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نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب ٣

إن مجموعة عمل أوكسفام للقيادة التحويلية من أجل 
حقوق النساء، هي مجموعة عمل تطوعية، تود أن تثمن 

طار  ي وضع الصيغة النهائية الإ
جهود كل من  ساهم �ف

برنامج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء.

ي  مجموعة 
أوال، ندين بالشكر الجزيل لمستشارينا �ف

 ، ي العمل”: شونا ويكفيلد - المؤلف الرئيسي
“الجندر �ف

وميشال فريدمان وسودارسانا كوندو، لعملهم عىل 
ي ارتكزت عىل 

ة لالهتمام - وال�ت المسودة االأوىل المث�ي
التفك�ي الدقيق والمقابالت والبحوث. نع�ب أيضا عن امتنانا 

ي المناطق )أمريكا 
كاء �ف ي أوكسفام وال�ش

لكث�ي من الزمالء �ف
الالتينية وجنوب آسيا وغرب أفريقيا(، ومنظمة أوكسفام 

اليا، والمكاتب القطرية )أوكسفام لبنان، االأردن،  أس�ت
، بنغالديش، والهند(، ومركز المعرفة  العراق، تونس، ماىلي

حول العنف ضد النساء والفتيات، وكذلك الزمالء من 
ي تونس، وريد 

مركز النساء العربية للتدريب والبحوث �ف
ي أمريكا الوسطى 

أفرو، وIMD  Defensoras وJASS �ف
ي تدقيق المسودة االأوىل.  هذه العملية 

الذين ساعدونا �ف
ف سوبرينو، وايرين مونوز  اف بيل�ي لم تكن ممكنة لوال ا�ش
سبانية، ونسقن  ي قدمن ترجمات لقراء الفرنسية واالإ

اللوا�ت
عملية التدقيق. شكر خاص لجوىلي ديالو لمراجعتها الشاملة 

للنسخة الفرنسية، ورشا جرهوم لمراجعتها الشاملة 
للنسخة العربية.

إن التحرير والتطوير الالحق للمحتوى لم يكن ممكنا دون 
ة من أعضاء مجموعة العمل عىل القيادة  المساهمات الكب�ي

التحويلية من أجل حقوق النساء: ايرين مونوز، إميىلي 
 ، ي

براون، نيكوليت ماثيسن، فيكي غودبان، أليفيلو رامسي�ت

ف سوبرينو. والشكر موصول أيضا إىل  است�ي اكوي، وبيل�ي
وا، جوىلي ديالو، غولرو  ف بيغ�ي تانيا فإن دي ليندي، جوسل�ي

دودخوديفا، م�ف ميهتا وايمي لوبر للدعم والمداخالت 
ي عملية التصميم االأّوىلي وإىل 

ي وقت مبكر �ف
المقّدمة �ف

ي 
ي التحرير النها�أ

جميع الزمالء الذين قّدموا لنا الدعم �ف
والتصميم و ترجمة االإصدارات الكاملة والموجزة.

طار لم يكن ممكنا لوال التمويل  ا، فإن هذا االإ وأخ�ي
المقّدم من قبل منظمة أوكسفام الواليات المتحدة 

نامج  االأمريكية ومنظمة أوكسفام نوفيب، ومساهمة ال�ب
ق االأوسط وشمال  ي ال�ش

قليمي للعدالة الجندرية �ف االإ
طار إىل اللغة العربية. كما لم يكن ممكنا  جمة االإ أفريقيا ل�ت
!( من قادة مجموعة القيادة التحويلية  دون القيادة )والص�ب

ي الذي بدأ 
من أجل حقوق النساء، مثل أليفيلو رامسي�ت

فت عليه ح�ت  ي أ�ش
وع أو نيكوليت ماثيسن ال�ت هذا الم�ش

اكتماله السعيد. 

المسودة الأوىل
مايو 2016

المسودة الثانية
ديسم�ب 2016

المسودة الثالثة
مارس 2017

ي حالة وجود أي شك أو استفسار ،
 �ف

الرجاء التواصل:
 مجموعة القيادة التحويلية لحقوق المرأة

tlwrgroup@Oxfamunited.onmicrosoft.com 

شكر وتقدير

mailto:Alivelu.Ramisetty%40Oxfam.org%0D?subject=TLWR


4 نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب

ان القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء كما تفهمها منظمة أوكسفام هي “نهج  
ي 

اتيجية لتحقيق العدالة االجتماعية تتحدى ثم تحّول عالقات القوة وهيكليتها )�ف واس�ت
مكانية ابراز القدرات القيادية لالأفراد  جميع مظاهرها المختلفة(، بهدف تهيئة بيئة الإ

نسان والمساواة الجندرية، والمشاركة  )الغرض(. وهي تجسد مبادئ وقيم حقوق االإ
ام كرامة جميع االأشخاص. وتوجه القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء  والتشاور واح�ت

االأشخاص  االآخرين )الرجال والنساء( الإحداث تغي�ي جوهري، وتشجيع الجهود الجماعية 
ي المجتمع أو عىل نطاق 

فل أو �ف ي الم�ف
لتحويل المؤسسات غ�ي المنصفة سواء كان ذلك �ف

أوسع )الممارسة(.

بعبارات أبسط، فإن القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء هي عملية يقوم خاللها 
الأفراد بالعمل معا لتغي�ي القمع المنهجي ضد النساء للوصول للغاية النهائية وهي 

تحقيق العدالة الجندرية وحقوق النساء1.

ي التنمية وعمل 
فها عن الكث�ي من المقاربات الحالية �ف

ّ ي تم�ي
وهناك عدد من المبادئ الهامة ال�ت

القطاع الخاص حول الدور القيادي للنساء. أوال، أن القيادة التحويلية من أجل حقوق 
النساء تدعم اعتبار كل من الرجال والنساء من جميع مناحى الحياة كأبطال وقادة من أجل 

ي المنظمات والشبكات 
العدالة الجندرية وحقوق النساء- سواء كأفراد أو كعنارص فّعالة �ف

ف داخل وع�ب القطاعات،  الخاصة بهم. لقد أثبت العمل بشكل خاّلق مع الحلفاء المتنوع�ي
ي االعتبار مبدأ التقاطعية، أثبت أهميته الحاسمة من أجل تحصيل حقوق النساء 

مع االأخذ �ف
بالكامل. ثانيا،  القيادة التحويلية تقارب هدفا نهائيا واضحا – حيث يعمل الناشطون والقادة 

والمنظمات معا بشكل واضح لتعزيز أجندة حقوق النساء. نحن نعطي االأولوية لهذا 
ف عىل تعزيز حقوق النساء )بدال من اتباع خطة أوسع للعدالة االجتماعية( الأن تجربة  ك�ي ال�ت

ف حول هدف المساواة الجندرية، فإن  إدماج المنظور الجندري علمتنا أنه ما لم نكن رصيح�ي
التغي�ي التحويىلي يصبح أصعب للتحقيق بشكل ملحوظ. وعالوة عىل ذلك، فإن نهج القيادة 

امج من أجل التأث�ي  ف دعمنا لل�ب التحويلية من أجل حقوق النساء يساعدنا أيضا عىل تحس�ي
ا، فإن نهج القيادة التحويلية  والعمل والمحاسبة بشكل أك�ث ذكاءا وأمانا وفعالية. وأخ�ي

اف بأن نشاط وقيادة  أيضا يدعم إعادة النظر بما نفهمه حول “القيادة” نفسها – ع�ب االع�ت
ي 

ي أماكن العبادة و مجموعات االدخار، و�ف
ي أماكن مختلفة: مثال �ف

النساء  تتّولد وتتواجد �ف

ي مكافحة آثار تغ�ي المناخ أو من خالل االنخراط 
ي حاالت الطوارئ؛ و�ف

االستجابة واالسعاف �ف
ي 

ي اللجان والشبكات؛ وكقادة مجتمع وكذلك �ف
ي نشاطات من أجل تحقيق العدالة؛ و�ف

�ف
العمليات السياسية االأك�ش وضوحا ورسمية. يساعدنا نهج القيادة التحويلية من أجل حقوق 

ي قوتنا وممارستنا 
النساء عىل إعارة المزيد من االهتمام بالنوعية ومدى المساواة والشمولية �ف

اف بأن الطريقة  ي كل من هذه االأصناف المختلفة من مساحات القيادة – مع االع�ت
اكاتنا �ف و�ش

ي نعمل بها ال تقل أهمية عن ما نقوم به.
ال�ت

نامج العالمي حول القيادة التحويلية لحقوق النساء إىل مساعدة المزيد من  يهدف إطار ال�ب
النساء عىل تحصيل وممارسة الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية من خالل التطبيق 
العمىلي للقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء. ترى منظمة أوكسفام أن ذلك  يحدث من 

ي ومنظمات القطاع الخاص والحكومات لدعم 
خالل زيادة مشاركة االأفراد والمجتمع المد�ف

القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء. سوف تعمل برامج القيادة التحويلية من أجل حقوق 
ي أربعة مجاالت أولية - مع مجال خامس يتقاطع معها حول “كيفية” أو آلية العمل - 

النساء �ف
نامج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء: ي تشكل معا “االأركان” الخمسة ل�ب

وال�ت

بناء المعرفة الفردية والممارسات القيادية التحويلية للتأث�ي الجماعي.1. 

ي تع�ف  بحقوق النساء.٢. 
بناء وتعزيز استدامة المنظمات والشبكات والمنصات ال�ت

دعم الجهود للتأث�ي عىل الأعراف المجتمعية وعمليات صنع القرار غ�ي الرسمية.٣. 

دعم الجهود للتأث�ي عىل المؤسسات والعمليات والسياسات الصانعة للقرار 4. 
الرسمية وتنفيذها.

نامج االأربع السابقة: وفيما يتعلق بركائز ال�ب

ي جميع أركان القيادة التحويلية من أجل حقوق 5. 
تعزيز المساءلة الجتماعية �ف

النساء وتمكينهن من حقوقهن.

ملخص
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ي منظمة أوكسفام 
تفتخر مجموعة العمل حول القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء �ف

طار لمساعدتنا عىل  نامج العالمي الجديد لديها. وقد تم تطوير االإ الدولية بتقديم إطار ال�ب
ي القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء.

اتيجي �ف تحقيق طموحنا االس�ت

ي دمج مبادئ ومقاربات القيادة 
ف �ف طار من أجل دعم الزمالء الراغب�ي وقد تم تطوير هذا االإ

امج والحمالت، وكذلك أولئك الذين يطورون برامج  ي ال�ب
التحويلية من أجل حقوق النساء �ف

مستقلة حول العدالة الجندرية لدعم القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء. وليس 
طار أن يكون بمثابة “كتاب قواعد” لكيفية تصميم برامج أوكسفام بقدر  المقصود لهذا االإ

امج  كاء الذين يسعون النشاء أو انضاج ال�ب ما نأمل بأن يكون دليال قيما وعمليا للزمالء وال�ش
ي 

ي هذا المجال الهام. بالطبع سوف يأخذ هذا الجهد منحا مختلفا جدا عند الدخول �ف
�ف

ام منظمة أوكسفام  ف طار يذكرنا بال�ت ي نعمل فيها. هذا االإ
السياقات المتنوعة للغاية ال�ت

ي 
ي جميع مجاالت الحياة - سواء كان ذلك �ف

بدعم مشاركة النساء وانخراطها وقيادتها �ف
. لهذا تم تصميم هذا  ي أو السياسي

ي أو الثقا�ف
المجال االقتصادي أو االجتماعي أو القانو�ف

طار من أجل أن يفيد بقدر المستطاع – والأن يكون قابال للتكييف بحسب السياقات  االإ
المحلية - الزمالء الذين يقومون بالعمل لتعزيز القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء 

امج الطويلة المدى  نسانية والحمالت وال�ب ي استجاباتنا االإ
ية �ف ودعم أهداف أوكسفام التغي�ي

ف النساء االقتصادي، أو  لدينا. وسواء كنا نعمل من خالل زواية المواطنة الفاعلة، أو تمك�ي
نسانية، فإن دمج اطار القيادة التحويلية  الحوكمة، أو المرونة أو الحماية والمساعدة االإ

اف  ي جميع أعمال منظمة أوكسفام من خالل االع�ت
من أجل حقوق النساء هو أمر أساسي �ف

ي تمنع النساء من المشاركة والقيادة وتذليلها.
بشكل واضح  عىل الحواجز ال�ت

ح بوضوح ماهية القيادة التحويلية من أجل حقوق  الصفحات التالية ت�ش
امج العملية ح�ت االآن،  النساء، لماذا أوكسفام تروج لها، والدروس المستفادة من ال�ب

ي اطار القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء، 
حة للتغي�ي �ف وتقدم نظرية مق�ت

امج. حة لل�ب امج ومسائل للتعلم، وخمسة أهداف مق�ت اتيجيات ال�ب واس�ت

نامج العالمي للقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء من قبل  وقد تم تطوير إطار ال�ب
ي العمل٢مع أعضاء مجموعة العمل من أجل 

ف للجندر �ف اء االستشاري�ي فريق من الخ�ب

طار عىل  ي منظمة أوكسفام الدولية٣ . ويرتكز االإ
القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء �ف

استخالص الع�ب من سنوات غنية ومتنوعة من برامج القيادة التحويلية من أجل حقوق 
ي 

كائنا ع�ب منظمة أوكسفام - والتعلم مما تم تلخيصه أيضا �ف ي نفّذت مع �ش
النساء٤ ال�ت

ي القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء لعام 201٥”.٥
وثيقة “الدروس المستفادة �ف

طار إىل أن يكون نقطة مرجعية مفيدة  طار:  يهدف االإ م�ت وكيف يجب استخدام هذا الإ
نسانية -  امج والحمالت واالستجابة االإ ي تصميم ومراجعة وتقييم ال�ب

ي لحظات مهمة �ف
�ف

طار  ي تعزيز ممارستنا التنظيمية والقيادية الخاصة. تم تصميم االإ
فضال عن استخدامها �ف

الستكمال نهج أوكسفام حول إدماج المنظور الجندري. وهو يوفر دعما عمليا من أجل 
ف القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء وتعزيز المساواة الجندرية وايجاد  تسهيل تضم�ي

ي كل ما نقوم به. إن أركان القيادة التحويلية من أجل حقوق 
أنماط جديدة من القيادة �ف

النساء الخمسة مرتبطة بشكل وثيق ببعضها البعض ولكن كل منها عىل حدة يمكن أيضا 
ي لحظات مختلفة من مراحل تخطيط 

أن تستخدم كمعطيات مفيدة لمجموعات مختلفة �ف
ف من هذه االأركان يمكن أن يساعدنا عىل بناء  امج. فالعمل عىل واحد أو اثن�ي وتنفيذ ال�ب

ي االأركان االأخرى 
اكات المطلوبة لالنتقال إىل تطبيق العنارص التحولية �ف المهارات والثقة وال�ش

مع مرور الوقت.

ي ممارستك 
إذا كنت تبحث عن توجيهات لدمج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء �ف

كفرد أو كفريق إداري وقيادي، ستجد أن االأركان 1 و 2 و ٥ مفيدة للغاية بالنسبة 
لك. تقدم مجموعة أدوات٦ أوكسفام كندا حول “قوة المنظمات المنصفة للجندر” مجموعة 

ي عملك. كذلك فإن دليل 
عملية من االأدوات والمقاربات لدمج ممارسة القيادة بشكل أك�ب �ف

عداد، يحتضن  “مسار التنمية القيادية” لدى منظمة أوكسفام الدولية والذي ال يزال قيد االإ
ف عىل الطريقة  ك�ي ي عىل مبادئ وممارسات القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء بال�ت

ويب�ف
ي المنظمة.

ي تنمو بها القيادة �ف
ال�ت

أما الزمالء الذين يبحثون عن التوجيه حول دمج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء 
كائنا - أو أولئك الذين يسعون إىل تعزيز العدالة  ي الممارسة التنظيمية لأوكسفام  ولرسث

�ف
ي مختلف القطاعات - فسيجدون 

الجندرية من خالل دور أوكسفام كمنظمة وسيطة �ف

املقدمة
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االأركان 2 و ٣ و ٥ االأك�ش فائدة. كما توفر أدوات “قوة المنظمات المنصفة للجندر” أعاله، 
وموجز الخلفية البحثية حول القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء٧ أيضا أمثلة عملية ال 

تعد وال تحىص.

إذا كنت تبحث عن توجيهات لدمج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء 
امج، فإن االأركان الخمسة كلها هي ذات فائدة. وتشتمل وثيقة دروس برنامج القيادة  ي ال�ب

�ف
نت٩ عىل  التحويلية من أجل حقوق النساء للعام201٥ ٨ وموقع “ رفع صوتها” عىل االن�ت

ي الممارسة 
العديد من االأمثلة حول برامج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء �ف

ي العمل 
، يعت�ب مورد “القيادة الجندرية �ف ي

نسا�ف ي القطاع االإ
كاء �ف العملية. للزمالء وال�ش

” موردا شامال حول العمل الجندري التحويىلي والقيادة التحويلية من أجل حقوق  ي
نسا�ف االإ

ي سياق االستجابة لحاالت الطوارئ.
النساء �ف

نامج العالمي أيضا خالل عملية تحقق من قبل مجموعة متنوعة من الفرق  وقد مّر إطار ال�ب
ها من الجهات المعنية الداخلية والخارجية الرئيسية من  قليمية، فضال عن غ�ي القطرية واالإ

ي القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء، وهو االآن متاح لالستخدام من 
ة �ف ذوي الخ�ب

يكة تسعى إىل تطوير القيادة التحويلية من أجل  ي أوكسفام أو منظمة �ش
قبل أي فريق �ف

ي يستخدم هذا 
ا. ولذا فإننا نرحب بأي مالحظات حول الكيفية ال�ت حقوق النساء عمال وتفك�ي

طار بها لدعم العمل الخاص بك، وكيف يمكننا – نحن فريق العمل للقيادة التحويلية  االإ
من أجل حقوق النساء– أن نفعل المزيد لتعزيزه.

نامج العالمي هذا ليكون وثيقة حية، حيث سيقوم  عىل هذا النحو، يسعى إطار ال�ب
الفريق العامل عىل القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء بمراجعته ومراجعة تطبيقه 
اكمة  ات الم�ت وقيمته بعد مرور عام من تطبيقه من أجل تحسينه من خالل الرؤى والخ�ب

من الممارسة.
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٢
السياق الخارجي لتعزيز القيادة 

التحويلية من أجل حقوق النساء
ا  ي يعرفها المدافعون عن حقوق النساء منذ سنوات عديدة تم قبوله أخ�ي

أحد االشياء ال�ت
ي جميع أنحاء العالم، أثبتت الحركات 

ي تنمية المجتمع: ذلك أنه �ف
عىل نطاق واسع �ف

النسائية المستقلة أهميتها البالغة لتعزيز حقوق النساء. فبفضلها تم إضفاء الطابع 
المؤسسي عىل االأفكار والقيم والمبادئ النسوية وتحويلها إىل أعراف دولية. وتشمل هذه 

القيم النسوية الرؤى التالية:

ي السابق قضايا خاصة )مثل 	 
ي كانت تعت�ب �ف

كل ما هو شخىصي هو سياسي - فالقضايا ال�ت
لية، والعنف االأ�ي( هي قضايا  ف ، التقسيم الجندري للمسؤوليات الم�ف النشاط الجنسي

سياسية. وبالتاىلي تقع مسؤولية تحويلها عىل عاتق المجتمع بأ�ه، وليس عىل الفرد 
ي العالم 

ي نريد أن نراها �ف
الواحد. إذن يجب أن تنعكس هذه المعتقدات والقيم ال�ت

ي نعيش بها حياتنا الخاصة.
ي الطريقة ال�ت

بأ�ه �ف

ابطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا.	  التحوالت الفردية واالجتماعية هي م�ت

ف النساء.	  ليست هناك إمكانية لتحقيق عدالة اجتماعية دون تمك�ي

ف النساء والفئات 	  يجب أن تتحول عالقات القوة غ�ي المتكافئة جندريا - وينبغي تمك�ي
االأخرى المهمشة.

قصاء والقمع )عىل سبيل المثال عىل أساس السن أو الطبقية والهوية 	  كل أشكال االإ
ابطة ويجب أن تتحول. والميول الجنسية أو االعاقة( هي م�ت

القيادة التحويلية  من أجل حقوق النساء وإحداث تغي�ي جذري ال يمكن أن يحدث دون 	 
اتيجي. اك وانخراط الرجال والفتيان بشكل اس�ت إ�ش

يجب أن تكون عمليات وهياكل صنع القرار ديمقراطية الطابع10	 

عىل وجه التحديد،  إن العمل الجماعي القائم عىل مبادئ نسوية مثل هذه قد حفز 
ي التطورات 

ي جميع أنحاء العالم، مما شّكل عامال حاسما �ف
العديد من االإجراءات الحكومية �ف

ي تغي�ي المواقف والمعتقدات 
ي دفعت قدما بحقوق النساء وساعدت �ف

السياسية ال�ت
ف  ي استعرضت أربع�ي

واالأعراف االجتماعية السائدة عىل نطاق واسع. وقد أظهرت االأبحاث ال�ت
عملية من عمليات السالم منذ نهاية الحرب الباردة بأنه عندما تمكنت المجموعات النسائية 

من ممارسة التأث�ي بشكل قوي عىل مفاوضات السالم كانت هناك فرصة أعىل لنجاح تلك 
ي لم تتمكن المجموعات النسائية من ممارسة التأث�ي 

العمليات مقارنة مع الحاالت ال�ت
ي كل 

ي الواقع، تم التوصل إىل اتفاق تقريبا �ف
بشكل عام أو كانت المساحة للتأث�ي ضعيفة. �ف

ي شاركت بها المجموعات النسائية بشكل قوي، وتمتعت هذه االتفاقيات بفرص 
الحاالت ال�ت

، هناك  ي
أفضل للتنفيذ عىل أرض الواقع11. ومع ذلك، وح�ت داخل منظمات المجتمع المد�ف

ي مجال “صناعة” التنمية الدولية قد أعاقت ممارسة 
قلق عميق بأن القواعد المتبعة �ف

. وتفاقمت المخاوف بشأن  وعات المدى القص�ي ف عىل م�ش ك�ي القيادة التحويلية من خالل ال�ت
ي وجه القيود التمويلية وانعدام 

ف منظمات حقوق النساء، �ف االستقرار التنظيمي، ال سيما ب�ي
االستقرار من هذه الناحية. 

