباتريركيــة: تعــود الباتريركيــة للبنــى واملامرســات املجتمعي
تعمــل عــىل مأسســة ســلطة الرجــال عــىل النســاء واألطفــال. 

القــوة / الســلطة: ميكــن تعريــف القــوة أو الســلطة عــىل أنهــا القــدرة 
عــىل أداء أي عمــل بفاعليــة. 
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تحليــل القــوة: يفحــص تحليــل القــوة يف املنــارصة األنــواع واملســتويات 
املختلفــة للقــوة التــي تلعــب دوراً مــا يف وضــع مــا. )تســتخدم قــوة 

التحليــل كمصطلــح فنــي يف اإلحصــاء وتفيــد معــاٍن مختلفــة. 

املنهــج املبنــي عــىل حقــوق اإلنســان: طريقــة عمــل تقــوم عــىل فكــرة 
أن النــاس متســاوون يف القيمــة والحقــوق التــي يجــب دعمهــا طــوال 
ــة  ــاس يســتطيعون املطالب ــع الن الوقــت، ويهــدف إىل ضــامن أن جمي
ــات  ــاب الواجب ــات. ويُقصــد بأصح ــاب الواجب ــم مــن أصح بحقوقه

املســؤولون عــن حاميــة حقــوق اآلخريــن )الحكومــات(.  

وثنائيــي  والنســاء  الرجــال  بــن  البيولوجيــة  الفروقــات  الجنــس: 
ــد  ــي نول ــة الت ــة والجســدية والجيني ــة البيولوجي الجنســية، أي الركيب

ــا.   به

ــيس.  ــول الشــخص الجن ــيس ملي التوجــه الجنــي: يعــود التوجــه الجن
مثــال: شــخص مييــل جنســياً للجنــس اآلخــر )متبايــن الجنــس(. النســاء 
اللــوايت ينجذبــن جنســياً لنســاء )مثليــات(. ثنائيــي الجنســية مييلــون 
ــو  ــر، وعدمي ــس اآلخ ــس أو الجن ــس الجن ــن نف ــخاص م ــياً ألش جنس

الجنــس ال يوجــد لديهــم ميــول جنــيس. 

نظريــة التغيــري: رشح مــريئ أو مكتــوب حــول كيــف يُتوقــع أن يحصــل 
التغيــري يف أي ســياق محــدد )املجتمــع أو الدولــة( بالعالقــة مــع تدخل 
محــدد )مــرشوع / برنامــج(. وتضــع نظريــة التغيــري اإلفراضــات التــي 

تعتــرب أساســاً ألفكارنــا حــول كيــف ســيحصل التغيــري.  

Josephine Traore
Director of the PNLE 
– National programme 
for fighting excision
Vincent Tremeau/
Oxfam

ــة  ــل عدال ــول يف عم ــود التح ــم. يع ــايس والدائ ــري األس ــول: التغ التح
ــة  ــات وثقاف ــايس يف بني ــري األس ــفام للتغ ــي يف أوكس ــوع اإلجتامع الن

املجتمعــات. 

القيــادة النســوية التحويليــة: تعــود للنــاس الذيــن يوجد لديهــم توجه 
ــرادى  ــتخدمون  ف ــن يس ــة وتالذي ــة اإلجتامعي ــوية للعدال ــة نس ورؤي
ــعى  ــمولية. تس ــاف وش ــارات بإنص ــوارد وامله ــوة وتامل ــات الق وجامع
القيــادة النســوية التحوليــة لحشــد اآلخريــن – خاصــة النســاء- حــول 
ــاواة  ــداث مس ــيايس إلح ــادي وس ــايف وإقتص ــي وثق ــج  إجتامع برنام

ــوايل 2010، ص 2014(.     ــع )باتلي ــوق اإلنســان للجمي ــق حق وتحقي

ــس أو ضــد  ــدي ضــد النف ــد العم ــوة  والتهدي ــف: اســتخدام الق العن
ــج  ــا ينت ــه أو رمب ــج عن ــع. وينت ــة أو مجتم ــر أو مجموع ــخص آخ ش
عنــه رضر أو مــوت أو أذى نفــيس أو حرمــان أو عــدم تطــور بالشــكل 

