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األداة :التعلم الرقمي
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األداة :حافز لتشجيع الرجال عىل امل ُشاركة يف تعلّم وتعليم الكبار
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األداة :اللغة املراعية للنوع االجتامعي
األداة :استبقاء امل ُدربني واملدربات وتأهيلهم/تأهيلهن
األداة :استخدام تكنولوجيات جديدة ،وما يتبع ذلك من تأثريات عىل املدربني واملدربات
الوحدة رقم (  – ) 5التأييد وامل ُنارصة
التحديات التي تتناولها هذه الوحدة
األداة :التأييد وامل ُنارصة يبدآن من الداخل
األداة :استخدام السياسات بصورة ف ّعالة
األداة :النوع االجتامعي يف العالقات العامة
األداة :أقوياء وقويات م ًعا (رشاكات أصحاب وصاحبات املصلحة)
ِ
عملك باستخدام مجموعة األدوات
راقب وق ّيم عملك/راقبي وق ّيمي
إقرارات
كتابات
ختم النرش
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متهيد

« »DVV Internationalهو معهد التعاون الدويل الخاص بالجمعية األملانية لتعليم الكبار
ُ .)Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVVيثل  DVVمصالح ما يقارب  920مرك ًزا من
مراكز تعليم الكبار ( )Volkshochschulenوجمعياتها وهو أكرب مسدي للخدمات يف مجال التعليم
امل ُستمر يف أملانيا .بصفته املؤسسة املهنية الرائدة يف مجال تعليم الكبار والتعاون اإلمنايئ؛ فإن معهد
 DVV Internationalيكرس نفسه لدعم التعليم املستمر مدى الحياة منذ  50عا ًما .يقوم معهد DVV
 - Internationalبالتعاون مع الجمعيات القومية ،واإلقليمية ،والعاملية ،املعنية بـتعلّم وتعليم الكبار
( -)ALEبأنشطة استقطاب الدعم والتأييد لحق اإلنسان يف التعلم وحقه يف الحصول عىل التعليم مدى
الحياة .وبذلك فإن  DVV Internationalيشارك يف تحقيق أهداف األمم امل ُتحدة للتنمية املستدامة
وجدول األعامل العاملي للتعليم (التعليم  )2030واملؤمتر الدويل لتعليم الكبار ( )CONFINTEAالذي
ت ُنظمه اليونسكو.
يساعد معهد  DVV Internationalالجمهور والرشكاء التعاونيني يف مجاالت تبادل املعلومات كام يساعد
عىل التفاعل بني العلامء والعاملات ،وامل ُديرين واملديرات ،واملُراقبني واملراقبات ،وامل ُساعدين واملساعدات،
والجامعات عىل الصعيد اإلجتامعي يف ميدان املساواة بني الجنسني ،أو التنفيذ الذي يراعي مسألة النوع
االجتامعي  ،سواء كان ذلك عىل املستوى الكيل (السياسات ،االسرتاتيجيات ،القواعد ،واملعايري ومتويلها)،
أو عىل املستوى املتوسط (املعاهد وقدراتها ،وتدريب األفراد) ،أو عىل املستوى الجزيئ للخدمة (تقديم
الخدمة للفئة املستهدفة ) .إن معهد  DVV Internationalيهتم بتضمني املبادئ والقيم الجنسانية
(املتعلقة بالنوع االجتامعي) يف تدخالته ،كام هو ُمحدد يف اسرتاتيجيته امل ُتبعة .وقد صيغت االسرتاتيجية
الجنسانية الخاصة مبعهد  DVV Internationalيف عام  2010من ِقبل املقر الرئييس للمعهد .وهي وثيقة
موجزة و واضحة تتكون من بيانٍ عام وبعض تعريفات املفاهيم التي يتبناها املفهوم الجنساين (مفهوم
النوع االجتامعي) ويرافق االسرتاتيجية استبيان يتضمن سلسلة من األسئلة التي يجيب عنها كل من الرشكاء
واملكاتب القُطرية ملعهد  DVV Internationalبصورة طوعية .تجدر اإلشارة إىل أن عملنا يستهدف املرأة
يف املقام األول .ففي واقع األمر  80%من األفراد امل ُنتفعني من تدخلنا عىل كافة املستويات ويف أغلب
األوقات ،هن من النساء .ويف أغلب األوقات يك ّن نسا ًء مل تتح لهم فرصة التعلم عىل اإلطالق ،وهن يتحملن
املسؤولية الشخصية وامل ُسائلة أثناء التعلم عالو ًة عىل تلبية االحتياجات العائلية واالجتامعية األساسية.
املشاكل األساسية للتعلٌم والتعليم بالنسبة للنساء الراشدات هي مشاكل تدعو إىل االنتباه والقلق ،ويتوجب
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علينا فهمها لنتمكن من معالجتها بشكلٍ أفضل .بعبارة أخرى؛ فإنه من غري الكايف أن ن ّدعي أننا نقدم
خدمات للنساء فحسب؛ بل يتوجب علينا فهم تلك املشاكل لنتمكن من التعامل معها كام يجب .فمن
املهم أن نتفهم البيئة التي تتعلم فيها تلك النساء (يف امليدانني الخاص والعام) ،كام يتوجب علينا أن نتفهم
عالقاتهن بالرجال ،ومعرفة أوجه الصعوبة التي تواجهها تلك النساء؛ وذلك من خالل منحهن من ًربا يعربن من
خالله عن آرائهن لتصبح عملية التعلم عملية سلسة و ُمجزية .وال شك أن تلك املشاكل التي تواجهها النساء
تدخل ضمنها العالقة االجتامعية ،والتفرقة بني الرجال والنساء يف سياقات ُمحددة ،وبالتايل فإن التعامل
مع املسائل املتعلقة بالنوع االجتامعي تتضمن التدقيق يف تلك العالقات االجتامعية املتداخلة بني الرجال
والنساء .عالوة عىل ذلك ،ومبا أن االسرتاتيجية سالفة الذكر قد تم صياغتها منذ  10سنوات ومبا أن قضايا
املساواة بني الجنسني قد تطورت بشكلٍ ملحوظ عىل مدار العقد املايض يف امليدانني الخاص والعام؛ فإننا
رأينا أنه من املهم تطوير مامرساتنا ومبادئنا لتتامىش مع تطور تلك القضايا.
نود من خالل مجموعة األدوات هذه أن نستعرض البعض من أفضل املامرسات املستخدمة يف ميدان
القضايا الجنسانية واملطبقة عىل تعلّم وتعليم الكباريف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا خاصة فيام
يتعلق مبجاالت معالجة أدوار الجنسني ،وتعزيز دور املرأة يف عملية صناعة القرار وتعزيز املشاركة يف
إجراءات التعلم (آخذين يف االعتبار التوازن بني الحياة العملية والحياة الشخصية) مع التأكيد عىل وجود
بيئة تعلم آمنة .كام أردنا أيضً ا تقديم أدوات وحلول عملية ،وفعالة ،و ُمبتكرة من أجل أصحاب املصلحة يف
مجال تعلّم وتعليم الكبار (صناع· صانعات السياسات ،والوكاالت املنفذة  -الجمهور ،واملامرسني واملامرسات،
واملجتمع املدين ،واألفراد) لتكون برامج التصميم والتنفيذ يف مجال تعلّم وتعليم الكبار مراعية للنوع
االجتامعي وشاملة لكافة أعضاء املجتمع .فهذا العمل الذي تدور حوله هذه املجموعة من األدوات سيجعل
مراجعة االسرتاتيجية الجنسانية الخاصة مبعهد  DVV Internationalأم ًرا ممك ًنا؛ وذلك من خالل تقديم
التوصيات الالزمة .تهدف تلك املراجعة يف نهاية األمر إىل دعم املساواة بني الجنسني من منظور مؤسيس
(معهد  DVV Internationalوكافة أصحاب املصلحة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار) وكذلك من منظور
توفري الخدمات (حشد واستبقاء املشاركني واملشاركات من خالل تأسيس بيئة آمنة وداعمة للنساء والرجال
ووضع أهداف تعلم تناسب الحياة العملية ،إلخ.).
أمتنى لكم قراءة ممتعة ،واستخدا ًما ُمثم ًرا ملجموعة األدوات!

مع فائق التقدير،

دنيا بن ميلود ،املديرة اإلقليمية ملنطقة شامل أفريقياDVV International ،
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نظرة رسيعة عىل مجموعة األدوات
مجموعة األدوات تُخاطب جميع املهنيني•املهنيات العاملني•العامالت
يف مجال تعلّم وتعليم الكبار ( )ALEواملعنيني•ات بامل ُساواة بني
النساء والرجال فيام يتعلق بتعليم الراشدين•ات ،سواء كانت تلك
امل ُساواة متمثلة يف إتاحة فرص الوصول إىل التعليم أو يف الحشد
أو يف مختلف األفاق ملا بعد دورات التعليم (اإلدماج االجتامعي
واالقتصادي ،إلخ ).وأيضً ا املساواة يف وضع االسرتاتيجيات وصناعة
السياسات يف سبيل تعلّم وتعليم الكبار .متثل هذه املجموعة من
دليل سهل االستخدام يتكون من معارف ومامرسات ونشاطات
األدوات ً
وأساليب راسخة ،مفيدة يف التعامل مع التساؤالت التي تطرحها
النساء والتساؤالت التي تدور حول الجنسانية يف ميدان تعلّم وتعليم
الكبار عىل املستوى الجزيئ ،واألوسط ،والكيل .وهي مصممة لتقديم
مزيج متوازن من املعلومات األساسية ،واألمثلة العملية ،واإلفادات
الشخصية ،كمصد ٍر لإللهام .فهذه املجموعة من األدوات مبنية عىل
خربات فعلية ما يقارب  50فردا ً من الفاعلني والفاعالت يف مجال تعلّم
وتعليم الكبار يف األردن ،واملغرب ،وفلسطني ،وتونس ،كام أنها مبنية
أيضً ا عىل البيانات التالية :سجالت املقابالت؛ توثيق املشاريع؛ تحليالت
مستندات السياسات واالسرتاتيجيات؛ وكذلك الدراسات القامئة حول
الجنسانية ،واملرأة ،ومجال تعلّم وتعليم الكبار يف البلدان األربعة.
مجموعة األدوات واسعة مبا فيه الكفاية لتشمل برامجا يف مجال
تعلّم وتعليم الكبار يف تلك البلدان األربعة ،كام هي ُمحددة مبا فيه
الكفاية لتأخذ بعني االعتبار خصوصياتها من جهة ،ومن جهة أخرى
ت ُقدم مناهجا عملية حول كيفية تضمني التساؤالت املحيطة بالنوع
االجتامعي يف مجال تعلّم وتعليم الكبار ،وليس ذلك من منظور تنازيل
من القمة إىل القاعدة -بل هو من منظو ٍر شامل ،وبالتعاون مع أكرثأصحاب املصلحة تأث ًريا و أهمية عىل املستوى الكيل ،واألوسط والجزيئ
يف مجال تعلّم وتعليم الكبار يف البلدان األربعة.
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هيكل هذه الوثيقة
تبدأ هذه الوثيقة ببعض املالحظات العامة التي تُحيط القارئ•ة
علم بالغرض من الوثيقة/مجموعة األدوات ،وقضية النوع
ً
االجتامعي يف مجال تعلّم وتعليم الكبار ،وعملية تطويرها،
واألشخاص املشاركني فيها .هذا الجزء العام يعمل أيضً ا عىل
التعريف بالبلدان األربعة وهم األردن ،واملغرب ،وتونس ،وفلسطني،
من خالل نبذة مخترصة عن كل من البلدان األربعة ليمد القارئ.ة
مبعلومات أساسية وسياقات ت ُساعده عىل فهم الخارطة املبدئية
التي تم تصميم مجموعة األدوات هذه من أجلها .أما بعد ذلك،
فإن مجموعة األدوات تلك ستعمل عىل تقديم وحدات عملية
مختلفة تناقش أكرث التحديات إلحا ًحا والتي يواجهها أصحاب
املصلحة فيام يتعلق مبسألة النوع االجتامعي و تعلّم وتعليم الكبار
يف البلدان األربعة.
تعرض الوحدة األوىل “ إيصال تعلّم وتعليم الكبار إىل النساء”
أدوات تعمل عىل إرشاك النساء يف عملية تخطيط املنهج ،وتقديم
أدوات كفيلة بالوصول إىل كافة النساء عىل تباين خلفياتهن .و
تعرض الوحدة الثانية “ ضامن نقل النساء إىل مراكز إىل تعلّم
وتعليم الكبار” أدوات لتجنب مشكلة انقطاع الدارسني•ات عن
الصف ،و تتطرق إىل مشكالت املواصالت .أما الوحدة الثالثة “
استقطاب الرجال “ فتعرض أدوات تتعلق بكيفية إعادة صياغة
تعلّم وتعليم الكبار من أجل جذب املزيد من الرجال نحو الربامج.
وتعرض الوحدة الرابعة “االستدامة” أدوات تجعل العمل مع
–وحول -تعلّم وتعليم الكبار أكرث استمرارية داخل املؤسسات
بالنسبة لل ُمشاركني•ات وامل ُدربني•ات .الوحدة الخامسة “التأييد
واملنارصة” تُقدم أدوات للعمل عىل مستوى كيل يف مجال تعلّم
وتعليم الكبار ،عىل سبيل املثال :عرب السياسات أو مؤسسات
أصحاب املصلحة .تتضمن كل وحدة بني أربع و ست أدوات
ُمختلفة .بعضها يستخدم قوائم مرجعية للمؤسسات بينام البعض
اآلخر يدعو إىل اتخاذ اإلجراءات ويعرض طرقًا إبداعية للعمل عىل
تحقيق املساواة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار.
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ما الهدف من وجود
مجموعة أدوات تهتم
بالنوع يف مجال تعلّم
الكبار وتعليمهم؟

تتصدى هذه املجموعة من األدوات لتحديات أصحاب املصلحة
الذين يعملون من أجل املساواة بني الجنسني يف مجال تعلّم وتعليم
الكبار ومن خالله .بالرغم من أن كل من مفاهيم تعلّم وتعليم
الكبار ومفاهيم النوع االجتامعي قد أصبحت بالفعل جزءا من
املامرسات اليومية ألصحاب وصاحبات املصلحة ،إال أننا نرى أنه من
املهم وضع تعريف لكل من مفهومي تعلّم وتعليم الكبار و مسألة
النوع االجتامعي ،فهذان األWمران يشكالن أساس مجموعة األدوات
التي تنبثق من التجارب املبارشة ألصحاب وصاحبات املصلحة يف
البلدان األربعة.

النوع االجتامعي
يُشري مفهوم النوع االجتامعي بوج ٍه عام إىل أدوار ومسؤوليات
الرجال والنساء ،والتي تم تحديدها من قبل عائالتنا و ُمجتمعاتنا
وثقافاتنا .و يتضمن ذلك التوقعات املتعلقة بالصفات واملؤهالت
املوجودة والسلوكيات املفرتضة لدى الرجال والنساء ،مع العلم أن
ادور الجنسني تبنى ثقافياً واجتامعيا ولهذا فإنها تتغري مبرور الوقت
وتتفاوت من حضارة ألخرى .العوامل االجتامعية األخرى مثل
الوضع السيايس واملستوى االجتامعي واإلعاقات الجسدية والعقلية
وغريها من األمور ت ُع ّدل أدوار الجنسني (تشابك).

تعلّم وتعليم الكبار ()ALE
بينام التعليم الرسمي يستند عىل ُمدخالت وطنية ودولية ،فإن تعلّم
وتعليم الكبار يجب أن يلبي االحتياجات امل ُحددة ملجموعة من
الراشدين·ات  ،وأن يبنى عىل الخربات الحياتية للشخص الراشد .ففي
الوضع األمثل ,ينبع تعلّم وتعليم الكبار من رغبة الشخص الراشد يف
التعلم ،وبنا ًءا عىل ذلك فإنه يكون له حرية اختيار أن يتعلم ويُعمق
معارفه ومهاراته دون الخضوع لقيود السن واملستوى الدرايس.

مفهوم النوع االجتامعي بشكلٍ عام هو مفهوم مهم ليس فقط
بالنسبة لألردن ،واملغرب ،وتونس ،وفلسطني ،بل عىل الصعيد
العاملي بأكمله حيثام استمر تهميش النساء يف سوق العمل ويف
السياسة وحيثام مثلت النساء القسم األكرب من الضحايا الناجني من
العنف ذو الطابع الجنيس ،والعنف األرسي أو حيثام تعاين النساء
من القوانني التمييزية ،فإن مفهوم النوع االجتامعي يف تعلّم وتعليم
الكبار له أهمية خاصة يف البلدان األربعة حيث غالبية املشاركني يف
برامج تعلّم وتعليم الكبار من النساء .العديد من النساء اجتذبتهم
الفرص السانحة للتعلم والحصول عىل املعرفة التي متنحها لهن
برامج تعلّم وتعليم الكبار ،والتي تُسهم يف متكني النساء من العيش
بصورة تُساعدهن عىل تحقيق ذواتهن وبالتايل متكنهن من مواجهة
ما يتعرضن له من متييز مستمر بنا ًء عىل الجنس.

بالنسبة لغالبية أصحاب املصلحة فإن تعلّم الراشدين·ات يستهدف
األشخاص البالغني من العمر  16عا ًما أو أكرث .وأيضً ا بالنسبة لبعض
أصحاب املصلحة فإن صغار السن الذين غادروا املدرسة يف مرحلة
مبكرة من عمرهم وال ميكن إدخالهم مرة أخرى إىل املدرسة ميكنهم
املشاركة يف أنشطة تعلّم وتعليم الكبار .بينام يؤكد آخرون من
أصحاب وصاحبات املصلحة عىل رضورة أال يتم غض الطرف عن
كبار السن عندما يُذكر تعلّم الكبار .وبنا ًء عىل ذلك فإن غالبية
أصحاب وصاحبات املصلحة يربطون تعلّم وتعليم الكبار بعملية
التعلم املستمر مدى الحياة.

يؤمن أصحاب املصلحة املشاركني يف وضع مجموعة األدوات هذه
إميانًا تا ًما بالقوة امل ُتمثلة يف تعلّم وتعليم الكبار بالنسبة للنساء عىل
املدى القصري ،وبقدرة تعلّم وتعليم الكبار عىل تحقيق املساواة بني
الجنسني عىل املدى البعيد .ذلك ال يعني أن أهمية تعلّم وتعليم
الكبار بالنسبة للرجال ال تضاهي أهميته للنساء ،كام أنه ال يعني أن
الرجال ليسوا جز ًءا من معادلة املساواة بني الجنسني .عىل العكس.
فام يعنيه ذلك هو أنه نظ ًرا ألن تعلّم وتعليم الكبار يف البلدان
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األربعة قد أصبح أكرث جذبًا للنساء دون الرجال؛ فإن ذلك يستوجب
أن تكون النساء نقطة ارتكاز اسرتاتيجيات ومامرسات تعلّم وتعليم
الكبار بغية تحقيق أقىص قدر ممكن من امل ُشاركة اإليجابية لتعلّم
وتعليم الكبار يف قضية امل ُساواة بني الجنسني .وبالتايل ،فإن جميع
أصحاب وصاحبات املصلحة الذين شاركوا يف وضع مجموعة األدوات
هذه لديهم حافز من أجل:
(  ) 1تغيري الوضع الراهن يف ما يخص طريقة توظيف مسألة النوع
االجتامعي يف صياغة مشاريعهم.
(  ) 2تحسني قدرة رشكائهم من املؤسسات عىل استخدام النوع
االجتامعي بصورة اسرتاتيجية
(  ) 3تطوير مدى تأثري املشاريع عىل مسألة املساواة بني الجنسني.
بعض االعتبارات املتعلقة بالصيغة العاملية ملجموعة األدوات
كشفت الدراسة األساسية التي تم إجراءها من أجل مجموعة
األدوات أن أصحاب املصلحة يف األردن ،واملغرب ،وتونس ،وفلسطني
يواجهون تحديات ُمتشابهة ج ًدا فيام يتعلق بالعمل مع النساء
ومسألة املساواة بني الجنسني يف مجال تعلّم وتعليم الكبار .إال
أنهم يتوصلون إىل حلول ُمختلفة يتم تكييفها حسب السياقات
واالحتياجات املحددة للنساء امل ُشاركات يف دورات تعلّم الكبار يف
تلك البالد.

بالرغم من أن القسم األكرب من مجموعة األدوات يستند عىل خربة
معهد  DVV Internationalورشكائه يف البلدان األربعة؛ إال أن نطاق
مجموعة األدوات يتعدى أنشطة  DVV Internationalيف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .فهي تستهدف أصحاب املصلحة يف
البلدان األربعة والذين يتوقون إىل إرشاك النساء و توظيف مسألة
املساواة بني الجنسني بصورة اسرتاتيجية يف أعاملهم وبرامجهم اليومية.
ِعالو ًة عىل ذلك ومن خالل  ، DVV Internationalفإن مجموعة
األدوات تعتمد صيغة عاملية من شأنها أن تلهم مديري· ات مرشوعات
 DVV Internationalوالعاملني· ات يف مجال تعلّم وتعليم الكبار
يف كافة بلدان العامل ،أحسن األساليب وأفضل املامرسات التي تقرتحها
مجموعة األدوات يف السياقات امل ُختلفة.
إن التحديات املتعلقة بتعلّم وتعليم الكبار يف البلدان امل ُتعددة قد
تختلف اختالفًا كب ًريا حيث أنها مرتبطة بعوامل اقتصادية و اجتامعية
و مبفهوم التعليم يف حد ذاته كام أنها تعتمد عىل توزيع األدوار
للجنسني داخل املجتمع .االختالفات بني السياقات األربعة تضع
قيو ًدا ُمعينة عىل مجموعة البيانات يف تطبيقها عىل البلدان واألقاليم
واملناطق امل ُختلفة .ونحن نخفف من حدة هذه املشكلة عن طريق
توفري أدوات متنوعة ميكن استخدامها عىل عىل حدة أو ُمجتمعة
وتكييفها لتناسب سياقات ُمختلفة تتعدى حدود األردن ،واملغرب
وفلسطني وتونس.

بينام ميثل سياق البلد وض ًعا عا ًما؛ فإن التحديات غال ًبا ما تعتمد
هي األخرى عىل املجتمعات واملجموعة امل ُستهدفة بواسطة دورات
محددة لتعلم الكبار .التبادل امل ُد ّعم لتلك الحلول امل ُتعددة بني
أصحاب املصلحة بوج ٍه عام ومقدمي خدمات تعلّم وتعليم الكبار
بوج ٍه خاص أدى إىل رضورة األخذ يف االعتبار العمل يف أوضاع
ُمختلفة أثناء تصميم األدوات.
11/11
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كيف تم إعداد مجموعة
األدوات؟

يف أغسطس عام  2020تعاقد معهد  DVV Internationalمع
“ RESULTلالستشارات البحثية” بغرض صياغة مجموعة أدوات
عملية لصالحه ولصالح رشكاؤه من أصحاب وصاحبات املصلحة يف
البلدان األربعة (األردن واملغرب وفلسطني وتونس) إلدراج املرأة
ومسألة املساواة بني الجنسني يف برامج تعلّم وتعليم الكبار بصورة
أكرث اسرتاتيجية وفعالية.
بهدف التأكد من شمول مجموعة األدوات عىل أساليب نافعة
وهادفة ألصحاب وصاحبات املصلحة ،تم تنفيذ عملية تشاركية
تضمنت مجموعة من املقابالت مع أكرث أصحاب وصاحبات
املصلحة أهمية يف كل من البلدان األربعة .وتم خالل هذه العملية
إجراء دراسة أساسية تضمنت  46مقابلة شبه موجهة تم إجرائها
بني شهري سبتمرب وأكتوبر عام  2020يف البلدان األربعة .كان أغلب
املشاركني·ات الذين تم التحاور معهم ينتمون إىل مؤسسات دولية
أو من مقدمي·ات الخدمات يف مجال تعلّم وتعليم الكبار أو من
املانحني·ات املواظبني·ات أو من أطراف أخرى فاعلة يف نفس املجال
يف البلدان األربعة.
أجريت املقابالت باللغة العربية وباتباع دليل إلجراء املقابالت
وبواسطة محاورات يف كل من البلدان األربعة .نظ ًرا للوباء العاملي
الحايل  Covid19الذي يفرض قيودا عىل السفر ويتطلب اتخاذ
تدابري صحية؛ فإن بعض املقابالت تم إجرائها عرب اإلنرتنت أو
من خالل الهاتف؛ مبا يتناسب مع احتياجات وطلبات أصحاب
وصاحبات املصلحة .يف املجمل فقد تم إجراء ما يقارب  80%من
املقابالت إما عرب اإلنرتنت أو من خالل الهاتف ،بينام تم إجراء
13/13

املتبقي من املقابالت وجها لوجه مع أصحاب املصلحة مع احرتام
التدابري الصحية الوقائية (ارتداء الكاممات ،واستخدام ُمعقم األيدي
قبل وبعد املقابلة) والتباعد االجتامعي .استغرقت املقابالت يف
معدلها حوايل  80دقيقة وتم إعالم املشاركني·ات يف العملية بالغرض
من القيام بها وبأهداف املقابلة وبحقهم·هن يف االمتناع عن
املشاركة ملن ال يرغب·ترغب يف ذلك .وقد وقع املشاركون·ات عىل
استامرة موافقة مقدمة باللغة العربية بعد االطالع عليها وقراءتها
قبل بدء املقابلة.
قامت املحاورات بعد انتهاء املقابالت باستخدام التسجيالت
الستخراج املقابالت باللغتني االنجليزية والفرنسية .وتم إخضاع
سجالت املقابالت لتحليل مواضيعي نوعي يشدد عىل تحديد
وتحليل وتفسري أمناط املعني وفقًا لألسئلة اإلرشادية التالية:
	•كيف هو الوضع العام للنساء يف مجال تعلّم وتعليم الكبار
يف البلدان األربعة؟
	•ما هو مستوى فهم أصحاب وصاحبات املصلحة ل تعلّم
وتعليم الكبار يف البلدان األربعة؟
	•ما الذي يُحفز النساء لل ُمشاركة يف دورات تعلّم وتعليم
الكبار؟
	•ما هي أولويات أصحاب وصاحبات املصلحة فيام يتعلق
بتعلّم وتعليم الكبار يف البلدان األربعة؟
	•ما هي التحديات التي يواجهها أصحاب وصاحبات املصلحة
عند العمل مع النساء وعند التعامل مع مسألة املساواة بني
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الجنسني يف تعلّم وتعليم الكبار؟
	•ما هي أوجه الضعف لدى أصحاب وصاحبات املصلحة عند
العمل مع النساء فيام يتعلق مبسألة املساواة بني الجنسني
يف تعلّم وتعليم الكبار؟
	•كيف يؤثر الوباء العاملي  Covid19عىل تعلّم وتعليم الكبار
بوجه عام ،والعمل مع النساء عىل مسألة املساواة بني
الجنسني بوجه خاص؟
	•ما هي أوجه القوة لدى أصحاب وصاحبات املصلحة عند
العمل مع النساء عىل مسألة املساواة بني الجنسني يف مجال
تعلّم وتعليم الكبار؟ ما الذي يحتاجه أصحاب وصاحبات
املصلحة للعمل مع النساء عىل املساواة بني الجنسني يف
مجال تعلّم وتعليم الكبار بصورة أكرث فعالية؟
متت املقابالت وتحليالت املواد األساسية باستخدام نهج تشاريك
إلرشاك أصحاب وصاحبات مصلحة مختلفني يف عملية تصميم
مجموعة األدوات .وأجرى أصحاب وصاحبات املصلحة عدة مقابالت
جامعية عرب اإلنرتنت ملناقشة التقدم الذي أحرزه املستشارون .وتم
إنشاء مجموعة للتحدث عرب تطبيق “واتساب” والتي ضمت بعض
أصحاب وصاحبات املصلحة إلعطاء مالحظات رسيعة حول تطوير
األدوات املختلفة التي هي جزء من مجموعة األدوات .وحرص معهد
 ، DVV INTERNATIONALبالتعاون مع  ، RESULTعىل أن
تظل عملية املشاركة مثمرة وجذابة ،وأن يكون مبقدور أصحاب
وصاحبات املصلحة املشاركة يف العملية بالرغم من غياب االتصال
الشخيص املبارش وجها لوجه نظ ًرا للقيود املفروضة عىل السفر
بسبب الوباء العاملي .COVID19