نجازات الملموسة  كزيادة فرص الحصول عىل  يعزى الفضل وراء العديد من االإ
ي القيادة 

الخدمات مثل المياه والتعليم ورعاية االأطفال لمجموعة محدودة من النساء �ف
ي معظم 

ف عامي 2000 و 201٤ �ف ي تشغلها النساء ب�ي
السياسية. وقد تضاعفت نسبة المقاعد ال�ت

مناطق العالم. ومع ذلك، ال تزال النساء تشغل حواىلي مقعد واحد من كل خمسة من 
ة تواجه النساء  يعية، وما زالت هناك عقبات كب�ي ي المجالس والهيئات الت�ش

المقاعد فقط �ف
ي مناصب ومواقع صنع القرار. وال تزال المؤسسات السياسية عىل جميع المستويات تتسم 

�ف
ف أن بعض النساء تتحدى  ي ح�ي

باالعراف الذكورية واالأبوية الطابع وبسيطرة الذكور عليها. �ف
ي أك�ش االأحيان تخضع النساء لهذه المعاي�ي 

هذه المعاي�ي وتهّب من أجل حقوق النساء، �ف
ي أو خدمة 

ي بتب�ف
الذكورية12. وعالوة عىل ذلك، فإن النساء المنتخبات ال تقمن بشكل تلقا�أ
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، يؤثر  ي مواقع القيادة، مثل التمثيل السياسي

ف ضد النساء �ف مصالح النساء االأخريات. فالتح�ي
ف واالقصاء المقصود،  ة عىل قدرتهن عىل القيام بواجباتهن1٣ . وتشمل أشكال التح�ي مبا�ش

ي ذلك عدم القبول بالنساء كقادة، وتوزيع االأدوار 
فضال عن أشكال أقل علنية، بما �ف

والمسؤوليات والمهام وفقا لالأعراف الجندرية عوضا عن معاي�ي المهارات والقدرات، وعدم 
ي مواقع القيادة. ربما باستثناء االأنظمة حيث يتم اتخاذ القرارات بتوافق 

وجود قدوة للنساء �ف
ي 

عية وسلطة الممثالت النساء كقادة بسبب المعاي�ي ال�ت ا ما يتم تقويض �ش االآراء، فإنه كث�ي
تقلل من قيمة مشاركتهن1٤ .

تلزم أهداف االأمم المتحدة للتنمية المستدامة )SDGs( الدول “بضمان مشاركة النساء 
ي الحياة السياسية 

الكاملة والفعالة وتكافؤ الفرص القيادية عىل جميع مستويات صنع القرار �ف
م المدافعون عن حقوق النساء والمساواة الجندرية حساب  ف واالقتصادية والعامة”. ويل�ت

اتيجيات والخطط المتعلقة بالمساواة  ف الموارد الكافية للسياسات واالس�ت التكلفة وتأم�ي
نفاق العام المرتبطة بأهداف االأمم المتحدة للتنمية  ي جميع قطاعات االإ

الجندرية �ف
ف أصحاب المصلحة المتعددين لضمان  اكات ب�ي المستدامة. ويشددون عىل أهمية ال�ش

الموارد الكافية للمؤسسات ومنظمات حقوق النساء عىل جميع المستويات لتعزيز المساواة 
ف النساء وتعزيز حقوق النساء والفتيات1٥. الجندرية وتمك�ي

ف هامة لتنمية المجتمع ككل. ولكن السؤال  يمكن لهذه االتفاقيات أن تكون عوامل تحف�ي
هو: ماذا تتطّلب هذه االتفاقيات لكي يتم تنفيذها، ولتعزيز التحّول بدال من االبقاء 

ي كل المجاالت الرسمية وغ�ي الرسمية، هناك الكث�ي الذي ال يزال 
عىل الوضع الراهن؟ �ف

ف القيام به لضمان نمطا من القيادة الذي يمّكن التحول الشخىصي والجماعي،  يتع�ي
والتصدي بفعالية النعدام المساواة المتعّلق بالسلطة وثم تقديم البدائل. هناك 

ي ذلك من 
حاجة إىل مزيد من الدعم للقيادة التحويلية بقصد تعزيز حقوق النساء، بما �ف

ي إطارها، وتعزيز البيئة التمكينية 
ي تتحقق القيادة �ف

خالل فهم السياقات والعملياتال�ت
ف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الرئيسية والقطاعات  نجاح قيادة النساء ب�ي الإ

ي نهاية المطاف، قد نتمكن بعدها من التعرف عىل مدى إمكانية تعميق 
والمؤسسات1٦. و�ف

ف والمضطهدين عىل  ة التغي�ي من أجل حقوق النساء وحقوق كل المهمش�ي وت�يع وت�ي
أساس الهوية االجتماعية.

كاء حول القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء إىل  لقد استند عمل أوكسفام مع ال�ش
مجة القيادة  دروس غنية عن الماهية والكيفية بما يتعّلق بالمبادئ والممارسات الالزمة ل�ب

: التحويلية من أجل حقوق النساء بشكل فعال. وتشمل هذه ما يىلي

ي االأساس حول تعزيز أجندة حقوق 	 
إن القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء تتمركز �ف

ف  ك�ي النساء الإحداث تغي�ي جذري من أجل العدالة الجندرية. فهي تتجاوز ال�ت
ف عىل تعزيز نوعية وهدف   ك�ي ي المناصب القيادية والسلطة لمصلحة ال�ت

عىل عدد النساء �ف
تلك القيادة.

ي تعزز حقوق النساء- للتأث�ي بشكل أك�ش أمانا 	 
ي دعم قوي للقيادة الجماعية ال�ت

وهذا يع�ف
ي القطاعات الحيوية االأخرى.

وأك�ش فعالية ضمن الحركات النسائية ومع الحلفاء �ف

عىل المستوى الفردي، فإنها تحتاج إىل دعم لتطوير وبناء المهارات التقنية والتفاوضية 	 
ية عند القيادات النسائية، باالعتماد عىل أفضل نتائج البحوث حول  والتوافقية والتأث�ي

. اتيجيات دعم التغي�ي التحوىلي الحوكمة، وتقنيات واس�ت

ي أيضا إيالء اهتمام جديد لسياسات وممارسات السلطة – ع�ب إعادة التفك�ي 	 
وهذا يع�ف

بمفهوم القيادة، ودعم أساليب قيادة أك�ش مساواة وشموال عىل مستوى االفراد والحركات 
كائنا. ي ذلك داخل منظمة أوكسفام ولدى �ش

والمنظمات - بما �ف

اك الرجال بشكل أك�ش 	  لكن القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء تتطلب أيضا إ�ش
كاء وقادة  من أجل حقوق النساء. فعالية ك�ش

ء من هذا دون تحويل النظم 	  ي
ا، نحن نعلم أننا ال نستطيع أن نفعل أي سش وأخ�ي

ي نعمل فيها - لخلق البيئة التمكينية 
والمؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال�ت

ي العيش بحرية.
الالزمة للمساواة الجندرية وحق النساء �ف
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مة والقيمة 

ّ
أوكسفام: الدروس املتعل

املضافة
ف عىل النهوض بحقوق النساء،  ك�ي ية حول العدالة الجندرية، وبال�ت ي أهدافها التغي�ي

�ف
وع�ب أهداف التغي�ي االأخرى كالقضاء عىل الفقر، تعطي أوكسفام االأولوية لدعم  بناء 

ف بشكل خاص عىل القيادة النسائية،  ك�ي ي تستهدف الفقراء، مع ال�ت
قدرات المنظمات ال�ت

والمواقف والمعتقدات المتعلقة بالجندر. وتعمل هذه المنظمات عىل مجموعة واسعة من 
نسانية والمواطنة  القضايا، من العدالة االقتصادية إىل العنف ضد النساء، واالستجابة االإ

الفعالة. فضمن أهدافها المكمّلة حول المواطنة الفاعلة والعدالة الجندرية، تشجع منظمة 
هم من الفئات المهمشة والمضظهدة  ، وغ�ي ف أوكسفام النساء والشباب والسكان االأصلي�ي

ي تؤثر عىل حياتهم؛ والسعي إىل المشاركة 
ي عمليات صنع القرار ال�ت

عىل المشاركة والتأث�ي �ف
ي السلطة والنفوذ، سواء 

ي القيادة السياسية، ومساعدة النساء لشغل المناصب الرئيسية �ف
�ف

فم  ي المجتمعات أوالمنظمات، من خالل تعزيز القيادة التحويلية لدعم حقوق النساء. وتل�ت
�ف

ي 
منظمة أوكسفام بالعمل لرؤية المزيد من النساء والرجال و ومؤسسات المجتمع المد�ف

ي تطوير الدور القيادي للنساء وحقوق 
والقطاع الخاص، وكذلك الحكومات، تشارك بنشاط �ف

ي 
اتيجيات ال�ت النساءوالعدالة الجندرية، والقضاء عىل العنف ضد النساء. وهذا يتطلب اس�ت

من شأنها أن تعزز القيادة التحويلية من أجل حقوق النساءكوسيلة أساسية لتحقيق العدالة 
ها من االأهداف. الجندرية وغ�ي

ي عام 2008، قامت منظمة 
ي حول العدالة الجندرية �ف ي الكونفدرالية للهدف التغي�ي

منذ تب�ف
أوكسفام باالهتمام بشكل أك�ش وضوحا ببناء القيادة والعمل الجماعي عىل نطاق واسع 

عىل أساس العديد من القيم النسوية والمبادئ المنصوص عليها أعاله. عىل سبيل المثال، 
دعمت المنظمة عىل المستويات الفردية والمجتمعية،  جهود تطوير القيادة النسائية 
الشعبية من خالل برنامج “رفع صوتها” – وهو برنامج شمل 17 دولة تمّكن من تحقيق 

ة بما هو أبعد من مسألة القيادة السياسية للنساء من خالل التحول الشخىصي  نتائج كب�ي
ي سياقات محددة ، عن طريق خلق تحالفات مبتكرة مما خلق 

والجماعي، ضاربا جذوره �ف
بيئة مؤاتية النجاح القيادة النسائية. عىل المستويات التنظيمية،  قام برنامج أوكسفام 

” بتوف�ي الدعم لتطوير قدرات المنظمات العاملة عىل العدالة الجندرية  “الحداث التغي�ي

نامج  ق أفريقيا، وجنوب أفريقيا. وأظهر ال�ب ي أمريكا الوسطى وكوبا، والقرن االفريقي و�ش
�ف

أن هذه المنظمات تعمل بشكل أفضل وأك�ش فعالية عندما تركز عىل خلق قيادات نسائية 
ي 

ي ذلك إمكانيات التعاون واالنخراط �ف
ومجتمعية كفوءة وفهم السياق الذي تعمل فيه، بما �ف

التفك�ي الداخىلي والخارجي والتعلم1٧.

اتيجيات  واس�ت برامج  نهج  من  المستفادة  الدروس  عىل  هذا  العالمي  نامج  ال�ب إطار  ي 
يب�ف

المنظمات  وكذلك  النساء،  حقوق  أجل  من  التحويلية  القيادة  لتعزيز  أوكسفام 
االأخرى1٨. الحديثة 

نامج 1. الدروس المستفادة: مقاربة ال�ب
وري 	  ان النهج المزدوج المسار يساعد عىل التوسع والتعّمق: أي أنه  من ال�ف

دعم المنظمات النسائية المستقلة – ومن المعروف أن هذا مهم لوضع أجندة تحويلية 
ي المؤسسات الرئيسية 

ي ذات الوقت مساعدة النساء عىل ممارسة نفوذ أك�ب �ف
– و�ف

ي اتخاذ إجراءات بشأن حقوق النساء.
ومساعدة الرجال �ف

امج التعلمية والمرنة والقابلة للتكيف هو أمر مهم: ان البيئة التحولية 	  ان تصميم ال�ب
تنطوي عىل عملية تغي�ي معقدة، وغالبا ما تتطلب التجريب واالبتكار عوضا عن السعي 

نامج أو  وراء مقاربة من نوع “حجم واحد يناسب الجميع”. سواء كان ذلك يتعّلق بنهج ال�ب
ات الناشئة  ي الوقت الحقيقي مع القضايا والتغ�ي

اتيجية معّينة، فإن المرونة والتكيف �ف اس�ت
ي الدول 

كاء أوكسفام يعملون �ف ي السياق مهّمان للغاية، بالنظر إىل أن العديد من �ش
�ف

اع. ولكن هذا االأمر يجب أن يكون متصال عىل المدى  ف رة من ال�ف الهشة والسياقات المت�ف
وري من قبل منظمات حقوق النساءلتدريب وإرشاد النساء والرجال  الطويل بالعمل  ال�ف

حول المطالبة بحقوقهم وفهم واالستجابة لقضايا العدالة الجندرية الهيكلية والعملية 
ي تؤثر عىل حياتهم اليومية.

ال�ت
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٣
ف العتبار: ان تمويل المنظمات من أجل التجريب 	  يجب أخذ التمويل المرن والمبتكر بع�ي

هو وسيلة ممتازة لحقن التمويل المرن الذي تحتاجه هذه المنظمات بشّدة، وال سيما 
ي ظل المناخ الحاىلي من تقلص التمويل غ�ي 

منظمات حقوق النساء. يشّكل ذلك تحديا �ف
وط، ولكنه ثبت أن هذه التجارب تسفر عن نتائج هامة. المقيد ب�ش

:ان تحدي الممارسات 	  دارية إىل ان تعكس الطبيعة التحويلية للتغي�ي تيبات الإ تحتاج ال�ت
ي ترّكز عىل 

دارية ، والعالقات الهرمية السائدة ، وأساليب القيادة التقليدية ال�ت االإ
التحّكم والنتائج - ح�ت داخل منظمات حقوق النساء- هو احد الممارسات المستمرة 

اح طرق لللتعامل مع  ، واج�ت الهامة. ويتطلب ذلك إجراء التجارب، وطرق جديدة للتفك�ي
ال�اع وردود الفعل المضادة.

استعمال القيادة كنقطة بداية يساعد عىل التغلب عىل صوامع* التنمية: بما أن ذلك 	 
ف عىل القيادة يساعد عىل التغلب  ك�ي ف القطاعي الضيق، فإن ال�ت ك�ي يذهب أبعد من ال�ت

ي التواصل مع بعضها 
ي تفشل �ف

ي المنظمات ال�ت
جم: هي االأقسام �ف عىل صوامع* )*الم�ت

ي الكث�ي من العمل التنموي الجندري ويرجع ذلك جزئيا إىل أن 
البعض*(  واضحة �ف

ي تحقيق المساواة الجندرية.
منظمات حقوق النساءغالبا ما تأخذ نهجا شموليا �ف

نامج اتيجيات ال�ب ٢. الدروس المستفادة: اس�ت

أ. التمويل وتعزيز القدرات المؤسسية

ي كث�ي من االأماكن، تعمل أوكسفام عىل بناء قدرات 	 
بناء القدرات والدعم التنظيمي: �ف

اتيجيات الجندرية. أكدت نتائج استقصاء  ي مجال التحليل واالس�ت
يكة �ف المنظمات ال�ش

امج تنمية  اكة أن “أوكسفام عليها أن تزيد من دعمها ل�ب حول مستوى الرضا عن ال�ش
القيادات النسائية وزيادة التمويل لمشاريع وبرامج المساواة الجندرية”1٩ .ان  تنمية 

. ي القدرات هي أمر بالغ االأهمية وال سيما عىل المستوى الشع�ب

ان التحول العميق يتطلب وقتا: آفاق التمويل القص�ي االأجل تؤدي إىل مقاربات ترّكز عىل 	 
وعات عند السعي نحو تعزيز القيادة مما يتناقض عموما مع  مستوى االهتمام  الم�ش
والوقت الالزم الذي يتطلبه دعم التغي�ي التحويىلي لدى االأفراد والجماعات.يبدو ان 

ي الممارسة 
سخ �ف ات تظهر وت�ت ة ثالث إىل خمس سنوات هي الحد االأد�ف لرؤية التغي�ي ف�ت

العملية.

الفرص القتصادية قد تعزز مخرجات القيادة: قد يكون من المهم أن تشمل االأهداف 	 
المتعلقة بالنساء القدرة عىل توليد الدخل إىل جانب تعزيز تنمية المهارات القيادية 

التحويلية. وهذا أيضا جزء من “مالقاة الناس حيث هم” من خالل البناء عىل التنمية 
الشخصية )وتلبية االحتياجات االأساسية( للعمل نحو مزيد من التغي�ي الشامل.

ي 	 
ي تب�ف

نامج العالمي هذا، هناك العديد من الطرق ال�ت القيمة المضافة: ضمن إطار ال�ب
ات  امج الحالية ومكامن قوتها للتعلم من هذه الدروس والخ�ب أوكسفام من خاللها عىل ال�ب

ب. العمل والتعلم من الأقران

: يمكن التغلب عىل 	  ان توف�ي المساحة لبناء وعي نسوي يؤسس للعمل التحوىلي
الية “ لتعزيز قيادة النساء من خالل توف�ي المساحات للتعلم الفردي  ف المقاربة “االخ�ت

ي القيم والممارسات النسوية العابرة للحدود الوطنية.
والجماعي المتجذرة �ف

ي العمل تتطلب التدريب المستمر: ال يوجد نموذج 	 
ترجمة مبادئ القيادة التحويلية �ف

ف أنه هناك العديد من  ي ح�ي
واحد أو أدوات معينة لكيفية تعزيز القيادة التحويلية، �ف

الممارسات الموثقة لمحاكاة القيم والمقاصد النسوية باستخدام القيادة من أجل حقوق 
ي المنظور الصحيح.

النساء. تساعد عقلية التعلم هذه عىل وضع كل ذلك �ف

التفك�ي والتعلم: لقد أنتجت أوكسفام الكث�ي من المعرفة حول الجندر والتنمية ع�ب 	 
ف النساء  عقود من الزمن. يمكن لمحاور أوكسفام  المعرفية حول المواطنة الفاعلة تمك�ي
ي هذا 

ي التفك�ي الجديد �ف
ي الزراعة، ومحور العنف ضد النساء أن يسهم �ف

االقتصادي �ف
نمائية االأخرى. المجال لج� القيادة لحقوق النساءمع االهداف االإ

تنمية المهارات القيادية للنساء يجب أل تتوقف عند بلوغهن مواقع صنع 	 
القرار: مواصلة تقديم الدعم للنساء بعد دخولهن عالم السياسة الرسمية - من 

ف نتائج عملهن  ، وبالتاىلي تحس�ي ي
ي المجتمع المد�ف

أجل البقاء عىل تواصل مع الحلفاء �ف
السياسي - أمر بالغ االأهمية ولكنه بالرغم من ذلك غ�ي متاح . هناك حاجة لمواصلة فرص 

التعلم لتنمية المهارات القيادية، وخاصة عندما تتغ�ي مهام القيادات النسائية.

تقاسم المعرفة: ان مبادئ وممارسات انظمة أوكسفام للرصد والتقييم والمساءلة 	 
ي وضع جيد لتقديم فهم متعمق حول كيفية قياس التغي�ي 

ي أننا �ف
والتعلم النسوية تع�ف

ه لزيادة وضوح نتائج بناء القيادة والقوة الجماعية لحقوق النساء. التحوىلي وتأث�ي
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٣
ج. الشبكات والتعاون وبناء التحالفات

اتيجية هامة ل تتلقى الموارد الكافية، لم يعطى اال اهتماما محدودا 	  التعاون هو اس�ت
ف االأفراد داخل منظمات حقوق  جدا لبناء المهارات المطلوبة النجاح التعاون ب�ي

ي توفر فرص 
ف المنظمات نفسها. ومن االهمية بمكان تصميم المقاربات ال�ت النساءوب�ي

ي 
مستمرة لبناء عالقات تقوم عىل الثقة واالنفتاح والتعلم المستمر كجزء من العمل �ف

ي الحركات، من أجل حقوق النساء.
المنظمات والشبكات و- مع مرور الوقت - �ف

ي بناء تحالفات 	 
ي كث�ي من االأماكن، لعبت منظمة أوكسفام دورا قويا �ف

حشد الطاقات: �ف
، ودعم الحركات  ذات قاعدة عريضة، وخلق مساحات للتواصل والنقاش والتأث�ي

كة واالنخراط  االجتماعية ع�ب مجموعة واسعة من القطاعات لبناء جداول أعمال مش�ت
كاء أن  قليمية والعالمية. يحبذ ال�ش بالعمل الجماعي عىل المستويات المحلية والوطنية واالإ
تقوم أوكسفام بزيادة دعمها لبناء تحالف مع المنظمات الوطنية االأخرى، وزيادة تمويلها 

للوبيات التأث�ي وأعمال المنارصة20 .

