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 المستقبل WILPF دليل مناقشة
 ٢٠٢١/ ١٠/  ٧تاري    خ اإلصدار: 

 

ي الفصول المختلفة من برنامجنا الدولي التالي  WILPF تم تشكيل هذا الدليل لتوجيه كل
 :يرجى مالحظة ما يلي  .للمساهمة ف 

نامج الدولي التالي من خالل  •  وسائل أخرى، عل سبيل المثال: التقارير السنويةلدينا حتى اآلن الكثير من المدخالت نحو اليى

، ونستغل  ي عل العمل السابق والحالي
ها من الموارد. دعونا نبت   لألقسام، والتقارير المواضيعية أو تقارير المنارصة، وغير

ي مناقشاتكن
 .هذه الفرصة لتعميق التفكير ف 

احات للمجاالت الرئيسية  • ي إجراء المناقشات الالزمة فيما  يقدم هذا الدليل اقيى
دد ف  . الرجاء عدم اليى للمناقشة والتفكير

 يتعلق 

 .بهذه الموضوعات

ي خضم كونغرس إقليمي أو اجتماعات أخرى مع عضوات   •
ي حالة إجراء مناقشات مماثلة مؤخرا عل الصعيد المحلي )ف 

ف 

ي حالة تم توثيق تلك المناقشات بشكل مكتوب، يرجى مشاركتها 
معنا و / أو التأكد من استخدامها كمستندات!  القسم( وف 

 كل المدخالت مرحب بها! 

تقارير مخترصة عل شكل نقاط او عائد لكل قسم أو مجموعة، ربما من خالل تقارير كاملة،  كيف تشاركن مدخالتكن؟ هذا  •

ها من االساليب. يرجى تسجيل النقاط الرئيستسجيالت  ، فيديوهات،موجزة/ أساسية  ية من مناقشتكن و: صوتية، أو غير

:  إرسالها إل - ي
ون  يد االلكيى ي سطر الموضوع "Future WILPF" عنوان باستخدام  membership@wilpf.orgهذا اليى

، ف 

 أو

  إرسالها عيى  -
ون   ، أوهذا النموذج االلكتر

يمكن تحميل  )   FUTUREباستخدام كلمة التعريف:  -  - WILPF Studio إرسال فيديو أو رسالة صوتية باستخدام تطبيق -

. لن  WILPF. ستتم مشاهدة الفيديوهات من قبل فريق عضوية هنااإلرشادات حول كيفية استخدام التطبيق   فقط ال غير

ي أي
 وقت(.  تكون الفيديوهات عامة ف 

 

عل  واالطالع المخصصة بهذه العملية  صفحة الويبهنا إل  االنتقالالمستقبل، الرجاء   WILPFمزيد من المعلومات حول عمليةلل

ي حزمة المشاركة الخاصة بـ الوثائق الداعمة / المراجعملف 
ها ف  ي تم توفير

 !المستقبل  WILPFالتى

  للجولة األوىل من المدخالت: 
 2021أكتوبر  10الموعد النهان 

mailto:membership@wilpf.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrlVf3qg9cR6F0R-LqNgzCnKnsCxw43K_CDpQCERDEGGGDWA/viewform
https://mcusercontent.com/3dd6452f9e1ff139d4e528371/images/9c393b26-f750-79fc-8006-d78f96f07824.png
https://future.wilpf.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
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 المستقبل  WILPF نحو تشكيل والمداخالتمواضيع/أسئلة النقاش 

 

 الرابطة    من ه  . ١ 

 ؟ WILPF ما هو العالم الذي نسىع إليه؟ ما هي الرؤية الشاملة لـ •

ي نشعر بأنها  WILPF ما هي مبادئ وقيم •
ي نشعر وكأنها تعكس األكي  التى

  أهمية بالنسبة لنا؟ ما هي القيم والمبادئ التى

 ؟ WILPF ماهية ومن هي 

 

 :مراجع

 لألقسام ملخص التقرير السنوي  ▪

 صياغة الرؤى من تمارين التخطيط السابقة  ▪

 دستورنا المجموعة الحالية من المبادئ، من  ▪

 

  عالم اليوم ٢ 
 
 . الرابطة ف

ي سياقنا والذي يؤثر عل العمل الذي تحتاج •
؟  الربطة ما الذي يحدث ف 

ً
ي قدما

 )التطوراتإل القيام به للمض 

 ) العالميةأو  اإلقليميةأو الوطنية أو  المحلية

؟ نا لألسبابهل ما زال تحليل •
ً
 الجذرية للعنف والرصاع صحيحا

؟  األخرى األسبابما  •
ً
ي تسبب العنف والرصاع أيضا

 التى

ت/تطورت؟ األسبابكيف تظهر  • ، وكيف تغير ي السياق الحالي
 الجذرية للعنف ف 

 

 :مراجع

 ٢٠٢٠ملخص التقرير السنوي لألقسام لعام ملخصات السياق من  ▪

   العالمية  WILPFمكالماتاعتبارات السياق الجديدة من  ▪

 ٢٠١٥بيان الرابطة  ▪

 الخاصة بالرابطة  واإلقليمية ، الدولية( الرابطة، ووثائق التحليل والدعوة )الوطنية تقارير ▪

 الخاص بالرابطة نظرية التغيير فيديو  ▪

 

  تأمل. ٣ 
ات التر ات والتأثتر   العالم الرابطة  التغيتر

 
 المساهمة فيها ف

ي نريدها، بناء عل السياقات  •
ات التى ي حددناها؟ما هي التغيير

 الحالية التى

ة  • اتيجيةما الذي يختلف عن الفيى ه؟   االسيى  COVID  19عل سبيل المثال أثار )الماضية / ما الذي يجب تغيير