ــح.  الصحي

ــذي  العنــف ضــد املــرأة: العنــف املبنــي عــىل النــوع اإلجتامعــي وال
يســتهدف املــرأة.
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Top Left: Doucoure Marietou Diaby, Associate Director Oxfam GB. Top Right:  Diawa Bintou Coulibaly Secretary at Education and research at the APDF – Association for the progress and défense of 
Women’s rights. Bottom Left: Diallo Mariam Kalifa Traoré, Coordinator of CAFO - Coordination of Women’s associations and NGOs in Mali. Bottom Right: Sekore Tounkara, Trainer at RECOTRADE – 
Network of traditionnal communicators for the development in Africa. Vincent Tremeau/Oxfam
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ــدة  ــون مفي ــا تك ــي رمب ــادر الت ــلة املص ــم سلس ــذا القس ــدرج يف ه ن
لــك يف حــال كنــت تنــوي دمــج القيــادة التحويليــة لحقــوق املــرأة يف 

ــتك.  ــك أو مؤسس ــة عمل ــك أو سياس برنامج

1- م�سادر داخلية لطاقم اأوك�سفام 

املصادر املدرجة أدناه متوفرة فقط لطاقم أوكسفام: 

طــورت أوكســفام العامليــة ملخــص سياســة النــوع اإلجتامعــي . ويحوي 
ــاركة  ــة واملش ــوية التحويلي ــادة النس ــول القي ــم ح ــص قس ــذا امللخ ه

السياســية عــىل أســاس أســلوب أوكســفام. 
بيــان أوكســفام حــول األســاليب التحويليــة للقيــادة النســوية.  طــور 
ــادة  ــة ألوكســفام ركــزت عــىل القي ــان يف ورشــة عمــل دولي هــذا البي
ــرز  ــث أب ــام 2011 حي ــة ع ــذه الورش ــت ه ــة. نُظم ــوية تحويلي النس
فيهــا مبــادئ أوكســفام األساســية وأســلوب القيــادة التحويليــة لحقــوق 

املــرأة. 
ــوية  ــادة النس ــيل للقي ــلوب التحوي ــم األس ــأن دع ــفام بش ــان أوكس بي
ــة.  ــوية التحويلي ــادة النس ــفام للقي ــزام أوكس ــح الت ــذي يوض 2010 ال
أوضــح املشــاركون يف لقــاء املتابعــة والتقييــم واملســاءلة والتعلــم الذي 
نظمتــه أوكســفام يف حزيــران عــام 2013 سلســلة مبــادئ ومامرســات 
ــاءلة  ــم واملس ــة والتقيي ــاء املتابع ــوي: لق ــلوب النس ــذا األس ــز ه متي

والتعلــم: توضيــح املبــادئ النســوية. 

طــور طاقــم أوكســفام امليــداين يف  غــرب أفريقيــا  رزمــة للعمــل 
بإســتخدام النــوع اإلجتامعــي والتنميــة. رزمــة النــوع اإلجتامعــي 
لغــرب أفريقيــا  تقــدم أدوات ســهلة اإلســتخدام لكافــة أوجــه تطويــر 

ــيطة.  ــة بس ــج بلغ الربنام

جعــل القيــادة النســوية واضحــة : مراجعــة أجرتهــا أوكســفام  لتعزيــز 
ــاالت  ــع املج ــوية يف جمي ــادة النس ــج القي ــات لربام ــة واملامرس املعرف
ــه  ــذي أعدت ــر ال ــذا التقري ــاول ه ــفام. ويح ــا أوكس ــل فيه ــي تعم الت
اليكســندرا بيتــامن إيجــاد صــورة متامســكة لعمــل أوكســفام يف مجــال 
ــس  ــي تؤس ــة الت ــري املختلف ــات التغي ــل نظري ــوية وجع ــادة النس القي

لهــذا العمــل واضحــة.  
ــوفيايت  ــاد الس ــط  واإلتح ــرشق األوس ــوية يف ال ــادة النس ــج القي برنام

مســبقاً، أوكســفام 2014-2013. 