التأث�ي عىل الجهات المانحة والمنظمات غ�ي الحكومية: من خالل سمعتها ورصيدها 	 
لدى الجهات المانحة والمنظمات غ�ي الحكومية الدولية ، لدى أوكسفام القدرة عىل 

التأث�ي عىل الجهات المانحة نحو زيادة دعمها لمنظمات حقوق النساءبشكل عام، 
اتيجيات  والقيادة التحويلية من أجل حقوق النساءعىل وجه الخصوص. احدى االس�ت

ة يمكن  من أجل لذلك هي أن تقوم أوكسفام بالتنتافس عىل رزم تمويلية كب�ي
ي تدعم أهداف التحول عىل المدى 

مجة ال�ت توجيهها إىل منظمات حقوق النساءوال�ب
ي تطبيق 

اتيجية أخرى هي أن تقوم أوكسفام بنمذجة طرق أك�ش مساواة �ف الطويل. اس�ت
ي التوازن الجندري ضمن فرق 

عملها االأساسي مع القطاع االأوسع، ومثال عىل ذلك هو  تب�ف
ي مبا�ش عىل  ي كان لها تأث�ي إيجا�ب

ي جنوب السودان وال�ت
ي الخطوط االأمامية �ف

توزيع الغذاء �ف
ي وصلت اليهن المساعدات الغذائية.

أعداد النساء ال�ت

نمائية والحمالتية، 	  نسانية واالإ التوسع والمتداد: يمتد عمل أوكسفام إىل النواحي االإ
ي 

مما يعطي الكونفدرالية القدرة عىل تطوير الوعي الجماعي بأهمية القيادة التحويلية �ف
النهوض بحقوق النساء، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقضاء عىل العنف ضد النساء، أو 

ي ايصال صوتهن، أو صون 
ضمان الوصول إىل الخدمات االأساسية، أو كفالة الحق �ف

نسانية، أو العدالة الغذائية. ي االأزمات االإ
السالمة والكرامة لديهن �ف

د. المنارصة ومبادرات المسؤولية الجتماعية

ام بمبدأ التقاطعية٢1 : عند تحليل القوة والمقاربات التحويلية، يجب النظر إىل 	  ف الل�ت
ف والتهميش وليس فقد تلك المرتبطة بالجندر. من المهم أن يتم  جميع أنواع التمي�ي
ف الفتيات، واالأقليات  اتيجيات بشكل رصيح لبناء القيادة التحويلية ب�ي تحديد االس�ت

ثنية، والنساء المثليات عىل سبيل المثال العرقية واالإ

ديناميات الأرس تؤثر عىل القيادة: من الواضح أنه يجب أن يكون هناك اهتمام قوي 	 
ف عىل الجانب السياسي  للقيادة التحويلية من  ك�ي بالعالقات الجندرية داخل االأ�ة عند ال�ت

أجل حقوق النساء.

هناك حاجة إىل الوصول إىل كتلة حرجة: إنه من غ�ي الواقعي أن نتوقع أن 	 
يقوم جميع أعضاء مجتمع أو منظمة ما باستيعاب القيم المرتبطة بالقيادة التحويلية من 

ي تعمل عىل اساس هذه القيم. ومع ذلك، 
ف المنظمات ال�ت أجل حقوق النساء، ح�ت ب�ي

اتيجيات  وري. إن االس�ت مة بتحويل هذه القيم إىل عمل هو رصف ف فإن وجود كتلة حرجة مل�ت
ي تتحدى االأفراد عىل إحداث 

ي تعمل مع الناس حيث هم، أي بحسب وضعهم، وال�ت
ال�ت

وري أيضا. تغي�ي عميق من أجل تحقيق االأثر الجماعي، هو رصف

اتيجي مع الرجال: من أجل تحقيق العدالة الجندرية، يحتاج 	  العمل والتنسيق الس�ت
ي القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء، البد من 

الرجال إىل أن يكونوا جزءا من الحل. �ف
ف بالعالقات والقواعد والهياكل الجندرية أيضا. التعامل مع الرجال واالأوالد الأنهم مرتبط�ي

ي كل المجتمعات تقريبا، فإن الشابات والشبان عادة 	 
اتيجي مع الشباب : �ف العمل الس�ت

ي أدوار القيادة التحويلية.
ي ذلك تب�ف

، بما �ف ما يكونون االأك�ش انفتاحا للتغي�ي

٣. الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم 
والثقافة  الهياكل  يتحدى  االأمد   وطويل  ومستدام  منهجي  تغي�ي هو  الحقيقي  »التغي�ي 

ي الوضع الراهن«.
ي تبقي عىل عدم المساواة والظلم �ف

والمؤسسات ال�ت

- إطار برنامج منظمة أوكسفام

، ودعم االأفراد والمجتمعات  ي التغي�ي التحوىلي
تهدف منظمة أوكسفام إىل المساهمة �ف

لتحدي منظومة القوة بشكل عادل وبشكل ال رجعة فيه، لتحقيق حقوق النساء. احد االشياء 
ي صميم كل ما نقوم 

امنا بالتحول هو جهودنا لوضع حقوق النساء �ف ف ّ عن ال�ت ي تع�ب
ال�ت

ي عملية التنمية كما يعتمد عىل ما 
به. وهو جزء أساسي من نهجنا القائم عىل الحقوق �ف
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٣
ي أن نهج  الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم يجب 

نتعّلمه من المبادئ النسوية. وهذا يع�ف
، وكيف حدثت هذه  ي قامت بها منظمة أوكسفام نحو التغي�ي

أ عىل المساهمات ال�ت أن يض�ي
ي 

ي إطار القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء، فإن االأنظمة واالأساليب �ف
ات. إذا، �ف التغ�ي

نهج الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم يجب أن يتحدى هياكل السلطة القائمة، ويمكننا 
اضات الواهية، وطرح سؤال حول  نجازات، وتحدي االف�ت من التعلم من االأخطاء وكذلك االإ

ات. ›لماذا‹ حدثت التغي�ي

إن هذا النوع من التغي�ي التحوىلي لحقوق النساء هو مسألة معقدة. فهو ال يمكن التنبؤ 
ها من أشكال  به ويمكن أن يجري بالعديد من الطرق المختلفة. كما هو الحال مع غ�ي

ي العالقات الجندرية عادة ما تتبع مسارات غ�ي 
ات �ف التغي�ي االجتماعي المعقد، فإن التغ�ي

ي سياق 
ي سياق واحد قد يكون له تأث�ي مختلف تماما �ف

مبا�ش ومتعددة االأوجه. وما يصلح �ف
آخر. التغي�ي أيضا يمكن أن يكون مفاجئ. توضع الفرضيات حول نتائج التدخل عىل أساس 
الفهم الجيد للسياق والمجتمع، ولكن نادرا ما يمكن توقع نتائج دقيقة. وعالوة عىل ذلك، 
ي البداية قد تبدأ بالضمور ب�عة بعدها. مثال، قد يؤدي 

ي تبدو إيجابية �ف
ات ال�ت فإن التغ�ي

ي تملك االأرض إىل ردود فعل 
إنجاز صعب من قبل أفراد المجتمع من أجل حقوق النساء �ف

ف عمليات  كة ب�ي ي العنف ضد النساء. هذه العوامل هي مش�ت
، أو زيادة �ف ف ضد الناشط�ي

التغي�ي االجتماعي، ونظم الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم يجب أن تعكس هذا. ويجب 
نجازات وكشف االآثار السلبية وردود الفعل المعاكسة  أن تساعد عىل تتبع التقدم واالإ

والنتائج غ�ي المتوقعة.

ي توجيه الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم من أجل القيادة التحويلية من 
للمساعدة �ف

، نتقرح نماذج أسئلة للرصد والتقييم  ح أين وكيف يحدث التغي�ي أجل حقوق النساء ول�ش
ة ومتوسطة وطويلة االأجل. هذه ليست قائمة شاملة  ات قص�ي والمساءلة والتعلم تغطي ف�ت

احات. ولكنها تهدف إىل تقديم اق�ت

تستند نظرية أوكسفام والنموذج المنطقي للتغي�ي بشأن القيادة التحويلية من أجل حقوق 
ات المكتسبة االساسية لدعم التغي�ي التحوىلي  النساء )انظر أدناه( عىل المعتقدات والخ�ب

ينطوي التغییر التحویلي على مخاطر أکبر: القيادة التحويلية من 
أجل حقوق النساء والعنف ضد املدافعات عن حقوق اإلنسان

ي أمريكا الالتينية أن المدافعات عن حقوق 
ي انتشار الثقافة االأبوية السائدة �ف

يع�ف
نسان يتعرضن لمخاطر وهجمات محددة، الأن أنشطتهن تنطوي عىل تحدي  االإ

للمعاي�ي الثقافية والدينية واالجتماعية.

هيب  أك�ش أنواع االعتداءات شيوعا ضد المدافعات عن حقوق النساءهي: ال�ت
نذارات 1٦٪، حمالت التشه�ي والتشويه ٩٪،  والتحرش النفسي 21٪ ، والتهديدات االإ

ي تعرضن 
نسان ال�ت واالستخدام المفرط للقوة ٦٪. أك�ش المدافعات عن حقوق االإ

ي يدعمن 
، تليهن أولئك اللوا�ت ي

ي يعملن لحماية االأرا�ف
للهجوم هن أولئك اللوا�ت
ضحايا العنف الجندري..

نسان”، أوكسفام، أكتوبر 201٦ “خطر الدفاع عن حقوق االإ
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٤
ي حياة النساء والرجال من خالل تحدي موازين القوى غ�ي المتكافئة عىل أساس الجندر 

�ف
ف  والهويات االأخرى. وتعتقد منظمة أوكسفام بأن التغي�ي يحدث من خالل التفاعل ب�ي

ي المجتمع، 
ف والدول الخاضعة للمساءلة، من خالل إعادة توزيع السلطة �ف ف فاعل�ي مواطن�ي

ف المنظمات، وعىل جمع مروحة من االأدلة القوية لمنارصة  والتحالفات االأفقية والرأسية ب�ي
. قضية التغي�ي

، وبناء القيادة  إن العدالة الجندرية هي من االأهداف االأساسية لنظرية أوكسفام للتغي�ي
التحويلية من أجل حقوق النساءعىل جميع المستويات )عىل النطاقات الشخصية، 

اتيجي لتحقيق ذلك. تهدف  والتنظيمية والحركاتية والمجتمعية( هو نهج مركزي واس�ت
ي جميع أعمالها22. وتكمن جذور هذا 

أوكسفام إىل تشجيع قوة النساء والقيادة التحويلية �ف
ي فهم أن حقوق النساء يمكن تحصيلها بالشكل االأفضل من خالل عملها وقوتها 

ام �ف ف االل�ت
الفردية والجماعية، جنبا إىل جنب مع حشد طاقات االآخرين. تحقيقا لهذه الغاية، ترّكز 
ي تعزيز القدرات والقيادة لدى منظمات 

منظمة أوكسفام بشكل خاص عىل المساعدة �ف
حقوق النساء.

ف فهمه حول كيفية 
ّ ال يوجد نهج واحد لمثل هذا التغي�ي المعقد، وهناك الكث�ي الذي يتع�ي

تعميق الممارسات المتعّلقة بالقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء، ح�ت داخل منظمات  
حقوق النساء نفسها. والبد من فهم المزيد حول المدى الذي يمكن عنده دمج القيادة 
ي هياكل وممارسات المنظمات 

ي السياقات مختلفة �ف
التحويلية من أجل حقوق النساء �ف

ي تدعمها، والمؤسسات السياسية. عىل هذا النحو، فقد تمت 
السائدة، والحركات ال�ت

ح من ضمن مجموعة من الفرضيات  نامج العالمي المق�ت ي إطار ال�ب
صياغة نظرية للتغي�ي �ف

كاء حول كيفية تحقيق حقوق النساء  ي ترّكز عليها أوكسفام وال�ش
بشأن االأسئلة الرئيسية ال�ت

شد هذا  ي تحقيقها. ويس�ت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ودور القيادة التحويلية �ف

النهج مبادئ نسوية حول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم ونظرية التعلم الناشئة2٣. تم 
نامج، ويمكن االضطالع عىل نهج  ي كل مجال من مجاالت نتائج ال�ب

إدراج هذه االأسئلة �ف
ي نهاية هذا المستند. 

الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم �ف

عالم  نامج العالمي واالأسئلة الموجهة نحو التعلم الإ ح استخدام إطار ال�ب نحن نق�ت

ي خالل التنفيذ والرصد 
نامج، و�ف ي المراحل االأوىل من تصميم ال�ب

امج القطرية �ف وتوجيه ال�ب
طار من خالل عملية  والتقييم، والتعلم من هذه المبادرات. وسوف يستمر تعديل هذا االإ
نامج. تجدر  كائها لدى تحديد وتصميم وتنفيذ مبادرات ال�ب امج القطرية و�ش تكرارية مع ال�ب

ي تحقيق هدف العدالة الجندرية 
شارة إىل أن غرض كل هذا العمل هو المساهمة �ف االإ

ف بحقوقهن  ات والمهمشات يطال�ب العام لدى أوكسفام وجعل عدد أك�ب من “النساء الفق�ي
وتعزيزها من خالل مشاركة وقيادة النساء ومنظمات النساء؛ و)جعل( العنف ضد النساء 

ي المجتمع”.
أقل قبوال وانتشارا �ف

١. بناء املعرفة الفردية واملمارسات القيادية التحويلية 

نظرية التغيير و السردية
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نامج العالمي: زيادة فهم وممارسة القيادة  الهدف من إطار ال�ب
ي جميع أنحاء 

ي برامج منظمة أوكسفام �ف
التحويلية لحقوق النساء �ف

االتحاد.

امجية: الفرضية ال�ب

ي 	 
 من شأن زيادة فهم وممارسة القيادة التحويلية أن تسهم �ف

إعمال الحقوق االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية 
للنساء من خالل عمل منظمة أوكسفام.

سؤال للتعلم: 

 بناء عىل ما نعرفه بالفعل، ما الذي نحتاج إليه لزيادة فهم 	 
ي تعزز الحقوق 

وتوسيع نطاق ممارسة القيادة التحويلية ال�ت
االقتصادية والسياسية واالجتماعية للنساء ع�ب منظمة أوكسفام؟

سيتم استكشاف هذه الفرضيات باستخدام مجموعات مختلفة 
نامج التالية، تبعا للسياق: من ركائز ال�ب

بناء المعرفة الفردية وممارسات القيادة التحويلية للتأث�ي 1. 
الجماعي.

بناء استدامة منظمات وشبكات ومنصات حقوق النساء.2. 

دعم التعاون للتأث�ي عىل المعاي�ي االجتماعية وعمليات ٣. 
صنع القرار والسياسات غ�ي الرسمية وتنفيذها.

دعم التعاون للتأث�ي عىل مؤسسات صنع القرار ٤. 
والعمليات والسياسات الرسمية وتنفيذها.

وفيما يتعلق بجميع الركائز االأربع المذكورة أعاله:

ي جميع عمل القيادية ٥. 
تعزيز المساءلة االجتماعية �ف

التحويلية  من أجل حقوق النساء للنهوض بحقوق 
النساء.

القيادة التحويلية لحقوق النساء
إطار البرنامج العاملي
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القيادة التحويلية لحقوق املرأة:

ماذا يحتاج إلى تغيير وأين؟

١. الوعي والقدرات

بناء المعرفة الفردية والممارسات القيادية 
التحويلية للتأث�ي الجماعي

ي 
ف �ف يفهم عدد أك�ب من النساء والرجال الناشط�ي

كاء منظمات  ها من �ش منظمات حقوق النساءوغ�ي
ون عىل  ي ويتبادلون ويوثقون وين�ش

المجتمع المد�ف
ات واالأدلة عىل القيادة التحويلية  نطاق واسع الخ�ب

لحقوق النساءداخل منظماتهم ومجتمعاتهم المحلية.

٣. املعايير واملمارسات االقصائية

دعم التعاون للتأث�ي عىل المعاي�ي 
الجتماعية وعمليات صنع القرار غ�ي 

الرسمية

وتخلق دائرة أك�ب من الجهات الفاعلة بيئات آمنة 
وتمكينية من أجل ممارسة القيادة التحويلية من أجل 

حقوق المرأة.

٢. املوارد

بناء استدامة منظمات وشبكات ومنصات 
حقوق المرأة

تكتسب المزيد من المنظمات المعنية بحقوق 
النساءالموارد والقدرات المؤسسية لممارسة القيادة 

امج الرامية إىل  ي المنظمات وال�ب
التحويلية وتنفيذها �ف

النهوض بحقوق بالمرأة.

٤. القواعد والسياسات

دعم التعاون للتأث�ي عىل مؤسسات صنع 
القرار والعمليات والسياسات الرسمية 

وتنفيذها

امات  ف ي االل�ت
زيادة المشاركة والعمل والمساءلة �ف

المتعلقة بالمساواة الجندرية وحقوق النساءمن جانب 
المؤسسات والجهات الفاعلة الرسمية.

٥. تعزيز مبادرات المساءلة 
الجتماعية

تكفل المزيد من النظم المساءلة 
فيما يتعلق بحقوق النساءوزيادة 

الدعم الماىلي للقيادة التحويلية 
للنهوض بحقوق المرأة.

فردي

منهجي

ي
سم

* ر
غير 

ي
سم

ر



١. بناء املعرفة الفردية واملمارسات القيادية التحويلية للتأثير الجماعي

ي منتدى النساء.
انولوزي، رئيسة لجنة النظافة وعضوة �ف لويس ن�ي

الصورة لـ: إيالنور فارمر/ أوكسفام
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٤
للتأثير الجماعي

ة االأمد  ي كث�ي من االأحيان، تركز برامج تنمية المهارات القيادية عىل دورات تدريب قص�ي
�ف
ي التعامل مع ديناميكيات القوة الموجودة  

دون النظر إىل نتائج مستدامة. تفشل هذه �ف
حول القيادة و ال تسمح بعمليات تغي�ي عميقة وطويلة المدى وال بمواصلة  تقديم الدعم 

نامج العالمي هذا،  الأولئك الذين يتسلمون مناصب رسمية. من خالل استخدام إطار ال�ب
ي تعمل بالفعل )أو عىل استعداد 

يكة ال�ت ي منظمة أوكسفام عىل دعمها للمنظمات ال�ش
ستب�ف

للعمل( بشكل مستمر لتعزيز الوعي والمعرفة والقدرة لدى االأفراد عىل وضع القيم النسوية 
ي الممارسة داخل منظماتهم من أجل إحداث االأثر الجماعي عىل حقوق النساء.

�ف

” ، يسعى العمل حول القيادة  ي
ي أن يسمع صو�ت

ي “الحق �ف تطابقا مع الهدف التغي�ي
ات المكتسبة حول الحوكمة  التحويلية من أجل حقوق النساء لدينا لدعم دمج أفضل الخ�ب

اتيجيات المستخدمة من قبل نشطاء وقادة حقوق النساء. ويشمل ذلك  ي النهج واالس�ت
�ف

اعات  ف دعم القيادات النسائية لتطوير المهارات الصعبة - عىل سبيل المثال حل ال�ف
ي االآراء وأدوات المساءلة االجتماعية - الالزمة للتعامل مع منافذ 

والتفاوض وبناء توافق �ف
القوة والتأث�ي عىل نحو أك�ش فعالية )انظر القسم 5 لمزيد من التفاصيل(.

ف التام  وقد وجدت بعض المنظمات أن االأمر يتطّلب ثالث سنوات عىل االأقل للتضم�ي
ي  

ي العمل. وهذا يشمل االنخراط �ف
لممارسات القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء �ف

رشاد لالأفراد  ي ذلك التدريب، والتعلم من االأقران و / أو النصح واالإ
عملية مستمرة )بما �ف

ي أيضا 
ي والثقة، ومعرفة الحقوق، وتحليل القوة. وهذا يع�ف

والمجموعات( لبناء الوعي الذا�ت
إيجاد طرق مناسبة وآمنة لدعم الناشطات والقادة النساء لوضع أنفسهن قيد المساءلة 

حول المبادئ والسياسة والممارسة 
ي القيادة التحويلية من أجل حقوق 

�ف
النساء.  وهذه العمليات من المرجح 

أن تستغرق وقتا أطول حسب السياق، 
وكذلك بحسب طبيعة المنظمات 

امها بالقيادة التحويلية من  ف ومستوى ال�ت
أجل حقوق النساء.

