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العالقة  هذه  شأن  من  املشروع.  أنشطة  نطاق  من 
أن تخلق وضعاً يفيد كال الطرفني، بحيث تكتسب 
املراكز النسوية اجملتمعية القدرة على الوصول إلى 
خدمات جديدة )خارج نطاق مشروع محدد( وتنمكن 
تنفيذ  أساليب  تطوير  من  املدني  اجملتمع  منظمات 
إلى  وصولها  لتوسيع  فرص  على  وحتصل  جديدة 

مجتمعات جديدة.

أن  ال  اخلدمات  تقدم  أن  النسوية  املراكز  بإمكان 
تكتفي باستقبالها واستضافتها

تتسم  التي  اجملتمعية  النسوية  املراكز  بإمكان 
وقاعدة  احلجم  وبرامج كبيرة  إدارة صلبة  بهيكلية 
شعبية عريضة أن تعمل عل تقدمي اخلدمات ملراكز 
املناطق  في  حجماً  اصغر  أو  عهداً  أحدث  أخرى 
احمليطة. إن هذا األمر مفيد بشكل خاص من ناحية 
األصغر  للمراكز  املباشر  واإلرشاد  التوجيه  توفير 
حجماً وبناء قدراتها لكي تصبح مستدامة. وال شك 
أن الربط بني املراكز بهذه الطريقة يكون فعاالً إلى 
النسوية  الشعبية  املنظمات  متكني  في  كبير  حد 
احمللي  املستوى  على  واملهارات  األفكار  تبادل  وزيادة 
واإلقليمي والوطني بني النساء واملراكز واجملتمعات.

استمرار  يدعم  الدخل  إدرار  على  الكافي  التركيز 
مشاركة النساء في مجاالت برامجية أخرى

حتظ  لم  التي  األولويات  من  الدخل  إدرار  يعتبر 
األرض  في  للنساء  بالنسبة  الكافي  باالهتمام 
مراكز  من  مركز  كل  ففي  احملتلة.  الفلسطينية 
صبايا تقريباً، عبرت النساء ليس عن رغبتهن فقط 
بل واقتناعهن بضرورة زيادة تركيز البرامج على إدرار 
الصعب  االقتصادي  الوضع  بسبب  وخاصة  الدخل، 
الذي تعانيه مجتمعات ريفية عديدة، حيث ال يكفي 
توفر مصدر دخل واحد إلعالة األسرة. ومع أن النساء 
املراكز  تقدمها  التي  للخدمات  تقديرهن  عن  عبرن 
الدخل،  إدرار  استراتيجيات  أن  إال  منها،  واستفدن 
وكذلك التدريب وبناء القدرات والدعم املالئم، كلها 
تعد حيوية لضمان قدرة النساء على االستمرار في 

االنخراط في أنشطة املركز األخرى.



متطلبان  الفيزيائية:  املساحة  وتوفر  للفكرة  النساء  تبنّي 
حاسمان ألية مبادرة نسائية مجتمعية

نواة  تتوفر  أن  ينبغي  مجتمعية،  مبادرة  بتطبيق  البدء  عند 
محورية من النساء اللواتي يتبنني الفكرة بقوة، أي مجموعة 
من النساء اللواتي قررن أن ينشئن مركزاً ألنفسهن واللواتي 
على اقتناع بأهمية هذا املركز للمجتمع احمللي ككل. سيتيح 
ذلك للمبادرة أن تنطلق من أرضية صلبة وأن تكفل الوصول 

بقوة للنساء األخريات وسائر أفراد اجملتمع.

على  النسوي  املركز  فكرة  تبنى  أن  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
أنه مكان يقتصر على النساء وتكون النساء فيه هن أصحاب 
القرار. إن هذا شرط حيوي من أجل ضمان األداء والتطور السلس 
الفيزيائية  املساحة  للنساء  تتوفر  حيث  اجملتمعية،  للمبادرة 
والتفكير بشكل استراتيجي وحتديد كيف  والتعبئة  لاللتقاء 
في  سيؤدي  الذي  االجتماعي  التغيير  أمر  يتدبرن  أن  يجب 

محصلة األمر إلى شراكة مع الرجال والفتيان في اجملتمع.