أصحاب وصاحبات املصلحة يف عملية إعداد مجموعة األدوات
أصحاب وصاحبات املصلحة/صاحب.ة املصلحة هم/هو·هي فرد أو
جامعة لهم مصلحة مرشوعة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار ومسألة
املساواة بني الجنسني وقضايا املرأة ،ومسار أو نتيجة مجموعة
األدوات الخاصة بالنوع االجتامعي ،أو فرد أو جامعة يتمتع.و.ن
بالقدرة عىل التأثري عىل عملية استخدام األدوات .يشري هذا بشكلٍ
ضمني إىل أن معهد  DVV Internationalليس الراعي األوحد
لهذه املهمة وهذه املجموعة من األدوات ،بل هو يف حد ذاته أحد
أصحاب املصلحة يف تلك املسألة.
من املفرتض أن أصحاب وصاحبات املصلحة املهتمني بشدة بقضية
املرأة ومسألة املساواة بني الرجل واملرأة يف مجال تعلّم وتعليم
الكبار:
1.1قد اكتسبوا بالفعل املعرفة واملهارات املطلوبة ،والتي قد
تشكل مصدر إلهام ملجموعة األدوات.
2.2لديهم يف الغالب حافز كبري لتبادل أفضل املامرسات يف
املجال ،ويتعلمون من أصحاب وصاحبات املصلحة اآلخرين،
وبالتايل فهم يُساهمون يف وضع وصياغة مجموعة األدوات؛
3.3عالوة عىل ذلك ،فهم عىل األرجح سيستخدمون مجموعة
األدوات بشكلٍ عميل ،وعىل األرجح سيستفيدون منها.
امليزة الكربى إلرشاك أصحاب وصاحبات املصلحة يف كل مرحلة من
مراحل العملية تتمثل يف أمرين عىل األقل:
1.1الشمول والبناء املشرتك يعززان التعاون حيثام أمكن :إن
شمولية املنهج املتّبع تدعم التعاون عن كثب بني أصحاب
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وصاحبات املصلحة ،و تعزز التبادل القائم عىل احرتام
األفكار والتعاون الفعال وامل ُثمر.
2.2الشمول والبناء املشرتك مينحان أصحاب وصاحبات املصلحة
شعورا ً بتملك مجموعة األدوات ؛ فعندما يُشارك أصحاب
وصاحبات املصلحة بفعالية يف عملية صياغتها فإنهم
يكتسبون ملكية للعملية ،وميكن اعتبارهم مشاركني·ات يف
وضع هذه املجموعة من األدوات.

بني رشكاء متساوين .وبذلك ميكن القول بأنه تم بناء مجموعة
األدوات عىل أساس من املساواة والشمول.
ميكنك االطالع عىل قامئة شاملة ألصحاب وصاحبات املصلحة،
وال ُكتّاب·الكاتبات املشاركني· املشاركات يف امل ُلحق أ.

من املهم اإلشارة إىل أنه بفضل تلك املناهج املتبعة مل يتم استخدام
أسلوب تشاريك فحسب؛ بل تم استخدام أسلوب للبناء املشرتك.
الفرق بني األسلوبني يكمن يف أن األول قد يكتفي باملشاركة السلبية
(غري النشطة)؛ بينام الثاين يدعو أصحاب وصاحبات املصلحة إىل
املشاركة يف عملية بناء مشاريع واسرتاتيجيات من البداية إىل النهاية
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صياغات
جيد مدانات
جهة اتصال ،األردن
كانت هذه تجربة تجيل البصرية ،وأنا ممتنة ألنه قد أتيحت يل هذه الفرصة ألكون جز ًء من صورة أكرب.

محمد نادر الشياب
مدير مرشوع DVV ،األردن
صيحات نساء الوطن العريب طلبًا لل ُمساعدة جلية وواضحة ،إنهن يذرفن الدموع وينزفن دما ًء طلبًا
للمساعدة! علينا أن نقف ُمتحدين ومتحدات م ًعا ،يجب أن نتحىل بالشجاعة!

أُنس عثامين
جهة اتصال ،تونس
جعلتني هذه التجربة أدرك أن السبيل الوحيد ملواجهة قلة املوارد يف تونس هو من خالل إمياننا املتني
والتزامنا التام لألطراف املشاركة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار .أمتنى أن تسهم مجموعة األدوات يف إضافة
املزيد من القدرة عىل الصمود لدى النساء.

غدير محمد بدوي
املنسقة الوطنية السرتاتيجية تعليم الكبار
عضوة لجنة التنسيق العليا للعقد العريب ملحو األمية
عضو الشبكة العربية ملحو األمية
تكتسب مجموعة األدوات أهميتها من واقع أن غالبية برامج وأدوات تعلّم وتعليم الكبار املستخدمة يف
التدريب ال تنظر بعني الحسبان إىل احتياجات املجموعات املستهدفة؛ بل يتم تطبيقها عىل الجميع دون متييز
لالحتياجات الخاصة والفريدة لكل مجموعة من املتلقيني واملتلقيات ،ليس ذلك وحسب؛ بل إنها تستبعد
املجموعات امل ُستهدفة من خطط التدريب ،أعتقد أن تصميم برامج تعلّم وتعليم الكبار يجب أن يكون
مراعيًا للنوع االجتامعي إذا ك ّنا نهدف إىل تسجيل معدالت أكرب للمشاركة ،ومعدالت أقل من الترسب.
شيامء عرفاوي
مستشارة
بالنسبة يل؛ فإن هذا يتعدى مجرد كونه عمل أشعر بالحامس إلنجازه .فبالنسبة يل هذه فرصة للعمل مع
ٍ
أشخاص عىل أعىل قدر من الكفاءة عىل قضية قريبة إىل القلب يف البلدان التي ساهمت يف تكويني كامرأة
تونسية.

فطيمة بلعريب
رئيسة /REMADAVاملغرب
االهتامم بالنوع االجتامعي يف مجال تعلّم وتعليم الكبار يُسهم يف تغيري املواقف والتصورات املتصلة بالرجال
والنساء.
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املشهدية يف البالد

تستعرض الصفحات التالية أربعة بلدان هي موضع تركيز صياغة
هذه املجموعة من األدوات؛ وتلك البلدان هي تونس ،واملغرب،
واألردن ،وفلسطني .قسم “املشهدية يف البلدان” سيعرض معلومات
عامة حول كل من البلدان ،ثم سيتناول قضية املرأة والتعليم.
سيتضمن ذلك القسم وجهات نظر أصحاب وصاحبات املصلحة
فيام يتعلق بكل بلد ،وقضية النوع االجتامعي يف مجال تعلّم
وتعليم الكبار يف البلد ،والتحديات التي يواجهونها/تواجهها أصحاب
وصاحبات املصلحة خالل عملهم/عملهن .عندما يتعلق األمر
بالتحديات؛ فإنه تُجدر اإلشارة إىل أن أصحاب وصاحبات املصلحة
يف البلدان األربعة يؤكدون/يؤكدن عىل واقع أن املرأة مل تصل إىل
مرحلة امل ُساواة مع الرجل يف شتى امليادين ،وأنهن الزلن يواجهن
17/17

الصعوبات املتمثلة يف القوالب النمطية املتعلقة بالنوع االجتامعي،
والنامذج التقليدية لألدوار يف املجتمع .يظهر ذلك جل ًيا يف مشاركة
حجم للنساء ،ومعدالت أعىل لألمية ،وبالتايل
اقتصادية وسياسية أقل ً
معدالت أعىل للفقر يف صفوف النساء .عالوة عىل ذلك؛ فهناك بعض
التحديات امل ُشابهة التي ميكن تحديدها؛ والتي سيجري تناولها من
خالل األدوات املختلفة التي تشملها هذه املجموعة من األدوات.
ولذلك؛ فمن خالل قسم املشهدية يف البالد سيتم رشح تحديات
بعينها وحسب .كام أن “املشهدية يف البالد” يتناول توقعات أصحاب/
صاحبات املصلحة من مجموعة األدوات.
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تونس
تقع جمهورية تونس يف شامل قارة أفريقيا .وتم تقدير تعداد
سكانها يف عام  2020بأنه كان  11.8مليون نسمة تقري ًبا يف عام
 .2019يتكون املجتمع التونيس من مواطنني صغار يف السن نسب ًيا؛
حيث أن  24%من السكان تقل أعامرهم عن  15عا ًما.
كانت تونس مهد ما يسمى باحتجاجات “الربيع العريب” ،والتي
أطاحت بالرئيس التونيس “زين العابدين بن عيل” يف عام .2011
التزال تونس تتعاىف من تداعيات الثورة حتى يومنا هذا ،خاصة
تداعياتها االقتصادية .تُعد تونس بل ًدا موج ًها نحو التصدير ،كام
تعتمد بشدة عىل قطاعها الزراعي ،خاصة بعد تداعي قطاعها
السياحي منذ اندالع الثورة .شهد االقتصاد التونيس معدالت عالية
للنمو حتى اندلعت الثورة ،ثم انخفضت تلك املعدالت بعدها.

يف عام  2019وصل املعدل الحقيقي إلجاميل الناتج املحيل إىل
ما يقرب من  ، 1%بينام ظلت معدالت البطالة تقدر بـ 15.5%
تقري ًبا ،و ترتفع بشكلٍ خاص يف صفوف النساء لتصل إىل  ،22%ويف
صفوف الخريجني والخريجات لتصل إىل نسبة ،%29كام ترتفع أيضً ا
يف املناطق الريفية .ترك الوباء العاملي  COVID-19عىل تونس
واقتصادها تأث ًريا يفوق التوقعات السابقة .كام ويف الوقت ذاته كبح
الحظر العرض والطلب املحليني ،وحدت القيود املفروضة عىل السفر
من عائدات السياحة.
النساء وتعليم الراشدين يف تونس
اعتمدت الحكومة التونسية االسرتاتيجية الخامسة يف مجال تعلّم
وتعليم الكبار يف عام  2017تحت رعاية وزارة الشؤون االجتامعية.
تهدف تلك االسرتاتيجية إىل تعليم حتى  385,000راشد وراشدة
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بحلول عام  ،2027وهو األمر الذي من شأنه أن يحد من معدالت
األمية لتصل إىل نسبة  %7.9بحلول عام  .2027يتم الربنامج القومي
ملحو أمية الكبار ( )PNEAوالذي تم وضعه يف شهر أبريل من عام
 2000تحت إرشاف وزارة الشؤون االجتامعية .ساهمت العديد من
مؤسسات املجتمع املدين ،واملؤسسات غري الحكومية إسهامات جمة
دعم لهذا الربنامج ،ولضامن قدرة الراشدين عىل اكتساب املهارات
ً
املفيدة يف سوق العمل الحالية .فعىل سبيل املثال؛ بني عامي  2006و
 2007شارك  5000من الشباب والشابات الذين/الاليت تقل أعامرهم
عن  30عا ًما ،والذين كان بينهم  40امرأة ،يف دورات تدريبية مهنية
متهيدية.وفقًا لتقرير التكافؤ بني الجنسني السنوي الصادر عن املنتدى
االقتصادي العاملي بعنوان “الفجوة بني الجنسني”  ،تحتل تونس املرتبة
األوىل بني الدول العربية واملرتبة  119من أصل  144دولة من حيث
املساواة بني الجنسني.

ارتفع معدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف تونس ،ويبلغ اآلن 81%
تقري ًبا ،غري أن غالبية األميني واألميات هم ممن تتجاوز أعامرهم الـ
 65عا ًما .تظل معدالت األمية عند النساء أقل بشكلٍ ملحوظ من
معدالتها عند الرجال.
يصف أصحاب وصاحبات املصلحة يف تونس املجتمع التونيس بأنه
وصف متضارب يف أغلب
ُمجتمع داعم للدور املزدوج للمرأة؛ وهو ٌ
األحيان .من ناحية؛ فإن املجتمع التونيس يُنارص النساء العامالت،
وذوات التعليم العايل ويف الناحية األخرى؛ يتوقع منهن أن يقمن
بدورهن كأمهات ،وزوجات.

وتم توقيع اتفاقية بني وزارة الشؤون االجتامعية والجمعية األملانية
لتعليم الكبار ( )DVVيف يوليو عام  .2019يتزامن ذلك مع اعتامد
قرار الحكومة الخاص بتأسيس املركز القومي لتعليم الكبار ليكون
مؤسسة عامة ذات استقاللية إدارية و مالية.
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إضافة إىل ذلك فإن املهنيني واملهنيات يف مجال تعلّم وتعليم الكبار
يفيدون بوجود فارق عمالق بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية
مثلام هي الحال يف املغرب حيث توجد فجوات أخرى بني األقاليم
وبعضها .بينام يُنظر إىل النساء يف املناطق املدنية عىل أنهن أكرث
حرية ،غال ًبا ما يُنظر للنساء يف املناطق الريفية عىل أنهن أكرث
اعتام ًدا عىل الهياكل األرسية ،وغال ًبا ما يك ّن أميات .وبالتايل فإن
العديد من برامج تعلّم وتعليم الكبار تركز بالصورة األعظم عىل
املناطق الريفية ،وغال ًبا ما تُقدم دورات تدريبية معنية يف مجال
الزراعة الشامل  ،وهي دورات تشتمل عىل تقديم التدريب عىل
تعلم القراءة والكتابة ،واملهارات الحياتية.
التحديات املرتبطة بالنوع االجتامعي يف ميدان عمل أصحاب
وصاحبات املصلحة
من بني التحديات املتعددة التي يواجهها أصحاب وصاحبات
املصلحة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار يف تونس ،والتي سيتم اإلشارة
إليها من خالل الوحدات واألدوات املختلفة املشمولة يف مجموعة
األدوات؛ تحديات سيتم تناولها بعضها هنا .تلك التحديات هي
تحديات أكرث عمومية ،ولكنها تحديات مؤثرة عىل النوع االجتامعي
يف مجال تعلّم وتعليم الكبار.
فيام يتعلق بالتحديات وعدم االستقرار يف تونس ،فإن أصحاب
وصاحبات املصلحة قد أشاروا/أرشن مرات عديدة إىل األثر الذي
تركته الثورة التونسية التي اندلعت يف عام  ،2011والذي نتج عنه
تزعزع االستقرار السيايس عىل وجه الخصوص ،وتزعزع االستقرار
االقتصادي أيضً ا .يؤثر األول عىل املستوى الجزيئ لعملهم/عملهن:
فبام إن الوزارات املعنية بتعلّم وتعليم الكبار قد تبدل عليها
الوزراء والوزيرات مرات عديدة عرب السنوات السابقة ،فإنه أصبح
ينظر للتقدم يف مجال تعلّم وتعليم الكبار عىل أنه تقدم بطيء
ومتمسك بتنفيذ االسرتاتيجيات املوضوعة .إضافة إىل ذلك؛ فإن
كل تغيري من التغيريات الوزارية تأيت معه رؤية جديدة ،وتوجهات
جديدة لتعلّم وتعليم الكبار ،والتي يرتتب عليها تأخري أكرب يف

تنفيذ االسرتاتيجيات واملشاريع .عالوة عىل ذلك؛ فقد أفاد/أفادت
أصحاب وصاحبات املصلحة يف تونس بأن الثورة أدت إىل مناخ أقل
إنصافا للمرأة ،بعكس ما قبل الثورة ،من قبل الحكومة .وقد وضع
أصحاب وصاحبات املصلحة يف تونس تركي ًزا عىل الفرق بني النساء
املوجودات يف املناطق الحرضية والاليت ينتمني إىل عائالت ُمتعلمة،
والنساء غري املتعلامت املوجودات يف املناطق الريفية .بينام النساء
املتعلامت غالبًا ما يتم دعمهن من قبل عائالتهن ليحصلن عىل
شهادات التعليم النظامي ويتمك ّن من إيجاد فرص عمل جيدة،
غالبًا ما يتم استبعاد النساء غري املتعلامت خاصة املوجودات يف
املناطق الريفية من سوق العمل ،ويتجهن للعمل يف مجال الزراعة
عىل وجه الخصوص .ذلك بالرغم من أن العائالت خاصة يف املناطق
الريفية من تونس تكون مشاركة يف عملية تقرير ما إذا كان
مسمو ًحا للنساء باملشاركة يف نشاطات تعلّم وتعليم الكبار أم ال ،إال
أن الحصول عىل إذنهم يف حد ذاته هو أم ٌر مل يتم اإلشارة إليه من
قبل أصحاب وصاحبات املصلحة عىل كونه التحدي األسايس الذي
تواجهه تلك النساء .وذلك يشري إىل وجود تغيري يف منط التفكري.
ما ُيكن توقعه من مجموعة األدوات
خصيصا
يتوقع أصحاب وصاحبات املصلحة يف تونس محتوى مصمم
ً
ليُالمئهم ويستهدف الجامهري والقطاعات املنشودة برتكيز خاص
عىل أمور راسخة وبسيطة تراعي أوضاع الحياة الواقعية .عالوة عىل
ذلك؛ فإنه يجب أن تركز مجموعة األدوات عىل الوعي السيايس
واالجتامعي ،كام يجب أن تتمتع بالعرصية ،وأن يكون محتواها
جذاب وميسور .كام يجب أيضً ا أن تشمل ورش تدريبية بسيطة
وواقعية لتنمية الوعي ،إضافة إىل مرحلة متهيدية فعالة ،واسرتاتيجية
لالستمرارية واالستدامة .ويجب أن تخاطب ُمدربني و ُمدربات تعلّم
وتعليم الكبار ،وأن تتضمن تدريبات تربوية وورشات للتمكني
الذايت.
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املغرب
تقع اململكة املغربية يف شامل أفريقيا .وتم تقدير تعداد سكانها يف
عام  2020مبا يقرب من  37مليون نسمة .يعترب سكان املغرب من
صغار السن نسب ًيا :فيشكّل الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و
 29عا ًما ما يقرب من ربع إجاميل تعداد سكان املغرب ،بينام يتجاوز
 %7تقري ًبا من سكان املغرب الـ  65عا ًما.
خالل فرتة الربيع العريب نزل اآلالف من مواطني املغرب إىل
الشوارع ُمطالبني بالدميقراطية ،والحرية ،وحقوق اإلنسان .ويف شهر
يوليو من عام  2011صوت أغلبية الشعب لصالح دستور دميقراطي
جديد ،والذي كان يف مصلحة الحكومة املدنية .وقد استقرت
األوضاع يف البالد منذ ذلك الحني؛ إال أنه ال يزال يتم النظر إىل الفرتة
الحالية عىل أنها فرتة انتقالية يف البالد ،وأنها فرتة من الصعب توقع
نتائجها.
االقتصاد املغريب مستقر إىل حد ما ،وشهد من ًوا مستم ًرا عىل مدار
السنوات املاضية بينام منا إجاميل الناتج املحيل يف عام  2019بنسبة
 .3%ويعتمد االقتصاد املغريب عىل الزراعة ،والصادرات الزراعية.
معدالت البطالة الحالية التي تبلغ  %9التزال منخفضة نسب ًيا ُمقارن ًة
بالبلدان الثالثة األخرى (األردن ،وفلسطني ،وتونس) .ولكن الفرق
االجتامعي يف الدخل يف املغرب ال يزال كب ًريا باملقارنة مع البلدان
الثالثة .عالوة عىل ذلك؛ فإن السياحة تلعب دو ًرا ها ًما يف قضية
التوظيف ،مثلها كمثل إجاميل الناتج املحيل يف املغرب ،حيث متثل
السياحة  6%تقري ًبأ من إجاميل الناتج املحيل كل عام .ترك الوباء
العاملي الحايل  COVID-19أث ًرا سلب ًيا كب ًريا عىل هذا القطاع ،وعىل
الوضع االقتصادي العام يف البالد.
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النساء وتعليم الكبار يف املغرب
التعليم يف املغرب مجاين وإجباري يف املرحلة االبتدائية .وقد بلغ
املعدل التقديري لل ُملمني وامل ُلامت بالقراءة والكتابة يف املغرب يف
عام  74% 2018تقري ًبا ،وتتجاوز أعامر أغلب األميني الـ  24عا ًما،
وذلك نتيجة لألعداد املتزايدة للمراهقني غري امللتحقني باملدارس.
بالرغم من ذلك ،تظل فرصة وجود نساء أميات تتجاوز أعامرهم
الـ  24عا ًما أعىل بكثري منها يف صفوف الرجال .حيث أن % 10.5
تقري ًبا من النساء يف املغرب يساورهن القلق من أال يتم توظيفهن
أكرث من معدل القلق لدى الرجال من نفس األمرُ .مبساعدة
 DVV International؛ ظهرت شبكة من املعلمني واملعلامت
املتخصصني يف تعليم الكبار ،ومؤسسات غري حكومية تستخدم
أسلوب  REFLECTالذي يجمع بني تقديم التعليم ،واالهتامم مبا
لدى الدارسني والدارسات من مخاوف يف الوقت ذاته .ويهدف ذلك
إىل مكافحة املعدالت املرتفعة للترسب الدرايس املوجودة يف الربامج
التعليمية التقليدية.
فيام يتعلق بدور النساء يف املجتمع املغريب؛ فإن أصحاب وصاحبات
املصلحة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار يف املغرب يجدون/يجدن
فرقًا ها ًما بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية يف املغرب؛ حيث
عادة ما يكون سكان املناطق الريفية أكرث قلقًا إزاء األمية .عالوة
عىل ذلك؛ فإن أصحاب وصاحبات املصلحة قد أشاروا/أرشن إىل
أنه كث ًريا ما تكون مناذج األفراد املحتذى بهم جذابة للمجتمع ،وأن
استمرار وجود تلك النامذج من شأنه أن ميثل تحديًا لقضية تعليم
هم داخل عائالتهن
املرأة .فعىل سبيل املثال؛ النساء ال يلعنب دو ًرا ُم ً

الجمعية األملانية لتعليم الكبار | النوع اإلجتامعي يف مجال تعلّم و تعليم الكبار

وحسب؛ فهن يعملن خارج منازلهن أيضً ا ،وغال ًبا ما تعج جداول
أعاملهن باملهام املطلوب إنجازها ،وتكون جداول أعاملهن يف أحيانٍ
كثرية شديدة االزدحام لدرجة تجعلهن غري قادرات عىل إضافة
إحدى الدورات التدريبية الخاصة بتعليم الكبار إىل قامئة مهامهن
املطلوب إنجازها .إضافة إىل ذلك؛ فإن أصحاب وصاحبات املصلحة
قد أشاروا/أرشن إىل أن النساء غال ًبا ما يرتكن صفوفهن مبجرد أن
يتزوجن ،ويرفض أزواجهن أو عائالت أزواجهن فكرة استمرار
التحاقهن بالدورات التدريبية الخاصة بتعلّم وتعليم الكبار.
التحديات املرتبطة بالنوع االجتامعي يف ميدان عمل أصحاب
وصاحبات املصلحة؟
يواجه أصحاب وصاحبات املصلحة يف املغرب تحديات عديدة خالل
عملهم/عملهن مبجال تعلّم وتعليم الكبار .أغلب تلك التحديات
سيتم معالجتها واستعراضها بشكلٍ مبارش من خالل األدوات
املشمولة يف مجموعة األدوات هذه .خالل هذه املرحلة سيتم
استعراض املزيد من التحديات بغرض رسم صورة أشمل للمشهد.
تتفاوت تجارب أصحاب وصاحبات املصلحة بشدة يف املغرب حسب
املجتمعات التي يعملون/يعملن بها .مثلهم/مثلهن كمثل أصحاب
وصاحبات املصلحة يف تونس؛ إال أن أصحاب وصاحبات املصلحة