تنطبق أيضا المبادئ المبينة فيما يتعلق 
بزيادة المساءلة التنظيمية حول 

ي بنشاط القيادة التحويلية 
كيفية المىصف

ي 
من أجل حقوق النساء والقيادة �ف

. إن إيالء اهتمام أك�ب  ي
هذا الركن الثا�ف

ي نشاط وقيادة 
للجودة والشمولية �ف

النساء الفردية وحلفائهن من الذكور 
ي ممارسة سلطتهم الخاصة - هو 

– �ف
جزء أساسي من نهج القيادة التحويلية 
وري  من أجل حقوق النساء، وهو رصف

ف  من أجل القيادة والنشاط الفعال�ي
ف من أجل حقوق النساء. إن  والمستدام�ي
قدرة ناشطي القيادة التحويلية من أجل 

حقوق النساء عىل فعل ما يقولونه 
وإلهام االآخرين من خالل تقديم نهج مختلف ونوعية أفضل من القيادة التحويلية هي سمة 

هامة من سمات كيف يمكن للقادة االأفراد أن يحشدوا طاقات االآخرين إىل جانبهم لمزيد 
. ولكن هذا يشمل أيضا قدرتنا عىل تحدي وتغي�ي الممارسات  من العمل الجماعي والتأث�ي

ي مجال القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء، 
القيادية بشكل آمن – سواء  لدى الزمالء �ف

ي كث�ي من االأحيان 
ي القطاعات االأخرى حيث يوجد �ف

ف �ف ف والعامل�ي أو االأقران، أو الناشط�ي
ي تقدير وجهات النظر المختلفة والمتنوعة. ينطبق هذا  أيضا عىل الحياة الشخصية 

فشل �ف
ي دعمهم لفهم، 

والمهنية لقادة القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء وهذا يع�ف
ي تحول دون نشاطهم وقيادتهم.

وايضاح، وتحدي العقبات ال�ت

ي - فرديا وجماعيا – حول 
ي منظمات المجتمع المد�ف

ي أيضا مساءلة حلفائنا �ف
وهذا يع�ف

هم والسياسات واالإجراءات حيث قد تتعارض مع مبادئ وممارسات القيادة التحويلية  تفك�ي
من أجل حقوق النساء.

ق االأوسط وشمال أفريقيا ي ال�ش
نامج �ف  مثال من ال�ب

 
قليمي -  ق األوسط وشمال أفريقيا - من خالل مكونه االإ ي منطقة ال�ش

يشمل برنامج أمل �ف
اكات للمشاريع المصممة لالستجابة  استخدام صندوق لالبتكار لمدة عام مع خمس �ش
ي 

ي ال�ت
ي أنشطة ومبادرات منظمات المجتمع المد�ف

للقضايا المحلية، من خالل االنخراط �ف
تحددها المنظمات.

الفرضية هي:

إذا بنت أوكسفام المعرفة الفردية والممارسات القيادية التحويلية للتأث�ي الجماعي عىل 

التغييرات على املستوى الفردي 
للتأثير الجماعي - نيبال

"قبل بضع سنوات عندما زرت قراهم، كانت 
ف وجوههن عندما كنت  هؤالء النساء يخف�ي

أطلب منهن أن يقلن شيئا. االآن بعد سنة أو 
ت االأمور تماما. والآن يجب أن  ، تغ�ي ف سنت�ي

أكون عىل استعداد جيد قبل أن أذهب لعقد 
جلسة مناقشة معهن"

بناء املعرفة الفردية - غواتيماال

"نحن بحاجة إلى تعليم سياسي، فحتى عندما 
نتمكن من الدخول في حوار ونتحدث عن 

أشياء مثل ميزانيات البلديات، سيبدو ذلك 
مثل القفز من طائرة بدون مظلة. إذا كانوا 

يتحدثون عن البنية التحتية، يجب أن أعرف 
عن البنية التحتية. إذا كانوا يتحدثون عن 

حقوق ملكية االأرض، ال بد لي من معرفة ما 
هي حقوق ملكية االأرض."
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حقوق النساء،

: فسوف نرى النتيجة عىل النحو التاىلي

كاء  ها من �ش ي منظمات حقوق النساءوغ�ي
ف �ف سيفهم عدد أك�ب من النساء والرجال الناشط�ي

ات واالأدلة  ون عىل نطاق واسع الخ�ب ي ويتبادلون ويوثقون وين�ش
منظمات المجتمع المد�ف

حول القيادة التحويلية لحقوق النساء داخل منظماتهم ومجتمعاتهم المحلية.

اتيجيات التالية: لأننا نفذنا أو سهلنا الس�ت

العمل والتعلم من االأقران و االنخراط  مع االأفراد من منظمات حقوق النساء، ومنظمات 	 
ي االأخرى والجهات الفاعلة الرئيسية.

المجتمع المد�ف

ية الجندرية.	  ف إيضاح وتحّدي العادات التنظيمية واالجتماعية التمي�ي

ي المبادرات الرامية إىل وضع معاي�ي جديدة تتب�ف المبادئ والقيم وممارسات 	 
االنخراط �ف

القيادة التحويلية النسوية.

مشاركة الدروس بوضوح وعىل نطاق واسع وفعال لدفع عجلة القيادة التحويلية لحقوق للنساء.	 

الوصول إىل واستخدام وسائل مبتكرة لتبادل أحدث االأفكار والتحديات والدروس )عىل 	 
نت(. ن�ت سبيل المثال المناقشات والمقاالت ومساحات اللقاء ع�ب االإ

نسانية لدى ناشطات وقادة حقوق االنسان 	  تعزيز المعرفة بالحقوق السياسية والمدنية واالإ
ي السلطة بشكل فعال.

النساء، وقدرتهم عىل التعامل مع والتأث�ي عىل أولئك �ف

؟٢4 نموذج أسئلة الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم لمعرفة التأث�ي

: المدى القص�ي

ي قدرتهم عىل: إجراء تحليل الجندر والقوة؟ فهم 	 
هل أفاد النساء والرجال عن زيادات �ف

الحقوق واالستحقاقات االأساسية؟ هل حسنت لديهم قدرات القيادة وصنع القرار 
مة”؟ هل تحسنت لديهم القدرة عىل التنظيم والتعاون ووضع  ومهارات “المواجهة المح�ت

اتيجيات بشكل جماعي؟ االس�ت

المدى المتوسط:

ي قدراتهم القيادية؟	 
ي حدثت بالنسبة لثقة الرجال والنساء  �ف

ات ال�ت ما هي التغي�ي

2٥ للتأث�ي عىل صناع القرار وعمليات 	  إىل أي مدى تظهر الناشطات والقادة النساء قدرة أك�ب
صنع القرار؟

ي التوفيق 	 
ي حدثت عىل مستوى اهتمامات ومهارات النساء والرجال �ف

ات ال�ت ما هي التغي�ي
ف القيم واالإجراءات النسوية مع مؤسساتهم؟ ب�ي

إىل أي مدى قامت الناشطات والقادة النساء باالنخراط مع والتأث�ي عىل عمليات صنع القرار 	 
(؟ ي

/  المساءلة الرسمية وغ�ي الرسمية )المحلية / دون الوطنية / وعىل المستوى الوط�ف

إىل أي مدى تقوم خطط العمل واالأولويات والمواقف السياسية والحمالت لدى حلفاء 	 
وشبكات القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء بالرجوع إىل وإدماج أولوليات التحليل 

ي تتبناها منظمات حقوق النساء؟
والحمالت ال�ت

المدى الطويل:

ما هو التأث�ي  الذي حظيت به أساليب القيادة االأك�ش فعالية وشمولية لدى القادة النساء 	 
هن من الناشطات والقادة النساء الناشئات؟ عىل خلق بيئة مواتية لغ�ي

ي قدراتهم عىل تحدي النظام 	 
ي حدثت عىل مستوى ثقة الرجال  �ف

ات ال�ت ما هي التغي�ي
يجابية والقيادة من أجل حقوق النساء؟ االأبوي وتعزيز المعاي�ي الجندرية االإ

ات؟ ما هو الذي مكنها أو اعاقها؟	  كيف تحققت هذه التغي�ي

 	
 
ماذا كانت مساهمة أوكسفام للوصول إىل هذه النتيجة؟

٢. بناء استدامة منظمات وشبكات ومنصات حقوق 
النساء



نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب 1٩

٤

ام  ف ة، واالل�ت ي الوقت، والتمويل، والخ�ب
إن االستثمار الضخم �ف

العاطفي يجب أن يعمل أيضا عىل المستوى الشخىصي للقيادة 
ي 

التحويلية من أجل حقوق النساء، وهذا غالبا ما يتم تجاهله �ف
ي الفلسطينية المحتلة، 

ي االأرا�ف
االأنواع االأخرى من التدخالت. �ف

ي برنامج أمل العديد 
يكة �ف أثار قادة المنظمات النسائية االأربع ال�ش

ي 
ي السياق الفلسطي�ف

ي العمل كقادة �ف
ي تواجههن �ف

من التحديات ال�ت
. وعملن مع  ي ذلك ضيق الوقت للتفك�ي الشخىصي

المعقد، بما �ف
ف القيم الشخصية  ي الصلة ب�ي

ي العمل« للنظر �ف
مجموعة »الجندر �ف

امية«  ي »المواجهة االح�ت
)النسوية( والمعاي�ي التنظيمية؛ مع مهارات �ف

للبقاء عىل اتصال مع االآخرين بطريقة سلمية وممارسة مبادئ 
ي قد ينظر إليها عىل أنها تتعارض مع 

ي البيئة ال�ت
القيادة النسوية �ف

ي ذلك إنشاء 
ذلك« وكيفية تغي�ي »الثقافة العميقة" للمنظمة بما �ف

ي بيئة تهيمن عليها معاي�ي الكفاءة 
المساحات »للتحدث بصدق �ف

والتحكم".

ي 
انيات( لمواصلة التفك�ي �ف ف وقد أنشأ برنامج أمل بعض الفرص )والم�ي

الجوانب الشخصية والعاطفية لرحلة القيادة. ويمكن نسيان بسهولة 
مبادئ الممارسات االأك�ش ديمقراطية والتحولية تحت ضغط تنفيذ 
ي سياقات تنظيمية معقدة. ومع ذلك، يجب إيجاد طرق 

امج �ف ال�ب
ح�ت يتمكن االأفراد داخل أي منظمة من »رعاية الذات«، واختبار 
مجة  االأفكار الجديدة والتعلم منها، وتطوير النهج والتفك�ي وال�ب

اكات بشكل مستمر، مع مواصلة تطوير إمكاناتهم الخاصة  ي ال�ش
�ف

وامكانات االآخرين

العمل على املستوى الشخصي - األراضي الفلسطينية املحتلة



٢. بناء استدامة منظمات وشبكات ومنصات حقوق النساء

ي ورشة عمل حول اتفاقية منظمة 
نساء قياديات مشاركات �ف

ف والقبائل،  العمل الدولية 1٦٩ واتفاقية شؤون السكان االأصلي�ي
1٩٨٩، لتعزيز مفاهيمهن حول الحقوق القانونية.

الصورة لـ: تينكا داهيس/ أوكسفام

٢٠ نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب

٤



نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب ٢1

٤ ي التأث�ي عىل حقوق 
وهناك أدلة قوية عىل فعالية منظمات وحركات حقوق النساء �ف

النساء. وهناك أيضا أدلة عىل أن منظمات حقوق النساء هي تحت التهديد، بسبب مروحة  
ي أو رد الفعل 

من التحديات من عدم كفاية التمويل إىل القمع السياسي واالأصوىلي والدي�ف
العنيف. يشح التمويل االأساسي والتمويل المرن للمنظمات، مما يضع بقائها واستمراريتها 

ي خطر. هذا السياق يعيق قدرة المنظمات عىل التكيف مع تغ�ي السياقات واالأحداث، 
�ف

واالستفادة من فرص التحول. ويجب إيالء اهتمام خاص لبناء االستدامة لدى منظمات 
وشبكات ومنصات حقوق النساء الأنها مهّددة بشكل خاص. وكما تش�ي االأدلة، فإن وجود 

ي إصالح سياسات العدالة 
حركات نسائية نابضة بالحياة هو من أك�ب العوامل المساهمة �ف

الجندرية.  برامج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء لدينا أيضا أثبتت أهمية العمل 
الجماعي لسالمة النساء كنشطاء وقادة.

ولذلك تسعى أوكسفام إىل تعزيز القدرات التنظيمية واالستدامة لنشطاء حقوق النساء، 
ويج وجمع  ف بوجه خاص عىل الحركات الجديدة والمتنامية2٦. يذكر أنه عند ال�ت ك�ي مع ال�ت

اتيجية، ال تسعى منظمة أوكسفام للتنافس مع هذه المنظمات  عات لهذه االس�ت الت�ب
والحركات.

ا، من أجل أن تكون مستدامة، عىل مقاربات القيادة التحويلية من أجل حقوق  وأخ�ي
ف  قرار بأهمية بناء مساحات للتفك�ي والمساءلة، وآليات داخل وب�ي النساء أيضا االإ

النساء، لمعالجة الخالفات والتوترات حيثما وجدت  منظمات وشبكات وحركات حقوق 
وبّناءة. آمنة  بطريقة 

ي 
تنطبق هنا مبادئ “المساءلة الداخلية” لدينا - حول ‘كيف’ نحن نعمل أو الركن الخامس – �ف
هذا الركن االأول من إطار القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء، الأن االنتباه إىل نوعية 

مساواة وشمولية  النشاط والقيادة لدينا - وممارسة السلطة من قبل المنظمات واالأفراد فيها 
- هو أمر أساسي لضمان فعالية برامج ومناهج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء. إنه 

وري لصحة ومرونة واستدامة العمل المحىلي والعالمي لدى حركات حقوق  أيضا رصف
النساء. زيادة المساءلة الداخلية للمنظمات والحركات والمنصات هي بالتاىلي عن�ا أساسيا 

ي نهج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء- فضال عن االنفتاح التنظيمي والتمثيل 
�ف

والشمولية المطلوبة لتحقيق ذلك.

الفرضية هي أنه:

إذا بنت أوكسفام استدامة منظمات وشبكات وبرامج حقوق النساء،

فسوف نرى النتيجة التالية:

المزيد من منظمات حقوق النساء سوف يكون لديها الموارد والقدرات المؤسسية لممارسة 	 
ي مؤسساتها وبرامجها من أجل النهوض بحقوق النساء.

وتطبيق القيادة التحويلية �ف

اتيجيات التالية: لأننا نفذنا أو سهلنا الس�ت

تمويل أساسي وتمويل مرن لصالح المنظمات ذات التنوع وبخاصة منظمات وشبكات 	 
ي تديرها النساء الشابات والمهمشات.

حقوق النساء، وال سيما تلك ال�ت

ف االأقران.	  التدريب المستمر التنظيمي، والتوجيه وتبادل االآراء ب�ي

ف القيادة التحويلية الجماعية.	  مواءمة النظم والهياكل لتمك�ي

تعزيز المهارات والممارسات التعاونية.	 

ي تساعد عىل اظهار وتغي�ي 	 
عمليات التفك�ي والعمل والتعلم من االأقران الجماعية ال�ت
الثقافات التنظيمية ذات الطابع االأبوي القمعي العميق.

تعزيز ممارسات الرعاية الذاتية والحماعية كجزء من االستدامة التنظيمية.	 

تعزيز العالقات والثقة داخل المنظمات والشبكات.	 

؟٢7 أسئلة نموذجية للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم لمعرفة التأث�ي

: المدى القص�ي

انيات منظمات وشبكات ومنصات حقوق النساء؟	  ف ت م�ي كيف تغ�ي

ي 	 
ال�ت العملية  الخطوات  هي  التنظيمية؟ ما  والتوجيهات  التدريبات  برامج  ت  تغ�ي كيف 

والقيادة؟ قية  وال�ت والتدريب  التوظيف  فرص  ي 
�ف النسوية  القيم  لتعزيز  اتخاذها  تم 

إىل أي مدى تخضع منظمات وشبكات ومنصات حقوق النساء للمساءلة أمام أعضائها 	 
ي تمثلهم؟ ما هو مستوى الطموح، والفضاءات والموارد المتوفرة لمعالجة 

واالأشخاص ال�ت
ذلك مع مرور الوقت؟

المدى المتوسط:



٢٢ نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب

٤
ف نمط قيادة أك�ش توزيعا 	  ت السياسيات والهياكل والعمليات التنظيمية لتمك�ي كيف تغ�ي

لتشمل قيادة النساء االأصغر سنا؟

ف نمط قيادة أك�ش توزيعا 	  ت السياسيات والهياكل والعمليات التنظيمية لتمك�ي هل تغ�ي
لتشمل الفئات المهمشة أو المضطهدة؟

المدى الطويل:

ي المنظمة؟ عىل سبيل 	 
ي حدثت عىل مستوى عملية صنع القرار �ف

ات ال�ت ما هي التغي�ي
ات عىل هوية االأشخاص الذين يقومون باتخاذ القرارات؟ هل  المثال، هل حدثت تغي�ي

ي تتخذها النساء؟
ات عىل مستوى نوعية القرارات ال�ت هناك تغي�ي

ات؟ ما هو الذي مكن أو أعاق تحقيقها؟	  كيف تحققت هذه التغي�ي

 	
 
ماذا كانت مساهمة أوكسفام �في الوصول إىل هذه النتيجة ؟

٣. دعم التعاون يف التأثير على املعايير االجتماعية 
و عمليات صنع القرار والسياسات غير الرسمية 

وتنفيذها
ي المستويات الفردية والتنظيمية، توىلي منظمة أوكسفام أولوية 

ات �ف ضافة إىل التغي�ي باالإ

مثال من البرنامج يف بابوا غينيا الجديدة

ي بابوا غينيا الجديدة المنح لمختلف 
تخصص »مبادرة نساء المحيط الهادئ« �ف

ي 
ف أنه يحتفظ المكتب القطري لمنظمة أوكسفام بالمنح �ف ي ح�ي

أعضاء الشبكة. �ف
ي كيفية تخصيص المنح - من رعاية 

كاء قدر كب�ي من التأث�ي �ف وعاء مركزي، لدى ال�ش
معاهدات السالم القبلية إىل أنشطة التوعية.



نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب ٢٣

٤
٣. دعم التعاون يف التأثير على املعايير االجتماعية و عمليات صنع القرار والسياسات غير 

الرسمية وتنفيذها

ي أمريكيا الالتينية 
سبتم�ب 2٦: يوم إلغاء تجريم االإجهاض �ف

ي نيكاراغوا، صور 
، الحقوق القانونية للنساء �ف ي والكاري�ب

ي الحملة. 
ف �ف للمشارك�ي

/ أوكسفام الصورة لـ: تينكا داهسي



٢4 نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب

٤
ي كث�ي من االأحيان 

للتغي�ي الشامل الذي يتضمن تطوير الهياكل الرسمية و غ�ي الرسمية )و�ف
غ�ي المرئية(2٨.

ي 
اكات واالأنشطة المطلوبة لتنفيذها �ف اتيجيات وال�ش ي نقوم بتصميمها واالس�ت

امج ال�ت إن ال�ب
سياقات مختلفة )وأطر الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم الالزمة للتعّلم من وقياس أثرها( 

ف غ�ي الرسمي لعملنا. تقر معظم برامج  ك�ي ف الرسمي و / أو ال�ت ك�ي تختلف بشكل كب�ي تبعا لل�ت
ف لتحدي وتغي�ي “قواعد  ي كىلي المجال�ي

العدالة الجندرية بأهمية العمل مع الجهات المعنية �ف
اللعبة” بفعالية واستدامة من خالل فتح هذه المساحات والمؤسسات لتعزيز حقوق النساء.

ي يشكلها الرأي العام –المدرسة 
ي المجال غ�ي الرسمي )أي القواعد والسلوكيات ال�ت

العمل �ف
ف  ؛ وقادة الرأي المؤثرين مثل االأقارب والقادة المحلي�ي ي

عالم والمجتمع المد�ف ووسائل االإ
وري  من جهد خلق بيئة مؤاتية  ، والممارسات العرفية والدينية( هو جزء رصف أو المشاه�ي

إيجابية للقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء.

يمكن للمعاي�ي والممارسات االجتماعية إما منع أو تسهيل تنفيذ السياسات واحداث تحول 
عية قيادة النساء قد يكون لها   أعمق. عىل سبيل المثال، فإن المفاهيم الشائعة حول قيمة و�ش

ء نفسه حول مخاطر العنف  ي
شح لالنتخابات. وينطبق السش ي ال�ت

تأث�ي هائل عىل رغبة النساء �ف
االأ�ي و/أو السياسي عىل هؤالء الناشطات والقادة - وحلفائهم من الذكور – عند العمل من 
عالمية للقضايا  أجل قضايا العدالة الجندرية وحقوق النساء. وبالقدر ذاته، فإن التغطية االإ

ي جميع المجاالت )البنية التحتية والزراعة والتعدين 
ي تمثل وجهات نظر وتجارب النساء �ف

ال�ت
لية” فقط، يساعد عىل إبراز آثار هذه القضايا  ف نفاق العسكري( بدال من القضايا “الم�ف واالإ

ي إظهار قيمة 
عىل حياة النساء - و�ف

التحليل االأك�ش تمثيال.

ي عىل 
إن تأث�ي منظمات المجتمع المد�ف

ها من الجهات الفاعلة الرئيسية  غ�ي
ف والمدارس والقطاع  )الزعماء الديني�ي

الخاص( والتعاون معهم أيضا يلعب 
نشاء هذه  ي هذه العمليات الإ

دورا هاما �ف
البيئة التمكينية:

“إن إيجاد بيئة تمكينية للقيادة التحويلية 
وري جدا  للنهوض بحقوق النساء هو رصف

- فهناك احتماالت أقل للنجاح إذا كان 
ي منظمات ذات هياكل 

القادة يعملون �ف
وعمليات وسياسات قمعية. هذا االأمر 

هو متعدد االتجاهات – أي أن القيادة 
ي إيجاد بيئة 

التحويلية تفيد وتساهم �ف
عمال حقوق النساء والعدالة االجتماعية  تمكن االآخرين من القيادة نحو االأهداف النهائية الإ

2٩“

ي التأث�ي عىل المعاي�ي 
ف مختلف االأطراف الفاعلة �ف ي الجمع ب�ي

ة �ف ة كب�ي لدى أوكسفام خ�ب
ي تكون 

ي إنشاء الشبكات واالئتالفات ال�ت
والعمليات االجتماعية. وقد توسطت وساهمت �ف

ات التحويلية. ولكن هناك حاجة إىل مزيد من االهتمام لتطوير  قادرة عىل إحداث التغي�ي
بداع والقوة الجماعية من أجل حقوق  القيادة من أجل التعاون الذي يرعى الطاقة واالإ

النساء كجزء من نهج مؤثر عام. وهناك حاجة إىل عناية خاصة لضمان سالمة وأمن النساء 
ي غالبا ما تكن معرضات لخطر كب�ي بسبب نضالهن.