2- من�سورات اأوك�سفام متوفرة للجميعامل�سادر: 
توضــح خطــة أوكســفام العامليــة لألعــوام 2013-2019 التــزام أوكســفام 
ــة  ــفام الدولي ــي. أوكس ــوع اإلجتامع ــة الن ــا عدال ــىل قضاي ــل ع بالعم
ــراتيجية  ــفام اإلس ــة أوكس ــر: خط ــد الفق ــعب ض ــوة الش )2013( »ق

ــة.  ــفام الدولي ــفورد: أوكس 2013-2019، أوكس
ــة  ــادة وعدال ــرأة، قي ــن امل ــزز متك ــربات تع ــرأة، خ ــادة امل ــري بقي تغي
النــوع اإلجتامعــي يقــدم دراســة حــاالت مــن خمســة بلــدان آســيوية. 
ــفام  ــب، وأوكس ــفام نوفي ــن أوكس ــارك ب ــر بالتش ــذا التقري ــدر ه ص
أمريــكا واســراليا. يســلط الضــوء هــذا التقريــر عــىل نجــارب خمــس 
ــرأة سياســياً  ــادة امل منظــامت رشيكــة ألوكســفام يف مجــال متكــن قي
وإقتصاديــاً. رغــم ان التقريــر ال يركــز عــىل القيــادة التحويليــة لحقــوق 
املــرأة وتُســتخدم فيــه أمثلــة ذات صلــة لدراســة القيــادة التحويليــة.   
ــاء  ــي لبن ــار مفاهيم ــي : إط ــوع اإلجتامع ــة الن ــات عدال ــوة مؤسس ق
القــدرات املؤسســاتية التحويليــة. صــدر هــذا التقريــر عــن أوكســفام 

كنــدا. 

 جروفرمــان و ج. كلسوســرمان )2010( » تعميــم أســلوب عدالــة
 النــوع اإلجتامعــي. دليــل لدعــم املنظــامت غــري الحكوميــة يف تقييمهم

 الــذايت لكفــاءة دمــج النــوع اإلجتامعــي.
ــامت ــاعدة املنظ ــل ملس ــذا الدلي ــور ه ــب. ط ــفام نوفي ــاي: أوكس  اله
ــة ــج عدال ــاءة لدم ــن الكف ــذايت وتحس ــم ال ــة يف التقيي ــري الحكومي  غ
 النــوع اإلجتامعــي داخــل املؤسســة والربامــج.  وتــوزع هــذه النــرشة

ــل: ــاً بواســطة اإلميي مجان

https://sumus.  :أو عــىل املوقــع التــايل info@oxfamnovib.nl 

oxfam.org/gender-justice-change-goal-group/documents/

mainstreaming-gender-justice-approach-manual-support-

ngos

أصــوات مــن أثيوبيــا : دمــج النــوع اإلجتامعــي وتطويــر القيــادة 

ــع  ــىل املوق ــر ع ــب 2008، متوف ــفام نوفي ــة، أوكس ــوية التحويلي النس

ــايل:  الت

 https://sumus.oxfam.org/node/142543

ــا  ــي يف قطــاع العســل يف أثيوبي ــرأة الجامع ــل امل ــة لعم ــة الحال دراس

)مربــع 2(. يوجــد وصــف كامــل لهــذه الدراســة يف هــذه الورقــة التــي 

نرشتهــا أوكســفام يف فربايــر 2013: »عمــل املــرأة الجامعــي يف قطــاع 

ــي:  ــل الجامع ــات يف العم ــاء املهمش ــا. إرشاك النس ــل يف أثيوبي العس

ــىل  ــة ع ــري الحكومي ــامت غ ــالت املنظ ــالل تدخ ــن خ ــرق م ــاد ف إيج
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للقيــادة النســوية«، ويقــدم هــذا الدليــل مــوارد وإرشــادات لتســهيل 

وغــدارة ورشــات العمــل التدريبيــة النســوية. يتوفــر هــذا الدليــل بـــ 

ــايل:   ــع الت ــىل املوق ــًة ع 18 لغ
http://www.learningpartnership.org/ltc

ــايل:  املوقــع الت
http://womenscollectiveaction.com/file/view/Eng_
Ethiopia_lorez.pdf/408801284/Eng_Ethiopia_
lorez.pdf

