
 أنزو مايا قدوة في مجتمعه
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FSUP آير بنجالديش ، 
 

ام                      "  تغير جذري" ذآرت سالمة أنها شهدت  ه، في ع ع م جت ر في م ق في زوجها أنزو مايا العام الماضي، فقد أصبح أآثر التزامًا في دعم العائالت األف
مت      ".  مات آثيرون في المستشفى بمرض السل واعتقدت أنني سأموت أيضًا: " أصيب أنزو بمرض السل وذهب إلى المستشفى، يقول أنزو 2009 م ي ل

آنا : " توضح سالمة.  أنزو، وبعد هذه التجربة التي مر بها أنزو، غير من سلوآياته نحو زوجته ومجتمعه، فأصبح يقدر زوجته ويقدم لها مزيدًا من الدعم
أصبح أنزو أآثر مشارآة في  ".  نتشاجر آثيرًا من قبل، ولكن اآلن تحسنت عالقتنا، فقد آان زوجي عنيفًا معي معظم الوقت، ولكنه اآلن ال يضربني أبدًا

 . المجتمع، وبدأ يتحدث مع الناس في مجتمعه عن األساليب السلبية التي يعامل بها بعض الرجال نساءهم
 

اب   قدوالحظ الشباب في المجتمع األسلوب اإليجابي الذي يعامل به أنزو زوجته والنساء األخريات، وناقشوه في هذا األمر، وتدريجيًا أصبح أنزو  ة للشب
و أنزفي العام الماضي، أعلن مشروع األمن الغذائي لشديدي الفقر رسميًا أن أنزو يقدم نموذجًا إيجابيًا لآلخرين في مجتمعه، وحاليًا يتحدث .  في المجتمع

اج           " مع الرجال البالغين عن األساليب التي يجب أن يعامل بها الرجال النساء، وقد ساعد أيضًا أنزو في تأسيس منتدى  لوضع حدًا للعنف من خالل إدم
وع                         "  الرجال ن ل ة ل ي اع م ت ة االج شئ ن ت ل ال ث ا م وهي مساحة يوفرها المشروع حيث يمكن للشباب والمراهقين أن يلتقوا معًا مرتين شهريًا لمناقشة قضاي

حتى اآلن نجح المشروع في وضع     .  االجتماعي، والذآورة وديناميكيات القوة والنشاط الجنسي، والصحة اإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي
ار أن             200قرية، وقد تم تحديد  600حالة تم من خالل منتديات إدماج الرجال في  645حد للعنف مع  ب ت ذًا في االع ذآرًا ليقدموا القدوة في المجتمع أخ

 . أنزو هو األفضل
 

ة في                    شارآ م ا ال اقشون قضاي ن يحضر أنزو أيضًا ورش عمل األزواج التي يعقدها المشروع مع زوجته، وهنا ي
تقول سالمة أنه منذ حضور أنزو لهذه الجلسات وهو .  األعمال المنزلية وحقوق المرأة والصحة اإلنجابية والجنسية

ذه                        : " يشارك أآثر في األنشطة المنزلية مثل إعداد الطعام، ويوضح أنزو ل ه ث م ام ب ي ق د ال ن خزي ع ال ال أشعر ب
ه،          "  األدوار ت ه يساعد زوج والتي عادة ما تقوم بها النساء، وعندما يراه الجيران يقوم بهذه األعمال يوضح لهم أن

ًا،            10مجتمع، مع العلم أن هناك  116وقد قام المشروع بعقد ورش عمل لألزواج في  ري ا شه ه حضرون أزواج ي
ًا                 ع ساء م ن رجال وال يقوم المشروع بعمل مجموعات للنساء ومجموعات للشباب، وتجمع ورش عمل األزواج ال