ٌ
اختالف كب ٌري بني
املغربيون واملغربيات يؤكدون/يؤكدن أن هناك
نساء املناطق الريفية ونساء املناطق الحرضية؛ حيث تكون النساء
يف املناطق الحرضية أكرث اهتام ًما بقضية األمية من نظرياتها يف
املناطق الريفية.
أشار/أشارت أصحاب وصاحبات املصلحة خاصة يف املغرب إىل أنهم/
أنهن ينقصهم/تنقصهن البنية التحتية الرضورية إلقامة صفوف
تعلّم وتعليم الكبار .فهم/هن غالبًا ما يلجؤون/يلجأن إىل استخدام
الفصول الدراسية الخاصة باملدارس والتي ال تكون مجهزة بشكلٍ
مناسب يف الكثري من األحيان وتكون متاحة يف الفرتة املسائية فقط؛
وهي فرتة ال تناسب الطالب والطالبات يف الكثري من األحيان.
ما ُيكن توقعه من مجموعة األدوات
ينتظر أصحاب وصاحبات املصلحة يف املغرب من مجموعة األدوات
أن تتسم بالتنوع ،وأن تتمتع األدوات بالقابلية للتكييف بواسطتهم/
بواسطتهن لتالئم السياق االجتامعي الحضاري الذي يجري
استخدامها فيه .وبالتايل؛ فإنه يجب عىل مجموعة األدوات أن تكون
سهلة االستخدام وميسورة ،وأن تشمل ألعابا ومحتوى إبداعي يحث
ويشجع املشاركني عىل املشاركة فيه وفتح باب املناقشة.
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األردن
تقع اململكة األردنية الهاشمية يف قلب الرشق األوسط .وتم تقدير
تعداد سكانها يف عام  2020مبا يقرب من  10مليون نسمة؛ ثلثيها
من املواطنني األردنيني .شهدت األردن عدة موجات ارتفاع ملعدالت
النمو السكاين بها بسبب الهجرة اإلجبارية من البلدان امل ُجاورة لها،
وقد بلغت تلك املعدالت نسبة  5%خالل السنوات املاضية ،ولكن
معدالت النمو قد عادت إىل االنخفاض مرة أخرى يف الوقت الراهن
مبعدل  1.4%يف العام الواحد حسب إحصاءات عام  .2019حسب
إحصاءات عام  2019فإن األردن يسكنها ما يقرب من  750.000من
املهاجرين ،أغلبهم من فلسطني ،وسوريا ،والعراق .ويعترب الشعب
األردين شع ًبا شابًا نسب ًيا؛ حيث أن %33من الشعب األردين ممن
أعامرهم أقل من  15عا ًما .شهد االقتصاد األردين من ًوا اقتصاديًا بطيئًا
خالل السنوات املاضية .وقد منا إجامل االقتصاد املحيل يف عام 2019
بنسبة  2%تقري ًبا ،وهي نسبة مل تكن كافية لتخفيف الضغوطات
الواقعة عىل سوق العمل املحلية .ونتيجة لذلك؛ فقد استمرت
معدالت البطالة يف االرتفاع حتى وصلت إىل %19.1يف عام ،2019
وتعدت معدالت البطالة يف صفوف الشباب والشابات نسبة .34%
وبالتطلع إىل املستقبل؛ فإن األثر الذي يُخلفه الوباء العاملي الحايل
 COVID-19عىل االقتصاد العاملي عىل األرجح سيضعف احتامالت
منو األردن عىل املدى القريب.
النساء وتعليم الكبار يف األردن
هناك أحكا ٌم دستورية تؤكد عىل الحق األسايس للمواطنني األردنيني
واملواطنات األردنيات يف التعلم .ففي واقع األمر فإن املادة رقم 20
من الدستور تجعل التعليم يف املرحلة االبتدائية إجباريًا ملواطني
األردن ،ومجاين يف املدارس العامة والحكومية .منذ عام 1980
ارتفعت معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة يف األردن من نسبة%69.2
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إىل نسبة  ، 91%حسب إحصاءات عام  .2002وتتمتع األردن بأكرب
نسبة من النساء امللامت بالقراءة والكتابة يف الوطن العريب بأكمله،
وهي نسبة تبلغ  85.9%من إجاميل عدد النساء يف األردن .بالرغم
من ذلك؛ ووفقًا ملا جاء يف إحصائيات عام  ،2019فإن األردن هي
صاحبة أقل نسبة من النساء املشاركات يف القوة العاملة عىل
مستوى العامل ،وهي نسبة تبلغ .15%
يصف أصحاب وصاحبات املصلحة يف األردن املجتمع األردين بأنه
مجتمع يعج بالتناقضات ،خاصة فيام يتعلق بالنساء والتعليم.
متاح أمام النساء ،وبينام يُنظر للتعليم بعني
بينام التعليم النظامي ُ
األهمية بالنسبة للنساء؛ إال أن الكثري من النساء قد تركن التعليم
النظامي مبك ًرا ألسباب جمة .وهناك نسا ٌء أخريات مل يتلقني
التدريب املطلوب لوظيفة محددة .وغريهن يأتني من عائالت
ُمهاجرة  -وتلك النساء غال ًبا ما تختلف احتياجاتهن من التعليم عن
النساء األردنيات .وهذا يدخل ضمن أسباب كون النساء املشاركات
يف الدورات التعليمية الخاصة بتعلّم وتعليم الكبار يتمتعن
بخلفيات مختلفة كل ًيا عن نظرياتهن.
يُنظر للعائلة عىل أنها إحدى الركائز األساسية للنساء يف األردن،
والعديد من النساء تشارك يف الدورات التعليمية الخاصة بتعلّم
وتعليم الكبار فقط بعد قيامهن باستشارة عائالتهم وموافقة
عائالتهن ،وبعد أن يتأكدن من أن ما سيلتحقن به من دورات
تعليمية ال تتعارض مع الدور الذي يقمن به يف حياتهن العائلية.
ينظر املهنيون واملهنيات بعني االعتبار إىل هذا الصعيد الهام من
حياة الكثري من النساء .وبالتايل فهم/هن يقومون/يقمن بتكييف
محتويات الدورات التعليمية ،وجداول مواعيد للصفوف ،لتكون
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مالمئة للطالبات ،أو يتأكدون من السامح لهن باصطحاب أطفالهن
إذا استدعت الحاجة .أحد أهم األهداف املنشودة من قبل املهنيني
واملهنيات يف مجال تعلّم وتعليم الكبار هو تعظيم حجم مشاركة
النساء يف القوة العاملة.
التحديات املرتبطة بالنوع االجتامعي يف ميدان عمل أصحاب
وصاحبات املصلحة
كام هي الحال يف البلدان األربعة؛ فإن أصحاب وصاحبات
املصلحة يف األردن يواجهون/يواجهن تحديات متنوعة؛ والتي
سيتم استعراضها ورشحها يف الوحدات واألدوات املشمولة يف هذه
املجموعة من األدوات .ويواجه/تواجه أصحاب وصاحبات املصلحة
بعض التحديات اإلضافية التي سيتم استعراضها هنا.
ففي األردن ،ذكر/ذكرت أصحاب وصاحبات املصلحة أن أزمة
عظيم عىل الدورات التعليمية الخاصة
الالجئني القامئة لها أث ًرا
ً
بتعلّم وتعليم الكبار ،حيث أن املجموعة التي تستهدفها دورات
تعلّم وتعليم الكبار قد تغريت بشكلٍ ملحوظ خاصة منذ نشوب
النزاع يف األرايض السورية .وصف أصحاب وصاحبات املصلحة
احتياجات املشاركني واملشاركات يف تعلّم وتعليم الكبار القادمني
من سوريا ،خاصة النساء ،بأنها احتياجات مختلفة عن احتياجات
املشاركني واملشاركات يف األردن .الوضع االقتصادي القائم والصعب
عىل العديد من السوريني والسوريات امل ُقيمني يف األردن قد يضع
مقدمي ومقدمات خدمات تعلّم وتعليم الكبار تحت ضغوطات

تجعلهم أكرث اعتام ًدا عىل امل ُتربعني.
يف األردن عىل وجه الخصوص ،رشح/رشحت مقدمي ومقدمات
الخدمات أن الوصول إىل النساء واملشاركات يف برامج تعلّم وتعليم
الكبار غال ًبا ما يتضمن التعامل مع عائالتهن ،وأزواجهن وآبائهن
(حسب أعامر املشاركات وحالتهن االجتامعية) .وهكذا كانت
تتم األمور عىل مدار العقود السابقة ،إال أن أصحاب وصاحبات
املصلحة شهدوا/شهدن تغي ًريا يف منط التفكري :فقد أصبحت العديد
من النساء يتم دعمهن من قبل عائالتهن ل ُيشاركن يف برامج تعلّم
وتعليم الكبار ،خاصة النساء الاليت قد ينتج عن مشاركتهن يف برامج
تعلّم وتعليم الكبار فرص أفضل لتحسني دخل عائالتهن.
ما ميكن توقعه من مجموعة األدوات
يتوقع/تتوقع أصحاب وصاحبات املصلحة يف األردن أن تشمل
مجموعة األدوات ليس فقط أساليب للتدريب ولكن أن تشمل أيضً ا
رؤية للفرص امل ُتعلقة باملهارات التي تم اكتسابها .كام يتوقعون
أن تكون مجموعة األدوات ُمراعية لدور النساء يف حياة عائالتهن.
يف وجهة نظر أصحاب وصاحبات املصلحة يف األردن فإن مجموعة
األدوات يجب أن تتمتع بالعرصية ،وأن يكون محتواها جذابًا،
وإذا تطلب األمر؛ أن تستخدم موا ًد مسموعة ومرئية .كام يجب
أن تتضمن األدوات استقصاءات مبدئية ونهائية ،وألعاب ،ومواد
للتعليم الذايت ،ومواد للتعليم املستمر ،وعنارص خاصة مبدريب
ومدربات تعلّم وتعليم الكبار.
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فلسطني
النساء ،وتعليم الكبار يف فلسطني
تقع فلسطني يف قلب الرشق األوسط ،عىل الشاطئ الرشقي للبحر
املتوسط ،وتصل بني القارتني؛ آسيا وأفريقيا .لطاملا كانت فلسطني عىل يف دراسة بواسطة املكتب املركزي لإلحصاء يتبني لنا أن النساء تُ ثل
 49%من املجتمع الفلسطيني.
مر التاريخ مرك ًزا لألحداث الهائلة.
فيام يتعلق بالتاريخ الحديث لفلسطني فإن عام  1948قد لعب دو ًرا ويف إشارة إيجابية يظهرها املجتمع الفلسطيني؛ فإن فلسطني تتمتع
ها ًما يف تاريخها؛ حيث ووقعت أجزاء كبرية من األرايض الفلسطينية بإحدى أقل نسب األمية عىل مستوى العامل؛ وهي نسبة تبلغ 2.6%
يف قبضة االحتالل اإلرسائييل .واكتمل االحتالل يف عام  .1967يف عام ( 4%من النساء ،و 1%من الرجال) ،كام يبدو أيضً ا وجود نزعة
 1993تم توقيع اتفاقية أوسلو من قبل منظمة التحرير الفلسطينية واضحة نحو تعليم النساء .ويف املقابل تصل نسبة التحاق الرجال
باملدارس الثانوية إىل  ،71%وتصل نسبة التحاق النساء باملدارس
وإرسائيل ،وقد منحت تلك االتفاقية الفلسطينيني الحق يف الحكم
الثانوية إىل  ،%91بينام أكرث من  60%من طالب وطالبات التعليم
الذايت يف مناطق محددة (املناطق أ) .ويف عام  2012تم إعالن
العايل هن من النساء.
فلسطني كدولة مراقبة ال دولة عضوة يف األمم املتحدة .كل تلك
األحداث السياسية انعكست عىل املجتمع الفلسطيني وكيفية تعامله
ويف إشارة إيجابية يظهرها املجتمع الفلسطيني؛ فإن فلسطني تتمتع
مع كافة األمور املختلفة مبا يف ذلك وضع املرأة يف املجتمع.
بإحدى أقل نسب األمية عىل مستوى العامل؛ وهي نسبة تبلغ 2.6%
اليوم يعيش/تعيش ما يقرب من  13.5مليون فلسطيني وفلسطينية ( 4%من النساء ،و 1%من الرجال) ،كام يبدو أيضً ا وجود نزعة
حول العامل ،و 5ماليني غريهم/غريهن يف الضفة الغربية وقطاع غزة .واضحة نحو تعليم النساء .ويف املقابل تصل نسبة التحاق الرجال
باملدارس الثانوية إىل  ،71%وتصل نسبة التحاق النساء باملدارس
املجتمع الفلسطيني أيضً ا ُمجتمع شاب؛ حيث أكرث من %38من
إجاميل عدد السكان/الساكنات أعامرهم/أعامرهن  14سنة أو أقل .الثانوية إىل  ،%91بينام أكرث من  60%من طالب وطالبات التعليم
العايل هن من النساء.
وأقل من  3%من السكان/الساكنات تتعدى أعامرهم/أعامرهن الـ
 65عا ًما .تُجدر اإلشارة إىل أن يف فلسطني؛ واحدة من كل  10عائالت
ترتأسها امرأة ،وتتعدى معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة نسبة ،97%
وهو أم ٌر يؤيت مثاره اآلن.
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التحديات املرتبطة بالنوع االجتامعي يف ميدان عمل أصحاب
وصاحبات املصلحة
ذكر/ذكرت جميع أصحاب وصاحبات املصلحة التحديات املتعددة
التي يواجهها عملهم يف مجال تعلّم وتعليم الكبار .تلك التحديات
سيتم استعراضها من خالل هذه املجموعة من األدوات ،حيث أنها
ُمشابهة للتحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات املصلحة اآلخرين/
األخريات .إال أن أصحاب وصاحبات املصلحة يف فلسطني يواجهون/
يواجهن بعض التحديات األخرى التي سيتم تناولها هنا.
ذكر أصحاب وصاحبات املصلحة أن التعليم النظامي عىل وجه
التحديد كان وسيلة تلجأ إليها النساء يف املناطق الحرضية ،والنساء
من الطبقات الوسطى ،لتكون زوجات مناسبات ،ولتسهيل عملية
إيجاد الرشيك ،كام أن عائالت تلك النساء تسعى بجِد لدعم النساء
ومتكينهن من الحصول عىل شهاداتهن الجامعية .إال أن الشهادات يف
بسمعة مامثلة لتلك التي تتمتع
مجال تعلّم وتعليم الكبار ال تتمتع ُ
بها الشهادات الجامعية.

يف فلسطني عىل وجه التحديد؛ ذكر أصحاب وصاحبات املصلحة
أن النساء املشاركات يف تعلّم وتعليم الكبار قد يك ّن من عائالت
مهاجرة أو الجئة ،وأنه من املحتمل أن بعضهن قد تعرضن للعنف
أو شهدن نزاعات يف وطنهن .فيام يتعلق بقضية النزاعات فإن
أصحاب وصاحبات املصلحة أشاروا/أرشن إىل أن النساء املشاركات
يف الدورات قد طلنب الحصول عىل دورات لإلسعافات األولية ليك ّن
قادرات عىل مساعدة األطفال عىل وجه التحديد ،إذا استدعت
الحاجة.
التوقعات تجاه مجموعة األدوات
توقعات أصحاب وصاحبات املصلحة يف فلسطني مشابهة
لتوقعات أصحاب وصاحبات املصلحة يف البلدان األخرى ،فهم/هن
يرغبوا/يرغنب يف الحصول عىل مجموعة أدوات عرصية تخاطب
احتياجاتهم/احتياجاتهن وميكن تكييفها بسهولة .ذلك باإلضافة
إىل أنها يجب أن تتواءم مع احتياجات النساء الفلسطينيات،
واملؤسسات العاملة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار ،ويجب أن تخلق
وع ًيا تجاه قضية النوع االجتامعي يف مجال تعلّم وتعليم الكبار.
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كيفية استخدام مجموعة
األدوات؟
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القسم التايل ُمخصص للجزء العميل من هذه املجموعة من األدوات ،تلك األدوات جديدة أو ُمبتكرة بالنسبة للقارئ .تبدأ األدوات بنظرة
خاصة وحداتها الخمس املحورية ،وأدواتها.
عامة ُمقتضبة تستعرض بعض املعلومات حول متى ومع من ميكن
استخدام كل أداة .وبالتايل فإن األساليب مرشوحة خطوة بخطوة،
تستجيب مواضيع الوحدة للتحديات الرئيسية عىل املستويات
إضافة إىل مواد وأفكار رضورية حول كيفية زيادة تطوير أو تكييف
الكلية والوسطية والجزئية فيام يتعلق باملرأة ،ومسألة النوع
األدوات.
االجتامعي ،و تعلّم وتعليم الكبار ،التي اتضحت من خالل املقابالت
التي أجريت مع أصحاب وصاحبات املصلحة يف مجال تعلّم وتعليم ميكن استخدام األدوات املشمولة يف املجموعة مع مجموعة
الكبار يف البلدان األربعة .تهتم الوحدة األوىل بالتساؤالت املحيطة
متنوعة من الفئات املستهدفة؛ ومنها الرجال ،والنساء ،والعائالت،
بكيفية النهوض بعدد النساء املشاركات يف برامج تعلّم وتعليم
واملجتمعات  -خاصة مع الفئات املختلطة -وعىل مستوى املنظامت
الكبار .وتتناول الوحدة الثانية املشكالت العملية املتعلقة مبشاركة
واملؤسسات .فيام يتعلق بتحديد املشاركني/املشاركات املناسبني/
النساء يف دورات تعلّم وتعليم الكبار .يف الوحدة الثالثة نتناول
املناسبات لكل أداة من األدوات فإن ذلك األمر يرجع إىل تقدير
كيفية الوصول إىل الرجال وتشجيعهم عىل املشاركة ما يُقدمه تعلّم
ُمستخدمي ومستخدمات األدوات ،وحسب السياق واحتياجات
وتعليم الكبار من برامج ،وكيفية تضمني قضايا املساواة بني الجنسني الدارس أو الدارسة ،وأهداف التعلم املنشودة من العملية التي
يف دورات تعلّم وتعليم الكبار .تبحث الوحدة الرابعة يف مسألة
يجري عرضها.
االستدامة ،واملناهج املستدامة للمؤسسات واملشاركني واملشاركات
يف برامج تعلّم وتعليم الكبار .وأخ ًريا وليس آخ ًرا؛ تتناول الوحدة
األدوات املقرتحة من خالل هذه املجموعة من األدوات ال تتظاهر
الخامسة مسألة التأييد واملنارصة.
مبواجهة كافة التحديات التي يقابلها/تقابلها أصحاب وصاحبات
املصلحة يف مجاالت املرأة ،والنوع االجتامعي ،و تعلّم وتعليم الكبار،
أو تتظاهر بإيجاد حلول للمشكالت املستعصية ،أو وضع شكل مثايل
ٍ
بوصف ُمخترص للتحديات التي تتناولها .التحديات
تبدأ كل وحدة
للمساواة بني الجنسني بصورة حاسمة .وقد يجد/تجد مستخدمو
املوصوفة ال ت ّدعي التمثيل الشامل لكافة التحديات التي يواجهها/
ومستخدمات هذه املجموعة من األدوات أن ليس كل أداة من
تواجهها أصحاب وصاحبات املصلحة ،بل أنه يجدر النظر إليها
األدوات تقبل التطبيق يف كل السياقات .بالرغم من ذلك؛ فإن
عىل أنها مجرد نظرة رسيعة عىل التحديات اليومية التي يواجهها/
واضعي هذه املجموعة من األدوات يأملون أن متثل تلك األدوات
تواجهها أصحاب املصلحة يف مجاالت املرأة ،والنوع االجتامعي،
أفكار ومصابيح منرية ،ورشارات ،ودوافع من شأنها دعم أصحاب
وتعلّم وتعليم الكبار يف البلدان األربعة .فاألدوات التالية مبنية
وصاحبات املصلحة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار يف األردن ،واملغرب،
عىل تلك التحديات .هذه األدوات تصف أساليب ،وإجراءات،
وفلسطني ،وتونس  -وغريها من البلدان -ومساعدتهم عىل التعرف
وعمليات أو مامرسات قد تثري يف أصحاب وصاحبات املصلحة
عىل مامرسات من بلدان وسياقات مختلفة ،وإشعال فيهم الرغبة
الرغبة يف معالجة بعض التحديات وليس كلها بالطبع يف مجاالت
يف متابعة التزامهم/التزامهن القائم بقضية النوع االجتامعي ،واتخاذ
املرأة ،والنوع االجتامعي ،و تعلّم وتعليم الكبار .وتعكس يف املقام
املزيد من اإلجراءات فيام يتعلق باملرأة ،واستمرارية استخدام تعلّم
وتعليم الكبار كفرصة متكينية للنساء والرجال عىل ٍ
األول مامرسات سليمة يتبعها بالفعل بعض -وليس كل  -أصحاب
حد سواء.
وصاحبات املصلحة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار يف البلدان األربعة.
وقد تم وصف تلك املامرسات يف  46لقا ًء تم إجراؤه مع أصحاب
وصاحبات املصلحة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار يف البلدان األربعة،
ومن ثم ترجمتها إىل أدوات يس ُهل اتباعها .وبالتايل ،لن تبدو أغلب
املستوى الكيل
املستوى الجزيئ
املستوى املتوسط
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الوحدة رقم (  - ) 1إيصال تعلّم
وتعليم الكبار ( )ALEإىل النساء
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 .6.1التحديات التي تتناولها هذه الوحدة
سهل دامئًا
استقطاب النساء نحو دورات تعلّم وتعليم الكبار ليس ً
 خاصة يف املناطق الريفية .هذا ما زعمه/زعمته مزودي/مزوداتٍ
املقابالت ،والورش .بالرغم من أن
الخدمات يف البلدان األربعة يف
النساء ميثلن غالبية املشاركني يف دورات تعلّم وتعليم الكبار؛ إال
أن كث ًريا ما يكون لدى أصحاب وصاحبات املصلحة االنطباع بأنه
ميكنهم/ميكنهن الوصول إىل املزيد من النساء إن مل يكن عليهم/
عليهن التعامل مع ثالث عقبات عىل األقل يف طريقهم لتحقيق
ذلك.
أحد أكرب العقبات التي تواجه أصحاب وصاحبات املصلحة يف
سعيهم/سعيهن إلقناع النساء باملشاركة يف برامج تعلّم وتعليم
الكبار هو رسوخ األدوار التقليدية لكال الرجال والنساء ،وهو ما
يكون مبثابة حاجز مينع وصول تعلّم وتعليم الكبار إىل النساء،
خاصة يف املغرب ،وفلسطني ،واألردن ،وتونس إىل ٍ
حد ما .وذلك
ألن العديد من النساء ليس فقط يلعنب دو ًرا ها ًما يف عائالتهن؛
بل أيضً ا يعملن خارج منازلهن مام يزيد ما يتوجب عليهن إنجازه
من مهام ويجعل جداول أعاملهن مشغولة بصورة مبالغ فيها ،ويف
بعض األحيان تكون جداول أعاملهن أكرث إشغالً من أن تسمح لهن
بإضافة إحدى دورات تعلّم وتعليم الكبار إىل تلك الجداول .إضافة
إىل ذلك؛ فإن مسألة تحفيز بعض النساء للمشاركة يف دورات تعلّم
وتعليم الكبار هي مسألة يف غاية األهمية؛ فبعض النساء يفتقرن إىل
الحافز الذي يدفعهن إىل “العودة إىل املدرسة” كراشدات إال إذا كان
هناك مردود ملموس الستثامرهن.
ولذلك فإن أصحاب وصاحبات املصلحة يحاولون/يحاولن تكييف
دوراتهم/دوراتهن لتناسب جداول أعامل النساء ،وهو أمر ال يزال
ميثل تحديًا كب ًريا .وهذا ما يظهر جليًا يف املغرب؛ حيث أفاد/أفادت
أصحاب وصاحبات املصلحة بأنهم/بأنهن غالبًا ما يلجؤون/يلجأن إىل

استخدام فصول املدارس املحلية إلقامة دورات تعلّم وتعليم الكبار
يف املساء  -وهو توقيت ال يكون مناسبًا دامئًا للنساء.
وهناك مشكلة ثانية تواجه مزودي ومزودات الخدمة يف مجال
تعلّم وتعليم الكبار؛ وهي أن النساء غالبًا ما يبدين اهتام ًما ملحوظًا
بالدورات التي قد متكنهن من العمل يف وظائف عادة ما تكون
مالمئة للنساء مثل التدريس أو رعاية األطفال .ويؤكد/تؤكد العديد
من أصحاب وصاحبات املصلحة بالرغم من ذلك عىل أن دور تعلّم
وتعليم الكبار يجب أن يشمل أيضً ا تعزيز املساواة بني الجنسني
من خالل جعل األنواع املختلفة من برامج تعلّم وتعليم الكبار
متاحة بشكلٍ متسا ٍو للنساء والرجال عىل ٍ
حد سواء ،وتعزيز اهتامم
النساء باألنواع املختلفة لربامج تعلّم وتعليم الكبار ،وتعزيز وتوفري
الفرص أمامهن لالنضامم إىل تلك الدورات .بالرغم من ذلك إال أن
دورات تعلّم وتعليم الكبار التي ال تستهدف النساء الاليت يعملن
يف املجاالت التي يعتربها املجتمع مجاالت مفضلة للنساء غالبًا ما
تواجه صعوبة يف حشد العدد الكايف من املشاركني واملشاركات.
أما ثالثًا؛ ويف املناطق الريفية من املغرب وتونس؛ فإن املسافات
بني املواقع التي يتم فيها تنظيم دورات تعلّم وتعليم الكبار وبيوت
النساء تكون شاسعة ،وال تكون املواصالت التي تحتاج إليها النساء
للوصول إىل أماكن تقديم دورات تعلّم وتعليم الكبار متاحة دامئًا.
وكث ًريا ما يدفع ذلك اعتامد أصحاب وصاحبات املصلحة طريقة
اإلعالن الشفهي وج ًها إىل وجه عام يقدموه/يقدمنه من دورات.
يف بعض املناطق الريفية يف تونس فإن مزودي/مزودات الخدمة يف
بعض األحيان يطرقون/يطرقن األبواب للوصول إىل النساء بشكلٍ
شخيص وتزويدهن باملعلومات حول دورات تعلّم وتعليم الكبار.
وهذا األسلوب يتطلب املزيد من الوقت ،وزيادة يف التكاليف.
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ألداة :استخدام النامذج التقليدية املحتذى بها بطريقة

.6.2
مثمرة
التحدي :كث ًريا ما يُنظر إىل النساء عىل أنهن عامد العائلة .وقد أشار/
أشارت مزودي ومزودات الخدمة إىل أن حث النساء عىل املشاركة
يف دورات تعلّم وتعليم الكبار غالبًا ما يتضمن إرشاك العائلة.
والحظ/الحظن أصحاب وصاحبات املصلحة تغي ًريا يف منط التفكري يف
البلدان األربعة عىل مدار السنوات األخرية مع زيادة الدعم الذي
تتلقاه النساء من عائالتهن للمشاركة يف دورات تعلّم وتعليم الكبار.
فإن بعض العائالت اآلن تقوم بتقديم التشجيع والدعم للنساء
للمشاركة يف برامج تعلّم وتعليم الكبار ،وهو أم ٌر يُنظر إليه عىل أنه
نوع من أنواع التنمية اإليجابية ،ويأمل/تأمل أصحاب وصاحبات
املصلحة يف دعم تلك التغيريات املجتمعية القامئة بتقديم املزيد من
الحوافز واملواقف اإليجابية.
األداة :التغيري من أجل االزدهار الجامعي
الوصف :هذه األداة هي عبارة عن تدريب يربط بني احتياجات
الفرد من جهة ،والعائلة واملجتمع من جهة أخرى .وينصب تركيزها
يف الطرق اإليجابية التي يستطيع من خاللها املجتمع والعائلة دعم
الفرد .عالوة عىل ذلك؛ فهي تعرض كيف ميكن للنمو الفردي أن
يكون له أث ٌر إيجايب عىل املجتمع .فهي أداة تعرض طرق لدعم
النساء (والرجال أيضً ا) يف نقطة تالقي بني احتياجاتهن واحتياجاتهم
من جهة ،واملتوفر من املوارد واملهارات من الجهة األخرى.
متى ،ومع من :مع النساء ،والرجال وعائالت النساء؛ بغرض التأكيد
عىل أهمية الدعم األرسي للنساء الراغبات يف املشاركة يف برامج
تعلّم وتعليم الكبار ،وبغرض تحقيق املساواة بني الجنسني .ميكن
القيام بالتدريب يف ُمستهل دورة تعلّم وتعليم الكبار لينمو لدى
املشاركني واملشاركات الوعي باحتياجاتهم/باحتياجاتهن والتغيريات
التي قد يرغبون/يرغنب يف إجرائها ،أو مع املجتمعات التي الحظ/
الحظت فيها أصحاب وصاحبات املصلحة تغيريات يف منط التفكري
متمثلة يف االنفتاح عىل فكرة املساواة بني الجنسني.
ما تحتاجه :أقالم وأوراق .ورس ٌم توضيحي (ميكنك إيجاد مثال
عىل ذلك يف مجموعة األدوات) لشجرة زيتون نامية يف إناء ،لكل
من املشاركني واملشاركات .إن مل يكن يف مقدورك طباعة الصورة؛
فبإمكانك توزيع ورق أبيض وأقالم وأن تطلب من املشاركني
واملشاركات أن يقوموا/يقمن برسم شجرتهم النامية الخاصة.