اجلذور اجملتمعية وملكية اجملتمع ومشاركته ذات أهمية قصوى 
للنجاح

إذا  لالستمرار  أكبر  فرصة  اجملتمعية  النسوية  املراكز  متتلك 
كانت ترتبط عن قرب مع املؤسسات والبرامج الرسمية احمللية 
املكلفة بتلبية احتياجات اجملتمع. ويعد البناء على املؤسسات 
والعالقات اجملتمعية القائمة نهجاً أكثر فاعلية واستدامة نحو 
تأسيس مراكز وبرامج خاصة بالنساء. عالوة على ذلك، تساعد 
أنه  التعامل الحقاً مع منظور النساء على  الروابط على  هذه 

يصب في صالح التخطيط التنموي احمللي واجملتمع ككل.

تشجيع التطوع والدمج

يشكل التطوع العمود الفقري للمبادرات اجملتمعية. ويساهم 
بني  بامللكية  احلس  تعزيز  في  النسوية  املراكز  في  التطوع 
اجملتمع.  في  النساء  إلى  الوصول  مجال  يوسع  كما  النساء، 
اجملتمع  خدمة  بأهمية  احلس  يتجاوز  أن  للتطوع  ميكن  كما 

إلى  الوصول  ذاتية، مثل  املدني ليحقق للفرد منافع  والواجب 
املعلومات واخلدمات واملوارد والفرص التي يوفرها عمل املركز.

ينبغي تشجيع املركز النسوي اجملتمعي على ضمان دمج الفئات 
االجتماعية اخملتلفة في كافة جوانب عمله، بحيث ال يتم حصر 
من  محددة  فئات  أو  فئة  أية  في  وأنشطته  املركز  عمل  ثمار 

اجملتمع، وإال فإنه سيصبح أكثر شبهاً باملنشأة اخلاصة.

مسائل اإلدارة

باالستدامة،  وتتمتع  بفعالية  النسوية  املراكز  تعمل  حتى 
يتم  واحلكم،  لإلدارة  واضحة  هيكلية  فيها  تتوفر  أن  ينبغي 
بد  ال  شرط  هذا  إن  بوضوح.  واملسؤوليات  األدوار  متييز  فيها 
من توفره حتى يكون باإلمكان تسجيل املركز رسمياً ككيان 
اخلاصة  املالية  املوارد  بإدارة  مخوالً  بالتالي  ويكون  مستقل، 
به. كما أن هذا األمر مهم أيضاً للدخول في شبكات العمل 
فمن  وعليه  واملساءلة.  الشفافية  لضمان  الرسمية،  غير 
الضروري للمبادرات التي تساند املراكز النسوية اجملتمعية أن 
تطوير  في  أيضاً  تستثمر  وأن  احلكم  هيكلية  مسألة  تتناول 
القدرات لدى إدارة املراكز. يتضمن ذلك تبني استراتيجية إدارة 
تطوعية. كما أنه من املهم ضمان مراقبة وتقييم إدارة املراكز 

على مدى عمر املبادرة.