يقدم آل من أنزو وسالمة مثاًال جيدًا على هذا األمر، فقد تحسنت    .  لتحقيق مزيدًا من التعاون ولتحقيق نتائج أفضل
د       ق ا، ف حياتهما ألن العنف قل في منزلهما، وتستطيع سالمة اآلن أن تحضر المناسبات االجتماعية وتزور أصدقائه
رًا وهي اآلن          ي زادت قدرتها على الحرآة وزاد وقت فراغها، وارتفع دخل األسرة ألن سالمة بدأت مشروعًا صغ
ه وقت                   دي ه ل د وجد أن ه وق تدخر األموال لزواج ابنتها، أما أنزو فقد أصبح لديه مزيد من الوقت ليخصصه لعائلت

 . ليتكلم ويتناقش مع زوجته، وهما زوجان سعيدان بشهادة مجتمعهما
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قة    يحقه جعلا  
ةديلتعدواالجتماعي ع النوالة اة لعدريإلخباة النشرا  

 ... ترحيب
وع                  ن ت اعي وال م وع االجت ن اواة ال س ! مرحبًا بآخر إصدارات هيئة آير الواليات المتحدة األمريكية النشرة الخاصة بم

 . ترآز هذه النشرة على مساواة النوع االجتماعي وعبء العمل
درات          -وسنرآز في موضوع إصدارنا التالي على سر التغيير اء ق ن العمل من خالل إطار تمكين المرأة بالعمل على ب

ارك             ,  المرأة و تمكينها ك رجاء إرسل أف تهيئة المجتمع و بناء المؤسسات المعنية  لتحقيق مساواة النوع االجتماعي، ب
د               ري ب وان ال ى عن لدوريس بارتيل، مدير فريق النوع االجتماعي والتمكين في برنامج قسم شراآة التعليم والدعوة عل

وع              org.care@dbartelااللكتروني التالي  ن اواة ال واهب ومس م أو أليسون بردين، القائم بأعمال مدير قسم تنمية ال
ي     في     org.care@aburdenاالجتماعي والتنوع في قسم خدمات الدعم العالمي على عنوان البريد االلكتروني التال

 . 2013نوفمبر  30موعد أقصاه 
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ة   يح ق ه ج عل ا 2013ق و ل           ر   شهر   أ ي ل ب م     س ب ت
 أسلوب عمل مرن

 مونون أس شودهاري 
  شريك إقليمي في مجال الموارد البشرية، آسيا 

  
أتفق مع ما تقوله، . ليس أمامي خيار آخر سوى التخلي عن وظيفتي.... "

رصة                   امي ف كون أم ن سي فلو استمررت في هذه الوظيفة لعامين آخري
ى                           ر مع زوجي إل ى السف ي عل رن جب ي ي للترقي، ولكن وضعي الحال
اك       ن أن ه مقاطعة أخرى، فأنا مسئولة عن رعاية طفلين صغيرين علمًا ب
د        ع زل ب ن مربية تساعدني مع الطفلين، وفي معظم األوقات أعود إلى الم
ع   الساعة السادسة مساء، وأشعر بأني مجهدة للغاية لدرجة أنني ال استطي
ا     اللعب مع الطفلين أو مساعدتهما في عمل واجباتهما المنزلية، وآثيرًا م
اء         اعات اآلب م ال استطيع حضور الفعاليات الخاصة بمدرسة ابنتي واجت

ي،    .  مما يجعلني أشعر بالذنب ل م وعندما أقوم بزيارات ميدانية خاصة بع
ال              كون مع األطف ى ي اة    .  يضطر زوجي للحصول على إجازة حت ي ح ال

ذا .  أصبحت مجهدة للغاية ي،           .  ال يمكنني االستمرار هك ل م، أحب عم ع ن
كن                        ّي، ل ل دًا ع ذا صعب ج ة ه ال ق ت وقد تعلمت الكثير هنا، وقرار االس

 ..." األفضل لي أن انتقل مع زوجي حتى يمكننا أن نظل معًا آعائلة
ل،     م ع آان هذا جزء من المقابلة التي ُأجريت مع سامية قبل توقفها عن ال
كن    وسامية عضو في فريق العمل في أحد المكاتب اإلقليمية في آسيا، ول