نسان اللوا�ت المدافعات عن حقوق االإ

الفرضية هي أنه:
 

إذا دعمت أوكسفام المبادرات للتأث�ي عىل االأعراف االجتماعية، وعمليات وسياسات صنع 
القرار غ�ي  الرسمية وتنفيذها، 

: فسوف نرى النتيجة عىل النحو التاىلي

سوف تقوم قاعدة أوسع من الجهات الفاعلة بخلق البيئة االآمنة والتمكينية لممارسة قيادة 

العمل مع املؤسسات الثقافية 
املحلية - أوغندا

"من حيث القيادة، نحن نقود بشكل جيد 
ولكن بالنسبة للمشاكل المتعلقة بحقوق 

االأرض، فالنساء ليس لديهن صوت. ]ولكن[ 
إذا استطعنا استخدام المؤسسات الثقافية 

ة  ات كب�ي المحلية، فسوف يمكنها احداث تغي�ي
... وضعت عشائرنا دستورا مع محام يقدم 
لنا المشورة والموافقة النهائية عليه. وضعنا 

إجراءات جيدة للنساء االأرامل ... والأشياء 
ة ".  أخرى كث�ي

زعيم الرعية ومنارص رجل، شمال أوغنداا

التأثير يف املجال غير الرسمي - نيكاراغوا

ف التفاعل مع  ي بلدية تشينانديغا من أجل تحس�ي
بناء قدرات النساء والشباب �ف

وع. غ�ي أن المعارف والمهارات الجديدة يجب أن  السلطات كان هدفا رئيسيا للم�ش
ي بمردود، حيث خلص التقييم 

توضع موضع التطبيق بالنسبة لالستثمارات لكي تأ�ت
إىل أن بناء القدرات ال يجب أن يقت� عىل »حلقات العمل التدريبية« فحسب، بل 

يجب أن يتضمن أيضا فرص لممارسة الدروس والمعرفة ذات الصلة.

ونفذت العمل جمعية البقاء والتنمية )أسوديل(، وحركة تشينانديغا النسائية، وشبكة 
مون نيكاراغوا للتنمية المحلية والديمقراطية بدعم من منظمة أوكسفام إن�ت
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٤
تحويلية لحقوق النساء.

اتيجيات التالية: لأننا نفذنا أو سهلنا الس�ت

 	. ف ف وفعاّل�ي تطوير القدرات الفردية والجماعية لتأث�ي ودعم آمن�ي

ي مساحات صنع القرار غ�ي الرسمية.	 
زيادة مشاركة وتمثيل النساء �ف

نسان وحلفائهن من الذكور للعمل 	  دعم الناشطات والقائدات والمدافعات عن حقوق االإ
بأمان ودون خوف - كأفراد وكمجموعات.

جمع الحركات االجتماعية والجهات الفاعلة السياسية مع منظمات حقوق النساء للعمل 	 
عىل العدالة الجندرية.

ف المنظمات والقطاعات والحركات لبناء برامج تغي�ي 	  تعزيز فرص التواصل والتعاون ب�ي
كة. مش�ت

ي 	 
�ف القيادية  والقدرات  االأدوار  ي 

بالنساء �ف المتعلقة  السلبية  االجتماعية  االأعراف  تحدي 
إيجابية. جديدة  أعراف  ووضع  السياسية  العمليات 

التقليدية 	  ومسؤولياتهم  أدوارهم  وتحدي  والفتيان،  الرجال  مع  اتيجيا  اس�ت االنخراط 
والسياسية. والعامة  الخاصة  المجاالت  ي 

�ف

ف الجندري )مثل 	  ة مع التمي�ي ة أو غ�ي مبا�ش ي تتعامل بصورة مبا�ش
التأث�ي عىل السياسات ال�ت

مبادئ المساواة الدستورية الجندرية، 
يعات  عالم، وت�ش وتنظيم وسائل االإ

العنف ضد النساء والفتيات( وضمان 
تنفيذها.

أسئلة نموذجية حول الرصد والتقييم 
؟٣٠  والمساءلة والتعلم لمعرفة التأث�ي

: المدى القص�ي

إىل أي مدى تقوم أوكسفام بعقد 	 
ي 

اكات مع مختلف المنظمات ال�ت �ش

ي بدورها تؤثر بشكل جوهري عىل 
ي يمكن أن تؤثر عىل النتائج ال�ت

تمثل النساء  أو ال�ت
النساء؟

يحة ال�تي تمثلها؟	  ما هي أنواع المنظمات، أي منطقة جغرافية تمثل، وما هي ال�ش

ي الوصول إىل هذه النتيجة  ؟	 
ماذا كانت مساهمة أوكسفام �ف

 
المدى المتوسط:

ي اتخذت لحماية 	 
ما هي التداب�ي ال�ت

النساء كقادة وكمدافعات عن حقوق 
نسان فرادى وجماعات؟ االإ

ي يمكن لمسها 	 
ات ال�ت ما هي التغي�ي

ي مستويات الدعم االأ�ي الأنشطة 
�ف

النساء والرجال من أجل حقوق 
النساء؟

ي إحداث 	 
وع �ف إىل أي مدى ساهم الم�ش

عالمية للقضايا  ي التغطية االإ
ات �ف تغي�ي

ي أثارتها الناشطات 
ذات االأولوية ال�ت
والقادة النساء؟

المدى الطويل:

كيف عملت منظمات حقوق النساء، 	 
منفردة أو بالتعاون مع منظمات 

أخرى، للتأث�ي عىل السياسات 
والممارسات؟

؟	  ف ف والديني�ي ، العرفي�ي ف كيف تغ�ي قبول النساء كقادة من قبل القادة الثقافي�ي

ف أفراد المجتمع 	  ت المواقف والسلوكيات نحو المساواة الجندرية ب�ي إىل أي مدى تغ�ي
المستهدف؟

ت المعارف والمواقف تجاه القدرات واالأدوار القيادية لدى الرجال والنساء داخل 	  كيف تغ�ي

صنع القرار على املستوى املحلي - 
أرمينيا

كان من االآثار الهامة جدا النموذج الجديد 
ف النساء والحكومة المحلية،  للتعاون ب�ي

وبالتاىلي الطرق الرسمية وغ�ي الرسمية 
ي صنع 

ي أدرجت بها النساء �ف
المختلفة ال�ت

القرارات االجتماعية والسياسية عىل مستوى 
. المجتمع المحىلي

النساء والتأثير على الوصول إلى 
الرعاية الصحية - تونس

ي الكاف والق�ين، كان مطلب 
ي قري�ت

“�ف
النساء هو الحصول عىل معاي�ي واضحة 

وشفافة الأهلية الحصول عىل بطاقات الرعاية 
الصحية المجانية / مخفضة الرسوم، ولتمثيل 

ي تقرر أهلية الفرد 
ي اللجنة ال�ت

هؤالء النساء �ف
للوصول إىل هذه البطاقات. بعد اجتماعات 

ومطالبات، تعهد مدير االتحاد التونسي 
للتضامن االجتماعي بالوفاء بهذا الطلب 

ي هذه 
ي - ليس فقط �ف

عىل الصعيد الوط�ف
ي 

القرى - ولتمثيل المنظمات غ�ي الحكومية �ف
اللجنة، واالآن نعمل عىل ضمان تحويل كلمات 
المدير إىل أفعال، وبأن تصبح النساء أنفسهن 

ي اللجنة“
ممثالت �ف

  أمل تونس
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المنظمات؟

٤. دعم التعاون للتأثير على مؤسسات وعمليات 
وسياسات اتخاذ القرارات الرسمية وتنفيذها

ي المؤسسات والسياسات إىل التغي�ي عىل نطاق واسع - وهذا أمر مهم 
يؤدي التغي�ي �ف

ي مجال 
. عىل مر التاريخ، قامت الناشطات �ف لفهم أوكسفام لكيفية إحداث وإدامة التغي�ي

ي سياسات لجان 
حقوق النساء وحلفاؤهن من الذكور بإدخال مكاسب المساواة الجندرية �ف

ف  انيات االأحياء والقوان�ي ف المياه وال�ف الصحي والنظافة الصحية، وخطط تنمية القرى وم�ي
ف  ف التكتيكي عىل تغي�ي السياسات والقوان�ي ك�ي ف اللجان االنتخابية. هذا ال�ت المحلية و قوان�ي
ف  ي تواجه جهود المساواة الجندرية - والحاجة لتأم�ي

يفهم جيدا التحديات والعقبات ال�ت
شارة إىل أن هذه المكاسب تستغرق  ف والسياسات كلما أمكن ذلك. تجدر االإ ي القوان�ي

مكاسب �ف
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٤. دعم التعاون للتأثير على مؤسسات وعمليات وسياسات اتخاذ القرارات الرسمية وتنفيذها

ي زوغديدي، جورجيا.
منتدى الشباب للحقوق الصحية �ف

الصورة لـ: DEA/ أوكسفام
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اتيجية  وقتا طويال وغالبا ما يتم تأمينها من خالل التفاوض وتقديم تنازالت واقعية واس�ت

يعات المستقبلية. من أجل فتح االأبواب، أو لحماية روح وطموح بعض الت�ش

بعد تأمينها، فإن تحويل التعهدات من ح�ب عىل الورق إىل أعمال واستثمارات يمثل المرحلة 
الثانية الحاسمة من بناء القيادة المؤسسية من أجل المساواة الجندرية. ويعرض القسم 
5 مقاربة القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء حول تطوير طرق ذكية وآمنة ومبتكرة 

امات إىل أفعال وموارد من أجل المساواة الجندرية. ف لتحويل االل�ت

فضال عن االعتقاد االأساسي لدى أوكسفام بأهمية المواطنة الفاعلة، فإن نظرية أوكسفام 
للتغي�ي تقر أيضا بالدور المحوري للدول المسؤولة والفعالة والشاملة للجميع – أي 

ي كث�ي من االأحيان، 
ي يتم من خاللها اتخاذ القرارات. “�ف

المؤسسات والعمليات الرسمية ال�ت
فإن  المساهمة الرئيسية )الأوكسفام( 

، والتوسط  ف ف الجهت�ي ي الفضاء ب�ي
هي �ف

ف المنظمات الشعبية  ي االتصاالت ب�ي
�ف

والهيئات الحكومية )وكذلك القطاع 
الخاص(، وخلق” مناطق آمنة “ يمكن من 

خاللها مناقشة المشاكل والحلول”.

ف أن برمجة القيادة التحويلية من  ي ح�ي
�ف
 
 

أجل حقوق النساء تساعد عىل إيجاد 
طرق مبتكرة للتأث�ي والتحدي والتغي�ي 

بالنسبة “لقواعد اللعبة” الرسمية 
المؤسسية، تّوضح تجربتنا أيضا أهمية 
تطوير عالقات جديدة، وأك�ش تعاونا مع 

ي مراكز السلطة.
من هم �ف

ي كث�ي من االأحيان، سوف ينطوي ذلك 
�ف

ي تصل بها 
عىل االلتفات إىل الطريقة ال�ت

ف العمل القوي عىل مستوى  امج ب�ي ال�ب
المجتمع المحىلي للقيادة التحويلية 

من أجل حقوق النساء والقضايا دون 
ي سبيل تحّوالت 

الوطنية والوطنية �ف
أطول مدة وأك�ش شموال - وبالتاىلي معالجة 

“الوسط المفقود” للعديد من برامج 
الحوكمة. سوف يعتمد النهج الذي 

ف  نتبعه بطبيعة الحال عىل السياق المع�ي
ي كل مجتمع أو بلد.

والتاريخ �ت

حيث تكون هناك دول ضعيفة، غ�ي 
فعالة أو غ�ي ديمقراطية، نحن ندرك 

الحاجة إىل التفك�ي والعمل بشكل 
ي السياقات حيث الجماعات 

مختلف. و�ف
المسلحة / المتشددة هي جزء متكامل 

ومقبول من عمليات صنع القرار الرسمية 
مثال، تلعب الجهات الفاعلة غ�ي 

ي الطريقة 
وعا �ف الحكومية دورا قويا وم�ش

ي تصاغ بها السياسات، ويوفر بها 
ال�ت

ائب وتقّدم  االأمن وتجمع من خاللها ال�ف
ها الخدمات. لذا يحتاج تحليلنا  ع�ب

ي سياق القيادة التحويلية من 
للقوة �ف

يجاد سبل مناسبة  أجل حقوق النساء الإ
اف والتعامل بشكل آمن  للسياق لالع�ت

وفعال مع هذه الجهات الفاعلة الرئيسية 
ي نفس الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق 

�ف
رؤية طويلة االأجل حول كيفية تغي�ي هذه 

ي خط متواز مع 
العالقة عىل مر الزمن �ف

العمل عىل تعزيز قدرات الدولة. يحتاج تحليلنا للذهاب إىل أبعد من التحليل الكالسيكي 
ي السياسة والمعتقدات والممارسات لدمج 

ات �ف للمؤسسات الرسمية وغ�ي الرسمية والتغي�ي
ي 

تحليل سياق محدد من الجهات الفاعلة القوية مثل الجماعات المسلحة / المتشددة ال�ت
تؤثر عىل السياسات المحلية والوطنية واالقتصاد والثقافة.

ي 
اكات �ف امج وال�ش ف االأك�ش فعالية لل�ب ك�ي اف مجاالت ال�ت طار طرق مختلفة الست�ش يوفر هذا االإ
ي دعم 

ف بالفرص من أجل تغي�ي منهجي �ف الدول الهشة والمتأثرة بال�اع - ولكن أيضا يع�ت
ي القيادة، 

ات �ف ي تقدمها “االستحقاقات الحاسمة” مثل االنتخابات، والتغ�ي
حقوق النساء ال�ت

يجابية  ايد لالأدلة حول االآثار االإ ف اعات. وبالقدر ذاته، فإن العدد الم�ت ف والكوارث الطبيعية أو ال�ف

الوفاء بااللتزامات - نيجيريا، 
وموزامبيق، وجنوب أفريقيا

يا، عىل سبيل المثال، شملت الدعوة  ي نيج�ي
"�ف

الناجحة من أجل إقرار قانون منع العنف ضد 
االأشخاص لعام 201٣، الذي قادتها منظمة 

ع سابق للتنقل  ف م�ش حقوق النساء ورابا، تعي�ي
ي ممرات السلطة، ورسائل نصية متتالية إىل 

�ف
الوزراء، ومحاكم وهمية ذات دعاية عالية . 
ي 

واستخدمت الحمالت ما قبل االنتخابية �ف
يا وموزامبيق شعارات »التصويت لصالح  نيج�ي
« أو »لن ننتخب  وع قانون العنف العائىلي م�ش
ي مواجهة 

ي �ف
من أجلك« لدفع االإصالح القانو�ف

فالت من العقاب عىل انتهاكات  استمرار االإ
ي جنوب أفريقيا 

كاء �ف الحقوق. ووقع ال�ش
اتفاقات مع أعضاء المجالس المنتخبة حديثا 

امات  ف ف قائمة باالل�ت لضمان تقديم الممثل�ي
ي تم التعهد بها بشأن القضايا 

الواضحة ال�ت
ذات االأولوية ". 

ملخص تقييم برنامج »رفع صوتها"

النساء التي تؤثر على املفاوضات 
يف عمليات السالم

 أشار تقرير مجلس االأمن التابع لالأمم 
المتحدة حول للقرار 1٣2٥ إىل أنه »عند 
تحليل ٤0 عملية سالم منذ نهاية الحرب 
ي تمكنت 

ي الحاالت ال�ت
الباردة أظهر أنه �ف

فيها المجموعات النسائية من ممارسة 
تأث�ي قوي عىل عملية التفاوض، كان 

هناك احتمال أعىل بكث�ي أن يتم التوصل 
إىل اتفاق مقارنة بالحال عندما تمارس 

ا أضعف أو منعدم  الجماعات النسائية تأث�ي
ها القوي،  ي حاالت مشاركة النساء وتأث�ي

... �ف
ي كل حالة. 

تم التوصل إىل اتفاق تقريبا �ف
ف  وجد تحليل )1٨1( اتفاق سالم وقع ب�ي
عامي 1٩٨٩ و 2011 بأن عمليات السالم 

ي شملت النساء كشهود أو وسيطات أو 
ال�ت

ي المائة 
مفاوضات أظهرت زيادة بنسبة 20 �ف

ي احتمال التوصل إىل اتفاق سالم لمدة 
�ف

ف عىل االأقل . وتزداد هذه النسبة  سنت�ي
بمرور الوقت ... “
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ي عمليات السالم يساعدنا عىل المطالبة بتمثيل أك�ب للقيادة التحويلية من 

لقيادة النساء �ف
ي مثل هذه اللحظات الحرجة لوضع لبنات لبناء مستقبل البالد٣1.

أجل حقوق النساء �ف

ات مستدامة  لكي يكون نهج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء فعاال والإجراء تغي�ي
. فالمؤسسات السياسية  ف والسياسات، قد يكون عىل المؤسسات نفسها أن تتغ�ي ي القوان�ي

�ف
ا ما تتسم بمعاي�ي وطرق عمل أبوية، ومعظمها ال يزال يهيمن  عىل جميع المستويات كث�ي

ف المادي والسياسي والعاطفي )والموارد( المتاحة  عليها الرجال. وهذا له تأث�ي كب�ي عىل الح�ي
ف أنه  ي ح�ي

للنشطاء وقادة حقوق النساء الذين يتطلعون إىل التعامل مع والتأث�ي عليها. �ف
ة بالنسبة للحصول عىل الحصص المؤقتة والدائمة كوسيلة الجراء  قد تم قطع أشواط كب�ي

ي التمثيل الرسمي للنساء، ولكن الثقافات والممارسات المؤسسية تستغرق وقتا 
ة �ف زيادة كب�ي

ي الكيفية 
أطول للتحول. يشجعنا نهج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء عىل التفك�ي �ف

ي يمكن أن تدعم بها النساء - وحلفائهن من الذكور - الستخدام قيادتهم لمحاسبة 
ال�ت

ي قطعتها، وبذلك، سيخلقون المزيد من البيئة التمكينية 
امات ال�ت ف المؤسسات حول االل�ت

 
لمشاركة النساء وتمثيلها الرسمي.

الفرضية هي:

إذا دعمت أوكسفام المبادرات للتأث�ي عىل مؤسسات وعمليات وسياسات صنع القرار 
الرسمية وتعاونت معها و / أو حاسبتها عىل تنفيذها،

: سوف نرى النتيجة عىل النحو التاىلي

امات المعلنة حول تحقيق العدالة  ف زيادة المشاركة والعمل والمساءلة بما يتعّلق باالل�ت
الجندرية وحقوق النساء من قبل المؤسسات الرسمية والجهات الفاعلة.

اتيجيات التالية: لأننا نفذنا أو سهلنا الس�ت

ي أماكن صنع القرار الرسمية.	 
زيادة مشاركة وتمثيل النساء  �ف

انيات دون 	  ف ف والسياسات والم�ي ي القوان�ي
اتيجية لهن �ف ف حقوق النساء واالأولويات االس�ت تأم�ي

الوطنية والوطنية.

ي أوقات التغي�ي السياسي واالجتماعي.	 
حماية حقوق النساء وحرياتهن االأساسية من التآكل �ف

دعم االإصالح المؤسسي لخلق المزيد من البيئة التمكينية للنساء للمشاركة والقيادة.	 

رادة السياسية المؤسسية، وقدرة الدولة وتوف�ي الموارد الالزمة 	  دعم المبادرات لتعزيز االإ
امات المساواة الجندرية عىل جميع المستويات. ف للتنفيذ الكامل الل�ت

التأكد من أن المؤسسات نفسها تقوم بحماية النساء الناشطات والقادة وحلفائهن من 	 
الذكور وتمكينهم من العمل بأمان ودون خوف.