ــي:  ــوع اإلجتامع ــدل الن ــامت ع ــوة منظ ــدا )2013( »ق ــفام كن أوكس

ــفام  ــو: أوكس ــة، أونتاري ــاتية التحويلي ــدرات املؤسس ــاء الق ــة لبن رزم

ــايل:  ــع الت ــىل املوق ــدا، ع كن
http://www.oxfam.ca/sites/default/files/Ox-
Gender-Toolkit_web-final_0.pdf

دليــل  املــرأة:  ضــد  العنــف  »إنهــاء   )2012( الدوليــة  أوكســفام 

أوكســفام«، كتابــة مايكيــال راب: يدعــو هــذا الدليــل العمــيل الناشــطن 

يف التنميــة لدراســة: مــا املقصــود بالعنــف ضــد املــرأة؟ ملــاذا يحصــل؟ 

ــه  ــذي تفعل ــة؟ م ال ــة التنمي ــع عملي ــه م ــب أن تفعل ــذي يج ــا ال م

ــي العمــل بواســطة  ــاذا يعن ــرأة؟ م ــف ضــد امل ــاء العن أوكســفام إلنه

األســلوب التحويــيل؟ متوفــر باللغــات اإلســبانية والفرنســية والعربيــة 

ــة. واإلنجليزي

3- أدوات بنــاء قدرات القيادة التحويلية لحقوق 
املرأة    

ــوة  ــات الق ــم عالق ــوة Powercube.net هــو مصــدر لفه مكعــب الق

يف ســياق الجهــود املبذولــة إلحــداث التغيــري اإلجتامعــي. تطــور 

ــد  ــري اإلجتامعــي يف معه ــوة والتغي ــق الق هــذا املصــدر مبشــاركة فري

ــري  ــوة للتغي ــم الق ــوة: فه ــة الق ــاين. رزم ــة الربيط ــات التنموي الدراس

اإلجتامعــي وميكــن تنزيلــه مــن املوقــع التــايل إلجــراء تحليــالت القــوة:  
h t t p : / / w w w. p o w e r c u b e . n e t / w p - c o n t e n t /
04/powerpack-web-version-2011./uploads/2011
 pdf

ــع الكــروين يقــدم  ــارة عــن موق ــوع اإلجتامعــي CARE عب رزمــة الن

ــة  ــدروس املتعلق ــات وال ــات والتحدي ــول النجاح ــات ح أدوات ونقاش

ــي:  ــوع  اإلجتامع ــل الن بتحلي
http://gendertoolkit.care.org/default.aspx

رشاكــة التعلــم النســوية لبنــاء رشاكات عمــل متخصصــة للقيــادة 

ــن  ــدداً م ــة ع ــذه الرشاك ــالل ه ــن خ ــرش م ــن، ونُ ــوية والتمك النس

األدوات التعلميــة مبــا يف ذلــك »نحــو خيــارات«: دليــل تدريبــي 
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باركر )2005( دراسات ثقافية: نظرية املامرسة، لندن: سيج. 

باتليــواال، رسيالثــا )2012( »تحقيــق القيــادة النســوية التحويليــة. 
ــراً  ــيكون متوف ــي: CREA. س ــركات، نيودله ــات والح ــة للمؤسس رزم

://web.creaworld.org/home.asp :التــايل املوقــع  عــىل 

ــي:  ــول اإلجتامع ــوية للتح ــادة النس ــا )2010( »القي ــواال، رسيالث باتلي

ــي  ــوض املفاهيم ــة الغم إزال

نيودلهي: CREA. سيكون متوفراً عىل املوقع التايل:
pdf.http://web.creaworld.org/files/f1 .

باتليــواال، رسيالثــا )2008( »تغيــري العــامل«: مفاهيــم ومامرســات 
الحــركات النســوية، تورونتــو: جمعيــة حقــوق املــرأة يف التنميــة
/http://awid.org/eng/Issues-and-Analysis
Library/Changing-Their-World

بينينــغ، إيســر، جينيــت كلوســرمان، وريكــس فايلــز )2012( »التعلــم 

حــول مســاواة النــوع اإلجتامعــي. فحــص قــدرة نهــج التغيــري األكــر 

ــاواة  ــول مس ــم ح ــة والتعل ــة مرئي ــريات الثقافي ــل التغ ــة لجع أهمي

ــب.  ــن هــاج: اوكســفام نوفي ــوع اإلجتامعــي، دي الن

بريغــر )2005( »عالقــات القــوة مــن أعــىل، والقــوة التشــاركية والقــوة 

مــن اجــل: تفكــري نقــدي حــول العالقــات العامــة واإلئتــالف الســائد 

والنشــاط، جورنــال بحــث العالقــات العامــة 17 )1(.  