وف أن      . حالة سامية ليست حالة نادرة للنساء العامالت في آسيا أل م من ال
ترى النساء يتوقفن عن العمل بعد الزواج، أو إنجاب األطفال، أو مرض 

 . أحد أفراد األسرة أو لاللتحاق بأزواجهن في مكان جديد
في المكاتب اإلقليمية اآلسيوية رأينا أن النساء يتوقفن عن العمل مع هيئة 

ا      ( آير أربع أو خمس سنوات قبل الرجال  ي ل ع ) في المستويات اإلدارية ال
ادة عدد              ( يهدف برنامج القيادة للنساء اآلسيويات .  ى زي هدف إل والذي ي

ساء       )  النساء في المناصب القيادية ن إلى تحديد ممارسات داعمة لجذب ال
اء     .  واالحتفاظ بهن في المنظمة ب وقد وجد هذا البرنامج أنه مع آثرة األع

ة في                        رون د من وجود م الب ل، ف م ع على النساء في آل من المنزل وال
ساء                             ن ى آل من ال ق عل طب ن ذا األمر ي العمل، وعلى الرغم من أن ه

ة    رون م دمت       .  والرجال، إال أن النساء هن األآثر تأثرًا بمسألة ال ذا ق ه ول
ا       م المكاتب اإلقليمية العديد من السياسات التي تسمح بمرونة في العمل ب

ل، اإلجازات                           :  في ذلك دي ان عمل ب ك ة، م رن ة م ي ب ت ك ساعات عمل م
د مرض           ن ة ع التعويضية عن ساعات العمل اإلضافية، إجازات مرضي
ًا                ت مرضعات وق هات ال أحد األطفال، أو السفر مع األطفال، ومنح األم

 ... للرضاعة الطبيعية
ن من إدارة                      ي وظف م مكن ال ة ت رن م تظهر األبحاث أن ظروف العمل ال
ر في           ث حياتهم بشكل أفضل، فهذا يقلل الضغوط، ويجعلهم يشارآون أآ
ق     ري ف العمل مما ينتج عنه مزيد من اإلنتاج وتحسن في مسألة االحتفاظ ب

ى        .  العمل ة عل ي ك وافقت اإلدارة العليا لهيئة آير الواليات المتحدة األمري
عكف          ة، وت رن م مقترح إلدخال الممارسات المتسقة مع ظروف العمل ال
خاصة                         ر واإلرشادات ال ي اي ع م ى وضع ال ًا عل مجموعة صغيرة حالي
م               ت ي ة، س ذي ي ف ن ت بظروف العمل المرنة، وبمجرد موافقة فريق اإلدارة ال
طاق       ى ن توزيع المعايير واإلرشادات الخاصة بتطبيق هذه السياسات عل
ة إال إذا                     مرغوب ج ال ائ ت ن واسع، وعلى أية حال لن تحقق اإلرشادات ال

 . طبقها آل من الموظفين والمديرين
 
 

 

 رواندا
 2013النوع االجتماعي والتنمية، مارس 

ر   :  يمكنني القيام بما تقوم به المرأة"  التعمق في إدماج الرجال آنصي
ر بحث        ،" في تمكين المرأة في رواندا ري المقالة التالية مأخوذة من تق

نس                   رودي و، ب ي ون م ي ن آ أعده هني سليج، وجراي بارآر، وأوغسطي
 . ندوليمان، ومات بانرمان

 
ى                همشات عل م ساء ال ن تعمل هيئة آير رواندا على تعزيز حصول ال
هن في مجال                   درات اء ق ن ب الخدمات والمنتجات المالية الالزمة لهن، ل
رة من                ي مشروعات الصغ المشروعات الصغيرة، ولربط أصحاب ال
وعي                 رغم من ال ى ال النساء مع األسواق العاملة وسالسل القيمة، عل
ى                       ائالت وعل ع ى ال ًا عل صادي ت رأة اق م بالمزايا التي يجلبها تمكين ال
ون          دف ه ن يست المجتمع األآبر مما جعل واضعي السياسات والممارسي
رجل                 اج ال الزم إلدم د ال جه النساء بصورة أآبر، إال أنهم لم يبذلوا ال
ن              ي ا ب م ي اون ف ع ت آنصير في تمكين المرأة، وفي استكشاف وتعزيز ال