يجب أن تكون االستدامة في محور التركيز منذ البداية

يجب أن تكون املراكز النسوية اجملتمعية مستعدة للمستقبل. 
منذ  التركيز  محور  في  االستدامة  خطط  تكون  أن  ويجب 
في  مبا  املركز،  تأسيس  عملية  في  دمجها  يتم  وأن  البداية 
ذلك في هيكلية إدارته وخطط تطوير قدراته واستراتيجياته 
وينبغي  االستدامة  لضمان  متنوعة  صيغ  توجد  للشراكة. 
وقادة  النسوي  املركز  مع  تطويرها في شراكة كاملة  يتم  أن 
أو  مركز  لكل  الفريد  السياق  باالعتبار  األخذ  مع  اجملتمع، 
التسجيل  في  استدامة  األكثر  اخليارات  أحد  يتمثل  مجتمع. 
الرسمي للمركز النسوي، إذ أن ذلك ييسر الوصول إلى مصادر 
املركز  يكون  حتى  أيضاً  هنا  ولكن  خاص،  بشكل  التمويل 
اخلطوة  هذه  بشأن  القرار  يتخذ  أن  من  بد  ال  بحق،  مستداماً 
من قبل النساء أنفسهن. فضالً عن ذلك، من املهم مساعدة 
للدخل  مدرة  مبادرات  وتأسيس  حتديد  في  النسوية  املراكز 

بإمكانها أن تكفل األمن االقتصادي للمركز.

احملددة  االحتياجات  مع  ومتالئم  مرن  بشكل  البرامج  بناء 
يستحق ما يستهلكه من جهد إضافي

االحتياجات  حسب  مصمم  بشكل  البرامج  بناء  نهج  يكون 
املركز  أو  النسوية  اجملموعة  لدى  املتوفرة  والقدرات  احملددة 
وأكثر  ناحية االستخدام،  من  ثباتاً  وأكثر  أكثر قبوالً،  النسوي 
فاعلية، وأكثر فائدة من تبني حزم معدة سلفاً من األنشطة. 
إن هذا النهج في بناء البرامج يتطلب املرونة ألنه من املمكن أن 
تتغير األوضاع واالحتياجات والقدرات بشكل مباشر من جهة، 
كما أن النساء من اجلهة املقابلة يصبحن أكثر ثقة بأنفسهن 
وأولوياتهن  احتياجاتهن  عن  ويتحدثن  البرنامج  سير  خالل 

بطريقة مختلفة وأكثر ميالً للنظرة االستراتيجية.

التأكد  بغية  البصر  مرمى  في  األهداف  إبقاء  األساسي  من 
في  النظر  إعادة  تتم  أن  يلزم  فأحياناً  األنشطة.  مالءمة  من 
املناسب  بالشكل  تتوافق  حتى  التنفيذ  سير  أثناء  األهداف 
مع االحتياجات الناشئة والقدرات املتغيرة، وكذلك مع مجال 
بناء  نهج  يتضمن  أن  فينبغي  وعليه  االستراتيجي.  التركيز 
نظام  من  كجزء  لالحتياجات  منتظمة  تقييمات  البرامج 
األنشطة  صياغة  إعادة  إمكانية  من  للتأكد  وذلك  املراقبة، 

بحيث تلبي احتياجات النساء.

حتتاج مشاركة النساء السياسية إلى فهم أوسع

العملية  في  السياسية  النساء  مشاركة  حلصر  ميل  هناك 
بدور  واإلقرار  فهمنا  توسيع  من  بد  وال  الرسمية.  االنتخابية 
احمللية  القرار  صنع  وعمليات  اجملتمعية  املناصرة  في  النساء 
وتقدير هذا الدور، مهما صغر حجمه، باعتباره ميثل مشاركة 
سياسية. وإذا مت التعامل بشكل سليم مع مشاركة النساء 
ومت  الضيق،  احمللي  املستوى  على  السياسية  ومساهمتهن 
الفرصة  فستكون  بإجنازاتهن،  وإقراره  اجملتمع  تقبل  تعزيز 
مهيأة لنشأة جيل جديد من النساء اللواتي ميتلكن قوة أكبر 
وفهماً أكبر ويشغلن موقعاً أفضل التخاذ مسيرة مهنية في 

مجال السياسة.

تعزيز الشراكة مع منظمات اجملتمع املدني

اجملتمعية  النسوية  املراكز  بني  املباشرة  العالقة  تشجيع  إن 
ألبعد  اخلدمات  نطاق  توسيع  يكفل  املدني  اجملتمع  ومنظمات 