 .1اطلب/اطلبي من املشاركني واملشاركات النظر إىل رسمة شجرة
الزيتون املوجودة أمامهم/أمامهن وأن يقوموا/يقمن مبناقشة األسئلة
التالية مع األشخاص الجالسني بجانبهم/بجانبهن :ماذا ترى/ترين؟
ِ
لك/لك؟
ماذا تعني الرسمة بالنسبة
 .2قم/قومي باإلشارة إىل أن تلك شجرة زيتون صغرية ج ًدا .اسأل/
اسأيل املشاركني واملشاركات“ :ما الذي قد تفعله/تفعلينه لجعل
هذه الشجرة تنمو؟ (اإلجابات املحتملة :توفري مساحة أكرب من
األرض لها؛ سقيها؛ تسميدها.)..
 .3ارشح/ارشحي للمشاركني واملشاركات أن كل أشكال الحياة مبا
يف ذلك حياتهم/حياتهن تتأثر بالبيئة املحيطة بها .اسألهم/اسألهن
ِ
نفسك/نفسك .ما الذي قد تحتاجه/تحتاجينه
التايل“ :فكر/فكري يف
ِ
لك/لك مبثابة االهتامم،
لتمنوا/لتنمي؟ ما الذي قد يكون بالنسبة
السامد ،املياه ،والضوء بالنسبة للشجرة؟ (بشكلٍ منوذجي؛ ستكون
اإلجابة التعليم/التدريب...../إلخ).
 .4ارشح/ارشحي للمشاركني واملشاركات أن إمناء شجرة هو أم ٌر له
تأثري عىل بيئتها .ثم اسألهم/اسأليهم عن ماهية أوجه تأثريها عىل
البيئة .اإلجابات املحتملة :إنها تنتج األوكسجني ،توفر الظل ،متنحنا
الزيتون ،متنحنا األخشاب...،
 .5اسأل/اسأيل املشاركني واملشاركات مرة أخرى أن ينظروا إىل
أنفسهم/أنفسهن كام لو كانوا /كن شجرة زيتون .كيف ميكن
لنموهم/لنموهن الشخيص أن ينفع بيئتهم/بيئتهن ،ومجتمعهم/
مجتمعهن ،وجامعاتهم/جامعاتهن ،وعائالتهم/عائالتهن ،وأطفالهم/
أطفالهن..،؟
 .6قم/قومي مبقارنة إجابات املشاركني واملشاركات .اسألهم/اسأليهم
التايل“ :أين تتقارب االحتياجات ،وملاذا؟ من له احتياجات مختلفة
وملاذا؟”
 .7لخص/لخيص ،وأبرز/أبرزي الرسالة الرئيسية“ :ال تستطيع الشجرة
أن تنمو دون تلقيها للدعم من البيئة املحيطة بها .ال ميكنك النمو
بدون املجتمع الذي تعيش به ،بدون جامعتك ،بدون عائلتك ،بدون
أصدقائك .ويف الوقت ذاته؛ فإن منوك سيكون له أث ٌر عىل املجتمع”.
فكر ٌة إضافية :ميكنك أيضً ا دعوة األمهات وبناتهن املراهقات
للمشاركة يف التمرين بأنفسهن ،ثم يسمعن إحداهن األخرى.

اإلطار الزمني 90 :دقيقة عىل األقل
كيفية التنفيذ يف سبع خطوات:
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.6.3

األداة :تكييف الدورات لتناسب مواعيد النساء

التحدي :ال ينحرص دور النساء يف البلدان األربع يف دور واحد ُمحدد
يلعبنه يف إطار عائالتهن .فبجانب كونهن أمهات ،وبنات ،وأخوات،
هن أيضً ا رائدات أعامل ،وموظفات ،ومزارعات ،وصديقات،
وجارات ،وغريها من األدوار املختلفة ،بينام يُنتظر منهن بجانب
القيام بتلك األدوار أن يلتزمن بالقيام بكافة أدوارهن التقليدية
(األدوار املنزلية ،وأدوارهن تجاه عائالتهن .وهي أدوار يقُمن بها
بشكلٍ ُمستمر طوال اليوم ،وكل يوم) .القيام بكل تلك األدوار قد
يكون مستهلكًا للوقت بالنسبة للنساء  -وبالتايل فإن غالبية أيامهن
تكون مليئة باملهام الواجب إمتامها مام يجعل من الصعب إدراج
برامج تعلّم وتعليم الكبار يف جداول أعاملهن وقوائم مهامهن
اليومية .وبنا ًء عىل ذلك فإن أصحاب وصاحبات املصلحة يف جميع
البلدان غالبًا ما يُحاولون/يحاولن تكييف برامجهم/برامجهن
لتتناسب مع جداول أعامل النساء .وهو أم ٌر ال يزال يُشكل تحديًا
كب ًريا.
األداة :أطلب./ي برامج تعلّم وتعليم الكبار اآلن! التعلم عن بعد
الوصف :تهتم هذه األداة بباقات التعلم املختلطة التي يتم تقديم
جزء منها عرب شبكة اإلنرتنت وتقديم جزء آخر دون استخدام شبكة
اإلنرتنت .تلك الباقات يتم استخدامها من قبل أصحاب وصاحبات
املصلحة خاصة أثناء الحجر الصحي املفروض بسبب الوباء العاملي
كوفيد ،-19والقيود املفروضة عىل حركة السفر .ميكن أن تصاحب
الكتب الدراسية وغريها من املستندات التي قد تستخدمها مقاطع
فيديو تعليمية يكون مبقدور الدارسني والدارسات ُمشاهدتها يف
املنزل مبا يتفق مع جداول مواعيدهم ومواعيدهن .ميكن منح
باقات التعلم للدارسني يف بداية الدورة ،أو توزيعها بواسطة مؤسسة
تعلّم وتعليم الكبار عىل امل ُشاركني يف املناطق الريفية.

أشهر ،ويتم إعطاء الدورة أو متابعتها كل أسبوعني.
كيفية التنفيذ يف خمس خطوات:
اتصال أو اجتام ًعا تحضريي مع املشاركني
 .1قم/قومي بتنظيم ً
واملشاركات يف دورتك من أجل التشارك يف عملية تنسيق الدورة
واالستعداد لها .اكتشف األوقات ،واملنصات املعتمدة عىل شبكة
اإلنرتنت ،واألساليب ،التي تتناسب بالشكل األمثل معهم/معهن.
 .2قم/قومي بتحضري الباقات التعليمية تبعا لجدول مواعيد واضح،
وكتاب درايس ،أو مستندات مامثلة ،ومقاطع فيديو خاصة بالتعلم
الرقمي .ميكن أن يتم توزيع مقاطع الفيديو التعليمية عىل وحدات
تخزين محمولة ( ،)USBأو يتم رفعها عىل منصة عرض (مؤمنة)
ملقاطع الفيديو ،أو مشاركتها عن طريق تطبيق WhatsApp
املعروف بالنسبة ملشاركيك و مشاركاتك.
 .3تأكد/تأكدي من وصول الباقات لدارسيك ودارساتك يف الوقت
املناسب.
 .4قم/قومي بتكوين مجموعة تعلم يف املنطقة ذاتها ،صل/
ِصيل أفرادها ببعض ،قم/ي بتعيني مرشف/مرشفة من الدارسني
والدارسات ملدة محددة من الوقت.
 .5يجب عىل امل ُدربني واملدربات أن يقوموا/يقمن بزيارات إرشافية
أو اجتامعات عن بعد باستخدام مؤمترات عرب الفيديو لإلجابة عن
األسئلة وضامن استمرارية العملية التعليمية.

متى ،ومع من :مع ُمشاركيك ،ويفضل أن يكونوا من الدارسني
امللمني بالقراءة والكتابة ،خاصة النساء التي تكتظ جداولهم باملهام
املطلوب إنجازها أو النساء الاليت يعشن يف املناطق الريفية.
ما تحتاجه :كتاب درايس لوحدة التعلم ،ومقاطع فيديو قصرية
ومقاطع تعليمية ُمحملة عىل أقراص صلبة ( )CDsأو وحدات
تخزين محمولة ( ،)USBأو توزيعها بواسطة الربيد أو مركبة
مخصصة لهذا الغرض ،أو عن طريق وسائط التواصل االجتامعي
مثل تطبيق .WhatsApp
اإلطار الزمني:
يجب أن يتم إرسال الباقة التعليمية بأكملها قبل بداية الربنامج
التعليمي ،أو إرسال باقات أصغر لكل وحدة أو خطوة من وحدات
أو خطوات الدورة التي من املفرتض أن تستمر ملدة شهرين أو ثالثة
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.6.4

األداة :تضمني مالحظات النساء ،التغذية الراجعة

التحدي :لكل امرأة ،وكل دارس ودارسة يف برنامج تعلّم وتعليم
الكبار احتياجات مختلفة عن غريه/غريها من الدارسني/الدارسات -
وقد متثل معالجتها جمي ًعا يف الوقت ذاته تحديًا كب ًريا .كام ينضم/
تنضم الدارسني والدارسات إىل برامج تعلّم وتعليم الكبار مبجموعة
متنوعة من التوقعات تجاه محتوى تلك الربامج ،وطريقتها ،وبيئة
التعلم أو توقيت الدورة .أحد األسباب التي تدفع الدارسني بشكلٍ
عام ،والنساء بشكلٍ خاص ،إىل االنقطاع عن الدورة هو أن الربامج
ال ترقى إىل مستوى توقعاتهم املبدئية .وللحول دون هذه املشكلة
واإلبقاء عىل الدارسني والدارسات فإنه من امل ُهم خلق بيئة تعلم
تجعل جميع املشاركني واملشاركات يشعرون/تشعرن بالرتحيب،
وبأهميتهم/بأهميتهن ،أو باختصار :خلق بيئة تُخاطب احتياجاتهم/
احتياجاتهن املتنوعة ،مبا يف ذلك االحتياجات الخاصة للدارسني
والدارسات من أصحاب الهمم .ليكون يف اإلمكان خلق بيئة بهذه
املواصفات؛ فإن أصحاب وصاحبات املصلحة يف مجال تعلّم وتعليم
الكبار سيكون عليهم/عليهن التواصل مع الدارسني والدارسات
بصورة منتظمة وخالل الربامج التعليمية وجمع ردود أفعال
الدارسني والدارسات وتقييامتهم للربامج ،مع األخذ يف االعتبار واقع
أن النساء قد يُعربن عن احتياجات مختلفة عن تلك التي قد يُعرب
عنها الرجال.
األداة :شجرة التأثري
الوصف :ت ُشجع هذه الطريقة املشاركني واملشاركات عىل التفكري
يف ،ومشاركة ،آرائهم/آرائهن ومشاعرهم/مشاعرهن وتصوراتهم/
تصوراتهن حول الدورات التدريبية ،وتأثريها عىل حيواتهم/حيواتهن
الشخصية املبنية عىل الخربات والتجارب واالحتياجات الفردية .من
املحتمل أيضً ا أن يقيّم/تقيّم مزودي ومزودات خدمات تعلّم وتعليم
الكبار تأثريهم/تأثريهن ،ومناقشة املشاركني واملشاركات للسبل التي
ميكنهم/ميكنهن من خاللها تقديم الدعم للمشاركني واملشاركات.

التأثري الواقع عىل مجتمعي .ميكنك أيضً أ إضافة املزيد من الغصون
التي ترمز إىل مواضيع أخرى.
 .2يتم توزيع البطاقات امللونة عىل املشاركني واملشاركات .ترمز
البطاقات إىل مثار الربتقال وأوراق الشجر :البطاقات الربتقالية =
ترمز إىل الثامر الطيبة والتأثري اإليجايب؛ البطاقات الخرضاء = ترمز
إىل األوراق الخرضاء والتأثري األقل إيجابية.
 .3اطلب/اطلبي من املشاركني واملشاركات استخدام بطاقة برتقالية
واحدة لكل تأثري إيجايب أضفاه الربنامج عىل حياتهم/حياتهن،
وبطاقة خرضاء واحدة لكل تأثري سلبي أو تأثري أقل إيجابية أضفاه
الربنامج عىل حياتهم/حياتهن.
 .4اخرج/اخرجي من القاعة ،واطلب/اطلبي من املشاركني
ِ
انت/انت
واملشاركات تثبيت “مثارهم/مثارهن” عىل الشجرة بينام
خارج القاعة .هذه نقطة يف غاية األهمية؛ فمن املهم أن يشعر/
تشعر املشاركني/املشاركات باألمان ملشاركة آرائهم/آرائهن.
 .5عد/عودي إىل القاعة .القي نظرة عىل الشجرة وأوراقها وما يظهر
عليها من مثا ٍر كثرية (آملني ذلك) .اسأل/اسأيل املشاركني واملشاركات
عام إذا كانوا/ك ّن يرغبون/يرغنب يف مشاركة آرائهم/آرائهن مع
املجموعة.
 .6ارشح/ارشحي كيف ميكنك تحويل األوراق إىل مثرات برتقال“ :ما
الذي تحتاجه لتحويل أوراق الشجر إىل مثرات برتقال؟ كيف ميكننا
دعم بعضنا البعض لتحويل أوراق الشجر إىل مثرات برتقال؟”
أفكار إضافية :خاصة يف الدورات األطول؛ ميكنك دامئًا استخدام
الشجرة لفرتة ما بني التقييامت .احتفظ/احتفظي بالشجرة أو صورة
لها عىل األقل ،وانظر إليها بعد قضاء بضعة أسابيع مع املشاركني
واملشاركات لتحديد ما قد يكون قد تغري.

متى ،ومع من :ميكن استخدام هذه األداة يف نهاية برنامج تعلّم
وتعليم الكبار ،ومع النساء والرجال ،ولكن ينصح أيضً ا باستخدامها
كتقييم ملنتصف املدة الدراسية.
ما تحتاجه :دفرت رسم كبري ،والذي ستستخدمه لرسم أو تلوين
شجرة كبرية ،وستحتاج إىل دبابيس أو صمغ ،وأقالم ،وقطع أوراق
صغرية برتقالية وخرضاء لرتمز إىل مثار برتقال وأوراق شجر.
اإلطار الزمني 60 :دقيقة عىل األقل
كيفية التنفيذ يف ست خطوات:
 .1ارسم/ارسمي الشجرة عىل الورقة .ص ّنف/صنفي غصون الشجرة
كمواضيع ستطلب من املشاركني واملشاركات التفكري فيها .عىل سبيل
املثال؛ التأثري عىل إزدهاري الشخيص ،التأثري الواقع عىل عائلتي،
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.6.5

األداة :إرشاك النساء يف وضع خطة الدورات التدريبية

التحدي :املشاركني واملشاركات يف برامج تعلّم وتعليم الكبار
يحرضون الدورات وهم/هن لديهم/لديهن توقعات ُمحددة .قد
يجد/تجد أصحاب وصاحبات املصلحة أنه من الصعب تحديد تلك
التوقعات ،ووضع مناهج ت ُحققها.
األداة :بناء برنامج م ًعا
الوصف :املشاركني واملشاركات يف دورات تعلّم وتعليم الكبار لهم/
لهن توقعات ُمحددة فيام يتعلق بدورات تعلّم وتعليم الكبار ،هذا
مهم بصفة خاصة بالنسبة للنساء .تعطي األداة مثالً لكيف ميكن
للنساء والرجال أيضً ا أن يك ّن/يكونوا مشاركات/مشاركني يف تصميم
ووضع املنهج.
متى ،و مع من  :املجموعات والنساء والرجال املهتمة باملشاركة يف
دورات تعلّم وتعليم الكبار ،أو مع املشاركني واملشاركات يف بداية
الدورة.
ما تحتاجه :رشائط ورقية ،أو بطاقات (أربع بطاقات لكل مشارك
أو مشاركة) ،صمغ أو رشيط الصق ،ثالثة لواصق لكل مشارك أو
مشاركة ،دفرت أوراق للرسم.
اإلطار الزمني 90-120 :دقيقة
كيفية التنفيذ يف مثان خطوات:
 .1قم/قومي بتعريف املشاركني واملشاركات بالهدف من هذه
الطريقة :وهو وضع منهاج مبدأي ألحد برامج تعلّم وتعليم الكبار
الذي يلبي احتياجات املشاركني واملشاركات.

 .4قم/قومي مبراجعة العناوين .اسأل/اسأيل املشاركني واملشاركات ما
الذي يرونه/تراه يف مجموعة املواضيع .ملاذا هناك مواضيع ُمتشابهة،
وما الذي يعنيه ذلك؟ هل هناك يشء ناقص؟
 .5اآلن يجب أن يكون قد تم االنتهاء من كتابة العناوين .قم
بتثبيت العناوين والرشائط الورقية عىل دفرت الرسم (أو الحائط)،
عنوان واحد لكل صفحة من صفحات دفرت الرسم (أو الحائط) .قم/
قومي بتقسيم مجموعة املشاركني واملشاركات إىل مجموعات أصغر.
 .6ابدأ/ابديئ عملية حركة دائرية .لدى كل مجموعة دقيقتني
ملشاركة أو كتابة أفكارها أسفل كل عنوان من العناوين املثبتة
عىل دفرت الرسم .إذا كنت تستخدم الحائط؛ اطلب من املشاركني
واملشاركات كتابة أفكارهم/أفكارهن عىل الورقة التي سيرتكونها
للمجموعة التالية لتضيف إليها ما لديها من أفكار .بعد مرور
دقيقتني ستكون املجموعة قد دارت ويكون الجميع قد حصلوا عىل
ِ
أنت/أنت
الفرصة للعمل عىل كل عنوان من العناوين .قم/قومي
واملشاركني واملشاركات بإلقاء نظرة عىل دفرت الرسم لرؤية املعلومات
الجديدة التي قمتم بجمعها.
 .7اطلب/اطلبي من املشاركني ترتيب املواضيع حسب أولوية كل
ِ
اعط/اعط كل من املشاركني واملشاركات ثالث ملصقات (أو
موضوع.
أقال ًما ملونة ،إن مل يكن بحوزتك أي ملصقات) .يجب عليهم/عليهن
وضعهم (أو وضع عالمة/نقطة) عىل العناوين األكرث أهمية بالنسبة
لهم .بإمكان املشاركني واملشاركات توزيع امللصقات (أو النقاط) ،أو
وضع امللصقات (أو النقاط) الثالث جميعها عىل عنوانٍ واحد.
 .8توجه/توجهي بالشكر للمشاركني واملشاركات عىل مشاركتهم يف
وضع منهج جديد وقادم.

 .2اطلب/اطلبي من املشاركني واملشاركات كتابة أربعة مواضيع
أو مشكالت لها عالقة بهم .موضوع واحد يف كل ورقة .توضع بعد
ذلك كل الورقات عىل األرض يف منتصف الغرفة .اآلن قم/قومي
رجا ًء باإلشارة إىل أن جميع املواضيع اآلن أصبحت تخص املجموعة
بأكملها بغض النظر عن هوية من كتبها.
 .3ارشح/ارشحي لهم أن األوراق اآلن هي مبثابة املادة الخام التي
ستستخدمها للعمل عليها .ابدأ/ابدأي عملية التصنيف والتنظيم:
اطلب/اطلبي من املجموعة تجميع املواضيع؛ املواضيع املتشابهة
يجب أن توضع جنبًا إىل جنب ،واملواضيع التي تم ذكرها أكرث من
مرة يجب أن يتم وضعها يف كومة .لجعل هذه العملية تتم بصورة
أكرث سالسة؛ وإلرشاك مشاركني ومشاركات من ذوي/ذوات صعوبات
ٍ
بصوت مسموع قد تكون
يف القراءة أو الكتابة؛ فإن قراءة املواضيع
اسرتاتيجية جيدة للمساعدة .اسمح/اسمحي للمشاركني واملشاركات
باملناقشة .بعد ترتيب كافة األوراق؛ يتم إعطاء كل مجموعة من
الرشائط الورقية عنوان أو ترويسة.
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.7.1

التحديات التي تتناولها هذه الوحدة

ذكر/ذكرت أصحاب وصاحبات املصلحة يف جميع البلدان أنه مل
يكن من السهل دامئًا توصيل النساء مبجرد تسجيلهن يف إحدى
الدورات إىل الدورة نفسها.
ففي البلدان األربعة؛ وحتى عندما يكون لدى النساء الحافز
للمشاركة يف دورات تعلّم وتعليم الكبار؛ فإن املواصالت قد متثل
صعوبة بالنسبة لهن خاصة يف املناطق التي ال تتوفر بها وسائل
مواصالت ،أو تعترب املواصالت فيها غري آمنة .ففي األردن تعد
املواصالت مبثابة ٍ
تحد أمام النساء الراغبات يف املشاركة يف دورات
تعلّم وتعليم الكبار ،خاصة إذا كان عليهن االنتقال ملسافة بعيدة
لحضور الدورة.
عالوة عىل ذلك؛ فإن النساء قد تنقطع عن حضور الدورة.
وذكر/ذكرت املجيبون واملجيبات من املغرب واألردن أن النساء
قد انقطعن عن حضور الدورات عندما تزوجن ،وعندما رفض
أزواجهن أو عائالت أزواجهن استمرارهن يف حضور دورات تعلّم
وتعليم الكبار.

ونفس اليشء حدث يف األردن؛ حيث أفاد/أفادت امل ُجيبون
واملجيبات بأنه ليس دامئًا ما يعد بحث النساء املتزوجات عن
وظيفة أو حصولهن عىل عمل مدفوع أم ٌر رضوري .إضافة إىل ما
سبق؛ فإن النساء قد يتخلفن عن حضور الدورات إن مل يكن متوف ًرا
أمامهن خيارات للرعاية بأطفالهن ،أو إذا مرض أطفالهن أو أحد
أفراد عائالتهن وكانوا يف حاجة إىل رعاية .ولذلك فإنه من أكرث األمور
أهمية أن ينمو لدى مجتمعات وعائالت النساء الوعي بدورهم
يف دعم النساء ليك ّن قادرات عىل املشاركة يف برامج تعلّم وتعليم
الكبار.
وأخ ًريا؛ فلقد ثبت أن النساء يُشاركن يف برامج تعلّم وتعليم الكبار
فقط إذا كان بإمكانهن االعتامد عىل الحصول عىل عائد معني من
استثامرهن .ويبدو أن ذلك حقيقي بوج ٍه خاص بالنسبة للنساء
الكبريات يف السن ،مثل النساء يف تونس واملغرب الاليت يعتربن
املشاركة يف برامج تعلّم وتعليم الكبار خطوة كبرية وهامة .يواجه/
تواجه مزودو ومزودات خدمات تعلّم وتعليم الكبار تحدي متمثل
يف التأكد من أن النساء عىل دراية باملنافع التي قد تعود عليهن من
جراء مشاركتهن يف دورات تعلّم وتعليم الكبار ،والتأكد من أن تلك
املنافع تتفوق عىل املخاطر التي قد يتخذنها مبشاركتهن يف برامج
تعلّم وتعليم الكبار.
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.7.2

األداة :كيف تبني جسو ًرا حرضية-ريفية

التحدي :لقد وجد/وجدت أصحاب وصاحبات املصلحة فروقًا بني
النساء يف املناطق الحرضية ،والنساء يف املناطق الريفية .بينام
النساء يف كال النوعني من املناطق يواجهن صعوبات متنوعة فيام
يتعلق بإمكانية الوصول إىل التعليم الحكومي أو غري الحكومي،
وسوق العمل .فالنساء يف املناطق الريفية غال ًبا ما تكن فرصهن
أسوأ بسبب نقص البنية التحتية من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن
التوقعات التقليدية املتوقعة منهن تتغري بوترية أبطأ من وترية تغيري
التوقعات يف املدن .ولألسف ،فإن هذا ينتج عنه أيضا قوالب منطية
سلبية حول النساء الريفيات بوج ٍه عام ،والتقليل من قدر ما ميلكنه
وينتجنه ويكتسبنه من معرفة.
األداة :جلسة مشاركة املعرفة
الوصف :األداة هي فكرة مقدمة ملزودي ومزودات الخدمة الذين/
الاليت يسعون/يسعني من أجل تكوين عالقات رشاكة مع املدارس
املوجودة يف مناطق حرضية وريفية ،لتمكني املشاركني واملشاركات
من مشاركة ما اكتسبوه/اكتسبنه من معرفة من خالل برامج تعلّم
وتعليم الكبار ،من أجل مكافحة القوالب النمطية الراسخة حول
النساء الريفيات ،وتقدير ما ميكنهن اكتسابه وتقدميه من معرفة.
قد توفر األداة للنساء الريفيات الدعم لتعزيز تقدير الذات لديهن،
وتطوير مهاراتهن الخطابية يف مجاالت التسويق ،واإلعالن ،ومشاركة
ونرش املعرفة ،لتحسني سمعة مجال تعلّم وتعليم الكبار بني
املجتمعات ،وبناء جسور حرضية-ريفية .كام من املمكن أيضً ا أن
يقوم/تقوم مزودي مزودات خدمات تعلّم وتعليم الكبار بتقييم ما
يقدموه/يقدمنه من دورات.
متى ،ومع من :مع املشاركني واملشاركات يف دورات تعلّم وتعليم
الكبار ،الرجال والنساء ،وعند اقرتاب نهاية الدورة.
39/39

ما تحتاجه :مدرسة أو مجموعة من الشباب والشابات يف منطقة
حرضية (أو مجتمع مختلف أو منطقة ريفية مختلفة) .كام ميكنك
أيضً ا إقامة عالقات رشاكة مع الجامعات ،أو مراكز تعلّم وتعليم
الكبار يف مجتمعات أو أقاليم مختلفة.
اإلطار الزمني :بضعة أيام من التحضري ،ويوم واحد من التدريب.
طريقة التنفيذ يف أربع خطوات:
 .1قم/قومي بدمج الرشاكة الحرضية-الريفية كوحدة كاملة يف
منهاجك ،ويفضل أن تكون يف نهاية الربنامج التدريبي.
 .2يف نهاية الربنامج التدريبي اطلب/اطلبي من املشاركني
واملشاركات استحضار كم املعرفة واملهارات التي متكنوا/متك ّن من
الحصول عليها وتنميتها خالل الربنامج التدريبي .ما هي أهمها
بالنسبة لهم؟ ما هي أهم الدروس التي تعلموها/تعلمنها؟ أي أجزاء
الدورة مثلت لهم/لهن التحدي األكرب؟ وما الذي قاموا/قمن به
للتغلب عىل ما واجههم/واجههن من تحديات؟ ما الذي قد يريدون
مشاركته مع الجيل الصاعد ،مثل مجموعة من التالميذ الصغار؟
 .3خصص/خصيص جلسة حول عمل جلسة توعية مدتها من 15
إىل  30دقيقة .ناقشوا/ناقشن فيام بينكم/بينكن كيف قد يخطط /
تخطط املشاركني واملشاركات جلسة كتلك ملجموعة محددة من
الحضور (مثال :صف درايس مكون من تالميذ تبلغ أعامرهم 12
عا ًما يف مقابل صف درايس من طلبة الجامعة ،يف مقابلة صف
درايس ملجموعة من طلبة تعلّم وتعليم الكبار يف مركز آخر يف
منطقة حرضية أو ريفية) .ما املحتوى الذي قد يتم تقدميه كجزء
من الجلسة؟ كيف سيتم عرض أو تقديم هذا املحتوى؟
 .4قم/قومي بوضع أسس الجلسة بالتعاون مع املشاركني
واملشاركات حسب ما يعرضونه من أفكار .ال تنىس/تنيس ترك
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مساحة من الوقت يف نهاية الجلسة تكون مخصصة لطرح األسئلة
من قبل الحضور .تذكر/تذكري  :ليس الهدف أن يصبح/تصبح
املشاركني و املشاركات ُمعلمني و ُمعلامت؛ الهدف هو أن يقوموا/
يقمن بتقاسم خرباتهم/خرباتهن مع جيل آخر من الدارسني.