 . الزوجين
ن                     ي دي روان ال خاص ب تشارآت هيئة آير رواندا مع مرآز مصادر ال
ا     زاي م وبرواندو الستكشاف وسائل إلدماج الرجال أمًال في االرتقاء بال
حد           ساء وال ن الخاصة ببرنامج اإلقراض واالدخار في القرية لتمكين ال

زل                 ن م وى ال ى مست اعي عل م . من الفرق وتحقيق مساواة النوع االجت
ويظهر هذا المقال النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التدخل الرائد 
م            ي ي ق ت ي وال مع األزواج والرجال في رواندا، بما في ذلك البحث األول
تضمن             ة، وت ري ق في إطار برنامج هيئة آير للقروض واالدخار في ال

 : النتائج األساسية التي توصل لها البحث
رامج اإلقراض          - يجب أن تحصل النساء المشارآات في ب

رجال       اج ال األصغر على دعم من البرنامج وذلك بإدم
ز إشراك                    زي ع ك ت ا في ذل م بأساليب بناءة ومتعمدة ب

 . الذآور في أعمال الرعاية
ى          - قط إل في بعض األماآن قد يؤدي الترآيز على المرأة ف

 . آثار سلبية على النساء على المدى الطويل والقصير
 

وع                   ن ال ة ب ق ل ع ت م د ال ي ال ق يظهر البحث أنه على الرغم من أن تغيير الت
ا أوضح أحد                          م ة، آ ن ك م ا م ه ًا إال أن دي االجتماعي يمكن أن تمثل تح

 : الرجال المشارآين في البرنامج بقوله
خاصة              "  األنشطة ال ام ب ي ق يبدو األمر وآأنه حرب، عندما بدأت في ال

ي، إال        بالنساء في المنطقة التي أسكن فيها ضحك الجيران وتندروا عل
د                  ق ّي، ف ل ران يضحكون ع جي أني استمررت فيما أقوم به، ولم يعد ال

 " بدؤوا في تغيير منازلهم ألنهم اآلن يرون أن ما أفعله هو أمر جيد
 

 : يمكنك الحصول على المقال آامًال من خالل الرابط التالي
767495.2013.13552074/1080.10/org.doi.dx://http 
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 آوت ديفوار
 

 اعترافات أب من هيئة آير 
ه                جارب وار، ت ف ر آوت دي ي يستعرض بيال سيديبي، مدير إقليمي لهيئة آ

 . الشخصية في إدارة عمله والقيام بمهامه آأب
مي             ي ل ر إق دي م أب وآ كمالن             آيف تجمع بين دورك آ ا دوران م م ه ؟ إن

د                   دي ج مي ال ي ل ر اإلق دي م كون ال . لبعضهما البعض، إنه لتحدي آبير أن ت
عب مع أوالدي                  ي أن أل ن ن ك م عندما أترك المكتب ألذهب إلى المنزل، ي
ادي        ع وأقوم بأشياء بسيطة مختلفة عن تلك التي أقوم بها في يوم العمل ال
ى             ا حت ن ارت زي ي ل لدي مربية، وعندما أسافر تأتي والدتي أو والدة زوجت

 . تكون متواجدة مع األطفال
رغم      لقد اتخذت وزوجتك القرار معًا بشأن بقاء األطفال هنا معك على ال
من وجودها في مالي لظروف عملها، على الرغم من أنه في العديد من    
بي    األحوال ُيتوقع أن تلحق الزوجة بزوجها؟ هل واجهت أي رد فعل سل

عال                أو أصدقائك/  من عائلتك و ي ف ي ألن أمي وأب ت ل ؟ ال مشكلة في عائ
ا         ه ل ة عم ا  .  نفس األمر، عملت أمي بالمحاماة، وسمح لها أبي بمواصل أم