 ( والفاشية الزاحفة 

ي سياقنا والذي نحتاج إل   •
ير ف 

ّ
ي هذا التغيير بالنسبة للعمل الذي يتعير  عل االستجابةما الذي تغ

 له، وماذا يعت 

 القيام به؟الرابطة 

 

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/06/WILPF_Constitution-and-By-Laws_Web.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
https://drive.google.com/drive/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
https://drive.google.com/drive/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-tdUqJlqHDBlUuGcA5wBTQVfSz1OkrUc
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-2015-manifesto/
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-2015-manifesto/
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-2015-manifesto/
https://www.youtube.com/watch?v=2Kzbrm5_Oak
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 :مراجع

ي تلخص  ▪
   العالمية  WILPFمكالماتالتقارير الجديدة التى

نامج الدولي  ▪  ٢٠٢١ – ٢٠١٨ اليى
ً
 ١٣- ١٠العمل والنتائج ص.  مجاالت ، وتحديدا

 الرابطة، ووثائق التحليل والدعوة )الوطنية واإلقليمية ، الدولية( الخاصة بالرابطة  تقارير ▪

 

 نهج العمل الخاص بنا -الرابطة رؤيتها  . كيف ستحقق٤ 

، ما الذي يجب أن نركز  العمل الذي يجب   ؟ ما العمل الذي يجب أن يستمر، وما عليهبناء ًعل برنامجنا الدولي الحالي

ي قدما ا
ي مفقود وما ال به؟ لمض 

 عملنا، وما الذي ال يزال ذا صلة أو لم يعد ذا صلة؟ف 

A. بناء الحركة 

B.  تعميم وجهات النظر النسوية حول السالم 

C.  األمن إعادة تعريف 

D.  واالقتصادية  واالجتماعيةيز العدالة البيئية تعز 

 

ي السنوات الست المقبلة؟  WILPF كيف ستبدأ
 من؟   ومععملها ف 

ي واسع؛ اتيجى ي العمليات /  يمكن أن يكون هذا التفكير عل مستوى اسيى
 ال  والتنفيذ  األنشطةسيكون لدينا الوقت للتفكير ف 

ً
ي  حقا
  ف 

 !العملية

 

 :مراجع

نامج الدولي  ▪  مجاالت العمل والنتائج ص. ٢٠٢١ – ٢٠١٨اليى
ً
 ١٣- ١٠، وتحديدا

 ٢٠٢٠ملخص التقرير السنوي لألقسام لعام مقتطفات من  ▪

امج العالمية األقسامتقارير أخرى من  ▪  واليى

 

  عملنا٥
 
  سنستخدمها ف

 . ما ه  الموارد التر

ي نستعير  بها لمواصلة عملنا وتنظ •
 يمنا؟ ما هي الموارد التى

ي  •
ويد  نواجها ما هي التحديات الرئيسية التى ، فيما يتعلق بيى  والجهات  الموارد مثل رسوم القسم، والعمل التطوعي

 ؟المانحة

اتيجيات جمع  • ي نستخدمها ويمكننا استخدامها لدعم واستدامة عملنا حيث تشتد   األموالما هي اسيى
والموارد التى

 إليه؟  الحاجة

ي طريقة تزويدنا  االعتبار أو سياسية يجب أن نأخذها بعير   أخالقيةهل هناك اعتبارات  •
؟ هل نمارس قيمنا ف 

 وكيف؟  بالموارد،

 كيف يمكن دعم ثقافة وحركة التطوع عل أفضل وجه؟ •

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-tdUqJlqHDBlUuGcA5wBTQVfSz1OkrUc
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-international-programme-2018-2021/
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-international-programme-2018-2021/
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-international-programme-2018-2021/
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-international-programme-2018-2021/
https://drive.google.com/drive/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
https://drive.google.com/drive/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
https://drive.google.com/drive/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
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 كمنظمة  الرابطة داخلية لتقوية. خطط ٦

؟  •
ً
ي نعمل بها معا

 هل نتبع / نجسد مبادئنا وقيمنا المرجوة بالطريقة التى

 كمنظمة مكونة من أعضاء وموظفير  وثقافات مختلفة؛ ما هي  WILPF يرجى مناقشة كيف تعمل •
ً
  مجاالتمعا

ي تحتاج إل بناء وتقوية؟ عل سبيل المثال العمل
 :التى

o المشاركة، السياسات، إلخ التوظيف، ،العضوية. 

o   الدولية  واألمانة األعضاء/  األقسامالتعاون بير 

o  هياكل الحوكمة واتخاذ القرار 

o  ي أو الداخلي  التواصل الخارجى

o  نظم وثقافة الشمولية والتنوع 

o  اعات الداخلية  أنظمة حل الي  

o  القيادة المبنية عل القيم وكيفية بناء الجيل القادم من القادة 

o ي المنظمة لتحقيق رؤيتنا والنتائج المرغوبة الكف
 اءات المطلوبة ف 

o  ه واألفكار هيكلنا  (أو ال يعمل (يعملكيف  الخاصة بكيفية تغيير

 

 

ء آخر تحتاج٧  
  الرابطة . أي ش 

 
  قدما

 إىل النظر فيه/العمل عليه للمض 

ي إرسال أي أفكار أخرى حول كيف يمكن أن تتطور 
دد ف  ي يمكننا   االتجاهاتأو حول  ،الرابطة الرجاء عدم اليى

اتخاذها  التى

ي 
 .المستقبل ف 