 .5نظّم/نظّمي جلسة توعية مع املؤسسة الرشيكة  -وقد تكون تلك
املؤسسة مدرسة ،أو جامعة ،أو قد تكون مجموعة من الدارسني
القادمني من مركز آخر لتعلّم وتعليم الكبار .ميكن أن تتم الجلسة
عرب اإلنرتنت إن مل يكن التنقل ميسو ًرا.

الجمعية األملانية لتعليم الكبار | النوع اإلجتامعي يف مجال تعلّم و تعليم الكبار

40/40

.7.3

األداة :طرق جديدة ملعالجة مشكلة املواصالت

التحدي :يواجه/تواجه أصحاب وصاحبات املصلحة يف تونس
واملغرب صعوبة يف الوصول إىل املشاركني واملشاركات بشكلٍ عام،
خاصة النساء ،يف املناطق الريفية النائية .نظ ًرا لغياب البنية التحتية،
واملسافات الشاسعة بني الجامعات ومراكز تعلّم وتعليم الكبار؛
فإن الذهاب إىل أماكن تقديم دورات تعلّم وتعليم الكبار والرجوع
منها قد يكون مستهلكًا للوقت ،خاصة بالنسبة للنساء الاليت تكتظ
جداول مواعيدهم باملهام الواجب إنجازها ،أو يكون صعبًا بالنسبة
للنساء ذوات الهمم الذين تكون حركتهم أقل حرية من غريهم من
النساء .ويجد/تجد أصحاب وصاحبات املصلحة يف األردن وفلسطني
أنفسهم أمام مشكلة أخرى :فيجدون/فيجدن أن بعض املجتمعات
تكون أقل تفت ًحا أو أكرث تحفظًا فيام يتعلق بفكرة تعلّم وتعليم
الكبار بشكلٍ عام؛ وبالنسبة للنساء بشكلٍ خاص ،وبالتايل فإنه يكون
من الصعب إقناعهم بأهمية برامج تعلّم وتعليم الكبار.
األداة :حافلة تعلّم وتعليم الكبار
وهي فكرة استخدام مركبة (حافلة) لجلب الفئات التي تستهدفها
برامج تعلّم وتعليم الكبار من الساكنني والساكنات يف املناطق
الريفية البعيدة ،أو سكان املناطق التي تعاين من مشاكل يف وسائل
املواصالت .وميكن استخدامها ألهداف متنوعة :ميكن استخدامها
كوسيلة للتعليم املتنقل؛ فيمكن استخدام الحافلة كفصل درايس
متنقل يأيت بدورات تعلّم وتعليم الكبار إىل الجامعات املستهدفة،
مام يجعل اتخاذ قرار املشاركة أسهل بالنسبة للنساء والفتيات
املزدحمة جداول أعاملهن ،والنساء والفتيات الاليت يواجهن
صعوبات للوصول إىل الدورات ،والفئات امل ُهمشة .ولكن يجب األخذ
يف االعتبار أن تلك الحافلة تقرب التعليم إىل الدارسني والدارسات،
ولكنها ال تأيت به إىل منازلهم/منازلهن ،وبالتايل فإن درجة معينة
من الحركة ال تزال مطلوبة .ميكن أيضً ا استخدام الحافلة للوصول
إىل املجتمعات والجامعات بغرض نرش الوعي حول عروض تعلّم
وتعليم الكبار ،وإعالمهم بأقرب مراكز تقديم دورات تعلّم وتعليم
الكبار ،وحتى توفري للدارسني والدارسات فرصة املشاركة يف محارضة
تجريبية فورية ال تستوجب تنقلهم ،مام يحفزهم للتسجيل يف أقرب
دورة يف أقرب مركز من مراكز تعلّم وتعليم الكبار بالنسبة لهم.

كيفية التنفيذ يف خطوتني:
 .1جد مركبة ميكن استخدامها بشكلٍ دائم (قد تكون حافلة قدمية،
أول خالل إحدى دورات تعلّم
أو مهجورة ،ستحتاج إىل صيانتها ً
وتعليم الكبار األخرى الخاصة بك) .جهز/جهزي املركبة مبواد التعلم،
ومقاعد قابلة للطي ،وطاوالت ،وسجاجيد -إن استدعت الحاجة.
ِ
ميكنك/ميكنك أيضً ا إعادة بناء الجزء الداخيل من الحافلة وتجديده،
وتزويده بطاوالت ومقاعد ليكون مبقدورك/مبقدورِك استخدامها
كفصل درايس متنقل .ميكن أن تحمل الحافلة عالمتك التجارية -
وهي فرصة عظيمة لك لإلعالن عن نشاطاتك.
 .2قم/قومي بإيجاد أفضل موقع ممكن لحافلتك ليكون مبقدورك/
مبقدورِك اجتذاب عدد معني من املشاركني واملشاركات للمشاركة يف
ما تقدمه من دورات .قم بإعالم املشاركني املحتملني.
أفكار إضافية :ميكنك/ميك ِنك أيضً ا استخدام الحافلة كأداة لإلعالن
بدل من استخدامها كفصل درايس
عن برامج تعلّم وتعليم الكبارً .
متنقل ،أو مخزن ملواد التعلم ،ميكنك استخدامها من وقت آلخر
بغرض عرض ما تقدمه من أنشطة يف املناطق الريفية.

متى ،ومع من :مع النساء يف املناطق الريفية ،والنساء واملشاركني
اآلخرين الذين ليس لديهم وسيلة مواصالت متاحة.
ما تحتاجه :سيارة أو حافلة وشخص قادر عىل قيادتها.
اإلطار الزمني :حسب إمكانية وصولك لسيارة/حافلة.
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األداة :التعلم الرقمي

رص رقمي ،والعديد من النساء املشاركات
التحدي :نحن نعيش يف ع ٍ
يف برامج تعلّم وتعليم الكبار يستخدمن األجهزة الرقمية يف حياتهن
اليومية بالرغم من وجود فراغ رقمي كبري بني بعضهن والبعض
اآلخر ،فبعضهن عىل اطالع كبري بوسائل االتصال الرقمية ،بينام
أخريات ليسوا عىل نفس الدرجة من املعرفة باألجهزة الرقمية
بسبب نقص املوارد يف أغلب األحوال .خاصة يف أوقات الوباء العاملي
كوفيد -19والذي ترتب عليه فرض قيود عىل حركة السفر والتنقل،
ورضورة التباعد االجتامعي ،وبنا ًء عىل ذلك فإن التعلم عن بعد قد
يكون مبثابة فرصة رائعة للحفاظ عىل فرص التعلم للنساء والرجال
عىل ٍ
حد سواء .انتقلت العديد من املراكز إىل تقديم الدورات
التدريبية عرب شبكة اإلنرتنت ،وهو األمر الذي تطلب بعض الوقت
حيث وجب تكييف املحتوى ليناسب أدوات اإلنرتنت املستخدمة.
بالرغم من ذلك ،فإن تلك الدورات التدريبية ليست عىل القدر ذاته
من الكفاءة التي عليها الدورات التدريبية التي ال تعتمد عىل شبكة
اإلنرتنت كوسيط لتوصيل املحتوى.
األداة :النرشة الصوتية
الوصف :هذه األداة هي نرشة صوتية تتيح للدارسني والدارسات
إمكانية االستامع إىل وحدات الدورة التدريبية ،وتسمح لك بتعزيز
الوعي بتعلّم وتعليم الكبار كعالمة تجارية تُ ثلها يف نطاق مجتمعك،
وبلدك ،وحتى يف نطاق أبعد من الحدود الوطنية .كام ميكن
استخدامها أيضً ا للحفاظ عىل االتصال بينك ودارسيك ودارساتك
السابقني/السابقات ،وإلعالمهم بشأن الربامج التدريبية الجديدة.
متى ومع من :حسب الطريقة التي تريد اعتامدها يف استخدامك
للنرشة الصوتية؛ ولكن املجموعة املستهدفة يجب أن تكون إما
دارسني حاليني أو دارسني مستقبليني محتملني.
ما تحتاجه :حسب درجة املهنية التي ترمي إىل تحقيقها :فإن
املسجل الصويت أو الهاتف قد يكون كاف ًيا لعمل نرشة صوتية
بسيطة ،ولكن ينصح باستخدام معدات مخصصة لعمل وإذاعة
النرشة الصوتية إلنتاج نرشة صوتية عالية الجودة .كام ميكنك دعوة
خرباء ،ومتحدثني لتناقش معهم موضوعات متنوعة.

الصوتية ال تتيح لك إمكانية التواصل مع الجمهور بشكلٍ مبارش؛
وأن النرشة الصوتية تقترص عىل عنرص الصوت فقط.
ِ
أعد/أعد سيناريو نرشتك/نرشتِك الصوتية .ميكنكم إيجاد أمثلة
.2
تلهمك كيفية كتابة سيناريو لنرشة صوتية عىل شبكة اإلنرتنت .ميكن
للسيناريو أن يتخذ شكل نقاط منفصلة ،أو شكل نص مكتوب،
سهل .حاول إنهاء السيناريو بتساؤل
والذي يجب أن يكون فهمه ً
ٍ
بصوت مسموع
مفتوح يحرك ذهن امل ُستمع .ثم اقرأ/اقريئ النص
ملعرفة الوقت الذي سيستغرقه النرشة الصوتية .يجب أال تتعدى
م/قسمي النرشة
قس ّ
مدة حديثك يف النرشة الصوتية مدة  10دقائقّ .
الصوتية عىل عدة حلقات إن كان املوضوع ُمعق ًدا ،أو إذا كنت/
ٍ
ِ
موضوعات محددة.
كنت تريد/تريدين التعمق يف
 .3س ّجل/سجيل النرشة الصوتية .تأكد/تأكدي من وجودك/وجو ِدك
يف بيئة هادئة ،واستخدم/استخدمي ميكروفون جيد .ميكنك/ميك ِنك
تحسني تجربة مستمعيك/مستمعاتك عن طريق استخدام معدات
مخصصة إلعداد النرشات الصوتية .بعد التسجيل؛ تأكد/تأكدي من
جودة الصوت ومن أن املحتوى سهل الفهم.
 .4شارك/شاريك النرشة الصوتية مع مجموعتك/مجموع ِتك
املستهدفة .ميكنك/ميك ِنك استخدام تطبيقات WhatsAppأو
 Facebook messengerملشاركة النرشة الصوتية .زد/زيدي عدد
متابعيك/متابعييك عن طريق جعل النرشة الصوتية متاحة عىل
إحدى منصات إذاعة النرشات الصوتية.
أفكار إضافية :قد تريد/تريدين أن تذيع/تذيعي نرشة صوتية
واحدة من وقت آلخر  -أو قد تفضل تسجيل سلسلة كاملة من
النرشات الصوتية (ملا إذن ال تكون حول موضوع النساء وتعلّم
وتعليم الكبار؟) .وقد تجعلها/تجعليها نشاطًا وطنيًا أو إقليميًا
بالتعاون مع مزودين ومزودات خدمة تعلّم وتعليم الكبار يف بلدك
وخارجها.

اإلطار الزمني :من ثالث إىل خمس ساعات
طريقة التنفيذ يف أربع خطوات:
 .1ارجع/ارجعي إىل منهج تدريس تعلّم وتعليم الكبار الخاص بك/
ِ
بك واخرت/اختاري املوضوع املناسب للعرض يف النرشة .ميكنك/
ِ
ميكنك أيضً ا استخدام مواضيع أخرى مكملة ملنهجك؛ والتي تكون
شيقة بالنسبة للنساء بشكلٍ خاص ،وجميع الدارسني والدارسات
بشكلٍ عام ،وتساعدهن/تساعدهم عىل إجادة مهارات معينة ،أو
تعميق معرفتهم/معرفتهن .عند اختيارك ملوضوع ال تنىس أن النرشة
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 .7.5األداة :االعالن عن الدورات التدريبية ،كيفية الوصول إىل
النساء ،وكيفية مخاطبة احتياجاتهن
التحدي :غالبًا ما يعتمد/تعتمد أصحاب وصاحبات املصلحة يف
البلدان األربعة عىل طريقة اإلعالن الشفهي (وج ًها لوجه) عن
دوراتهم/دوراتهن التدريبية .بينام هذه الطريقة تعد إحدى طرق
اإلعالن ذات التكلفة املنخفضة إال أنها أيضً ا تحمل بعض نقاط
الضعف؛ حيث إنها تنترش ببطء شديد ،وغالبًا ما يكون الجمهور
(املتلقني) محدود .كام يكون من الصعب التحكم فيها ،وقد يكون
لها تأث ٌري عكيس :ماذا لو شارك/شاركت الدارس/الدارسة تجربته/
تجربتها السلبية وحسب؟
األداة :اإلعالن منزيل الصنع
الوصف :هذه األداة تهتم باإلعالن عن برامج تعلّم وتعليم الكبار
التي تناسب احتياجات وحوافز الدارسني والدارسات املحتملني/
املحتمالت :.يكون/تكون الدارسني والدارسات أكرث تحف ًزا للمشاركة
يف دورات تعلّم وتعليم الكبار إذا كان املحتوى يخاطب احتياجاتهم/
احتياجاتهن  -وميكن استعراض ذلك عن طريق أن يكون اإلعالن
عن الدورات مبني عىل احتياجاتهم/احتياجاتهن ،وأن يكون اإلعالن
متواضع إىل ٍ
حد ما ،وأن يكون املشاركني واملشاركات هم/هن من
قاموا/قمن بعمله .ميكن دمج األداة يف وحدة مخصصة للتسويق
واإلعالن ضمن عرض من عروض تعلّم وتعليم الكبار موجه لألعامل.

املستهدفة قد تتكون من نساء ذات صفات متنوعة ،وذات خلفيات
اجتامعية وخربات مختلفة ،والاليت لهن احتياجات خاصة .ما الذي
قد يقوله/تقوله الدارسني والدارسات الحاليني/الحاليات للدارسني
والدارسات املستقبليني/املستقبليات إلقناعهم/إقناعهن باملشاركة؟
 .3مناقشة كيفية تصوير الحجج الرئيسية عىل ملصق أو مقطع
فيديو يحمل إعالنًا يوضح استهداف دورة تعلّم وتعليم الكبار هذه
للنساء.
 .4اطلب/اطلبي من دارسيك ودارساتك ابتكار فكرة ملصق إعالين
أو مقطع فيديو إعالين لتعلّم وتعليم الكبار .امنحهم/امنحيهم بعض
الوقت للتفكري يف تكوين امللصق ،وما يحتويه من ألوان ،وصور،
وعبارات ،أو سيناريو الفيديو اإلعالين ،وقوموا بتحضري مرشوع أويل.
 .5بنا ًء عىل املرشوع األويل؛ اسأل/اسأيل الدارسني والدارسات عام
يحتاجون إليه لتنفيذ امللصق اإلعالين أو الفيديو اإلعالين بشكل أكرث
احرتافية .قم/قومي بجمع املادة اإلعالنية وامنح/امنحي الدارسني
والدارسات الوقت الالزم لتنفيذ امللصق أو املقطع اإلعالين.
 .6بعد موافقة دارسيك ودارساتك؛ ميكنك استخدام امللصقات
اإلعالنية ومقاطع الفيديو لإلعالن عن خدماتك -يف سياق حملة
إعالنية عىل سبيل املثال؛ والتي ستتعاون أو ستتعاونني مع دارسيك
التوصل إىل اسم مبتكر لها.
ودارساتك من أجل ّ

متى ،ومع من :مع النساء املشاركات بالفعل يف دورات تعلّم وتعليم
الكبار.
ما تحتاجه :دفرت للرسم وقلم.
اإلطار الزمني :يو ٌم واحد
كيفية التنفيذ يف ست خطوات:
 .1إذا كان أمامك مجموعة دراسية (مجموعة من الدارسني
والدارسات) موجهة لألعامل؛ ميكنك تخصيص جلسة واحدة ملناقشة
اإلعالن .ابدأ بالتفكري يف احتياجات املشاركني واملشاركات يف دورات
تعلّم وتعليم الكبار .اطرح عليهم/عليهن األسئلة التالية :ما الذي
يحفزك للمشاركة يف إحدى دورات تعلّم وتعليم الكبار؟ ما رأيك
يف دورة تعلّم وتعليم الكبار؟ ما هي املواضيع األكرث إثارة لالهتامم
أو األكرث منفع ًة يف رأيك؟ لخص/لخيص النتائج كتابة عىل صفحة
من صفحات دفرت الرسم .ناقش/ناقيش إجابات األسئلة واستحرض/
استحرضي أكرث النقاط أهمية.
 .2بعد املناقشة؛ ابدأ/ابديئ جلسة عصف ذهني حول كيف
ميكن لتلك النقاط أن تكون ذات أهمية أيضً ا بالنسبة للدارسات
املستقبليات (الفئة املستهدفة من اإلعالن) .ال تنىس أن الفئة
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األداة :تجنب انقطاع الدارسني والدارسات عن الصف

التحدي :أشار/أشارت أصحاب وصاحبات املصلحة إىل أن الدارسني
والدارسات الصغار عىل وجه الخصوص ينقطعون/ينقطعن عن
الدراسة قبل إمتامهم/إمتامهن للدورات .بالنسبة للنساء؛ قد يرجع
السبب وراء ذلك إىل زوجهن أو أخذهن عىل عاتقهن مسؤوليات
إضافية يف إطار أرسهن ،أو إيجادهن ملصادر دخل ال تتيح لهن
الفرصة ملواصلة حضور دورات تعلّم وتعليم الكبار ،كام أنهن قد
يخرسن اهتاممهن أو دوافعهن لحضور الدورات سواء بسبب أن
محتوى الدورة أو منط التدريب ال يرث اهتاممهن أو بسبب أن
املحتوى ال يبدو أنه ذو منفعة بالنسبة لهم.
األداة :برنامج األخت الكربى
الوصف :األخوات األكرب هي مجموعة من الطالبات السابقات ،أو
السيدات املهنيات ،الاليت يرشدن الطالبات ويقمن بدور املرشدات،
يساعدنهن عىل تخطي العقبات التي تواجههن خالل مسريتهن
يف برنامج تعلّم وتعليم الكبار .عندما تنهي الدارسات دورتهن
التدريبية يصبحن هن أيضا األخوات الكربيات .األداة ليست فقط
تساعد عىل الحد من انقطاع الدارسات عن الدراسة؛ بل أيضً ا تعزز
روح التضامن واالتحاد بني النساء الاليت يأتني من أوساط مختلفة،
والاليت تتفاوت أعامرهن ،كام تساعد األداة عىل تبادل املعرفة بني
الدارسات ،وتوفر بيئة تعلم آمنة للنساء.
متى ،ومع من :للدارسات الحاليات والسابقات الاليت يريدن أن
يصبحن “أخوات الكربيات” بعد إمتام الدورة التدريبية ،بشكلٍ
خاص.

طريقة التنفيذ يف أربع خطوات:
 .1اعرض/اعريض فكرة برنامج “األخت الكربى” عىل الطالبات
األكرب س ًنا ،والطالبات السابقات ،أو املهنيات .تأكد/تأكدي من كون
الربنامج جذابًا لهؤالء الدارسني والدارسات من خالل تقديم الحوافز
مثل إتاحة الفرصة أمامهم/أمامهن لالنضامم إىل املزيد من الدورات
التدريبية املجانية ،أو املشاركة يف احتفاالت ،أو منحهم شهادات
تقدير ملا قدموه/قدمنه من ساعات عمل تطوعي.
 .2صمم/صممي تدريبًا لهم/لهن .يجب أن يناقش التدريب األسباب
وراء انقطاع الشابات والنساء بشكلٍ خاص عن حضور الصفوف،
ويجب أن يساعدهن عىل إدراك العالمات التحذيرية املبكرة
(املسؤوليات العائلية ،عدم اإلصغاء واالنتباه يف الصف ،االعتقاد
بعدم أهمية الحضور إىل الصف .)...عالوة عىل ذلك؛ فإن التدريب
يجب أن يتضمن عنارص من التواصل الحساس وبناء الثقة ،ومهارات
القيادة  -وهي مجموعة من املهارات االجتامعية التقليدية التي من
شأنها أيضً ا إضفاء مظهر جذاب عىل برنامج “األخوات الكربيات”
بالنسبة للدارسات.
 .3توفيق األخوات الكربيات مع الدارسات .يف الوضع املثايل؛ فإن
كل دارسة يتم توفيقها مع أخت كربى .ميكن لألخوات الكربيات أن
يتقابلن بشكلٍ مبارش مع أخواتهن الصغريات ،أو ميكنهن التواصل
معهن عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية.
 .4راقب/راقبي وقيم/قيمي العملية .قم/قومي بتنظيم دورات
أو مراحل للمراجعة مع األخوات الكربيات ،وإجراء اللقاءات مع
جميع األخوات الكربيات الصغريات لجمع ردود الفعل واملقرتحات
املطروحة لتحسني الربنامج.