ا     زوجه فيما يتعلق بعائلة زوجتي فقد أخبروا زوجتي أنه عليها أن تلحق ب
مكن أن                    د ال ي ي وتنسى مسألة عملها، فأخبرتهم أنه لديها مجال عمل ج

ضم              .  تنهيه هكذا ن ي أن ت ى زوجت أخبرني أصدقائي بالطبع أنه يجب عل
اه               ذن خ زام ات ت رار وال ان ق لي، إال أني وزوجتي اتفقنا على هذا األمر، آ

 . معًا
ه نفس األمر                    ما االختالف من خالل خبرتك بين آونك أب عامل أم أن

ق    الذي تختبره األم العاملة في آير ي وف ؟ بدأت أقدر قدرة زوجتي على الت
ا                  دار م ق ي اعرف م ا اآلن ألن ما بين عملها ودورها آأم، وأقدر جهوده
ي أن     تتطلبه هذه الجهود بما أني رجل فاألمر سهل ألن المجتمع يتوقع من
د                               ي ال ق ت رم ال ا إذا آنت سأحت رر م ي أن أق ن ن اتخذ القرارات، لهذا يمك
اك   االجتماعية أم ال، إال أن األمر ليس بالضرورة سهل بالنسبة للمرأة فهن
عل          ّي أن أف ل أوجه تشابه بين خبرتي وما تختبره النساء في هيئة آير، فع
اعات                         م مكن من حضور اجت كي أت ي ل ال مثلهم وأعّدل من جدول أعم
طلب وضع                  ت ذا ي ب، وآل ه المدرسة واصطحاب أطفالي لزيارة الطبي

 . خطة يوم بيوم
ك في         "  أفريقي" بصفتك رجل  ت آيف ترى أو تأمل في أن تكون مشارآ

اعي    م ان         حياة أطفالك مؤثرة على فهمهم ألدوار النوع االجت ت ن دي اب ؟ ل
ر                 م غي ه أن وصبي، وإني متأآد أن هذا يمكنهم فكريًا حتى ال يشعرون ب
ام   متساويين عندما آنت صغيرًا آانت أختي هي من يحظى بمعظم االهتم
ك        ل م عند اتخاذ القرارات العائلية ألنها األآبر، وحتى هذا اليوم هي من ي
ي          إن أخت ذا ف آل الوثائق الخاصة بأبي وآذلك سندات ملكية األراضي له
هي التي تحظى بالتمكين، ربما فعل أبي هذا ألن أمه آانت ممرضة وأبيه 

م           ه ن ك م ت ي س ال . آان متعلمًا، وأعتقد أن المشارآة واالندماج في حياة أطف
ى              درة عل ر ق ث وق وأآ وآمل أن يكون ابني أآثر إيمانًا بالمساواة في الحق

 . قبول التنوع

ة   يح ق ه ج عل ا 2013ق و ل           ر   شهر   أ ي ل ب م     س ب ت

. هدية حصل عليها بعدما سقط وهو يلعب مع ابنته: بيليه سيديبي غرز وضمادات  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 مالي
 

 : المشارآة في األعمال المنزلية، قصة من مالي
ارا  /  اسمي األستاذ عثمان جوالآا، أنا مزارع في ماندولي، في مجموعة ب

ر        ي ي غ ت سارة في بانديجارا مالي شارآت في برنامج النوع االجتماعي وال
بصفتي أحد البارزين في القرية وهو البرنامج الذي ينظمه فريق مشروع  
ه                ي ل ذي حصلت ع دريب ال طريق التغيير  مع الشريك المحلي تناول الت
ة،       ي زل ن م عدًد من الموضوعات واستوقفني مسألة المشارآة في األعباء ال
ي                     دور في ذهن ي ت ت ار ال ك وبانتهاء التدريب آانت هناك العديد من األف