ف المنظمات والقطاعات والحركات غ�ي الرسمية مع تلك 	  تعزيز فرص التواصل والتعاون ب�ي
كة. ي برامج واجراءات التغي�ي المش�ت

الرسمية للحفاظ عىل المكاسب المحرزة �ف

؟ ٣٢ أسئلة نموذجية جول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم لمعرفة التأث�ي

: المدى القص�ي

 هل تم تعديل أوقات أو مساحات اجتماع القيادات للسماح لمزيد من المشاركة الفعالة 	 
من قبل النساء؟

ي ذلك 	 
هل هناك عدد أك�ب من النساء عىل وعي بكيفية عمل هياكل صنع القرار )بما �ف

ي والتأث�ي بذلك؟
وتوكوالت والعمليات( وكيفية المشاركة �ف قواعدها وال�ب

ي تصمم وتقّدم بها المعلومات لتلبية 	 
ي الطريقة ال�ت

ي حدثت �ف
ات ال�ت ما هي التغي�ي

ي المجتمعات المحلية المستهدفة؟
االحتياجات من المعلومات والحقائق بالنسبة للنساء �ف

ي المجتمعات 	 
إىل أي مدى ازدادت الفرص المتاحة لصانعي القرار والنساء للقاء واالجتماع �ف

المحلية المستهدفة ؟

المدى المتوسط:

ي مناصب / هياكل صنع القرار  )المجتمع، الحي، المقاطعة، 	 
هل تغ�ي عدد النساء �ف

ي المجموع وكنسبة من المناصب / المقاعد(؟
وع )�ف ( خالل حياة الم�ش ي

المستوى الوط�ف

ي حدثت عىل مستوى هياكل قيادة المجتمع للسماح بمشاركة أك�ب من 	 
ات ال�ت ما هي التغي�ي

ات؟ ما هو الذي مكنها أو أعاق مسارها؟ قبل النساء؟ كيف تحققت هذه التغي�ي

اتيجية )عىل 	  ف لتلبية أولويات النساء االس�ت كيف تم استحداث أو تعديل سياسات وقوان�ي
(؟ ي

ي / المستوى الوط�ف
المستوى المحىلي / دون الوط�ف

اتيجية 	  ف تستجيب الأولويات النساء االس�ت انيات لتنفيذ سياسات وقوان�ي ف كيف زادت الم�ي
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٤
(؟ ي

ي / المستوى الوط�ف
)عىل المستوى المحىلي / دون الوط�ف

إىل أي مدى يقوم به صانعو القرار المستهدفون )مسؤوىلي الحكومة المحلية ومقدمو 	 
الخدمات والقادة الدينييون / الزعماء التقليديون، والمرشحون السياسيون / وأعضاء 

ي عملهم؟
الحزب( باتخاذ إجراءات لتمثيل أولويات النساء المعلنة �ف

المدى الطويل:

كيف تغ�ي قبول القيادة النسائية من قبل قادة الحكومة ؟	 

ف والسياسات حول القضايا المتعلقة 	  إىل أي مدى تقوم المؤسسات بتطبيق القوان�ي
اتيجية للنساء )عىل سبيل المثال تطوير / تنفيذ لوائح وأنظمة وإجراءات  باالأولويات االس�ت

الرصد والتنفيذ(؟

ماذا كانت مساهمة أوكسفام للوصول إىل هذه النتيجة؟	 

٥. تعزيز مبادرات املساءلة االجتماعية  يف جميع األركان 
األربعة للقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء

نامج العالمي للقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء يختلف  هذا العن� من إطار ال�ب
ي تكّمل “الماهية” 

ورية حول ‘الكيفية’ ال�ت ي أنه يوفر المعلومات ال�ف
عن االأركان االأربعة �ف

بالنسبة للعمل الفردي والجماعي واالنخراط مع المؤسسات الرسمية وغ�ي الرسمية المذكورة 
ي االأركان االأربعة االأوىل.

�ف

امات حول حقوق النساء، فإن تعزيز المساءلة  ف ونظرا لعدم تنفيذ الكث�ي من االل�ت

النساء يف املناصب القيادية على مستوى املقاطعات - باكستان

ي المناصب القيادية 
ي باكستان دعمه عىل 1٥00 من النساء �ف

وع رفع صوتها �ف ركز م�ش
ف  ي تأم�ي

افا برأسمالهن االجتماعي الكب�ي وفاعليتهن �ف عىل مستوى المقاطعات، اع�ت
ي المائة من أعضاء »مجموعة ٥0 

ة )٧0 �ف الحلول العملية الحتياجات الفئات الفق�ي
ف استثمارات عىل مستوى المقاطعات من أجل  امن النساء القياديات« قمن بتأم�ي
ي إحداث 

ي مجتمعاتهن المحلية(، فضال عن قدرتهن عىل التأث�ي �ف
خطط التنمية �ف

ي االأماكن والمؤسسات عىل مستوى المقاطعات 
التغي�ي المنهجي االأطول أجال �ف

ي للنساء لعام 2012، عىل 
. فقد تضمن البيان الوط�ف ي

بل وح�ت عىل الصعيد الوط�ف
ي الدوائر االنتخابية حيث 

سبيل المثال، الدعوة إىل اعتبار االنتخابات الغية وباطلة �ف
ي سبقت 

ة ال�ت ي الف�ت
ف هن نساء. �ف ف المسجل�ي ي المائة من الناخب�ي

كانت أقل من 10 �ف
انتخابات مايو 201٣، حيث وجد أن حزب ANPقد أوقف النساء عن التصويت، 
أثارت مجموعة من القيادات النسائية ولجنة العمل المجتمعي ذلك مع قيادة 
ف الذين أوقفوا  الحزب وبالتاىلي اتخذت إجراءات ضد زعماء االأحزاب / الموظف�ي

النساء عن التصويت. "
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٤
٥. تعزيز مبادرات املساءلة االجتماعية  يف جميع األركان األربعة للقيادة التحويلية من أجل 

حقوق النساء

مس�ي لعمال مصنع المالبس فنوم، بينه، للمطالبة بأجور 
وظروف عمل أفضل وحقوقهم كعمال.

الصورة لـ: كيمتونج مينج، أوكسفام هولندا
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٤
ي نهج أوكسفام لتقوية القيادة التحويلية من أجل حقوق 

االجتماعية هو عن� أساسي �ف
النساء. وقد وضعت منظمة أوكسفام مجموعة من الموارد الجندرية وأخرى حول الحوكمة 

ي نقوم بها بتخطيط وتنفيذ العمل 
كاء عىل تعزيز الطريقة ال�ت لمساعدة الفرق القطرية وال�ش

بداعي الفعال والمساءلة من أجل حقوق النساء٣٣. االإ

ي عىل محاسبة 
تتعّلق المساءلة االجتماعية بقدرة االأفراد والجماعات والمجتمع المد�ف

ف ورسم  أصحاب السلطة عن أفعالهم و/أو تقاعسهم. وهذا يشمل تنفيذ القوان�ي
السياسات، وإدارة الموارد العامة. ولكن باالضافة إىل ذلك، فإن زيادة المساءلة لـ - 

ي القطاع الرسمي والمجاالت غ�ي الرسمية 
ي مع – الفعاليات والمؤسسات �ف يجا�ب والتعامل االإ

ف  ف من االأ�ة إىل شيوخ القرية والزعماء الديني�ي ورية أيضا: من صناع القرار الرئيس�ي هي رصف
، والمجالس المحلية واالقليمية ولجان الصحة أو اللجان المدرسية، وصوال  ف والتقليدي�ي

ي لديها السلطة 
لمانات والمؤسسات الثقافية والمالية االأخرى ال�ت إىل االأحزاب السياسية وال�ب

. ف ي أي سياق مع�ي
والنفوذ عىل قدرة النساء عىل ممارسة حقوقها و الحصول عىل العدالة �ف

 إن مبادرات المساءلة االجتماعية - مثل التعليم حول الحقوق القانونية للنساء، والمشاركة 
انية، أو جلسات االستماع العلنية حول السياسات - يمكن أن  ف ي عمليات وضع الم�ي

المدنية �ف
يكون مقاربة هامة لتحدي هياكل السلطة من أجل تعزيز المساواة الجندرية وحقوق النساء 

من خالل خلق مساحة أك�ب لمطالب النساءـ بأن يستمع اليها وأن تعطى االأولوية. ونحن 
كاء الذين نعمل معهم يفهمون كيفية عمل السلطة،  ندرك أن دعاة حقوق النساء وال�ش

نامجية الموثق جيدا لدينا  وحيث تقع وكيفية التأث�ي عليها. ويظهر مجموع المعلومات ال�ب
اتيجيات المسؤولية االجتماعية للقيادة التحويلية من أجل حقوق  كيف يمكننا تطبيق اس�ت

ي الممارسة:
النساء �ف

من خالل إيجاد طرق لزيادة مساءلة 	 
االأحزاب السياسية وكذلك صناع القرار 

ف وصناع القرار  ف الرسمي�ي يعي�ي الت�ش
ف المحلي�ي

من خالل دعم النساء لتطوير الشبكات 	 
داخل الفضاءات السياسية الرسمية 
)عىل سبيل المثال من خالل إنشاء 

لجان حزبية وانتخابية(، وكذلك مع 
. ف الدوائر والمؤيدين المحلي�ي

ي السياقات المستقرة 	 
ي السياقات الهشة والمتأثرة بال�اعات - و�ف

من خالل ضمان أنه �ف
ي الطبيعة “السياسية” لعمل حول حقوق النساء 

حيث يجعل التطرف السياسي والدي�ف
ي 

ي المهارات الالزمة للتعامل مع التوترات بثقة �ف
أك�ش أهمية اضطرادا - سوف نستثمر �ف

السياق الخارجي.

وع لضمان سالمة النساء  ي كل م�ش
ة ولكن محددة �ف انية صغ�ي ف وهذا يتطلب أيضا م�ي

ي قد 
ي نعمل معهن، واللوا�ت

نسان اللوا�ت الناشطات والقادة والمدافعات عن حقوق االإ
انية  ف ي برامجنا. وينبغي أن تستخدم هذه الم�ي

يواجههن تهديدات أك�ب بسبب مشاركتهن �ف
ي المبا�ش وعىل 

ي التدريب االأم�ف
بشكل خالق وفقا للسياقات المحلية، عىل سبيل المثال، �ف

ف للنساء المعرضات للخطر؛  اكات من أجل توف�ي الدعم والخدمات المناسب�ي نت؛ ول�ش ن�ت االإ
اتيجيات؛ وأموال للطوارئ؛ والسياسات القوية  ومساحات لمشورة االأقران ووضع االس�ت
ي صلب نهجنا كمعاي�ي 

ي حاالت الطوارئ بوضعها �ف
لمنظمة أوكسفام لتوف�ي التوجيه �ف

قياسية. إن القانون البوليفي لعام 2012 حول العنف السياسي ضد النساء  هو مثال جيد 
عن كيفية زيادة الحماية  والحد من التهديدات الحقيقية جدا للعنف ضد النشطاء والقادة 

عىل المدى الطويل.

العمل الجماعي للنساء من خالل المساءلة االجتماعية يمكّنها من تحدي االأعراف 
ي المؤسسات السياسية بطريقة أك�ش أمانا وفعالية - ولتغي�ي “قواعد 

ية �ف ف والممارسات التمي�ي
ي 

اللعبة” عندما تستبعد هذه النساء. ولكن، الأن النساء غالبا ما تكون ممثلة تمثيال ناقصا �ف
، يجب إيالء اهتمام خاص لضمان أن المنظمات النسائية، وتلك  ي

منظمات المجتمع المد�ف
ي نهج القيادة التحويلية من أجل 

ي تروج بنشاط لمصالح النساء، تحتل مكانة مركزية �ف
ال�ت

حقوق النساء كما هو مذكور أعاله.

الفرضية هي أنه:

 إذا عّززت أوكسفام مبادرات المسؤولية االجتماعية لتعزيز حقوق النساء والعدالة 
ي كل تدخالتها،

الجندرية �ف

: سوف نرى النتيجة عىل النحو التاىلي

 سيقوم عدد أك�ب من االأنظمة بضمان المساءلة حول حقوق النساء، وزيادة الدعم الماىلي 
للقيادة التحويلية إىل النهوض بحقوق النساء. 

اتيجيات التالية: لأننا نفذنا أو سهلنا الس�ت

لجنة التدقيق النسائية - هندوراس

اكتسبت لجنة التدقيق النسائية المعنية بشفافية 
نفاق ثقة الرجال تدريجيا.  الموازنة العامة واالإ

ورأوا أن النساء، عىل الرغم من أن مستوى 
تعليمهن كان محدودا، كن يسألن بالفعل أسئلة 
انية ويتبعن االأموال بدقة. وكانت  ف جيدة عن الم�ي

" ف ف قوة وتأث�ي حقيقي�ي النساء تكتس�ب

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/6/bolivia-approves-a-landmark-law-against-harassment-of-women-political-leaders
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٤
ي والمنظمات االأخرى لزيادة الموارد المخصصة 	 

تأييد منظمات النساء والمجتمع المد�ف
لحقوق النساء وقيام الجهات الفاعلة الرئيسية االأخرى بدعم هذه الجهود.

ف القادة من أجل حقوق النساء.	  إنشاء نظم ومساحات مؤسسية تعزز المساءلة ب�ي

قيام الجهات المانحة بزيادة دعمها الماىلي للقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء.	 

ي 	 
مقاربات مبتكرة للمساءلة االجتماعية، والتعلم من الممارسات الجيدة القائمة �ف

 
تطوير 

ي المستقبل.
امج �ف صلب كل تصاميم ال�ب

؟ ٣4 أسئلة نموجية حول الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم لمعرفة التأث�ي

: المدى القص�ي

ي حدثت عىل مستوى وعي النساء وحلفاء القيادة التحويلية من أجل 	 
ات ال�ت ما هي التغي�ي

امات وموارد ذات صلة بحقوق النساء عىل المستوى  ف حقوق النساء بوجود حماية وال�ت
ي ؟

المحىلي أو الوط�ف

ي حدثت عىل مستوى الوعي بـ والقدرة عىل، تغي�ي السياسة 	 
ات ال�ت ما هي التغي�ي

)والممارسة( بشكل يدفع بحقوق النساء، لدى:

المجتمعات وقادة المجتمع؟ 	

ي والحكومة الفاعلة؟ )عىل سبيل المثال، هل  الجهات المسؤولة  	
المجتمع المد�ف

ي السياسات المتعلقة بحقوق ملكية العقارات أو االأصول؟(
ات �ف واعية للتغ�ي

ات؟	  ي إحداث هذه التغي�ي
كيف أثّرت مبادرات المنارصة من قبل منظمات حقوق النساء �ف

المدى المتوسط:

ي 	 
ي السياسة )والممارسة( ال�ت

ات �ف ي حدثت لدعم، وقبول  ، التغي�ي
ات ال�ت ما هي التغي�ي

تدفع بحقوق النساء، لدى:

المجتمعات وقادة المجتمع؟ 	

ي والجهات الحكومية الفاعلة؟ 	
المجتمع المد�ف

كيف يتم التعب�ي عن هذا الدعم؟ )عىل سبيل المثال، هل أصدرت بروتوكوالت حول 	 
الحقوق الصحية للنساء؟(

ات؟	  ي إحداث هذه التغي�ي
كيف أثّرت مبادرات المنارصة من قبل منظمات حقوق النساء �ف

ي التأث�ي عىل 	 
ي اتخذها دعاة القيادة التحويلية وحلفاؤهم وشبكاتهم �ف

ما مدى فعالية االجراءات ال�ت
ف الموارد المالية لقضايا حقوق النساء؟ ي المجتمع / الحي/ المحافظات / البالد لتأم�ي

انيات �ف ف الم�ي

ي 	 
ي اتخذها دعاة القيادة التحويلية وحلفاؤهم وشبكاتهم �ف

ما مدى فعالية االجراءات ال�ت
ي قطعتها حول العدالة الجندرية؟

امات ال�ت ف مساءلة الحكومات عن االل�ت

ي االإجراءات للنهوض بحقوق النساء؟ ما 	 
إىل أي مدى انخرط صناع القرار المستهدفون �ف

ي مواقف وممارسات مقدمي الخدمات فيما يتعلق 
ي يمكن لمسها �ف

ات ال�ت هي التغي�ي
ي أثارها نشطاء وقادة القيادة التحويلية من أجل 

بقضايا حقوق النساء ذات االأولوية ال�ت
حقوق النساء؟

المدى الطويل:

ات؟ ما هو الذي مكنها أو إعاقها؟	  كيف تحققت هذه التغي�ي

منصة النساء - بوليفيا

ي تدعمها منظمة 
ي عام 201٤ أن منصة النساء )ال�ت

ي أجريت �ف
أظهرت مراجعة الفعالية ال�ت

اتيجيات المساءلة االجتماعية  ( استخدمت اس�ت ي
يكها معهد التدريب النسا�أ أوكسفام و�ش

نفاق العام.  ف برصد االإ كادو بعقد اجتماعات منتظمة للسماح للمواطن�ي لضمان قيام بلدية س�ي
ي بحوث مرصد المساواة الجندرية ومنشورات 

ة �ف كما شارك برنامج »رفع صوتها« بصورة مبا�ش
انيات المراعية لالعتبارات الجندرية. كما أدى الضغط الطويل االأمد والمتواصل  ف عن الم�ي

انية لدعم  ف ي الدوىلي إىل قيام البلدية بالموافقة عىل بند الم�ي
من قبل معهد التدريب النسا�أ

ف الجندري. وهذا يعزز  ي العنف االأ�ي والتمي�ي
الخدمات القانونية البلدية المتخصصة �ف

وري للقيادة  الحجة القائلة أن المشاركة الطويلة االأمد مع منصات النساء ودعمها أمر رصف
اء إىل أنه بخالف  : »أشار العديد من الخ�ب التحويلية. وخلصت مراجعة الفعالية إىل ما يىلي

ة  ي الوحيدة المدعوة والحارصف
عالم، فإن منصة النساء كانت منظمة المجتمع المد�ف وسائط االإ

ي عىل 
ي الجمعية العامة عند التصويت النها�أ

ي تعقد طوال الليل �ف
خالل الجلسات العامة ال�ت
لوائح النظام االأساسي ".
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ي الوصول إىل هذه النتيجة؟	 

ماذا كانت مساهمة أوكسفام �ف

مجة أعمال العدالة الجندرية القائمة  فم أن يكون ما أسلف مفيدا ليس فقط ل�ب ونحن نع�ت
ي تسعى إىل تعزيز الدعم لقيادة النساء 

امج الرئيسية والحمالت ال�ت بذاتها ولكن أيضا ال�ب
امج والممارسة. ي تصميم ال�ب

وحقوق النساء �ف

نتائج بحث الفريق العامل عىل القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء 

امج المعتادة أن التغي�ي  ف القائم بذاته وال�ب نامج�ي يظهر التقييم الذي تم إجراءه عىل كال ال�ب
التحوىلي يمكن أن يتحقق عندما تكون القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء هي جزء 

اتيجية . فمثال: نامج، وليس مجرد اس�ت متعمد من نهج ال�ب

تم تطوير موارد برامج عديدة ودراسات الحالة لدعم الزمالء من أجل التعّلم من التجارب 	 
ي أماكن أخرى. تسعى مجموعة عمل أوكسفام حول القيادة التحويلية من أجل حقوق 

�ف
النساء لتبادل هذه المعلومات كجزء أساسي من عملها االستشاري للكونفدرالية، إىل جانب 

ي تسعى لتطوير أو تعزيز أو انضاج ممارسة 
امج ال�ت المشورة والدعم العمىلي لفرق ال�ب

القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء لديهم.

نسانية لدى أوكسفام بشكل 	  نمائية واالإ امج االإ وكخطوة أوىل سهلة، تستفيد الحمالت وال�ب
ي القيادة التحويلية من أجل حقوق 

كب�ي من الوصول إىل، واالستماع من، الجهات الفاعلة �ف
النساء وحلفائها حول كيفية دمج هذه الطرق بشكل أفضل من الناحية العملية. عىل 
ي ميانمار رّكز بشكل خاص عىل 

ي اتحادات ديبيكو �ف
سبيل المثال، فإن دور أوكسفام  �ف

ي لجان الحد من 
دعم القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء عىل المستوى المحىلي �ف

ي الطرق 
ا �ف مخاطر الكوارث. وقد تطور هذا بمرور الوقت ليشمل الرجال وشهد نجاحا كب�ي

ي أنشطة الحد من مخاطر الكوارث.
ي تنخرط بها النساء �ف

ال�ت

قناع عندما يتعّلق االأمر بقيمة استعمال المزيد 	  إن العديد من الزمالء ال يزالون بحاجة الإ
ف عىل العدالة والحوكمة الجندرية، بدعم نشط  من المقاربات التحويلية. عىل العامل�ي

ي منظمة 
امج ع�ب الكونفدرالية، أن يعملوا بشكل وثيق مع جميع الزمالء �ف من قيادات ال�ب

أوكسفام لدعم هذا الهدف وهذه العملية.

اتيجية منخفضة التكلفة 	  أثبتت المراجعات الجندرية ذات “اللمسة الخفيفة” ٣٥ قيمتها كاس�ت
ومفيدة لدمج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء- مما يساعد عىل تعزيز فهم أك�ب 
امج للتعامل مع  ي حياة النساء، وإدخال تحسينات عملية عىل ال�ب

لكيفية حدوث التغي�ي �ف
هذا االأمر.

ي القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء يتطّلب من 	 
إن تحقيق طموح أوكسفام �ف

ي تقرير نطاق 
النساء ومنظماتهن الحضور والمشاركة عىل قدم المساواة وبشكل هادف �ف

ي هذا المجال.
ي المستقبل �ف

وتصميم وتنفيذ جميع االأعمال �ف

املساءلة االجتماعية - املغرب وتونس واليمن واألراضي 
الفلسطينية املحتلة

ي برنامج أمل تقريبا عنارص من أعمال المساءلة 
يوجد لدى جميع البلدان المشاركة �ف

ي 
انية المراعية للمنظور الجندري �ف ف ي المغرب، شكلت شبكة محلية للم�ي

االجتماعية. و�ف
ف  ك�ي ي تونس، كان ال�ت

انية البلدية. و�ف ف أ فريق عامل لرصد م�ي ق البلد، و أنسش جنوب �ش
 . منصبا عىل تعزيز رصد النساء للسياسات والخطط الحكومية عىل الصعيد المحىلي
ي الفلسطينية المحتلة، تم إنشاء مساحات يمكن من خاللها للقادة الشباب 

ي االأرا�ف
�ف

. ف ف السياسي�ي االجتماع مع الممثل�ي
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السلسلة املنطقية: إطار برنامج أوكسفام العالمي بشأن القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء

ف بحقوقهن وتعزيزها من خالل مشاركة وقيادة النساء ومنظمات  ات والمهمشات يطال�ب هدف العدالة الجندرية العام لدى أوكسفام: جعل عدد أك�ب من “النساء الفق�ي
ي المجتمع”.