بلونديــت )2013( »صفقــة الشــيطان« مشــاركة املــرأة السياســية 

والتســلط يف بــريو، يف ماكســن مولينوكــس وشــاهرا رازايف. عدالــة 

OUP :النــوع اإلجتامعــي والتنميــة والحقــوق، نيويــورك

يف  للمــرأة  اإلنســان  حقــوق  الفضــاءات:  تعزيــز   )2005(  CREA

ــو  ــي، ني ــوار العامل ــلة الح ــل سلس ــة عم ــة، ورق ــركات اإلجتامعي الح

  .CREA دلهــي: 

واملواطنــة  اإلجتامعــي  النــوع  »عدالــة   )2007( م  أ.  جيوتــز 

واإلســتحقاقات – مفاهيــم رئيســية، مناقشــات رئيســة وتوجهــات 

وســينغ. موخوباديــا  يف  للبحــث«،   حديثــة 

بيبليوغرايف / مراجع 
عدالــة النــوع اإلجتامعــي واملواطنــة والتنميــة، أوتــوا: املركــز العاملــي 

ــة، ص 57-15.   للبحــوث التنموي

ــري الســلوك ملعالجــة  ــس اليســيندرا )2007( »إســراتيجيات تغي جيدي

العنــف املبنــي عــىل النــوع اإلجتامعــي يف أمريــكا الالتينيــة والكاربــن، 

ديــن هــاج: أوكســفام نوفيــب.

كلوســتريمان، جينيــت، إيســر بينينــغ وريكــس فايلــز )2012( »قيــاس 

مــا هــو غــري قابــل للقيــاس«: دمــج النــوع افجتامعــي والتغــري الثقــايف، 

النــوع افجتامعــي والتنميــة 20 )3(. 

مينديلبريج، تايل، كريستوفر كاربوويتز، ج. باكسر أوليفانت 2013. 

التمييز بن الجنسن يف التشاور: فتح الصندوق األسود للتفاعل. 

توجهات يف السياسة.

الفقــر«: خطــة  أوكســفام الدوليــة )2013( »قــوة الشــعب ضــد 

أوكســفام اإلســراتجية لألعــوام 2013-2019، أوكســفورد: أوكســفام 

الدوليــة. 

ــفام،  ــل أوكس ــرأة: دلي ــد امل ــف ض ــاء العن ــال راب )2012( »إنه مايكي

ــة.  ــفام الدولي ــفورد: اوكس أوكس

راو، أرونــا وكيلــر، دافيــد )2005( »هــل يوجــد حيــاة بعــد دمــج النــوع 

اإلجتامعــي، النــوع افجتامعي والتنميــة 13 )2(. 

راوالنــدز، ج. )1997( نظــرة يف التمكــن – العمــل مــع النســاء يف 

هنــدوراس، أوكســفورد: اوكســفام. 

لجنــة اإلنتخابــات )2004( النــوع اإلجتامعــي والتمثيــل الســيايس، 

ــات،   ــة اإلنتخاب ــدن: لجن لن

http://www.electoralcommission.org.  
uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_
-12488_270404_Final_report/16129/0019  /file
E__N__S__W__.pdf __9470
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Tobón Coral, Mónica and Jorge Enrique 
Guzmán Perdomo )1995), Herramientas 
para construir equidad entre mujeres y 
hombres. Manual de Capacitación, Proyecto
Proequidad, Departamento Nacional de 
Planeación, Bogota: Consejería presidencial
para la política social and GTZ.

اليونيســيف )2006( دولــة أطفــال العــامل 2007: النســاء واألطفــال - - 

مكاســب مزدوجــة للمســاواة بــن الجنســن، نيويــرك: اليونيســيف. 