 . بشأن ما هي المهمة التي يجب أن أقوم بها ألساعد زوجتي
 

بمجرد انتهاء التدريب في القرية، التزمت فورًا بمسألة نقل المياه للمنزل، 
ة                ي دن ع م وة ال ب ع ل وال ي ومنذ ذلك الحين قمت بهذه المهمة مستخدما البرم
وعربتي، وآنت الرجل الوحيد في القرية الذي يقوم بهذه المهمة، ولم أجد 

 . مشكلة في هذا األمر
 

إني فخور بالمساعدة التي أقدمها لعائلتي وقد الحظت أن زوجتي فعًال 
سعيدة ألن مصادر المياه قليلة وبعيدة عن بعضها البعض في منطقتنا، 
وعليك أن تسير لمسافة طويلة للحصول على المياه، وتقوم بنقلها على 

وبما أني وفرت على زوجتي القيام . رأسك، وتقوم بهذا العمل عدة مرات
بهذه المهمة، فلم تع معرضة لإلصابة بجروح من جراء الوقوع على 

الصخور، وهي اآلن تستخدم الوقت الذي آانت تقضيه في الحصول على 
المياه في اهتماماتها، وقد أصبحت زوجتي مدللة وأآثر جاذبية وسعادة 

انتاب الرجال اآلخرين الفضول وبدؤوا يفهموني، . وأصبحت فخر العائلة
وإني متأآد أن البعض سيقلدونني سريعًا ألن زوجاتهم وأوالدهم يتحدثون 

فهؤالء الرجال ليسوا أفضل مني، . عني بحسد، وعن أثر هذا على األم
  فهم يرون أني أحب ما أفعله وأني لم أتوقف عن فعله بعد

 



 

ة   يح ق ه ج عل ا 2013ق و ل           ر   شهر   أ ي ل ب م     س ب ت

 :الواليات المتحدة األمريكية
 مقابلة بشأن أعباء العمل مع هيلين جالي، المدير التنفيذي لهيئة آير بالواليات المتحدة األمريكية : على مدار الساعة

 
طلق                ذي ي رأة وال م ال خاص ب ل     من خبرتك في العمل في الواليات المتحدة األمريكية والعمل في القضايا التنموية، آيف يمكن لتحدي عبء العمل ال ه    ع عبء   " ي ال

 أن يؤثر على ظهور قيادات من النساء في مجاالت العمل والسياسة والتنمية؟ ) العمل، واألعمال المنزلية ورعاية األطفال(، "الثالثي
 

ي          "  عبء ثالثي" رأيت آيف يؤثر هذا على المرأة، في بعض األحيان يكون األمر أآثر من مجرد  ت ات ال ي ول ئ س ألن النساء يلعبن عدة أدوار، فهناك نطاق آبير من الم
في              .  يتوقع المجتمع من المرأة القيام بها، وتختلف هذه المسئوليات من ثقافة إلى أخرى، فالتحدي هو آيف تزن المسئوليات مر ف ع تتغير المسئوليات بتقدم المرء في ال

 .من النساء وتلبيتها عملهيئة آير من المهم أن نقوم بدورنا في االعتراف باألدوار المتعددة التي تلعبها النساء وأن نجد أساليب أفضل لتوفير احتياجات فريق ال
  

 في رأيك ما الذي يجب تغييره حتى تظهر مزيد من النساء في أدوار قيادية؟ 
ا         ر قيجب أن تدرك المرأة نفسها حقيقتها ومسئولياتها وأولوياتها وآيف أن هذه األمور تتغير على مدار الوقت حتى تتبوأ مزيد من النساء أدوا ن ي ل يادية، عندها يجب ع

ذآ          ة؟ أت ادي ي ع أحد         ر م   آمنظمة أن نستعد لكي نقوم بعمل تغيرات ونتكيف مع احتياجات الموظفات هل ندعم النساء الالئي يرغبن في الحصول على أدوار ق اقشة م ن
عن أعباء العمل، وقد عبر لي عن صعوبات السفر وآيف أنه في بعض األحيان يسافر آثيرًا لدرجة أن زوجته ال يكون أمامها وقت ) ليس من آير(زمالئي من الذآور 