النساء؛ و)جعل( العنف ضد النساء أقل قبوال وانتشارات �ف

االستراتيجيات املخرجات التأثير

االفتراضات

تمويل وتعزيز القدرة المؤسسية 
عىل تعزيز وتنفيذ برامج 

اتيجيات القيادة التحويلية  واس�ت
من أجل حقوق المرأة

بناء استدامة منظمات 
وشبكات ومنصات 

حقوق المرأة

دعم التعاون للتأث�ي عىل 
المجتمع

والمعاي�ي السائدة وعمليات 
صنع القرار غ�ي الرسمية

دعم التعاون للتأث�ي 
عىل مؤسسات صنع 

والعمليات  القرار 
الرسمية  والسياسات 

وتنفيذها

بناء المعرفة الفردية 
والممارسات القيادية 

التحويلية للتأث�ي 
الجماعي

لمنظمات وشبكات 
ومنصات حقوق المرأة

العمل وعمليات التعلم 
والتواضل مع االأقران، وخاصة 

ف منظمات حقوق المرأة  ب�ي
ي 

ومنظمات المجتمع المد�ف
االأخرى

التواصل والتعاون وبناء 
ف مجموعة أوسع  االئتالفات ب�ي
من الجهات الفاعلة للنهوض 

بالمرأة

ي ذلك الرجال والشباب
بما �ف

المنارصة ومبادرات المساءلة مع 
ف وغ�ي  أصحاب السلطة الرسمي�ي

ف لدعم القيادة  ف الرئيسي�ي الرسمي�ي
التحويلية لحقوق المرأة

المزيد من منظمات حقوق المرأة 
سوف يكون لديها الموارد القدرات 

المؤسسية لممارسة وتطبيق القيادة 
ي مؤسساتها وبرامجها من 

التحويلية �ف
أجل النهوض بحقوق المرأة .

سيفهم عدد أك�ب من النساء والرجال 
ي منظمات حقوق المرأة 

ف �ف الناشط�ي
كاء منظمات المجتمع  ها من �ش وغ�ي
ون  ي ويتبادلون ويوثقون وين�ش

المد�ف
ات واالأدلة حول  عىل نطاق واسع الخ�ب
القيادة التحويلية لحقوق المرأة داخل 

منظماتهم ومجتمعاتهم المحلية

 يمكن بناء مهارات / قدرات القيادة 	 
ي االأفراد والمنظمات

التحويلية �ف
ي 	 

   هناك حاجة إىل التحول �ف
المواقف والوعي الفردي، والحصول 

عىل الموارد، والتأث�ي والسياسات، 
والهياكل العميقة / المعاي�ي 

االجتماعية
   السياق يحدد المزيج الصحيح من 	 

اتيجيات / النتائج االس�ت
  يمكن لتعزيز القدرة الفردية / 	 

المؤسسية أن يمنع استنساخ النظام 
ي المنظمات النسائية

االأبوي �ف
ي 	 

   تريد منظمات المجتمع المد�ف
اتيجيات لتعزيز  ي اس�ت

المشاركة �ف
القيادة التحويلية لحقوق المرأة

   التأث�ي عىل المعاي�ي االجتماعية 	 
ممكن

زيادة فهم وممارسة القيادة التحويلية 
داخل مجال نفوذ أوكسفام من أجل 

تحقيق الحقوق القتصادية والسياسية 
والجتماعية للمرأة

سوف تقوم قاعدة أوسع من 
الجهات الفاعلة بخلق البيئات 
االآمنة والتمكينية لمارسة قيادة 

تحويلية لحقوق المرأة.

زيادة المشاركة، العمل، والمسائلة 
امات المتعلقة بالمساواة  ف حول االل�ت
الجندرية وحقوق المرأة من جانب 

المؤسسات والجهات الفاعلة الرسمية

حقوق 
ساءلة ل

ضمن الم
م ت

ظ
ساءلة الجتماعية: المزيد من الن

ت الم
تعزيز مبادرا

حقوق المرأة
ض ب

حويلية للنهو
ي للقيادة الت م الماىل

المرأة وزيادة الدع

حقوق 
ي تعزز ال ت

�
حويلية ال

م وممارسة القيادة الت
طّببه زيادة فه

ست
ي 

م: ما الذ
سؤال التعل

سية والجتماعية للمرأة؟
سيا

صادية وال
القت
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اكات 1. الرسث
اكات تشكل عوامل  باالإضافة إىل السياق والقدرة الداخلية الخاصة بأوكسفام، إن ال�ش

ح التعاون مع منظمات  ي قدرة منظمة أوكسفام عىل تعزيز أهدافها. أوكسفام تق�ت
حاسمة �ف

ي دعم القيادة التحويلية 
ها من أصحاب المصلحة المؤثرين �ف ي المختلفة وغ�ي

المجتمع المد�ف
من أجل حقوق النساء، يحددها السياق وأي جوانب من حقوق النساء:

قليمية 	  اتيجي مع المنظمات الرئيسية عىل المستويات العالمية واالإ كاء التعلم الس�ت رسث
ي تدعم بنشاط  مقاربات المدى الطويل لتعزيز القيادة التحويلية 

والوطنية والمحلية ال�ت
من أجل حقوق النساء. ومن المرجح أن تتأّلف هذه من منظمات حقوق النساء ومنظمات 

ي معرفة المزيد وتعزيز وممارسة القيادة التحويلية 
ي ترغب �ف

ي االأخرى ال�ت
المجتمع المد�ف

من أجل حقوق النساء.

كاء تنمية القدرات - مع المنظمات 	  رسث
ي تنّفذ بنشاط  مقاربات 

الرئيسية ال�ت
لدعم تحاليل وقدرات القيادة 

التحويلية من أجل حقوق النساء. يمكن 
ا  كاء أن يقّدموا دعما مبا�ش لهؤالء ال�ش

أو يعملون بالتعاون مع المكاتب 
القطرية.

كاء - مع 	  المنارصة والتأث�ي عىل ال�ش
ي تستخدم 

المنظمات الرئيسية ال�ت
يجابية والجماعية للتأث�ي  القوة االإ

عىل العمليات والمؤسسات السياسية 

للعمل من أجل حقوق النساء. قد تتكّون هذه من مجموعة واسعة من المنظمات بما فيها 
ي لديها قدرة التأث�ي عىل 

ي والجهات الفاعلة ال�ت
منظمات حقوق النساء والمجتمع المد�ف

ف ونقابات التعليم/ المهن  السلطة )عىل سبيل المثال القطاع الخاص والزعماء الديني�ي
والجماعات السياسية(.

اتيجية من أجل الرصد والتقييم والمساءلة  ٢. بناء أجندة اس�ت
والتعلم

ي تراعي الجندر إىل الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم 
إن المقاربات النسوية  وتلك ال�ت

ي تهدف إىل تعزيز القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء، إما  
امج ال�ت هي االأنسب لل�ب

امج من هذا النوع تتعامل  اتيجية أو كهدف، ويرجع ذلك إىل حقيقة أن ال�ب باعتبارها اس�ت
ات معّقدة وذات مسارات غ�ي خطية متعلقة بالجندر والسلطة. تقّدم أسئلة  مع تغي�ي

ي تم إدراجها ضمن المجاالت أعاله 
الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم  النموذجية ال�ت

ي تحدث 
ات ال�ت نامج حول التغي�ي ي ال�ب

ات �ف احات حول كيفية تأط�ي التعلم والمؤ�ش اق�ت
ومساهمة أوكسفام فيها.

ات. ولكن مزيجا  من المنهجيات  ليست هناك طريقة واحدة لقياس هذه التغ�ي
كاء أوكسفام وأصحاب المصلحة من التواصل والتفاهم حول  المختلفة سيمكن موظفي و�ش

ي يتم احداثها من قبل الرجال والنساء االأفراد، ومنظمات حقوق 
ات ال�ت مدى تعقيد التغ�ي

ي والحكومات والجهات الفاعلة الرئيسية االأخرى. قد يشمل 
النساء ومنظمات المجتمع المد�ف

ي 
هذا، عىل سبيل المثال، استخدام االأدوات والمنهجيات مثل “التغي�ي االأك�ش أهمية”، ال�ت

تتبناها منظمة أوكسفام نوفيب لتقييم إدماج مسارها لتعميم مراعاة المنظور الجندري 
ي مخرجات عمل 

ي العمل للنظر �ف
والقيادة الجندرية، باالضافة إىل تكييف اطار الجندر �ف

المنظمات والشبكات وبناء الحركات.

ي 
�ف برنامج رفع صوتها  تقييم  "استخدم 

ات  التغ�ي ظهار  الإ متقاربة  مجموعة  نيبال 
والدعم  والثقة  القدرات  ي 

�ف الهائلة 
المستهدفة  القرى  شهدته  الذي  المجتمعي 

وع نشطا  ي لم يكن الم�ش
ال�ت مقارنة مع تلك 

ي غواتيماال 
نامج �ف ال�ب ي 

كاء �ف فيها. وأعد ال�ش
النساء  المساءلة حول  عن  تقارير رسمية 

المحلية،  وللسلطات  معهن  عملوا  ي 
اللوا�ت

كانوا  الذي  الشفافية  نوع  لنمذجة  كوسيلة 
." أنفسهم  به  يطالبون 

متطلبات رئيسية أخرى لتعزيز القيادة 
التحويلية من أجل حقوق النساء



نامج العالمي لمنظمة أوكسفام إطار ال�ب ٣7

٥
 Srilatha اء الرصد والتقييم النسوية مثل بناء عىل مساهمات من خ�ب

Batliwala و Alex Pittman، تستند مبادئ أوكسفام للرصد والتقييم 
ف عىل أساس الهوية  والمساءلة والتعلم النسوية عىل أساس أن التمي�ي
ي أي 

الجندرية هو مسألة هيكلية ومنهجيةـ وأن العدالة االجتماعية �ف
ي عالقات القوة. ولكن منظمة 

سياق ال يمكن أن تتحقق دون تغي�ي �ف
ي العمل الذي نقوم به معا، وهي 

كاء �ف أوكسفام تقر باستقاللية ال�ش
فمة بعالقة المساءلة المتبادلة . مل�ت

ونحن ندرك أن التقييمات والمعرفة هي سياسية، وأن عمليات التغي�ي 
، عىل  التحولية هي معقدة، وأن التغي�ي يتطلب وقتا واستثمارا. وبالتاىلي

ي الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم أن يدعم إنتاج 
نهج أوكسفام �ف

نوعا من المعرفة الذي هو ذات مغزى ومي� ومفيد الأولئك الذين لهم 
حق فيها، ويجب أن تتضمن:

التخطيط

دراسة العالقات الجندرية وعالقات القوة، لماذا هذه موجودة وكيف 	 
ف بعالقات القوة. نتاج المعرفة بطريقة تع�ت ، والسعي الإ تتغ�ي

ي ذلك االتفاق عىل استنتاجات 	 
ي التصميم واالدارة  بما �ف

كاء �ف اك ال�ش إ�ش
ي يتم انتاجها.

التقييم واستخدام االأدلة ال�ت

الأدوات

استخدام االأدوات واالأساليب التشاركية، وتشجيع المشاركة الواسعة، ال 	 
ي تحول دون المشاركة.

سيما عن طريق إزالة الحواجز ال�ت

مقاربة قائمة عىل الحقوق.	 

التأكد من أن عملية قياس وتقييم االأثر والتغي�ي تكون عادلة جندريا 	 
وقائمة عىل الحقوق.

ي والمواقف
الوعي الذا�ت

إن االأشخاص الذين يسّهلون العمليات التقييمية يجب أن تكون لديهم 	 
ي ذلك )ولكن ليس عىل 

ي وينبغي أن يمتلكون المهارات بما �ف
وعي ذا�ت

، واالستماع، وإجراء المقابالت،  سبيل الح�( القدرة عىل التيس�ي
والكتابة / التسجيل.

بناء الثقة والتفاهم يتطّلبان الوقت.	 

حة أصال 	  كن مرنا، قابال للتكيف واالستجابة للسياق الأن النتائج المق�ت
ات ذات الصلة قد يتم تنقيحها من قبل االأشخاص والمنظمات  والمؤ�ش

. عند االستجابة للتغي�ي

إن التغي�ي هو عملية ذات مسار غ�ي خطي ومعقد، مما يتطلب متابعة 	 
ورصد لالآثار السلبية وردود الفعل، والنتائج غ�ي المتوقعة.

ي 	 
ينبغي استخدام المنهجيات النوعية والكمية وكذلك االأساليب ال�ت

تقيم وزنا للمساهمات بدال من المطالبة بالعزو إىل المصادر.

ي عمليات الرصد 	 
تعزيز دعم القدرات التنظيمية لالنخراط الحقيقي �ف

والتقييم والمساءلة والتعلم النسوية.

مبادئ أوكسفام للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم النسوية
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احات. فأطر الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم االأك�ش وضوحا  ولكن هذه مجرد اق�ت

ي سيتم وضعها بأقرب شكل ممكن إىل 
ات، هي تلك ال�ت ي ذلك المؤ�ش

وذات الصلة، بما �ف
امج وأصحاب المصلحة ذوي  ي تسّهل ال�ب

نامج مع الجهات الفاعلة الرئيسية ال�ت مستوى ال�ب
الصلة. هذه ستكون متوائمة مع مبادئ أوكسفام للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم 

ي الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم 
ك �ف ي تشكل جزءا من نهج أوكسفام المش�ت

النسوية، ال�ت
.)CAMSA( والمساءلة االجتماعية

٣ . نظام للتعلم

ف التعلم  نامج العالمي لتمك�ي ي إطار ال�ب
ي تساهم �ف

امج ال�ت ح اتباع نهج واسع ع�ب ال�ب ويق�ت
امج القطرية: - ف ال�ب داخل وب�ي

امج القطرية الرئيسية 	  التصميم: يتم شحذ االأسئلة الناشئة للموائمة مع سياق ال�ب
ي ينبغي من الناحية 

نامجية المختارة، ال�ت كاء بشأن التدخالت ال�ب جنبا إىل جنب مع ال�ش
المثالية أن تتم عىل مدى ثالث سنوات عىل االأقل. ينبغي أن تشمل  هذه االتفاق عىل 

ة مبادرة  ات من أجل أن يتم تعّقبها عىل أساس مستمر طوال ف�ت خطوط االأساس والمؤ�ش
ي سيتم استخدامها اللتقاط وفهم الدروس 

نامج، وعىل االجراءات التعلمية العملية ال�ت ال�ب
وتوليد المعرفة الجديدة.

كاء والمستفيدين 	  نامج لل�ش ي إطار ال�ب
ية: يتم خلق فرص محددة �ف المساحات التفك�ي

ي واقع، وغرض ومبادئ القيادة التحويلية من أجل 
منهم، حسب االقتضاء، للتفك�ي �ف

حقوق النساء.  قد تتكون هذه من فرص لتبادل القصص وورش عمل الكتابة وسائل أخرى 
ات المطلوبة، وكيف قد تحدث هذه أو ال تحدث. لمعالجة التغي�ي

أوقات التعلم: سيكون لديهم عىل االأقل فرصتان سنويا، عىل مدى ثالث سنوات، لالجتماع 	 
ي 

ات ال�ت ي التغي�ي
والقيام بمراجعة عمل “ قبل وبعد”. والغرض من ذلك هو التفك�ي �ف

نامج  ي ال�ب
ي قد يكون مطلوبة �ف

ات ال�ت يمكن أن تحدث، ولماذا هي تحدث، وما هي التغي�ي
كاء لتسهيل عملية التعلم الخاصة بهم، فضال عن عملية  نفسه. وينبغي توف�ي الموارد  لل�ش

ف منظمة أوكسفام والجهات الفاعلة المحتملة االأخرى ذات الصلة  ك بينهم وب�ي الفهم المش�ت
ي االأخرى، واالأحزاب السياسية أو المؤسسات(.

ي المجتمع المد�ف
)أي الجهات الفاعلة �ف

فهم المغزى: سوف يتم إدراج التقييم الرسمي، وتقييم العمليات، وفرص غ�ي رسمية لفهم 	 
كاء وأبعد  ف ال�ش ة ومشاركتها ب�ي امج، لضمان أن يتم تعّلم الصورة الكب�ي ي سياق ال�ب

المغزى �ف

ي تمتد ع�ب 
كاء. وسوف تركز هذه عىل أسئلة التعلم الرئيسية، عىل سبيل المثال، ال�ت من ال�ش

نامج العالمي العام. ي تنفيذ إطار ال�ب
ي تسهم �ف

نامجية ال�ت المبادرات ال�ب

نظام التعلم : عىل نظام التعلم حول القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء 	 
قليمية والعالمية للتأكد من أن التعلم  ضمان تقديم الدعم الأماكن التعلم والبحوث االإ
كائنا  سوف  والممارسة حول القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء لدى أوكسفام و�ش

ينضجان ويتطوران بشكل جماعي بحيث يصبح أك�ب من مجموع االأجزاء.

اضات والمخاطر 4. الف�ت
كائها لتعزيز القيادة التحويلية من أجل حقوق  فم أوكسفام تقديم الدعم الفعال ل�ش تل�ت

ي تعزيز القدرات 
يك قوي للتعلم واستمرارها �ف ي ذلك من خالل عملها ك�ش

النساء، بما �ف
والقيادة  والثقافة التنظيمية لدى موظفيها من أجل النهوض بحقوق النساء. بغية تحويل 
ف الممارسات الخاصة بها بالنسبة  كلماتها إىل أفعال،  ستعمل منظمة أوكسفام عىل تحس�ي
كائها. من خالل برامجها ع�ب  للقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء جنبا إىل جنب مع �ش

السنوات الهادفة لتعزيز المنظمات العادلة جندريا، والقيادة التحويلية من أجل حقوق 
ف أنظمتها الخاصة وتوجيه الموارد نحو  النساء وقيادة النساء، أدركت أوكسفام أهمية تحس�ي

التعلم بشكل أك�ش منهجية وذات صلة. من خالل هذا التعلم، تهدف منظمة أوكسفام 
ي قاعدة المعرفة العالمية بشأن العدالة الجندرية، وما يلزم لتحقيق والحفاظ 

للمساهمة �ف
عىل حقوق النساء.

نامج العالمي عىل مستوى  اضات االأساسية وراء إطار ال�ب تكمن العديد من االف�ت
الدعم التنظيمي من قبل مكاتب اوكسفام “لبناء القيادة التحويلية من أجل حقوق 

ض أن: النساء. نحن نف�ت

، والقدرات التنظيمية 	  ف ف دعم من االأنظمة، والموظف�ي ايدة لتأم�ي ف تبذل أوكسفام جهودا م�ت
لالأعمال الجندرية القائمة بذاتها وتلك االأساسية.

ي 	 
امج ال�ت ي تصور وتخطيط ال�ب

كاء منخرطون بشكل كاف �ف موظفو المكاتب القطرية وال�ش
تهدف إىل القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء.

ي 	 
ي قدما �ف

اتيجية الالزمة للمىصف وسيواصل الموظفون تطوير المهارات العملية واالس�ت
كاء  جدول أعمال القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء داخليا باالضافة إىل دعم ال�ش

ي هذا المجال.
ف �ف الخارج�ي
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ك والتفك�ي 	  كاء لالتفاق عىل مجاالت التعلم المش�ت وسيعمل الموظفون بالتعاون مع ال�ش

ي عمليات ومخارج القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء.
�ف

ي بسبب:
ض أن التغي�ي سيأ�ت نحن أيضا نف�ت

ف وإقصاء 	  تحدي عالقات القوة غ�ي المتكافئة جندريا باعتبارها السبب الجذري للتمي�ي
ي حياتهن.

ي تؤثر �ف
النساء من اتخاذ القرارات ال�ت

ي تقوي: الوعي والقدرات والقواعد والسياسات والمعاي�ي والممارسات 	 
القيادة ال�ت

ف حقوق النساء. االجتماعية النسوية، والموارد الالزمة لتحس�ي

ي تعمل من خالل تحالفات واسعة ومتنوعة.	 
منظمات نسوية ونسائية أقوى وأك�ش استدامة وال�ت

ي بيئة تمكينية النجاح للقيادة التحويلية من أجل حقوق النساء.	 
ي تب�ف

المنظمات الرئيسية ال�ت

ي مختلف 	 
ي تعزز القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء �ف

اتيجيات ال�ت دمج االس�ت
ي تعمل أوكسفام فيها.

القطاعات ال�ت

المخاطر:

كاء قد ال يشعرون بالثقة لمواءمة القيم النسوية مع الممارسة عند العمل	  ف وال�ش الموظف�ي

ي 	 
ي وممارسة قيم نسوية مع النظراء �ف

كاء قد ال يشعرون باالرتياح لتب�ف الموظفون وال�ش
مجتمعهم.

ي تحدي االشكال االأبوية للقيادة، وعالقات القوة 	 
المنظمات الرئيسية ليست مهتمة �ف

والثقافة التنظيمية.