ما تحتاجه :النساء الراغبات يف لعب دور “األخت الكربى”.
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الوحدة رقم (  - ) 3استقطاب الرجال
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.8.1

التحديات التي تتناولها هذه الوحدة

أغلب املنتفعني من دورات تعلّم وتعليم الكبار هن النساء .ويبدو
أن هذا يوحي املشاركني الذكور أن تعلّم وتعليم الكبار هو نشاط
مخصص للنساء بشكلٍ خاص ،وليس للنساء والرجال عىل ٍ
حد سواء.
وبالتايل؛ فإن أصحاب وصاحبات املصلحة يجدون/يجدن صعوبة
يف تحفيز الرجال للمشاركة يف برامج تعلّم وتعليم الكبار يف بعض
األحيان.
كام تم اإلشارة إليه سابقًا؛ فإن العديد من برامج تعلّم وتعليم
الكبار تستهدف النساء بشكلٍ مبارش من خالل دورات تدريبية ذات
خصيصا لجذب انتباه النساء ومخاطبة احتياجاتهن.
محتوى ُمصمم
ً
خاصة الدورات التي تقوم بتعليم املشاركني واملشاركات مهارات
يدوية تُساعدهم/تساعدهن عىل بناء عمل خاص بهم ،فالنشاطات
املقرتحة يف تلك الدورات ينظر إليها عىل أنها نشاطات أكرث مالمئة
للنساء من الرجال ،مثل الخبز ،والطبخ ،وتوريد الطعام والرشاب،
مثل إىل أنواع مختلفة
والتزيني ،والحياكة ،وتحويل النباتات املحلية ً
من الزيوت ،والصابون ،والحيل ،واملشغوالت اليدوية مثل السالت.
وكام تم اإلشارة إليه يف السابق؛ فإن العديد من الدورات تشتمل
عىل مكون له عالقة باإلملام بالقراءة والكتابة؛ وهو مكون يُنظر

إليه أيضً ا عىل أنه مكون ذو أهمية خاصة للنساء .كام أِشار/أشارت
أصحاب وصاحبات املصلحة أيضً ا إىل أن بعض أرباب األعامل
كث ًريا ما تكون نظرتهم سلبية لربامج تعلّم وتعليم الكبار .ومبا إن
تعلّم وتعليم الكبار يُنظر إليه عىل أنه نشاط ُمختص بالنساء؛ فإن
املرشحني لشغل الوظائف ممن شاركوا وأمتوا دورات تعلّم وتعليم
تأهيل من املرشحني الذين حصلوا
الكبار يُنظر إليهم عىل أنهم أقل ً
عىل التدريب يف أنظمة تعليمية أخرى.
وأخ ًريا؛ فإنه قد تم اإلشارة إىل أن الرجال غال ًبا ال يفضلون أن
يقضوا وقتهم داخل فصل درايس؛ فهم يفضلون قضاء وقت فراغهم
بصورة مختلفة .وأن الرجال غالبا ما يتمتعون بقدر أكرب من الحرية
باملقارنة بالنساء؛ مام يرتتب عليه تعدد االختيارات والفرص أمامهم
لقضاء أوقات فراغهم مقارنة بالنساء .يف الوقت ذاته فإن الرجال
نظ ًرا للتوقعات االجتامعية املرتبطة مبهام الذكور غال ًبا ما يكونوا أكرث
تركي ًزا عىل كسب املال لتوفري احتياجات عائالتهم عن طريق العمل
يف وظائف مدفوعة ،ومبا إن برامج تعلّم وتعليم الكبار ال تقدم
لهم الدخل الفوري فهي تعد يف نظرهم نشاطًا غري ُمدر للربح؛ مام
يجعله بالتبعية أقل إثارة الهتاممهم.
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 .8.2األداة :ما يجب تجنبه عند صياغة تعلّم وتعليم الكبار
أضفاه الربنامج عليهم/عليهن وعىل حياتهم/حياتهن ،وعىل عائالتهم/
كموضوع مقدم للنساء
عائالتهن ،ومجتمعاتهم/مجتمعاتهن .ك ّون/ك ّوين مجموعات من
فردين ،واطلبي منهام/منهن مشاركة قصتهم/قصتهن الخاصة .تأكد/
التحدي :ينظر لتعلّم وتعليم الكبار يف البلدان األربعة عىل أنه نشاط تأكدي من أن جميع املشاركني/املشاركات ال ميانعون/ميانعن التحدث
مخصص للنساء .مبا إن اإلملام بالقراءة والكتابة ،وغالبية عروض تعلّم عن خرباتهم/خرباتهن مع رشكائهم/رشكائهن.
وتعليم الكبار يف البلدان األربعة غالبًا ما يتصل بالنساء (خاصة يف
املناطق الريفية)؛ فإن اإلملام بالقراءة والكتابة ال ينفك ينظر إليه عىل  .3اطلب/اطلبي من املشاركني واملشاركات مشاركة ملخص ملا
أنه نشاط متصل بتعلّم وتعليم الكبار ،فيبدو أن تعلّم وتعليم الكبار شاركوه/شاركنه من قصص يف املجموعات ،و اكتب/اكتبي مالحظاتك/
قد أصبح نشاط “نسوي” ،بشكلٍ خطايب عىل األقل .وما يدعم هذه مالحظاتِك عىل دفرت الرسم .املشاركني واملشاركات ليسوا/لسن
الصورة هو واقع أن غالبية املشاركني يف صفوف تعلّم وتعليم الكبار مطالبني/مطالبات مبشاركة قصصهم/قصصهن.
هن نساء  -وذلك يف البلدان األربعة.
 .4ك ّون/ك ّوين مجموعات صغرية مكونة من أربعة أشخاص .اطلب/
األداة :تعلّم/تعلّمي من التجارب اإليجابية للرجال
اطلبي منهم/منهن تحديد املشكالت ،والدروس التي تعلموها/
تعلمنها ،واملامرسات السليمة ،التي ذُكرت يف ما تم مشاركته من
الوصف :تستخدم هذه األداة مكونات من التحري التقييمي بغرض قصص والتي قد تساعد يف إقناع اآلخرين باملشاركة يف برامج تعلّم
تقييم التجارب التعليمية اإليجابية للرجال من أجل مشاركتهم مع وتعليم الكبار ،خاصة الرجال .اطلب/اطلبي من املجموعات مشاركة
الدارسني/الدارسات املستقبليني املحتملني/املستقبليات املحتمالت .نتائج مناقشاتهم يف الجلسة.
متى ،ومع من :مع الرجال الذين شاركوا يف دورات تعلّم وتعليم
الكبار, ،النساء ،والعائالت ،واملجتمعات بشكلٍ عام ،من أجل إبراز
فوائد تعلّم وتعليم الكبار.

 .5فكّر/فكّري يف طرق ميكنك/ميك ِنك أن تستخدم/تستخدمي تلك
الحجج لجذب املزيد من الرجال إىل صفوف تعلّم وتعليم الكبار.

ما تحتاجه :دفرت للرسم ،وقلم
أفكار إضافية :إذا كانت واحدة من القصص التي متت مشاركتها
ِ
لك/لك بشكلٍ خاص؛ إذن رجا ًء اطلب/اطلبي إذن صاحب/
تروق
اإلطار الزمني 60 :دقيقة
صاحبة القصة لكتابتها واستخدامها يف املواد اإلعالنية كقصة نجاح.
كام ميكنك/ميك ِنك استخدامها كقصة استقطابية عىل املستوى الكيل.
كيفية التنفيذ يف خمس خطوات:
ميكنك/ميك ِنك أيضً ا تحويل هذه األداة إىل أداة تشمل العائلة أو
 .1ر ّحب/ر ّحبي باملشاركني واملشاركات يف االجتامع وأخربهم/أخربيهم الجامعة بأكملها  -ميكنك/ميك ِنك سؤال أفراد العائلة بشكلٍ مبارش
بأن اليوم يركز عىل تقييم تجاربهم اإليجابية مع برنامج تعلّم وتعليم حول كيفية استفادتهم من تجربة تعلّم وتعليم الكبار الخاصة
الكبار الذي يشاركون/يشاركن فيه.
بالدارس.
 .2اطلب/اطلبي من املشاركني واملشاركات أن يفكروا/يفكرن يف
التجارب اإليجابية التي اختربوها/اختربنها يف سياق برنامج تعلّم
وتعليم الكبار الذي شاركوا/شاركن فيه ،والتأثري اإليجايب الذي
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.8.3
الكبار

األداة :حافز لتشجيع الرجال عىل املشاركة يف تعلّم وتعليم

التحدي :بينام يبدو أن العديد من الرجال يدركون أن النساء قد
يستفيدون من برامج تعلّم وتعليم الكبار بطرقٍ عديدة ،إال أنهم ال
يرون القيمة اإلضافية التي قد تضفيها برامج تعلّم وتعليم الكبار
لهم .من ضمن أسباب ذلك أن الرجال غالبًا ما ينظرون إىل برامج
تعلّم وتعليم الكبار عىل أنها ال تستحق مجهودهم أو وقتهم ،وأنها
ليست “ ُمجزية” مبا فيه الكفاية.
األداة :تعلم لعبة التفتيش عن الكنز
الوصف :املنافسة أثناء التعلم هي نصف املتعة .استخدم/
استخدمي هذه الصفة وابتكر/ابتكري برنامج تعليمي يتبع منطق
لعبة التفتيش عن الكنز مع عدة وحدات أقرص ،وجوائز تُ نح بعد
انتهاء كل وحدة من الوحدات.
متى ،ومع من :مع دارسيك ودارساتك.
ما تحتاجه :برنامج تعليمي متعدد الوحدات .بطاقة أختام ،أو نظام

اعتامد للتأكيد عىل الوحدات التي تم اجتيازها ،وأختام.
اإلطار الزمني :حسب الدورة.
كيفية التنفيذ يف ثالث خطوات:
 .1وضع برنامج تعليمي ذو وحدات متنوعة .اصنع/اصنعي بطاقة
أختام أو نظام اعتامد ذو جذاب و ُمريض .ميكن استبدال بطاقة
األختام بتطبيق .ارشح/ارشحي للدارسني والدارسات كيفية عمل
نظام املكافأة .يجب أال يظهر النظام أسامء الدارسني والدارسات،
ولكن ميكن باالتفاق مع دارسيك ودارساتك أن تجعلوا يف اإلمكان
إظهار اسم أفضل وأرسع دارس فقط بعد انتهاء كل وحدة من
الوحدات.
 .2امنح/امنحي مكافآت اإلمتام بعد انتهاء كل وحدة من الوحدات.
أو كإجرا ٍء بديل؛ ميكنك/ميك ِنك إضافة ختم يف بطاقات األختام
الخاصة باملشاركني واملشاركات.
 .3ميكنك مكافأة أفضل وأرسع ثالثة طالب و طالبات عند
تخريجهم/تخريجهن عند نهاية الربنامج بالكامل.
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 .8.4األداة :كيفية تكييف الدورات الخاصة بتعلّم وتعليم
الكبار لتُناسب الرجال

الكفاية الستضافة جميع املشاركني واملشاركات .حدد/حددي أوقات
لالسرتاحة وتناول املرشوبات املرطبة.

التحدي :برامج تعلّم وتعليم الكبار يف البلدان األربعة غالبًا ما يبدوا
أنها تجذب النساء بالصورة األكرب ،وغالبًا ما يبدو أن الرجال ينظرون
إىل برامج تعلّم وتعليم الكبار عىل أنها نشاط مختص بالنساء.

 .2يف مستهل االجتامع؛ اعرض/اعريض التحدي الذي ستعمل/
ستعملني عليه مع املشاركني واملشاركات .عىل سبيل املثال“ :كيفية
النهوض بعدد الرجال املشاركني يف دورات تعلّم وتعليم الكبار” أو:
“كيف نُعزز املساواة بني الجنسني يف مجتمعاتهم؟” .وضح/وضحي
ِ
أنك/أنك تبحث/تبحثني عن كل أنواع الحلول ،قد تكون تلك الحلول
تقنية ،أو قد تقع ضمن مجال االتصال ،إلخِ ..عالو ًة عىل ذلك ،أكد/
أكدي عىل أن إيجاد حلول لهذا التحدي مع نهاية الفعالية قد يكون
أم ٌر صعب؛ ولكن بالرغم من ذلك فإن إيجاد فكرة ُمعد لها جي ًدا قد
يكون حجر األساس لبناء مرشوع رائع .أعلن/أعلني عن جائزة أفضل
فكرة لحل املشكلة .ميكنك/ميكنك أيضً ا تنظيم عدة منافسات أصغر
حجم ولها جوائز أخرى (مثل جائزة أكرث الحلول ابتكا ًرا ،أو جائزة
ً
أقل الحلول تكلفة ،أو جائزة أرسع الحلول قابلية للتطبيق.)...

األداة :هاكاثون
الوصف :هذه األداة هي إحدى طرق استخدام الذكاء الجامعي
ملواجهة التحدي املتمثل يف مشاركة الرجال .وهو نشاط تشاريك
قصري املدة يجتمع فيه الرجال والنساء م ًعا لحل تحديات محددة.
عىل سبيل املثال؛ مسألة النهوض مبشاركة الرجال يف برامج تعلّم
وتعليم الكبار ،أو كيفية تعزيز املساواة بني الجنسني يف مجتمعاتهم/
مجتمعاتهن  -يف إطار منافسة ودية.
متى ،ومع من :مع الدارسني والدارسات ،والرجال والنساء،
واملجتمعات ،واملدارس ،واملدربني واملدربات ،وطواقم مراكز عقد
الدورات .وميكن توظيف هذه الفعالية بشكلٍ مادي (اجتامع فعيل)
أو بشكلٍ افرتايض (عرب شبكة اإلنرتنت).
ما تحتاجه :منسق عىل دراية بكيفية تنظيم فعاليات الـ”هاكاثون”،
موقع كبري يكفي ليسع العدد املتوقع من املشاركني واملشاركات،
والذي يسمح مبساحة لإلبداع وتبادل اآلراء واملعارف ،وأقالم ملونة
وأوراق لجميع املشاركني واملشاركات ،مرطبات (مرشوبات) ،شبكة
اتصال باإلنرتنت ليستخدمها/لتستخدمها املشاركون واملشاركات يف
الفعالية للبحث عرب شبكة اإلنرتنت ،وجائزة (أو عدة جوائز أصغر)
من أجل الفريق الرابح.
اإلطار الزمني :حسب عدد األشخاص املشاركني ،ولكن ال يقل عن
يوم واحد.
ٍ
طريقة التنفيذ يف أربع خطوات:
 .1ادعو/ادعي مشاركيك/مشاركاتك ميكنك دعوة الرجال والنساء
عىل ٍ
ِ
أردت/أردت أن تتم الفعالية بشكلٍ شخيص
حد سواء .إذا
ِ
عليك/عليك إيجاد موقع كبري مبا فيه
(وج ًها لوجه)؛ فإنه سيتوجب
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 .3اطلب/اطلب من املشاركني واملشاركات تكوين فرق مكونة من
ثالثة إىل أربعة مشاركني ومشاركات .حدد لهم/لهن إطار زمني
(عىل سبيل املثال :ثالث ساعات) .عىل كل فريق أن يستغل وقته
يف الوصول إىل حل مبتكر للمشكلة .يجب أن يتم تقديم الحل عىل
لوحة (ملصق) ،ويجب أن يشتمل عىل معلومات عن :املجموعات
املستهدفة ،وامليزانية ،واملوارد اإلضافية الالزمة ،واإلطار الزمني
املطلوب ،ووصف دقيق (خطوة بخطوة) لكيفية تطبيق الفكرة
املطروحة .ابدأ/ابديئ العمل.
 .4اطلب/اطلبي من كل مجموعة تقديم فكرتها .بعد ذلك؛
اطلب من كل املشاركني واملشاركات التصويت لفكرة واحدة من
اختيارهم/اختيارهن .ال يُسمح للمشاركني واملشاركات بالتصويت
لفكرتهم/فكرتهن .قم/قومي بإحصاء األصوات وحدد الفائز.
أفكار إضافية :ميكنك/ميك ِنك تضمني تدريب موجز حول قضية
املساواة بني الجنسني ،وحقوق اإلنسان ،ودور الرجال يف املجتمع،
إلخ .وأيضً ا الجلسات املشمولة يف الهاكاثون؛ والتي ميكن للمشاركني
واملشاركات االشرتاك بها من أجل تعميق معرفتهم بقضية املساواة
بني الجنسني.
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.9.1

التحديات التي تتناولها هذه الوحدة

تتمتع مسألة االستدامة بأهمية عىل عدة مستويات.
أول؛ يجد/تجد أصحاب وصاحبات املصلحة أنه من املهم تقديم
ً
فرص تعليم مستدامة .أشار/أشارت مزودو ومزودات خدمة تعلّم
وتعليم الكبار يف تونس واملغرب عىل وجه الخصوص إىل أن تطبيق
فكرة التعلم املستمر مدى الحياة مع الدارسني مثلت تحديًا كب ًريا.
فالعديد من املشاركني ،مبا يف ذلك السيدات ،قد حرضوا/حرضن
صف واحد أو صفني فقط ومل يعودوا للمشاركة يف برامج أخرى،
أو تدريبات متقدمة أخرى بعد أن تخرجوا/تخرجن من الدورة .إال
أنه حسب طبيعة ومحتوى الدورة التي يتم حضورها ،فإن أصحاب
وصاحبات املصلحة يفيدون/يفدن بأن دورات املتابعة قد تكون
ذات أهمية بالنسبة للنساء ليتمك ّن من مواكبة أحدث التوجهات أو
التغيريات الترشيعية ،وأيضً ا تعلم مهارات جديدة.

املصلحة يف البلدان األربعة أشاروا/أرشن إىل أن إيجاد طاقم عىل
القدر الكايف من الكفاءة يف مجال تعلّم وتعليم الكبار مل يكن دامئًا
باألمر اليسري .ويف حال متكنوا/متك ّن من إيجاد طاقم ذو كفاءة فإن
املدرسني واملدرسات غال ًبا ما يرحلون يف أقرب فرصة .يوضح/توضح
أصحاب وصاحبات املصلحة أن السبب وراء ذلك يرجع باإلضافة
إىل أسباب أخرى إىل الرواتب املنخفضة التي يحصلوا/يحصلن عليها
املعلمني واملعلامت ،وأن العديد من املدربني واملدربات يعملون/
يعملن بدوام جزيئ ،عالوة عىل عدم االستقرار النسبي للعمل الحر
يف قطاع تعلّم وتعليم الكبار .كام أن ندرة الطواقم ذات الكفاءة
تؤثر سل ًبا عىل قدرة أصحاب وصاحبات املصلحة عىل إشباع ما لدى
املجتمعات التي يعملوا/يعملن بها من احتياجات يف قطاع تعلّم
وتعليم الكبار بشكلٍ كامل .بالنسبة لبعضهم/لبعضهن فإن حتى
األعامل اليومية تصبح صعبة نتيجة لتذبذب الطاقم ،وعدم توفر
الطواقم الكافية.

ثان ًيا؛ بينام املدرسني واملدرسات ذوي/ذوات الكفاءات لهم/لهن
أهمية كبرية لخلق بيئة تعلم مستدامة؛ إال أن أصحاب وصاحبات
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.9.2

األداة :العمل لبناء عملية تعلّم تدوم مدى الحياة

التحدي :غالبية أصحاب أو صاحبات املصلحة يربطون/يربطن بني
تعلّم وتعليم الكبار والتعلم املستمر مدى الحياة ،وهو ما ينظر
إليه أيضً ا ٍ
كتحد يف بعض األحيان .ذكر/ذكرت مزودو/مزودات
خدمة تعلّم وتعليم الكبار يف تونس واملغرب بوج ٍه خاص أن شمول
برامجهم/برامجهن عىل التعليم املستمر مدى الحياة مل بكن دامئًا
سهل؛ حيث أن العديد من الدارسني والدارسات ال يعودون/يعدن
ً
لتلقي املزيد من التدريب أو تلقي تدريبًا أكرث تقد ًما بعد تخرجهم/
تخرجهن.
األداة :تعلّم وتعليم الكبار كرفيق دائم.
الوصف :تشارك األداة خمس أفكار تتعلق بالنشاطات التي يقدمها/
تقدمها أصحاب وصاحبات املصلحة املختلفني/املختلفات يف البلدان
األربعة ويف البلدان األخرى؛ والذين تناولوا قضية كيفية تعزيز والء
الدارسني والدارسات.
متى ومع من :هذه عملية متواصلة تتم مع جميع الدارسني
والدارسات يف دوراتك, ،يجب أن تتم بصورة منتظمة.
ما تحتاجه :قامئة ُمحدثة بدارسيك ودارساتك ،وأجهزة االتصال
الخاصة بك.
اإلطار الزمني :حسب النشاط ،يرتاوح بني  30دقيقة ويوم واحد.
خمسة نشاطات:
 .1اعقد/اعقدي جلسات “منشطة” بعد مرور ستة أشهر .قد
يكون الدارسني والدارسات قادرين/قادرات عىل تنشيط معرفتهم/
معرفتهن بالربنامج الذي حرضوه/حرضنه ،وتبادل املعرفة مع
املشرتكني واملشرتكات السابقني/السابقات وأن يتم تعريفهم/
تعريفهم بأحدث التوجهات يف املجال .كام ميكنك أيضً ا استخدام
تلك الجلسات لإلعالن عن الربامج الجديدة أو التدريبات املتقدمة
التي تأيت بالرتافق مع الدورات األخرى.
 .2نظّم/نظّمي اجتامعات ،واحتفاالت ،وورش سنوية باالشرتاك مع
الخريجني والخريجات السابقني/السابقات ،واملشاركني واملشاركات

الحاليني/الحاليات .تلك التجمعات من شأنها تعزيز روح بناء
العالقات بينك ودارسيك ودارساتك من جهة ،وبني دارسيك
ودارساتك الحاليني/الحاليات والدارسني والدارسات السابقني
والسابقات من جهة أخرى ،ومن شأنها أيضً ا تحفيز الدارسني
والدارسات السابقني/السابقات من أجل التسجيل يف برامج تدريبية
جديدة.
 .3أسس مجموعة رسمية من الخريجني من دارسيك ودارساتك
السابقني/السابقات ،والتي تكون مخصصة فقط ملن أمتوا/أمتمن
عدة دورات أو دورة واحدة عىل األقل .ميكن ملجموعة الخريجني/
الخريجات أن يكون لديهم/لديهن إمكانية الوصول لحوافز معينة
تكون متوفرة لهم/لهن فقط ليختربوا/ليختربن منافع كونهم/كونهن
أعضاء/عضوات .مثل حصولهم/حصولهن عىل دورات مجانية،
وخصومات ،وإبراز مشاركني ومشاركات محددين/محددات عىل
وسائط التواصل االجتامعي الخاصة مبزود/مزودة برامج تعلّم
وتعليم الكبار.
 .4وزع/وزعي معلومات دورية عىل املشاركني واملشاركات فيام
يتعلق باملسائل التي يتناولونها/يتناولنها خالل التدريب .وذلك عن
طريق رسائل إخبارية عرب الربيد اإللكرتوين ،أو الرسائل النصية.
 .5اطبع/اطبعي نرشات ،ومجموعات أدوات ،وخطوط إرشادية
يسهل الوصول إليها .ومن أمثلة ذلك :موقعك اإللكرتوين ،أو
صفحتك عىل وسائط التواصل االجتامعي ،ليتمكن/لتتمكن
املشاركون واملشاركات من الوصول إىل محتويات دورتهم/دورتهن
عىل شبكة اإلنرتنت .تأكد من تحديث تلك الوثائق بصورة مستمرة.
ع ّرف/ع ّريف الدارسني والدارسات بالتحديثات ،وذكرهم/ذكريهم بأين
ميكن إيجادها.
 .6نظّم/نظّمي االختبارات املوجزة من أجل الدارسني والدارسات
السابقني/السابقات حول املواد التدريبية لدوراتهم/لدوراتهن
إلنعاش معارفهم/معارفهن .ميكنك/ميك ِنك إدخال معارف جديدة كل
مرة لتوعية الدارسني والدارسات بأنه ال يزال هناك الكثري والكثري
مام ميكن تعلمه ،وحفزهم/حفزيهم للبحث عن املزيد من الدورات
أو التدريبات املتقدمة.
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 .9.3األداة :حافظ/حافظي عىل املساواة بني الجنسني يف
مؤسستك/مؤسس ِتك

اإلطار الزمني :يو ٌم واحد ،وإعادة النظر بعد مرور ثالثة أشهر

التحدي :العديد من أصحاب وصاحبات املصلحة يف مجال تعلّم
كيفية التنفيذ يف خمس خطوات:
وتعليم الكبار لديهم/لديهن اسرتاتيجيات رسمية للتعامل مع
 .1اسأل/اسأيل  DVV Internationalعن “االستبيان الخاص مبسألة
مسألة النوع االجتامعي ،أو وثائق أخرى من شأنها تقديم املساعدة النوع االجتامعي” أو قم/قومي بزيارة املوقع اإللكرتوين الخاص مبعهد
يف إدماج مسألة النوع االجتامعي بشكلٍ اسرتاتيجي يف وضع
 DVV Internationalملنطقة الرشق األوسط (أضف/أضيفي املوقع
الربامج التدريبية وتنفيذها عىل املدى البعيد .إال أن هذه الوثائق اإللكرتوين هنا) .اشمل/اشميل أسئلة حول النوع االجتامعي ومؤسستك/
االسرتاتيجية قلام يتم تطبيقها عمل ًيا .بعض أصحاب وصاحبات
مؤسس ِتك أثناء مراحل التخطيط ،والتنفيذ ،والتقييم الخاصة بالربامج
املصلحة أشاروا/أرشن إىل أنهم/أنهن غري واثقني/واثقات من أين
التدريبية.
يبدؤون/تبدأن.
 .2اجتمع/اجتمعي مع زمالئك/زمالئِك مللء االستبيان .أعد/أعيدي النظر
األداة :خطة العمل الخاصة بالنوع االجتامعي
يف إجاباتك/إجاب ِتك.
الوصف :هذه األداة تساعد أصحاب وصاحبات املصلحة يف مجال
تعلّم وتعليم الكبار عىل التقييم الرسيع لكيفية استخدام مسألة
النوع االجتامعي داخل املؤسسة.