يف أن بعض الناس وعادة ن آآافي لكي تقوم بتنظيف أشياءه وإعادة وضعها في الحقيبة قبل سفره المرة التالية، حسنًا، ال ينطبق هذا على الجميع، ولكنه مجرد مثال ع
ره      ذآ ور، وال            أحد ما يكونون من الرجال ال يدرآون االمتيازات التي يحصلون عليها، تتحدث الكثير من النساء عن نفس الخبرة أنهن يقلن شيئًا ما ثم ي ذآ زمالء ال ال

ا    . يعترف أحد بهذا األمر إال عندما يقوله أحد الذآور، لهذا يجب أن نمتحن تلك األشياء في ثقافتنا التي تعوق تمكين المرأة ه يجب أن يتم االعتراف بالفروق التي تواجه
  دخإ...المرأة حتى يمكننا البحث عن حلول إبداعية مثل ساعات عمل مرنة، وتقديم إرشادات، ومجموعات دعم

 
 ما أآثر األعمال الخاصة بهيئة آير والتي قدمت لك أفكار جديدة بشأن آيفية التعامل مع هذه المسألة؟ 

 
مر   ط   من أآثر األشياء التي آانت سببًا في توصلي ألفكار جديدة في هيئة آير هي رؤية النساء في داخل المنظمة عندما يتحدثن عن القضايا ال ب في            ت ور، ف ذه األم ه ة ب

ألفكار جديدة من     صليفترات السفر تستفيض النساء في الحديث بشأن تلك القضايا، ويكن شغوفات في إحداث تغيير ومن بين العناصر األخرى التي آانت سببًا في تو
رامج ذات     لعبالعمل في هيئة آير هي الجهود التي يبذلها الزمالء من الذآور في آير، فهم مشارآين بدرجة آبيرة في السؤال عن الدور الذي يمكنهم أن ي وه لتشجيع الب

 . الحساسية للنوع االجتماعي ودعم زمالئهن من اإلناث
 

وازن     الوبالنظر إلى الرسائل المختلفة لشيريل ساندبرج وأنا ماريا ساليوتر، ما النصيحة التي يقدموها للشباب وخاصة من الفتيات الالئي يحاولن  ت صول إلى هذا ال
 ويرغبن في استكشاف الفرص القيادية؟ 

أدوار              "  التوجيهات" تقدم آل من شيريل ساندبرج وأنا ماريا ساليوتر تفسير مفيدًا، فبالنسبة لساندبرج فأن  ام ب ي ق اه ال ج ستساعد المرأة على الشعور بمزيد من الراحة ت
ساء أن                .  وآال الكاتبين يشارك بشيء قيم.  أآبر، وبالنسبة لساليوتر فأن أماآن عملنا ليست معدة بعد لتساعد النساء على النجاح ن ى ال وأعتقد أن هذا يعني أنه يجب عل

على مدار رحلة الحياة هم يخططن مسبقًا ويفكرن في المقايضات التي ربما يحتاجون إليها لمواصلة طريقهن، ومن المهم أيضًا بالنسبة لهم البحث عن الفرص المتاحة ل
 .بدًال من الترآيز ببساطة على نقطة واحدة في آل مرة

 

برجاء . نود أن نعرب عن شكرنا للمؤلفين على الرؤى التي قدموها 
إرسل أفكار أو آرائك بشأن الطبعة التالية من نشرة مساواة النوع 

االجتماعي والتنوع والتي ترآز على سر التغيير بالعمل على بناء 
تهيئة المجتمع و بناء المؤسسات المعنية , قدرات المرأة و تمكينها

إلى  2013بمساواة النوع االجتماعي وذلك في موعد أقصاه نوفمبر 
لدوريس برتيل، على عنوان البريد االلكتروني التالي أو أليسون 

بردين، على عنوان البريد االلكتروني التالي 
dbartel@care.org; aburden@care.org  

Dr. Helene Gayle 

mailto:aburden@care.org�
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