فينيــك الســن، ليــزا وفالــريي ميلــر )2002( غــزل جديــد للقــوة، 

ــن،  ــاركة املواط ــارصة ومش ــيل للمن ــل العم ــة: الدلي ــعب والسياس الش

ــامل. ــريان الع ــا: ج ــة أوكالهوم مدين
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مالحظات

1-  إن هــذا أحــد أهــداف إســراتيجية أوكســفام لألعــوام 2013-  

2019التــي تضــع حقــوق املــرأة يف قلــب كل مــا نفعلــه حيــث تضــع 

مجموعــة هــدف تغيــري عدالــة النــوع اإلجتامعــي عــىل ســلم أولوياتهــا 

ــادة  ــي والقي ــوع اإلجتامع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــن: العن ــن التالي املجال

www. :التحويليــة مــن أجــل عدالــة النــوع اإلجتامعــي وحقــوق املــرأة

  Oxfam.org-Oxfam-strategicplan

2-  يبنــي هــذا الدليــل عــىل عمــل أوكســفام ورشكائهــا الحثيــث 

لتحقيــق عدالــة النــوع اإلجتامعــي ومتكــن املــرأة والقيــادة التحويليــة. 

ــق  ــام يتعل ــفام في ــان أوكس ــوع إىل بي ــفام الرج ــم أوكس ــن لطاق ميك

ــادة املــرأة )2010( وملخــص سياســة  ــادة الحديــث لقي بأســلوب القي

عدالــة النــوع اإلجتامعــي )2011(. إنظــر قســم املصــادر يف هــذا 

ــة. ــل الالزم ــىل التفاصي ــول ع ــل للحص الدلي

ــة  ــار بحري ــرد عــىل التــرف بإســتقاللية ليخت ــدى كل ف 3- القــدرة ل

ــدرة عــىل التفكــري لنفســه.إن  حيــث ميتلــك االنســان بالفطــرة الق

خياراتنــا وترفاتنــا ال تحتــاج لتحديــد أو تقييــد ببنــى محــددة مثــل 

الطبقــة اإلجتامعيــة أو الديــن أو البيئــة )باركــر 2005. ص. 448(. 

4- إنظر آن ماري جوتيز 2007، ص. 58-15.

5-  هــذا مــا يقصــد مبصطلــح »بينــي قطاعــي«. وللوصــول لتعريــف 

أقــوى لهــذا املصطلــح، ميكــن اإلســتفادة مــن مثــال حــول كيــف 

ــر : ــي، إنظ ــوع اإلجتامع ــة الن ــل عدال ــتخدم يف عم يس

 AWID Primer on Intersectionality: A Tool for Gender and

 .Economic Justice

ــال  ــا اإلتص ــة مصدره ــوة املختلف ــم الق ــات ملفاهي ــذه التعريف 6-  ه

ــد مــن املعلومــات  ــول 2013. وملزي ــي بلومــان، أيل الشــخيص مــع بين

ــة  ــاء مجموع ــوره أعض ــذي ط ــوة ال ــب الق ــر مكع ــوة، إنظ ــول الق ح

ــر الدراســات. ــد تطوي ــري اإلجتامعــي يف معه ــوة واملشــاركة والتغي الق

 ,2010  Lao Tse, in Tao Te Ching, quoted in Batliwala  -7

.40.p

8- ليونسيف 2006، ص52. نورس إيتال. 2007. 

9- بلونديت 2005، ص.277؛ يت. مينديل بريغ يتال.2013.

النــوع  مســاواة  مجــال  يف  شــهرية  عاملــة  باتليــواال  رسيالثــا   -10

اإلجتامعــي واألنثويــة، وتعمــل اآلن كخبــري مشــارك لجمعيــة حقــوق 

املــرأة والتنميــة.

ــة  ــا النظري ــا مصدره ــواردة هن ــادئ ال ــن املب ــري م ــأن الكث ــر ب 11- نق

ــر 2002،  ــن و ميل ــواال 2010؛ فينيكالس ــر باتلي ــوي. إنظ ــر النس والفك

ــدس 1997.  ــي. روالن وج

12- راو وكيليهر 2005. ص 65-60. 

 

2007 A. Guedes 13- نظر عىل سبيل املثال

J. Kloosterman et al( -14(. 2012، ص. 536. 

15- مــن الــروري دامئــاً يف هــذا التحليــل توضيــح مــن هــن النســاء 
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