ِ
أجبت/أجبت عليها بـ “ال” إىل دفرت الرسم.
 .3انقل/انقيل األسئلة التي
ِ
قم/قومي بالعصف الذهني حول األسباب وراء إجابتك/إجابتك بـ “ال”.
ما الذي قد تحتاجه مؤسستك لتحويل اإلجابة “ال” إىل “نعم”؟

 .4ضع/ضعي خطوات ملموسة يف صورة نشاطات محددة ،ومعامل
متى ،ومع من :مع أفراد مؤسستك ،ويف أي وقت ،ويف نهاية السنة ،إرشادية ملا تم إنجازه ،ومسؤوليات ،وموارد ،ومواعيد نهائية لإلنجاز،
ِ
أو أثناء مرحلة التخطيط يف السنة الجديدة.
أنك/أنك تريد/
لتحول “ال” واحدة عىل األقل إىل “نعم” .ال تنىس/تنيس
تريدين الحفاظ عىل “نعم”.
ما تحتاجه  :استبيان معهد  DVV Internationalاملتعلق
مبسألة النوع االجتامعي ،ودفرت للرسم ،وقلم
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 .5ارجعي إىل هذه القاعدة بعد ثالثة أشهر ،وأعد/أعيدي النظر يف
عملك/عملِك .إذا استدعت الحاجة؛ قم/قومي بالتكييفات املطلوبة.
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.9.4

األداة :اللغة املراعية للنوع االجتامعي

التحدي :بالنسبة ألصحاب وصاحبات املصلحة يف البلدان األربعة
فإن تعلّم وتعليم الكبار متصل بشكل جوهري باملساواة بني
الجنسني ومن شأنه تحقيقها .لتعزيز أثر تعلّم وتعليم الكبار
عىل مسألة املساواة بني الجنسني فإن بعض املدربني واملدربات
واملؤسسات تستخدم مناهج مراعية ملسألة النوع االجتامعي؛
شمول .وذلك ألن اللغة تعكس املعايري
ً
والتي تستخدم لغة أكرث
االجتامعية من جهة ،ومن شأنها تعديل املعايري االجتامعية من
جهة أخرى؛ فهي أداة ف ّعالة ميكن استخدامها لتعزيز املساواة بني
الجنسني.
األداة :وضع املنهاج
الوصف :األداة تهتم باللغة الشمولية بشكلٍ عام ،واللغة املراعية
للجنس بشكلٍ محدد والتي ميكن إضافتها للمناهج.
متى ،ومع من :يف أي وقت ومع أفراد مؤسستك/مؤسس ِتك ،مبا يف
ذلك املدربني واملدربات الذين يعملون/الاليت يعملن بشكلٍ حر،
والطاقم الخارجي.
ما تحتاجه :منهاجك/منهاجِك ومحتوى الدورة
اإلطار الزمني :حسب عدد وحجم الوثائق

كيفية التنفيذ يف ثالث خطوات:
 .1ألقي نظرة عىل املبادئ الرئيسية للغة الشمولية ،وأحد أمثلة
اللغة املراعية للنوع االجتامعي ،واللغة الشمولية ،يف هذه املجموعة
ٍ
ببحث عرب شبكة
من األدوات .ميكنك/ميك ِنك تعزيز ما تقرأه/تقرئينه
اإلنرتنت.
 .2ناقش/ناقيش ما ييل مع أفراد مؤسستك/مؤسس ِتك :هل تستخدم/
تستخدمني اللغة الشمولية التي تتخطى حدود التذكري الجامع يف
الوثائق ،واملناهج ،واملوقع اإللكرتوين ،واملواد اإلعالنية؟ بجانب الرجال
والنساء؛ هل الشباب والشابات ،وكبار السن ،وذوي الهمم من الرجال
والنساء ،مذكورين بوضوح ومستهدفني عرب كل ما سبق؟ هل يشعرون/
يشعرن بأنهم/بأنهن مشمولني/مشموالت عندما يقرؤون/يقرأن الوثائق؟
 .3ابدأ/ابديئ التحرير :ابدأ/ابديئ بالوثائق التي يتم توزيعها عىل
األشخاص خارج مؤسستك ،ومنها امللصقات ،والكتيبات ،والالفتات،
واملوقع اإللكرتوين ،والتقارير...،إلخ.
أفكار إضافية :ميكنك/ميك ِنك أيضً ا إعادة النظر يف الطرق التي تعتمدها/
تعتمدينها للتواصل الشفهي .إضافة إىل ذلك؛ ميكنك/ميك ِنك أيضً ا
مناقشة مسألة اللغة الشمولية مع دارسيك ودارساتك .وأخ ًريا ،فإن اللغة
الشمولية من شأنها أيضً ا املساعدة عىل اجتذاب املزيد من الرجال إىل
برامج تعلّم وتعليم الكبار.
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بعض النصائح لتطبيق مبادئ الصياغة الشاملة جنسانيا حسب األمم
املتحدة:
ميكن تطبيق عدد من االسرتاتيجيات باللغة العربية ،شفهيا أو كتابيا،
يف سبيل صياغة أشمل جنسانيا:
أشكال املخاطبة
ال بد من ذكر االسم والشهرة واللقب الوظيفي أو اللقب الترشيفي
للمرأة والرجل بصورة متكافئة.
مثال :
كتب املقال كل من الدكتورة منال الحطاب و الدكتور محمود شاكر.
و ليس :كتب املقال الدكتور محمود شاكر و منال.
السيدة نجوى شاكر والسيد محمود شاكر.
و ليس :السيد محمود وحرمه .
الجمع بني املؤنث واملذكر
يف غياب صيغ محايدة،يجب استخدام املؤنث واملذكر معا( .إستعامل
املعطوفات)
مثال :
تهتم إحدى األدوات بإرشاك املتعلمني الراشدين و املتعلامت
الراشدات يف عملية تصميم إشهار حول برامج التعلم.
ترافق مجموعة األدوات هذه أصحاب وصاحبات املصلحة.
تأنيث ألقاب املناصب واألعامل
ال يجوز يف ألقاب املناصب واألعامل – إسام كان أم صفة – أن يوصف
املؤنث بالتذكري ،وفق القرار الصادر عن مجمع القاهرة يف عام .1978
مثال  :أمينة عامة ،رئيسة ،مديرة ،وزيرة ،نائبة ،عضوة ،عميدة،
أستاذة ،قاضية ،محامية ،وصية ،ولية أمر.
إضافة “النساء والرجال” أو “نساء ورجاال” أو “إناثا وذكورا” أو “فتيات
وفتيانا” بعد الجمع املذكر
مثال  :يشمل تعليم الكبار ،نساء ورجاال.
استخدام أسامء محايدة جنسانيا
التحييد الجنساين هو استخدام أسامء ال تعرب عن نوع الجنس عوضا
يخل ذلك باملعنى .ويفضل اللجوء إىل أسامء
عن األشخاص إذا مل ّ
جامعة أو مجردة أو مصدرية تدل عىل الوظيفة أو املنصب أو املفهوم.
مثال :
دار رعاية الشيخوخة عوض دار املسنني
نيابة عامة عوض نائب عام
قامئة الرتشيحات عوض قامئة املرشحني

استخدام جمع التكسري
مثال :
صناع القرار عوض صانعو القرار
استخدام الضمري الجامع للمتكلم “نحن”
مثال :
لقد عزمنا عىل تشجيع الكثري عىل االنخراط يف برامج تعليم
الكبار.
عوض  :نحن مصممون عىل تشجيع الكثري عىل االنخراط يف برامج
تعليم الكبار.
حذف الضامئر غري الرضورية
مثال :
تحسني الحياة ممكن للجميع.
عوض  :ميكن للجميع تحسني حياتهم.
الفصل بني املضاف واملضاف إليه يف حالة تعدد املضافات
مثال :
تعلم و تعليم الكبار عوض تعلم الكبار و تعليمهم
استخدام الجمل االسمية عوضا عن الجمل الفعلية
مثال :
التعليم وسيلة للجميع لتحقيق حياة جيدة .عوض يجب أن يتاح
التعليم للجميع كوسيلة ليحققوا حياة جيدة.
استعامل تراكيب غري مبارشة تليها مصادر عوضا عن ترصيف
األفعال
مثال :
يجب عىل النساء والرجال االشرتاك سويا يف برامج تعليم الكبار.
عوض :يجب عىل النساء والرجال أن يشرتكوا يف برامج تعليم
الكبار.
إستعامل “النقطة” أو الرشطة املائلة ( )Slash: /لشمل كل من
املؤنث و املذكر كتابيّا
مثال :
ترافق مجموعة األدوات هذه املشاركني.ات يف برامج تعليم الكبار
ترافق مجموعة األدوات هذه املشاركني/ات يف برامج تعليم الكبار.
عوض :ترافق مجموعة األدوات هذه املشاركني يف برامج تعليم
الكبار.
شفهيا ال بد من قراءة املؤنث واملذكر معا!

استخدام أسامء صالحة لكل االستعامالت مثل  :جهة/طرف
مثال :
جهة تنسيق/جهة تنسيقية عوض منسق
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.9.5

األداة :استبقاء املدربني واملدربات وتأهيلهم/تأهيلهن

التحدي :إيجاد واستبقاء الطواقم املؤهلة ،مبا يف ذلك املدربني
واملدربات ،والطاقم اإلداري ،هي أمور يُنظر إليها عىل أنها صعبة
من قبل مزودي ومزودات خدمة تعلّم وتعليم الكبار .فحتى يف
حال إيجادهم/إيجادهن لطاقم مؤهل (ذو كفاءة) فإن أفراد
الطاقم يرحلون/يرحلن بوترية رسيعة.
األداة :شهادة منتصف املدة للمعلمني واملعلامت املراعني
واملراعيات للنوع االجتامعي
الوصف :األداة عبارة عن فكرة الستبقاء املدربني واملدربات
املؤهلني/املؤهالت بينام يجري تدريبهم/تدريبهن عىل املناهج
املتعلقة بالنوع االجتامعي .يتم إجراء التدريب عىل مدار عدة
أشهر ،ويتم منح االعتامد (الشهادة) بعد إمتام كافة الوحدات.
متى ،ومع من :مع املدربني واملدربات ،واملتطوعني واملتطوعات.
ميكنك البدء يف أي وقت.
ما تحتاجه :منهاج تدريب.

اإلطار الزمني :يجب أن يكون دورة مستمرة عىل مدار مدة ترتاوح
بني عدة أشهر وعام واحد.
كيفية التنفيذ يف خطوتني:
 .1ضع/ضعي منه ًجا من شأنه تأهيل طاقمك ليكون أفراده مدربني
ومدربات مراعني/مراعيات للنوع االجتامعي .ارشك/ارشيك مراكز
تعلّم أخرى يف مجتمعات أو مناطق أخرى .بعض األفكار التي
ميكن تبنيها يف املنهج ُمبينة أسفله .اطرح/اطرحي عىل نفسك/
ِ
نفسك سؤال؛ ما الذي قد يراه/تراه مدربيك ومدرباتك مث ًريا يف تلك
الربامج بخالف محتواها؟ التبادل الذي يتعدى حدودهم/حدودهن
الوطنية ،أو السفر؟ مكان جميل (حيث ميكنهم دعوة رشكائهم/
رشكائهن ،وأطفالهم/أطفالهن إليه)؟ تأكد من أن يأيت أكرث األجزاء
جاذبية مع نهاية الدورة .ميكنك/ميك ِنك أن تسأل/تسأيل أفراد
طاقمك أن يصفوا/يصفن فكرتهم/فكرتهن عن ما يعتربوه/يعتربنه
تدري ًبا مثايل.
 .2تكلم/تكلمي مع أفراد طاقمك حول التدريب واالعتامد .حدد/
حددي مصدر التمويل ،وضع/ضعي الجدول الزمني .ابدأ/ابديئ
التدريب.
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علمهم/علمهن بالنظريات
واملبادئ املتعلقة بالنوع
االجتامعي ،وتعميم مسألة
النوع االجتامعي ،واللغة
املراعية للنوع االجتامعي.

املوضوع األول يف املنهاج:
املعرفة املختصة بالنوع
االجتامعي:

ِ
طاقمك/طاقمك
يحتاج
إىل فهم التأثريات
التي يضفيها النوع
االجتامعي بوترية
يومية.

علمهم/علمهن باألطر
القانونية املتعلقة
باملساواة بني الجنسني
عىل مستوى دويل
ووطني.

علمهم/علمهن باألطر
القانونية املتعلقة
باملساواة بني الجنسني
عىل مستوى دويل
ووطني.
ألقي نظرة عىل مواد
التدريس ،وتحقق من كونها
مراعية للنوع االجتامعي،
وأنها تستخدم لغة مراعية
للنوع االجتامعي ،وما يجب
توفره للحصول عىل منهج
مرا ٍع للنوع االجتامعي.

املوضوع الثاين يف املنهاج:
التعليم املراعي للنوع
االجتامعي

تعلّم/تعلّمي كيف
تفهم/تفهمي
االحتياجات املتعلقة
بالنوع االجتامعي التي
قد تكون موجودة لدى
الدارسني والدارسات.
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طور/طوري منهاج
مراعي للنوع االجتامعي.

طور/طوري اسرتاتيجية
لتحدي أفكار املشاركني
واملشاركات فيام يتعلق
بالنوع االجتامعي.

 .9.6األداة :استخدام تكنولوجيات جديدة ،وما يتبع ذلك من
تأثريات عىل املدربني واملدربات
التحدي :يحتاج/تحتاج مدربو ومدربات تعلّم وتعليم الكبار
لتدريب دائم ومستمر ،خاصة عندما يتعلق األمر باستخدام أحدث
التكنولوجيات يف املجاالت املختلفة التي يقومون/يقمن بتدريسها.
حسب ما يفيد/تفيد به أصحاب وصاحبات املصلحة؛ فإنه عىل ما
يبدو أن هناك فرقًا شاس ًعا يف الجودة فيام يتعلق بتدريب املدربني
عىل التكنولوجيا.
األداة :الفرد يُدرب الجميع  -نهج دائري للمعرفة
الوصف :قد تُثبت هذه األداة أهميتها إن مل يكن لديك/لدييك
كافة املوارد التي تحتاج/تحتاجني إليها إلبقاء مدربيك/مدرباتك عىل
دراية بآخر املستجدات فيام يتعلق مبهاراتهم/مبهاراتهن ،ومعرفتهم/
معرفتهن ،وبإمكانك إلهامهم/إلهامهن لخلق دينامية تعليمية
داخلية.
متى ،ومع من :هي أداة للمدربني واملدربات يستخدمونها/
يستخدمنها وقتام يشعرون بالحاجة لتعلم املزيد من املهارات.
ميكنك/ميك ِنك من خالل االتصال عرب شبكة اإلنرتنت توسيع دائرة
مدربيك/مدرباتك لتشمل املدربني واملدربات من مراكز تعليمية يف
مجتمعات أخرى.
ما تحتاجه :مدربني ومدربات عىل استعداد ملشاركة ما لديهم/

لديهن من معرفة ومهارات
اإلطار الزمني :يُحدد حسب املواضيع التي سيجري طرحها؛ ولكن
بشكلٍ عام ،يجب أن تتميز جلسات مشاركة املعرفة الخاصة
باملدربني واملدربات بالقرص والكفاءة يف الوقت ذاته.
كيفية التنفيذ يف أربع خطوات:
 .1أسس/أسيس مجموعة تعلّم مبدربني مدربات .حدد/حددي
املعرفة املوجودة مسبقًا لدى املدربني واملدربات ،واالحتياجات
املتعلقة بتعلّم مهارات جديدة.
 .2إذا توافقت أي من املعارف املوجودة مسبقًا مع أي من
االحتياجات؛ قم/قومي بوضعها م ًعا وتسليمها للمشاركني
واملشاركات الذين/الاليت يتمتعون/يتمتعن باملعرفة من أجل إعداد
جلسة خاصة بها ملشاركة املعرفة.
 .3ناقش/ناقيش مع املشاركني واملشاركات ما هي نوعية املعرفة
التي من شأنها مساعدتهم عىل تلبية احتياجاتهم/احتياجاتهن .ضع/
ضعي أدوات ملموسة من شأنها املساعدة عىل تلبية االحتياجات.
 .4اطلب/اطلبي من كل مدرب أو مدربة اختيار واحدة من
األدوات ،ثم قم/قومي بإجراء بحث عىل شبكة اإلنرتنت والتحضري
لجلسة قصرية ملشاركة املعرفة (مدتها  10دقائق) لزمالئه/لزميالتها
من املدربني واملدربات.
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الوحدة رقم (  – ) 5التأييد واملُنارصة
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.10.1

التحديات التي تتناولها هذه الوحدة

ذكر/ذكرت أصحاب وصاحبات املصلحة عىل املستوى الكيل يف
البلدان األربعة ثالثة تحديات أساسية عندما يتعلق األمر بالتخطيط
االسرتاتيجي للربامج التدريبية واملشاريع يف مجاالت املرأة ،والنوع
االجتامعي ،وتعلّم وتعليم الكبار ،وتنفيذها.
أول ،تأخذ العديد من املنظامت واملؤسسات عىل املستوى الكيل يف
ً
اعتبارها مسألة النوع االجتامعي  -ولكنها تفعل ذلك عىل مستوى
سطحي .وحسب ما أشار/أشارت إليه بعض أصحاب وصاحبات
املصلحة؛ فإن النوع االجتامعي غال ًبا ما يتم أخذه يف االعتبار عىل
الورق (بشكلٍ صوري) وال يتم أخذه بنفس الدرجة من األهمية يف
الحياة العملية الواقعية.

ثان ًيا؛ فإنه يبدو أن العديد من ص ّناع القرار ال ينظرون إىل مسألة
النوع االجتامعي عىل أنها أولوية عندما يتعلق األمر بتعلّم وتعليم
الكبار .هؤالء أصحاب وصاحبات املصلحة الذين ميارسون/ميارسن
الضغط من أجل استخدام فكرة النوع االجتامعي ليس فقط يف
املشاريع أو الربامج التدريبية ،بل أيضً ا يف مستندات السياسات
واالسرتاتيجيات غال ًبا ما يشعرون/يشعرن بأنهم/بأنهن ال يحظون/
يحظني باالهتامم الكايف.
ثالثًا؛ فإنه مل يتم الوصول إىل املساواة بني الجنسني داخل املنظامت
واملؤسسات نفسها .عىل سبيل املثال؛ فإن العديد من املناصب
الهامة يشغلها الرجال.
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.10.2

األداة :التأييد وامل ُنارصة يبدآن من الداخل

التحدي :بالرغم من أن العديد من املنظامت أو املؤسسات لديها
اسرتاتيجيات رسمية تتعلق بالنوع االجتامعي؛ هذه االسرتاتيجيات
ناد ًرا ما يتم تطبيقها عىل أرض الواقع .ويبدو أن السبب وراء ذلك
يرجع يف الغالب إىل عدم النظر إىل مسألة النوع االجتامعي كمسألة
ذات أولوية من قبل ص ّناع/صانعات القرار .ففي الغالب ترجع
صناعة القرار إىل الرجال (ص ّناع القرار) ؛ وغال ًبا ما ال يرون سب ًبا
لتطبيق اسرتاتيجيات النوع االجتامعي عىل مؤسساتهم أو أقسامهم.
األداة :أنت لست صغ ًريا!
الوصف :األداة هي عبارة عن فكرة إلضفاء تأثري عىل منظمة أو
مؤسسة ٍ
أحد ما.
متى ،ومع من :يجب إرشاك جميع أفراد املؤسسة
ما تحتاجه :زمالء وزميالت لديهم/لديهن نفس النمط الفكري،
وحلفاء/حليفات من داخل مؤسستك.
اإلطار الزمني :عملية مستمرة
كيفية التنفيذ يف خطوتني:
 .1تحديد الزمالء والزميالت الذين/الاليت قد يرغبون/يرغنب يف ترك
أثر عىل مسألة النوع االجتامعي داخل مؤسستك .فكّر عىل نطاقٍ
واسع! اسأل من حولك! ابدأ بتحديد جهة التنسيق الخاصة بالنوع
االجتامعي داخل مؤسستك ،إن وجِدت .واطلب عقد اجتام ًعا
للعصف الذهني .هل هناك مديرون/مديرات قد يرغبوا/يرغنب يف
االنضامم إليك؟ ال تنىس/تنيس أن مسألة النوع االجتامعي ليست
مسألة تخص النساء فقط؛ وأنه من حقك/ح ِقك (بل ويجب عليك)
إرشاك الرجال أيضً ا.

مثل ،وحسب الوقت الذي ميكن
القصرية ،أثناء اسرتاحة القهوة ً
لك ولزمالئك وزميالتك فيه مناقشة املوضوع .فكروا/فكرن م ًعا يف
ِ
لك/لك املساواة بني الجنسني؟
التساؤالت التالية :ما الذي تعنيه
كيف تسري منظمتك أو مؤسستك يف االتجاه الصحيح؟ ما الذي
ميكن تحسينه ،وكيف السبيل لذلك؟ مارس/ماريس العصف الذهني
بخطوات صغرية من شأنها أن تقودك/تقو ِدك نحو تحقيق أهداف
عظيمة واحد تلو اآلخر خالل عملك اليومي.
األفكار قد تكون:
االتصال:
 استخدم/استخدمي لغة مراعية للنوع االجتامعي عندما ت ُخاطب/تُخاطبي زمالئك وزميالتك.
 استخدم/استخدمي لغة شمولية ومراعية للنوع االجتامعي يفرسائلك/رسائِلك الكتابية (الخارجية والداخلية عىل ٍ
حد سواء).
يف االجتامعات:
 تأكد/تأكدي من دعوتك/دعوتِك للرجال والنساء عىل ٍحد سواء.
 قم/قومي يف بداية االجتامع بإحصاء عدد الرجال وعدد النساء منالحضور ،وس ّجل/س ّجيل العدد يف الربوتوكول (إن وجِد).
 تأكد/تأكدي من أن يتحدث كل من الرجال والنساء. إذا شاركت إحدى النساء فكرة أعجبتك/أعجب ِتك ،ادعمها/ادعميها.التدريبات
 اطلب/اطلبي تنفيذ تدريبات يف مجال املرأة ،والنوع االجتامعي،ِ
تعتقد/كنت تعتقدين أن ذلك سيعود
وتعلّم وتعليم الكبار إذا كن
مبنفعة.

 .2بالتنسيق مع جهة التنسيق الخاصة بالنوع االجتامعي داخل
مؤسستك؛ قم/قومي بتنظيم اجتامع  -أو سلسلة من االجتامعات
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.10.3

األداة :استخدام السياسات بصورة ف ّعالة

التحدي :العديد من أصحاب وصاحبات املصلحة يف كل البلدان
يأملون/يأملن أن تُصبح مسألة النوع االجتامعي يف مجال تعلّم
وتعليم الكبار أكرث وضو ًحا وأهمية ،خاصة عىل املستوى الكيل،
وأيضً ا عىل مستوى املجتمع املدين القومي والدويل .يجد/تجد
أصحاب وصاحبات املصلحة أن فكرة النوع االجتامعي ،وكيف ميكن
له أن يساهم بصورة أكرب يف تحقيق املساواة بني الجنسني غال ًبا
ما يتم إهاملها يف مجال تعلّم وتعليم الكبار بالرغم من أن النساء
ميثلن غالبية املشاركني يف برامج تعلّم وتعليم الكبار يف البلدان
األربعة.
األداة :ورقة الرأي الب ّناء
الوصف :األداة هي فكرة لصحيفة رأي خاصة باملؤسسة تتخذ
موقفًا فيام يتعلق بأدوار النوع االجتامعي ،والسياسات الوطنية ،أو
املعايري الدولية ،للمؤسسة .هدف صحيفة الرأي ليس توجيه النقد،
بل هدفها هو إظهار أن هناك مجموعة من العاملني والعامالت يف
املؤسسة يدعمون/يدعمن التزام املؤسسة بتمكني املرأة ،واملساواة
بني الجنسني من خالل تعلّم وتعليم الكبار ،وأن تلك املجموعة عىل
أتم االستعداد لدعم وتنفيذ تلك املبادئ حيثام استعد الحاجة .األداة
قد تعمل جي ًدا يف املؤسسات التي تدعم بالفعل فكرة املساواة بني
الجنسني بدرجة ما عىل األقل والتي ترحب بفكرة مشاركة موظفيها
وموظفاتها.
متى ،ومع من :مع أفراد الطاقم يف منظامت ومؤسسات تعلّم
وتعليم الكبار التي تدعم وتوافق عىل فكرة املساهمة البناءة ألفراد
طاقمها.
ما تحتاجه :دفاتر للرسم ،وأوراق ،وأقالم
اإلطار الزمني :من يوم واحد إىل يومني
كيفية التنفيذ يف ست خطوات:
 .1ادعو/ادعي أفراد آخرين من داخل مؤسستك/مؤسس ِتك ،ومن
خارجها ،من املهتمني بإضفاء تأثري عىل قضية النوع االجتامعي،
واملرأة ،و تعلّم وتعليم الكبار .يف الوضع األمثل؛ يجب أن يتم
ذلك بالتعاون مع جهة التنسيق املعنية بالنوع االجتامعي داخل
مؤسستك ،إن كان هناك واحدة.

 .2ابدأ/ابديئ بعمل تقييم لسياسات النوع االجتامعي القامئة
الخاصة بتعلّم وتعليم الكبار داخل مؤسستك ،أو داخل بلدك ،أو
سياسات تعلّم وتعليم الكبار التي تتناول األسئلة الخاصة بالنوع
االجتامعي .اقرأهم/اقرأيهم بعناية ،وناقش/ناقيش كيف تنعكس
تلك السياسات عىل عملك/عملِك اليومي .وميكنك/ميك ِنك أيضً ا إلقاء
نظرة عىل السياسات الدولية ،ومقارنتها بالسياسات الوطنية أو
املؤسسية .اخرت/اختاري سياسة واحدة.
 .3ناقش/ناقيش موقفك أو موق ِفك من تلك السياسة أو
االسرتاتيجية .هل تعتقد/تعتقدين أن تلك السياسة أو االسرتاتيجية
ُمطبقة بشكلٍ جيد؟ ما الجيد ،وما الذي ميكن تحسينه؟ أين ميكنك/
ميك ِنك تحسني تطبيق تلك السياسة من خالل عملك/عملِك اليومي؟
 .4اخرت/اختاري موضوع محدد يف السياسات واالسرتاتيجيات القامئة،
والذي ترى/ترين أنه ذو أهمية خاصة ،وترغب/ترغبني يف حشد
املزيد من االهتامم به .تع ّمق/تعمقّي يف مناقشة ذلك املوضوع.
 .5اكتب/اكتبي صحيفة الرأي بصورة بناءة وإيجابية .هذا مهم
ِ
لك/لك لتجنب التداعيات ،حيث أن النقد قد ال يكون دامئًا
بالنسبة
ُمرح ًبا به ،وأن املساواة بني الجنسني هو موضوع حساس.
ِ
انت/انت؟ وما املوضوع
 .1ابدأ/ابديئ بالتعريف :من
الذي ستقوم/ستقومني بتناوله؟ وكيف ينعكس هذا املوضوع عىل
سياسات ،واسرتاتيجيات ،مؤسستك ،وعىل مجريات عملك/عملِك
اليومي؟
 .2اتخذ/اتخذي موقفًا :ملاذا تعتقد/تعتقدين أن ذلك
املوضوع ذو أهمية خاصة؟
 .3اعرض/اعريض دعمك/دع ِمك :كيف ميكنك/ميك ِنك كفرد
أو جامعة ،دعم املؤسسة لتحقيق أهداف محددة تتعلق بذلك
املوضوع؟
 .6شارك/شاريك صحيفة الرأي مع شخص يف الوضع األمثل عادة ما
يكون هذا الشخص أحد ص ّناع/إحدى صانعات القرار تثق/تثقني به/
ِ
أنك/أنك موجودة
بها .تأكد/تأكدي من أن هذا الشخص يعي جي ًدا
لتقديم الدعم وليس توجيه النقد.
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.10.4

األداة :النوع االجتامعي يف العالقات العامة

تحدي :التخطيط االسرتاتيجي لألنشطة املراعية للنوع االجتامعي
ليس دامئًا أحد أوجه استجابة أصحاب وصاحبات املصلحة يف مجال
تعلّم وتعليم الكبار .وذلك يتضمن التخطيط للفعاليات .وذلك
قد يؤدي إىل أال ت ُقدم الفعاليات النساء كمتحدثات رئيسيات،
أو كمتحدثات يف حلقات النقاش ،أو أن يشعر/تشعر املشاركون
واملشاركات بعدم االرتياح أثناء الفعالية.
األداة :التخطيط املراعي للنوع االجتامعي للفعاليات

 .3اصنع/اصنعي فرص لالتصال االجتامعي:
تأكد/تأكدي من أن جميع املشاركني واملشاركات لديهم/لديهن
الفرصة للتعرف إىل بعضهم البعض /بعضهن البعض ،وأنهم/أنهن
لديهم/لديهن الفرصة للتعارف دون عوائق.
 .4حلقات نقاش متوازنة :إذا كان ضمن فعاليتك/فعالي ِتك حلقات
نقاش؛ فتأكد/تأكدي من دعوة عدد مساوي من الرجال والنساء
إىل الحلقات .عالوة عىل ذلك؛ ميكنك/ميك ِنك أيضً ا من دعوة الفئات
االجتامعية امل ُهمشة للمشاركة كمتحدثني ومتحدثات يف حلقات
النقاش.

ِ
لك/لك لجعل
الوصف :هذه األداة هي عبارة عن قامئة مرجعية
التخطيط للفعاليات أكرث مراعاة للنوع االجتامعي .وقد يتم تطبيق
ذلك عىل االجتامعات املحلية ،وحتى االجتامعات عىل املستويات
اإلقليمية ،أو الدولية .تنبع القامئة من أفكار ومامرسات أصحاب
وصاحبات املصلحة ،إال أنها ال تدعي أنها شاملة.