ردود فعل عنيفة من قبل المنظمات المحلية أو الحكومات ضد النساء والرجال بسبب 	 
تأييدهم لحقوق النساء )مما يؤدي، عىل سبيل المثال، إىل مزيد من العنف ضد النساء(.

نسان  تواجه المزيد من 	  سالمة وأمن  الناشطات والقائدات والمدافعات عن حقوق االإ
امج. ي هذه ال�ب

التهديد بسبب المشاركة �ف

 	. ي االأجل يمنعان إمكانية التغي�ي التحوىلي التمويل وتخطيط المشاريع قص�ي

ي تحول دون التعلم 	 
ي التوثيق التنظيمي وإدارة المعرفة تصبح من العقبات ال�ت

خلل �ف
بشكل فعال من والتثبت من تأث�ي عمل القيادة التحويلية من أجل حقوق النساء لدينا.

بعض العنارص، ولكن ليس كل طموحات برنامج القيادة التحويلية من أجل حقوق 	 
قليمية والعالمية(،  النساء لدينا، يتم تمويلها خارجيا )عىل المستويات القطرية واالإ
ي ايالء االأولوية للتعلم والتبادل حيث يجب أن تدرج 

ي أنه هناك صعوبة �ف
وهذا يع�ف

امج . انية لل�ب ف ي الم�ي
هذه �ف
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ي هدف تغي�ي
ي هو مجال عمل ذات أولوية لمنظمة  الهدف التغي�ي

ي الخطة 
ية �ف أوكسفام. هناك ستة أهداف تغي�ي

ة 3102-9102 لدى أوكسفام: اتيجية لف�ت االس�ت

ي أن يستمع إليه1. 
الحق �ف

النهوض بالعدالة الجندرية2. 
ي الحارصف والمستقبل٣. 

إنقاذ االأرواح، �ف
الغذاء المستدام٤. 
التقاسم العادل للموارد الطبيعية٥. 
التمويل من أجل التنمية والخدمات االأساسية العالمية.٦. 

/الأرسي ىلي ف العنف الم�ف
ي االأ� والعالقات 

ىلي هو العنف الذي يحدث �ف
ف العنف الم�ف

ر الذي يلحق باالأطفال من جراء  الحميمة. وهذا يشمل ال�ف
. بعض التعاريف أيضا تشمل أي نوع  ىلي

ف مشاهدة العنف الم�ف
ي إطار االأ�ة، عىل سبيل المثال 

من أنواع العنف الذي يحدث �ف
“العقاب” العميف لالأطفال واالإساءة الأفراد االأ�ة االأك�ب سنا.

ف التمك�ي
ف هو عملية السيطرة عىل الذات، عىل  التمك�ي
ي تعطي القوة.

يديولوجية، وعىل الموارد ال�ت االإ

الجندر
ي تنسبها 

يش�ي الجندر إىل الخصائص واالأدوار ال�ت
. الجندر ليس شيئا  المجتمعات للنساء والرجال عىل التواىلي

“طبيعيا” - هو مفهوم تبنيه المجتمعات.

ف الجندري التمي�ي
ف عىل أساس الفروق  ف الجندري هو تمي�ي التمي�ي

الجندرية. االأمثلة عىل ذلك: تميل النساء إىل الحصول 
ي الرجال 

عىل أجور أقل من الرجال. بعض الجيوش تستث�ف
ف من الخدمة. المثلي�ي

المساواة الجندرية
المساواة الجندرية هي الوضع الذي يتمتع الرجل والنساء 

فيه بنفس المكانة. لديهم ظروف ومسؤوليات وفرص 
نسانية الكاملة  متساوية لتحقيق حقوقهم وامكاناتهم االإ
والمحتملة؛ ويمكنهم االستفادة عىل قدم المساواة من 

النتائج.

النصاف الجندري
ي المعاملة مع النساء والرجال وفقا 

نصاف �ف هو االإ
الحتياجات كل منها.

العدالة الجندرية
ف  العدالة الجندرية هي المساواة التامة واالنصاف التام ب�ي

ي جميع مجاالت الحياة.
النساء والرجل �ف

تعميم مراعاة المنظور الجندري
اتيجية  اس�ت هو  الجندري  المنظور  مراعاة  تعميم 
امج  ال�ب ي 

�ف الجندرية  المساواة  تحقيق  إىل  تهدف 
العدالة  ليس  هو  االأساسي  هدفها  ي 

ال�ت والمنظمات 
الجندرية.

المعاي�ي الجندرية
المعاي�ي الجندرية تش�ي إىل السلوكيات واالأدوار والقدرات 
ي تتوقعها المجتمعات من النساء والرجال عىل أساس 

ال�ت
الهويات الجندرية لكل منهما.

العالقات الجندرية
ي تفرض ثقافة أو 

العالقات الجندرية هي الطرق ال�ت
مجتمع حقوق وأدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال 

بالنسبة لبعضها البعض.

الأدوار الجندرية
ي يتوقعها المجتمع من 

االدوار الجندرية هي االأدوار ال�ت
. تختلف هذه االأدوار باختالف  النساء والرجال عىل التواىلي

ة ) ‘تقاطعية’(، وح�ت داخل المجتمع. عوامل كث�ي

العنف عىل أساس الجندر
هو استخدام القوة لفرض المعاي�ي الجندرية.

الممارسة التقليدية الضارة
ي 

ي طريقة التفك�ي أو الت�ف ال�ت
هي ممارسة متجذرة �ف

ي يمكن أن ت�ف بصحة ورفاه 
، وال�ت ي

ورثناها عن الما�ف
ناث والزواج  االأشخاص. عىل سبيل المثال، ختان االإ

ي سن المراهقة هي التقاليد الضارة.
الق�ي للفتيات �ف

تقاطعية
ف االأبعاد  التقاطعية هي منهجية لدراسة العالقات ب�ي

المتعددة للعالقات االجتماعية وهوية الشعوب. تذهب 

املعجم
تعريفات من مصادر مختلفة لأوكسفام
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التقاطعية إىل أن أنواع مختلفة من القمع - مثل العن�ية 
ف - ال تعمل  ف عىل أساس الجندر ورهاب المثلي�ي والتمي�ي

نشاء  ابط، الإ بشكل مستقل عن بعضها البعض، ولكنها ت�ت
. ف “تقاطعية” من أشكال متعددة من التمي�ي

المجتمع الأبوي
ي تمأسس سلطة الذكور 

لهياكل والممارسات المجتمعية ال�ت
عىل النساء واالأطفال.

القوة
ويمكن تعريف القوة بأنها القدرة عىل أداء عمل فعال أو 

قناع”(؛ سلطة؛ نفوذ. ي “قوة االإ
هي قدرة محددة )كما �ف

تحليل القوة
ي عمل المنارصة، “تحليل القوة” يتناول أنواع ومستويات 

�ف
ي حالة معية. )يتم 

ي تلعب دورا �ف
القوة المختلفة ال�ت

ي مجال 
ي �ف

استخدام تحليل القوة أيضا كمصطلح ف�ف
االإحصاء، مع مع�ف مختلف.(

عالقات القوة
مفهوم يتعامل مع كيف تقوم الجماعات المختلفة 

بالتفاعل مع والسيطرة عىل المجموعات االأخرى.

النهج القائم عىل الحقوق
ي العمل تقوم عىل 

النهج القائم عىل الحقوق هو طريقة �ف
فكرة أن جميع الب�ش هم ذات قيمة متساوية ولديهم حقوقا 

ي جميع االأوقات. ويهدف النهج هذا 
ال بد من التمسك بها �ف

إىل ضمان أن الناس يمكنهم المطالبة بحقوقهم مع الجهات 
المسؤولة. الجهات المكلفة بالواجبات هي الجهات المسؤولة 

عن حماية حقوق االآخرين مثل الحكومات.

جنس
ف الرجال  يش�ي الجنس إىل االختالفات البيولوجية ب�ي

ي الجنس، أي التكوين البيولوجي  والنساء واالأشخاص ثنائ�ي
ي عند الوالدة.

والجسدي والجي�ف

التوجه الجنسي
. عىل  ف أو أك�ش هو انجذاب شخص ما إىل جندر مع�ي

سبيل المثال، فإن الشخص الذي ينجذب بشكل ح�ي 
ي 

لالأشخاص من الجندر االآخر هو مغاير جنسيا. النساء اللوا�ت
ينجذبن بشكل ح�ي إىل النساء هن مثليات. شخص مزدوج 
الميل الجنسي يمكن أن ينجذب إىل شخص من نفس الجندر 

أو أي شخص من جندر مختلف؛ ال ينجذب االأشخاص 
الالجنسيون جنسيا إىل أشخاص آخرين عىل االإطالق.

المسؤولية الجتماعية
ويمكن تعريف المساءلة االجتماعية عىل أنها نهج نحو بناء 

ي تعتمد عىل المشاركة المدنية حيث يشارك 
المساءلة ال�ت

ي بشكل 
المواطنون العاديون و / أو منظمات المجتمع المد�ف

ف والضغط عىل  ي مساءلة المسؤول�ي
مبا�ش أو غ�ي مبا�ش �ف

اماتهم لتقديم خدمات  ف الدولة أو القطاع الخاص للوفاء بال�ت
ي سياق القيادة التحويلية من أجل حقوق 

عالية الجودة. و�ف
النساء، تطبق المساءلة االجتماعية عىل جميع المستويات - 

اع  ف ، والمساحات االآمنة لل�ف ي
من المستوى الفردي )التفك�ي الذا�ت

. والتحدي، والتعلم(، إىل المستوى المجتمعي والمؤسسي

جتماعية العدالة الإ
ف الفرد  والعدالة االجتماعية هي العالقة العادلة ب�ي

وة وفرص النشاط  والمجتمع. ويقاس ذلك بتوزيع ال�ش
الشخىصي واالمتيازات االجتماعية.

نظرية التغي�ي
ي لكيفية حدوث التغي�ي  ي أو كتا�ب

ح مر�أ نظرية التغي�ي هي �ش
ف )أي المجتمع أو الدولة( وفيما يتعلق  ي أي سياق مع�ي

�ف
وع أو برنامج(. إن نظرية التغي�ي توضح  ف )م�ش بتدخل مع�ي

. ي تكمن وراء أفكارنا حول كيفية حدوث التغي�ي
اضات ال�ت االف�ت

التحول / التغي�ي التحوىلي
ي عمل 

التحول هو تغي�ي أساسي دائم. ويش�ي التحول �ف
العدالة الجندرية لدى أوكسفام إىل التغي�ي الجوهري 

ي هياكل وثقافات المجتمعات - وهو تغي�ي منهجي 
�ف

ي 
ومستدام يتحدى الهياكل والثقافة والمؤسسات ال�ت

ي الوضع القائم.
تحافظ عىل عدم المساواة والظلم �ف

القيادة النسوية التحويلية
تش�ي القيادة النسوية التحويلية إىل االأشخاص ذوي 

المنظور النسوي ورؤية نسوية للعدالة االجتماعية والذين 
يتحولون بشكل فردي وجماعي إىل استخدام قوتهم 
ي هياكل وعمليات غ�ي قمعية 

ومواردهم ومهاراتهم �ف
وشاملة. ويسعى القادة النسويون التحويليون إىل حشد 

االخرين - وخاصة النساء – للعمل عىل جدول أعمال 
ي واالقتصادي والسياسي 

ك للتحول االجتماعي والثقا�ف مش�ت
نسان للجميع( من أجل المساواة وإعمال حقوق االإ

عنف
العنف هو االستخدام المتعمد للقوة أو السلطة – 

المهدد بها أو الفعلية - ضد نفسه أو شخص آخر أو ضد 
جماعة. ويؤدي العنف إما إىل حدوث إصابات أو موت أو 

أذى نفسي أو سوء تنمية أو حرمان.

العنف ضد النساء والفتيات
العنف ضد النساء هو العنف الجندري الذي يستهدف 

النساء والفتيات.

منظمات حقوق النساء
ف وتعمل بنشاط عىل معالجة  تع�ف بحقوق النساءوتع�ت

عدم المساواة الجندرية من أجل تحقيق العدالة 
الجندرية وحقوق النساء. ال تعمل منظمة حقوق 

النساء”ققط” عىل قضايا النساء.
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ان عدم المساواة الجندرية هي الشكل االأك�ش خطورة وانتشارا 1 
ي العالم؛ فهي ظاهرة شبه عالمية ع�ب الثقافات 

ف �ف من التمي�ي
والبلدان. وهي المحرك الرئيسي للفقرلدى النساء والفتيات 

عىل مستوى العالم، وتمثل إنكارا أساسيا لحقوق النساء. 
ولكنه يتم أيضا التعب�ي عن عدم المساواة الجندرية من خالل 

ي تحّدد أو تقّيد الفرص لدى للرجال، 
االأعراف االجتماعية ال�ت

ي أسوأ االأحوال إىل تغذية ال�اعات. عندما 
وهذا ما قد يؤدي �ف

يتعلق االأمر بعدم المساواة الجندرية، فإن الجميع يخ�. 
مة بعمق بالعمل عىل  ف ولذلك، فإن منظمة أوكسفام مل�ت

ي كل ما نقوم به باعتبار هذا جزءا 
احقاق العدالة الجندرية �ف

نهاء الفقر - ونحن نعلم أننا بحاجة إىل  أساسيا من مقاربتنا الإ
العمل عىل قدم المساواة مع النساء و مع الرجال من أجل 

القيام بذلك. ومع ذلك،  فإن عملنا عىل القياة التحويلية من 
ورة إحراز تقّدم تحديدا فيما يتعّلق  أجل حقوق النساءيقّر ب�ف

بحقوق النساء. ذلك أننا نعلم أن تصحيح الخلل الجندري، 
وهو ظاهرة تاريخية ذات جذور عميقة، يتطلب تدخالت مركزة 

ودعما بالموارد الالزمة لتحقيق أهدافها.

2   http://www.genderatwork.org :انظر

٣   https://sumus.oxfam.org/node/42280 :انظر

٤ https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/ :انظر
files/file_attachments/transformative-leadership-

  womens-rights-oxfam-guide.pdf

٥  Smyth, Ines )November 2015(  Transformative :انظر
 Leadership for Women’s Rights: Lessons and

 recommendations from Oxfam experiences  and
 Wakefield, S. )2017(  Transformative and Feminist

 Leadership for Women’s Rights , for Oxfam
America https://sumus.oxfam.org/transformative-

leadership-womens-rights-group/documents/
tlwr-oxfams-lessons-ines-smyth , and https://

www.oxfamamerica.org/static/media/files/

Transformative_and_Feminist_Leadership_for_
  Womens_Rights_1.24.17.pdf

٦  https://www.oxfam.ca/our-work/publications/ :انظر
  power-of-gender-just-organizations

٧  Wakefield, S. )2017(  Transformative and :انظر
 Feminist Leadership for Women‘s Rights , for

Oxfam America https://www.oxfamamerica.org/
static/media/files/Transformative_and_Feminist_

  Leadership_for_Womens_Rights_1.24.17.pdf

٨ https://sumus.oxfam.org/transformative- :انظر
leadership-womens-rights-group/documents/tlwr-

  oxfams-lessons-ines-smyth

٩   http://raisinghervoice.ning.com :انظر

10  Batliwala, Srilatha )2011( Changing Their :انظر
 World: Concepts and Practices of Women’s

 Movements , AWID

11  Coomaraswarmy, Radhika )2015(  Preventing :انظر
 Conflict. Transforming Justice. Securing Peace.  Global
 Study on the Implementation of UN Security Council

 Resolution 1325

12  Tripp, Aili Mari )2013(  Women and Politics in :انظر
 Africa Today  in Democracy in Africa

1٣  The White House Project )2013( Benchmarking :انظر
 Women’s Leadership

1٤  Christopher F. Karpowitz, Tali Mendelberg & :انظر
 Lauren Mattioli )January 2015( Why women’s numbers
 elevate women’s influence, and when they do not: rules,

 norms, and authority in political discussion in Politics
 Groups and Identities

1٥  UN Women. )July 2015( Addis Ababa Action Plan :انظر
 on Transformative Financing for Gender Equality and

 Women’s Empowerment

1٦  Jean Lau Chin,  Bernice Lott,  Joy Rice. Women and :انظر
 Leadership: Transforming Visions and Diverse Voices

1٧  Oxfam Canada )2012(. This is What Gender Just :انظر
 Organizations Look Like

1٨   Smyth, Ines )November 2015( Transformative :انظر
 Leadership for Women’s Rights: Lessons and

 recommendations from Oxfam experiences and
 Wakefield, S. )forthcoming( Transformative and Feminist

Leadership for Women’s Rights , for Oxfam America

1٩  Keystone )2014(. Oxfam Partnership Survey :انظر

20 Keystone Partnership Survey 2014 :المرجع نفسه

ابطة للتصنيفات االجتماعية مثل العرق،  21 أي الطبيعة الم�ت
ف أو مجموعة  والطبقة، والجنس كما تنطبق عىل فرد مع�ي

ابطة من  ي تؤدي إىل ظهور أنظمة متداخلة وم�ت
معينة، ال�ت

ف أو الحرمان. انظر المعجم التمي�ي

22 Oxfam International Strategic Plan 2014-2019 :انظر

2٣  Wakefield, S and D. Koerppen. Feminist :انظر
 Principles Applied to Program Monitoring, Evaluation,
 Accountability and Learning  )2016(, Oxfam Practice

 Paper; OI Feminist Principles agreed in Gender and
Feminist MEAL Learning Event )June 2013( in Boston

2٤  Oxfam Australia  Gender Justice Result 2.1 TLWR :انظر
MEL Framework, FINAL

وينبغي أن يحدد ذلك دائما من قبل النساء أنفسهن، ٥2 
ولكن يمكن أن تشمل المعرفة والمهارات والثقة والنفوذ 

. التأث�ي ومستويات 

مالحظات

http://www.genderatwork.org%20%0D
http://www.genderatwork.org/
%20https://sumus.oxfam.org/node/42280%0D
https://sumus.oxfam.org/node/42280
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/transformative-leadership-womens-rights-oxfam-guide.pdf%0D
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/transformative-leadership-womens-rights-oxfam-guide.pdf
https://sumus.oxfam.org/transformative-leadership-womens-rights-group/documents/tlwr-oxfams-lessons-ines-smyth
https://www.oxfam.ca/our-work/publications/power-of-gender-just-organizations
https://www.oxfamamerica.org/static/media/files/Transformative_and_Feminist_Leadership_for_Womens_Rights_1.24.17.pdf
https://sumus.oxfam.org/transformative-leadership-womens-rights-group/documents/tlwr-oxfams-lessons-ines-smyth
http://raisinghervoice.ning.com
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2٦ Oxfam Strategic Plan 2014-2019 :انظر

2٧  Oxfam Australia  Gender Justice Result 2.1 TLWR :انظر
 MEAL Framework, FINAL

ي السياقات حيث الجماعات المسلحة / المتشددة هي جزء  2٨
�ف

متكامل ومقبول من عمليات صنع القرار الرسمية مثال، تلعب 
ي الطريقة 

وعا �ف الجهات الفاعلة غ�ي الحكومية دورا قويا وم�ش
ي تصاغ بها السياسات، ويوفر بها االأمن وتجمع من خاللها 

ال�ت
ي 

ها الخدمات. لذا يحتاج تحليلنا للقوة �ف ائب وتقّدم ع�ب ال�ف
سياق القيادة التحويلية من أجل حقوق النساءاليجاد سبل 

اف والتعامل بشكل آمن وفعال مع هذه  مناسبة للسياق لالع�ت
ي نفس الوقت الذي نسعى فيه 

الجهات الفاعلة الرئيسية �ف
لتحقيق رؤية طويلة االأجل خول كيفية تغي�ي هذه العالقة عىل 

ي خط متواز مع العمل عىل تعزيز قدرات الدولة.
مر الزمن �ف

2٩  Wakefield, S. )forthcoming(  Transformative and :انظر
 Feminist Leadership for Women’s Rights , for Oxfam

America

٣0  Oxfam Australia  Gender Justice Result 2.1 TLWR :انظر
 MEL Framework, FINAL

٣1  Preventing Conflict, Transforming Justice, :انظر
 Securing the Peace. UN Security Council High Level

Review of Resolution 1325

٣2  Oxfam Australia  Gender Justice Result 2.1 TLWR :انظر 
 MEL Framework, FINAL

٣٣  Oxfam‘s Right to be Heard Framework; :انظر 
 National Influencing Guidelines; Gender and Social

 Accountability: Ensuring Women‘s Inclusion in
 Citizen-led Programming related to Extractives

 Industries, and Increasing women‘s influence on
 decision making, and Gender Responsive Budgeting

 in development, OGB 2016

٣٤  Oxfam Australia  Gender Justice Result 2.1 TLWR :انظر
 MEAL Framework, FINAL

٣٥  OGB‘s multi-country ’My Rights, My Voice,‘ ’Within
 and Without the State‘, and ACCRA, OGB‘s flagship

 climate resilience programs, have all invested in
 gender reviews )around GBP£5,000 each(. In HECA,

 this is taking the form of an Oxfam International
 ’light-touch gender review‘ of the region‘s

 governance program as part of a wider gender and
governance learning initiative 2016



صورة الغالف
 ، ي ي أمريكيا الالتينية والكاري�ب

سبتم�ب 26: يوم إلغاء تجريم االإجهاض �ف
ي الحملة. 

ف �ف ي نيكاراغوا، صور للمشارك�ي
الحقوق القانونية للنساء �ف

/ أوكسفام الصورة لـ: تينكا داهسي
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