 .5اللغة الشمولية :يجب عىل منسقي ومنسقات الفعاليات
استخدام اللغة الشمولية ليشعر كل من الرجال والنساء عىل حد
سواء بأنهم/أنهن مرحب بهم/بهن ،وكذلك الفئات املهمشة ،وليشعر
الجميع باملشاركة الف ّعالة يف الفعالية ،ولجعل وجودهم/وجودهن
ملحوظًا.

متى ،ومع من :قبل وبعد التخطيط إلحدى الفعاليات ،ومع
األشخاص اآلخرين املشرتكني يف التخطيط للفعالية.

 .6اإلجابة عىل األسئلة املطروحة :إذا كنت/كنتي ترغب/ترغبني
ِ
فعليك/فعليك التأكد من أن املنسقني
يف التفاعل مع الحضور؛
واملنسقات يجمعوا/يجمعن األسئلة والتعليقات من مجموعة
متنوعة من املشاركني واملشاركات.

اإلطار الزمني :حسب الفعالية التي يجري التخطيط لها.

 .7االتصال الخارجي :استخدم/استخدمي تصميم محايد وشمويل
(مبا يف ذلك اللغة) عند اإلعالن عن فعاليتك/فعالي ِتك .فكّر/فكّري
جي ًدا يف املكان الذي ستعلن فيه عن فعاليتك/فعالي ِتك ،وما إذا كان
الرجال والنساء والفئات االجتامعية املهمشة سيكونون قادرين عىل
رؤية إعالنك/إعالنِك.

ما تحتاجه :مرشوع برنامج للفعالية امل ُخطط لها.

القامئة املرجعية:
 .1تعميم مسألة النوع االجتامعي :عند وضعك/وض ِعك ألجندة
الفعالية حاول/حاويل التفكري يف كيفية إدماج منظور جنساين ضمن
مجموعة املواضيع التي تغطيها الفعالية ،بداية من املتحدثني
واملتحدثات الرئيسيني والرئيسيات ،وحتى اسرتاحات القهوة.
 .2سلط/سلطي الضوء عىل مسألة النوع االجتامعي :أضف/أضيفي
جلسة معنية بشكلٍ مبارش بأسئلة النوع االجتامعي ،وخصص/
خصيص وقتًا ومكانًا بارزًا مبا فيه الكفاية الجتذاب االهتامم الكامل
للحارضين والحارضات.
63/63

 .8اجعل مشاركيك ومشاركاتك يشعروا/يشعرن بالراحة :فكّر/فكّري
يف احتياجات مشاركيك ومشاركاتك  -ليس فقط النساء والرجال
بشكلٍ عام ،بل أيضً ا الفئات االجتامعية امل ُهمشة .ما الذي تحتاجه
تلك الفئات لتشعر بالراحة أثناء الفعالية ،ولتستفيد منها بأقىص
قدر ممكن؟
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.10.5
املصلحة)

األداة :أقوياء وقويات م ًعا (رشاكات أصحاب وصاحبات

التحدي :يؤمن/تؤمن أصحاب وصاحبات املصلحة يف جميع البلدان
بأنهم/بأنهن قد ينتفعون/ينتفعن من تبادل أكرث قربًا من غريهم/
غريهن من أصحاب وصاحبات املصلحة من نفس البلدان ،ومن
البلدان األخرى عىل املستويني الكيل والجزيئ .خاصة مزودي
ومزودات خدمة تعلّم وتعليم الكبار الذين يعملون /الاليت يعملن
يف املناطق الريفية والذين يريدون/الاليت يريدن أن يكون لهم/لهن
اتصال أفضل مع املؤسسات التي تعمل عىل املستوى الكيل واملعنية
بتعلّم وتعليم الكبار ،وكذلك مؤسسات املستوى الكيل تريد تعزيز
تعاونها بني املؤسسات (مثال :الوزارات).
األداة :آثار أقدام  -خطوات نحو املستقبل
الوصف :هدف هذه األداة هو دعم أصحاب وصاحبات املصلحة
يف مجال املرأة ،والنوع االجتامعي ،وتعلّم وتعليم الكبار عىل
املستويات املختلفة ،لتحديد الطموحات املشرتكة ،وخلق فرص
تعاون ورشاكات جديدة.
متى ،ومع من :أصحاب وصاحبات املصلحة الذين يريدون/الاليت
يردن تعزيز شبكات أعاملهم/أعاملهن ،وتبادل وتعميق معرفتهم/
معرفتهن حول قضايا املرأة ،والنوع االجتامعي ،و تعلّم وتعليم
الكبار ،يف بلد واحد أو خارج نطاق الحدود الدولية .ميكن القيام
بهذا التدريب خالل أي تجمع ألصحاب وصاحبات املصلحة.
ما تحتاجه :صور مطبوعة آلثار أقدام ،وأقالم.
اإلطار الزمني :نصف يوم.

كيفية التنفيذ يف ست خطوات:
 .1حدد/حددي األطراف املهتمة وارسل/ارسيل لها دعوة للمشاركة
يف التدريب.
 .2خالل االجتامع :ابدأ/ابديئ حلقة تعريف تتبعها مجموعات عمل
(حتى خمسة مشاركني/خمس مشاركات) لإلجابة عىل ثالث أسئلة
إرشادية :كيف نحن متصلون/متصالت من خالل عملنا؟ أين تتقابل
أهدافنا؟ كيف ميكن للتعاون أن يساعدنا عىل الوصول إىل تلك
األهداف؟
 .3وزع/وزعي عىل املشاركني واملشاركات أوراق مطبوع عليها
أثار أقدام ،خمس ورقات لكل مشارك/مشاركة .اطلب/اطلبي من
املشاركني واملشاركات التفكري فيام يرتاوح بني ثالث وخمس خطوات
شخصية يريدون/يريدن اتخاذها خالل الثالثة أشهر إىل ستة أشهر
القادمة من أجل امليض قد ًما يف التعاون أو جعله أكرث نجا ًحا.
 .4ضع/ضعي آثار األقدام يف صف عىل األرض (أو علقهم/علقيهم
جنبًا إىل جنب عىل الحائط) يف اتجاه أحد األبواب .اطلب/اطلبي من
املشاركني واملشاركات الوقوف يف صف ،وامليش مبحاذاة صور آثار
وصول إىل
ً
األقدام ،وقراءة املكتوب من أفكار املشاركني واملشاركات
الباب املشار إليه يف الخطوة السابقة.
 .5عند وصول جميع املشاركني واملشاركات إىل الباب؛ ك ّون/ك ّوين
جلسة عامة وناقش/ناقيش ما ييل :أي اإلجراءات املشار إليها من
خالل آثار األقدام املصفوفة تجدها أكرث قبولً ؟ أكرثها واقعية؟ ما
قد يكون تأثريها فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني؟ أي منها أنت
ِ
مستعد/أنت مستعدة العتامدها؟
 .6اطلب/اطلبي من املشاركني واملشاركات أخذ اسرتاحة مدتها
عرش دقائق لكتابة خطوة ملموسة واحدة هم/هن عىل استعداد
التخاذها خالل السنة القادمة فيام يتعلق باإلجراءات التي متت
مناقشتها.
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ِ
عملك باستخدام مجموعة األدوات
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التحدي :الرجوع خطوة إىل الخلف وإعادة النظر يف ما أنجزه الفرد
من عمل هو أم ٌر ال غنى عنه عندما يكون الفرد يعمل يف مجاالت
املرأة ،والنوع االجتامعي ،وتعلّم وتعليم الكبار .بينام غالبية أصحاب
وصاحبات املصلحة يراجعون ويقيّمون/يراجعن ويقيّمن عملهم/
عملهن بصفة دورية؛ إال أن العديد ليس لديهم/ليس لديهن
األدوات الالزمة ليشملوا/ليشملن مسألة النوع االجتامعي ضمن
تقييامتهم .وذلك ميثل مشكلة كبرية حيث أن تأثري تعلّم وتعليم
الكبار عىل مسألة املساواة بني الجنسني هو أم ٌر من الصعب تقييمه
حينام ال يأخذ التقييم يف اعتباره منظور النوع االجتامعي.

التأثري :ماذا كان تأثري نتائج املرشوع عىل السياسات األعم،
والعمليات ،والربامج ،التي تعزز املساواة بني الجنسني وحقوق
املرأة؟ هل ساهمت يف توزيع أكرث اتزانًا ألعامل الرعاية غري
املدفوعة ،واملسؤوليات األرسية بني النساء والرجال؟ ميكن أيضً ا
استخدام تقييم رجعي مراعي للنوع االجتامعي ،للمشاريع/الربامج
التي ال تشمل منظور للنوع االجتامعي ،وستقيّم ما إذا كانت
تلك املشاريع/الربامج قد نتج عنها أي تأثريات (إيجابية أو سلبية)
سواء كانت غري مقصودة ،وأو كانت متوقعة ،عىل عالقات النوع
االجتامعي.

األداة :املراقبة والتقييم املراعيان للنوع االجتامعي

االستدامة :هل من املرجح أن تدوم اإلنجازات التي تم تحقيقها يف
مجال املساواة بني الجنسني بعد انتهاء التمويل؟ إىل أي مدى تم
التوصل إىل ملكية أهداف السياسة بواسطة املنتفعني واملنتفعات
(الرجال والنساء)؟ إىل أي مدى تم معالجة االحتياجات االسرتاتيجية
الخاصة بالنساء والرجال ،واملتعلقة بالنوع االجتامعي ،من خالل
املرشوع؟ إىل أي مدى تم بناء القدرة عىل تعميم قضية النوع
االجتامعي ،وإضفاء الطابع املؤسيس عليها ،من خالل املرشوع؟

الوصف :تقدم األداة نظرة عامة ذات صبغة نوعية اجتامعية عىل
خمس معايري مستخدمة عىل نطاق واسع؛ وهي الصلة ،والكفاءة،
والفعالية ،والتأثري ،واالستدامة.
متى ،ومع من :مع املؤسسات عند نهاية أحد برامج أو مشاريع
تعلّم وتعليم الكبار ،أو كتقييم يف منتصف املدة للنشاطات .حسب
ِ
بنفسك/بنفسك،
ميزانيتك/ميزاني ِتك؛ ميكنك/ميك ِنك إجراء التقييم
ولكن يف الوضع املثايل يتم التقييم بواسطة ُمقيّمُ /مقيّمة مستقل/
مستقلة.

املصدر :املعهد األورويب للمساواة بني الجنسني :تقييم النوع
االجتامعي (أنظر قسم الكتابات من مجموعة األدوات)

معايري التقييم املراعي للنوع االجتامعي:
الصلة :هل ساهم املرشوع/الربنامج بشكلٍ ف ّعال يف خلق ظروف
مواتية لتحقيق املساواة بني الجنسني؟ هل لبى احتياجات النوع
االجتامعي العملية واالسرتاتيجية للنساء؟ هل ساهم يف التزامات
وتعليامت السياسات الوطنية وااللتزامات والتعليامت الخاصة
باالتحاد األورويب ،فيام يتعلق باملساواة بني الجنسني؟ هل كانت
معالجة قضايا املساواة بني الجنسني خالل مرحلة التطبيق منطقية
ومتناسقة؟ هل متت تعديالت لالستجابة للعوامل الخارجية
للمرشوع/الربنامج التدريبي والتي أثرت عىل العالقات املتعلقة
بالنوع االجتامعي؟
الكفاءة :هل كان تطبيق السياسة يتسم بالكفاءة يف ضوء املساواة
بني الجنسني؟ هل يتم استخدام الوسائل واملوارد بكفاءة لتحقيق
ُحسنة للنساء والرجال عىل ٍ
حد سواء؟ هل
نتائج من حيث الفوائد امل ّ
تم تحقيق النتائج بالنسبة للرجال والنساء بتكلفة معقولة؟
الفعالية :هل اتضح كون نتائج املرشوع/الربنامج ف ّعالة يف تحقيق
املساواة بني الجنسني؟ هل ساهمت النتائج يف تحقيق ما كان
مخطط له من نتائج وحصائل ،وهل مالت النتائج لصف الجامعات
املستهدفة من الرجال أو/والنساء؟ هل استفاد/استفادت أصحاب
وصاحبات املصلحة (منظامت ،مؤسسات ،جامعات مستهدفة بصورة
غري مبارشة) من التدخالت من حيث بناء القدرات املؤسسية يف
مجال تعميم قضية النوع االجتامعي؟
67/67
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إقرارات
هذه املجموعة من األدوات هي نتاج العمل التعاوين لخرباء،
ومعلمني ومعلامت للراشدين والراشدات يعملون/يعملن يف مدن
كبرية ومجتمعات صغرية ،وأصحاب وصاحبات مصلحة ميثلون/
ميثلن املجتمع املدين والقطاع العام يف األردن ،واملغرب ،وفلسطني،
وتونس.
لقد كان من املهم بالنسبة ملعهد  DVV Internationalالتأكد من
مشاركة ومساهمة أصحاب وصاحبات املصلحة يف عملية تطوير
مجموعة األدوات .هنا نغتم الفرصة لتوجيه الشكر لهم/لهن عىل
مساهامتهم/مساهامتهن القيّمة من خالل اللقاءات ،واملشاركة يف
اجتامعات أصحاب وصاحبات املصلحة التي متت عن بعد ،وأيضً ا
نشكرهم/نشكرهن عىل تعليقاتهم وإفاداتهم/تعليقاتهن وإفادتهن
البناءة عىل مرشوع مجموعة األدوات .أسامء جميع أصحاب
وصاحبات املصلحة مذكورة يف الصفحة التالية.
كام نود أن نعرب عن امتناننا لفريق  RESULTلالستشارات البحثية:
ألينا ساندر؛ سامانثا روبل ،وشيام عرفاوي؛ فريق الخبريات الاليت
طورن هذه املجموعة من األدوات بنا ًء عىل اللقاءات ،واإلسهامات،
واملواد التي تم جمعها من أصحاب وصاحبات املصلحة.
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دعم يف غاية األهمية من قبل
لقد تلقى فريق ً RESULT
أربع جهات تنسيق متمثلة يف نقاء باجس (فلسطني)،سيدة
درييس(املغرب) ،جيد مدانات (األردن) ،وأُنس عثامين (تونس)،
الاليت جعلن االتصال بني الفريق وأصحاب وصاحبات املصلحة يتم
بساللة .ونريد أن نستغل الفرصة لشكرهن أيضً ا.
هذا املنشور كان ممك ًنا بفضل اإلسهامات املهمة لزماليئ يف DVV
 International؛ دنيا بنميلود (املديرة اإلقليمية ،شامل أفريقيا)،
سيدة دوكايل(مديرة قُطرية ،املغرب) ،عال عيىس ( ُمديرة قُطرية،
فلسطني) ،أسام جيربي ( ُمديرة قُطرية ،تونس) ،ومحمد الشياب
بكم هائل من املجهود
(مدير مرشوع ،األردن) والذين ساهموا ٍ
والوقت.
وأخ ًريا ،أرغب يف شكر املصمم/املصممة :مرتجمة اللغة الفرنسية:
إيان موانجي  ،مرتجم اللغة العربية :أحمد الفخراين ،مراجعة اللغة
اإلنجليزية :صويف جويرينيت صانعة أفالم :صويف جويرينيت ،وكارل
فون كارستيد؛ الذي جعل مجموعة األدوات تظهر مبظهر جذاب
وميسور ملعلمي ومعلامت الراشدين يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقا وغريها.
ديسمرب  ،2020نزاريت نزاريتيان ،املدير اإلقليمي ،الرشق األوسط

الجمعية األملانية لتعليم الكبار | النوع اإلجتامعي يف مجال تعلّم و تعليم الكبار

منصب الشخص

اسم الشخص الذي متت االسم الكامل للمؤسسة
مقابلته/مقابلتها

رئيسة االتحاد
مديرة شؤون األسرة
مدير المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر
مدير المركز الوطني لتعليم الكبار /مكلف بالبحث
البيداغوجي والبرامج

راضية الجربى
مليكة البجاوي الورغي
عبد المجيد ناصر

االتحاد الوطني للمرأة التونسية
وزارة المرأة واألسرة و كبار السن
جامعة تونس االفتراضية

يحيى الهاشمي

وزارة الشؤون االجتماعية

العربية

حفيظة الخضراوي

وزارة الفالحة و الموارد المائية و الصيد
البحري
جمعية تكوين وتشغيل المرأة والشباب في الوسط
الريفي بالكاف
ATLASالجمعية التونسية للقيادة والتنمية
الذاتية والتضامن

مديرة إقليمية -شمال إفريقيا

اسماء جبري
دنيا بن ميلود

د.ف.ف /الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
د.ف.ف /الجمعية األلمانية لتعليم الكبار

رئيس الجمعية

جمال شهدي

رئيس قسم تمكين المرأة
مديرة
رئيسة الجمعية
رئيس الجمعية
ممثلة مكتب األمم المتحدة للمرأة المتعدد البلدان /المغرب

عبدهللا حميدوش
فاطمة بالعربي
أسماء النابت
خالد مصباح
ليلى رحيوي
دوي محمد أمين
رشيد جلولي
دوكالي سعيد
زعتم الحسن

فيدرالية الجامعة للجميع
وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة
واألسرة
شبكة المغرب للتنمية والتعلم مدى الحياة
الجامعة للجميع /تطوان
جمعية حركة التويزة ابن جرير
منظمة األمم المتحدة
الوكالة الوطنية لمحاربة االمية
الجامعة للجميع /القصر الكبير
د.ف.ف الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
الجامعة للجميع /مراكش

د .غسان قطيط
كهرمان عبدهللا
روان أبو سل
إخالص الزيادات
خالد برقان
محمد الشياب
خزامى الرشيد

نرجس الحمروني

مديرة مكتب دعم المرأة الريفية
المديرة التنفيذية  /منسقة مشروع د.ف.ف

صالح الحناشي

رئيس الجمعية
مديرة وطنية -تونس

رئيس الجمعية
مدير وطني /المغرب
رئيس الجمعية
المسؤولة عن برنامج" دعم التمكين االقتصادي للمرأة الريفية
من خالل تعزيز سلسلة القيمة الزراعية البيئية لتحسين القدرة
مريم بالطة
على التكيف مع تغير المناخ"
فاطمة زهراء الزماري
خديجة بن طالب
رئيسة الجمعية
بشرى عبدو
المديرة التنفيذية
بشرى العماري
رئيسة قسم الدراسات والتخطيط

هيئة األمم المتحدة للمرأة
الوكالة الوطنية لمحاربة االمية
الجامعة للجميع /سال
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة
الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

مدير التدريب
رئيس قسم التنمية اإلجتماعية
مديرية النساء والنوع االجتماعي
ميسرة و مدربة
مدرب
مدير مشروع
باحث في حقوق اإلنسان التعليم والنوع االجتماعي
مديرية السياسات واالستراتيجيات وتطوير األداء المؤسسي:
متخصصة في المتابعة والتقييم
مديرية السياسات واالستراتيجيات وتطوير األداء المؤسسي
رئيسة جمعية رعاية شؤون االسرة الخيرية
مديرة مركز لتعليم الكبار
األمينة العامة
رئيسة قسم النوع االجتماعي

الرا حسين
أمل وهدان
د .أريج سليم
إلسي وكيل
منى الرفو

وزارة العمل االردنية
وزارة العمل االردنية
جمعية رعاية شؤون االسرة الخيرية
جمعية الملكة زين ال ّ
شرف الخيرية
البيت العربي لتعلّم الكبار والتنمية
وزارة التنمية االجتماعية

نائبة الرئيس للتطوير والتوعية
منسقة المركز

رنا خوري
منى نخله

كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

رشا قميش

مؤسسة نهر األردن
وزارة التنمية االجتماعية
وزارة العمل االردنية
عيرا ويرقا /مراكز تنمية المجتمع
نادي اإلبداع  -الكرك
د.ف.ف الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
الشبكة العربية للتربية المدنية  /شبكة النهر
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ميسرة و مدربة
مدرب
مدير مشروع
باحث في حقوق اإلنسان التعليم والنوع االجتماعي
مديرية السياسات واالستراتيجيات وتطوير األداء المؤسسي:
منصب الشخص
متخصصة في المتابعة والتقييم
مديرية السياسات واالستراتيجيات وتطوير األداء المؤسسي
رئيسة جمعية رعاية شؤون االسرة الخيرية
مديرة مركز لتعليم الكبار
األمينة العامة
رئيسة قسم النوع االجتماعي

إخالص الزيادات
خالد برقان
محمد الشياب
خزامى الرشيد

عيرا ويرقا /مراكز تنمية المجتمع
نادي اإلبداع  -الكرك
د.ف.ف الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
الشبكة العربية للتربية المدنية  /شبكة النهر

الشخص الذي
اسم قميش
رشا
مقابلته/مقابلتها
متتحسين
الرا

للمؤسسة
االسم
الكاملاالردنية
وزارة العمل

أمل وهدان
د .أريج سليم
إلسي وكيل
منى الرفو

نائبة الرئيس للتطوير والتوعية
منسقة المركز

رنا خوري
منى نخله

رئيسة قسم التعليم غير النظامي والمنسقة الوطنية للجنة
الوطنية لتعليم الكبار
مستشار في التعليم
منسقة المركز
مديرة وطنية
رئيس التدريب المهني قصير المدى
المديرة التنفيذية
منسقة المركز

غدير فنون
وحيد جبران
شيماء توفيق أبو رجيلة
عال عيسى
مصطفى صرصرة
صوفي شيبر
عبير صقا

مديرة عامة

هدى نواهده

مديرة المركز
رئيسة قسم السياسات والدراسات

رائدة حمدان
سميرة القواسمي

مديرة المركز

فاطمة حرب

وزارة العمل االردنية
جمعية رعاية شؤون االسرة الخيرية
جمعية الملكة زين ال ّ
شرف الخيرية
البيت العربي لتعلّم الكبار والتنمية
وزارة التنمية االجتماعية
كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

وزارة التعليم الفلسطينة
جمعية المدربين الفلسطينيين
مركز خزاعة المجتمعي لتعليم الكبار والشباب
د.ف.ف /الجمعية األلمانية لتعليم الكبار
وزارة العمل الفلسطينة
مركز السرايا لخدمة المجتمع
جمعية أطفالنا للصم
مركز اليامون المجتمعي لتعليم الشباب
والكبار مدى الحياة
مركز عرابة المجتمعي لتعليم الشباب والكبار
مدى الحياة
وزارة شؤون المرأة الفلسطينة
مركز الكرمل المجتمعي لتعليم الشباب والكبار
مدى الحياة
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English

منصب الشخص

اسم الشخص الذي متت
مقابلته/مقابلتها

االسم الكامل للمؤسسة
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French

منصب الشخص
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اسم الشخص الذي متت
مقابلته/مقابلتها
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االسم الكامل للمؤسسة

الفهرس واملوارد
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2020 املجموعة
تسعى املغرب إىل زيادة إسهام السياحة يف االقتصاد

https://oxfordbusinessgroup.com/overview/next-stagesector-growth-continues-policymakers-focus-morerobust-offering-and-aim-attract-visitors

1982-2020  معدل اإلملام بالقراءة والكتابة:االتجاه الكيل

 األردن- تحليل القطري

DVV International  ندرألاhttps://www.dvv-international.
de/en/worldwide/asia/middle-east/jordan

 األردن- منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي
http://www.oecd.org/countries/jordan/

البنك الدويل يف األردن

https://www.macrotrends.net/countries/MAR/morocco/
literacy-rate#:~:text=Adult%20literacy%20rate%20

https://www.worldbank.org/en/country/jordan

is%20the,a%204.32%25%20increase%20from%202012

 أزمة:2020 منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي
. يف املغرب-19وباء كوفيد

 األردن- اليونيسكو

https://en.unesco.org/countries/jordan

 تونس- التحليل القطري
 تونسDVV International

https://www.oecd.org/mena/competitiveness/TheCovid-19-Crisis-in-Morocco.pdf

 املغرب- منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي
https://www.oecd.org/countries/morocco/

البنك الدويل يف املغرب

https://www.dvv-international.de/en/worldwide/africa/
north-africa/tunisia

 تونس- منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي
http://www.oecd.org/countries/tunisia/

https://www.worldbank.org/en/country/morocco

اليونيسكو املغرب

البنك الدويل يف تونس

https://www.worldbank.org/en/country/tunisia

https://en.unesco.org/countries/morocco

 فلسطني- التحليل القطري
 األرايض الفلسطينية- DVV International

2019 اليونيسكو

Apprentissage et éducation des adultes dans les États
arabes: état des lieux et tendances; rapport régional de

https://www.dvv-international.de/en/worldwide/asia/

synthèse.

middle-east/palestinian-territories

اليونيسكو فلسطني

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000182950

اليونيسكو تونس

http://uis.unesco.org/en/country/ps

ِ
عملك باستخدام مجموعة
راقبي وق ّيمي/راقب وق ّيم عملك
.األدوات
 تقييم النوع االجتامعي:املعهد األورويب للمساواة بني الجنسني

Gender evaluation

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-

https://en.unesco.org/countries/tunisia

 املغرب- التحليل القطري
 املغرب- DVV International

Morocco https://www.dvv-international.de/en/worldwide/
africa/north-africa/morocco Oxford Business

tools/gender-evaluation
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املكتب اإلقليمي يف شامل أفريقيا
Résidence Rahma, Rue du Lac Huron, Les Berges du
Lac, Tunis – Tunisie
هاتف811 360 36 216 + :
عنوان الربيد اإللكرتوينcontact@dvv-international.tn :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.dvv-international- :
maghreb.org

املسؤول :دنيا بنميلود
الفكرة والتحرير :روبيل و ساندر جرب- RESULT /

لالستشارات البحثية.

التصميم :إيان موانجي
حقوق الصور:

© Augustin Le Gall / Docu Stories for DVV
international

صفحة الغالف
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DVV International
الصفحات52 ,38 ,37 ,26 ,25 ,24 ,23 ,15 ,6,9 :

صور من مخزون جاهز
الصفحات 51 ,49 ,26
الرسوم التوضيحية
الصفحات 56,64 ,54 ,34 ,31
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DVV International
Obere Wilhelmstraße 32
53225 Bonn
Germany
Résidence Rahma
Rue du Lac Huron
Les Berges du Lac
Tunis – Tunisie

.tel :هاتف
 فاكس:Fax
Visit our website. Simply scan the QR
 ما عليك سوى.قومي بزيارة موقعنا/ قم:code
QR مسح رمز
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