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ــات  ــات املراهق ــر الفتي ــي، توف ــن املعي ــرات يف   واقعه ــن خب وبوصفه
إمكانــات قويــة لقيــادة التغيــر الحاســم يف مجتمعاتهــن. يســتفيد منــوذج 
مجتمعــات التعلــم أثنــاء التنقــل )LCOM( مــن هــذا الفهــم لخلــق 
مســاحة ترعــى الفتيــات ومتكنهــن كقائــدات وصانعــات قــرار. واسرتشــادا 
مبــواد  وعمليــات مجموعــة LCOM،  فــإن الفتيــات املراهقــات مجهــزات 
لقيــادة تغيــر املعايــر والحصــول عــى الدعــم مــن حلفائهــن، مــا يجعــل 
الربمجــة الحاليــة خطــوة إىل األمــام مــن أجــل تأثــر أكــر اســتدامة عــى 

حيــاة الفتيــات واملعايــر التــي تؤثــر عليهــن. 

موجز التعلم: تكرار وتوسيع نطاق منوذج مجتمعات التعلم املتحركة 

)LCOM( للنشاط الذي تقوده الفتيات وتغيري املعايري

يصــف هــذا املوجــز رحلــة مبــادرة نقطــة التحــول التابعــة ملنظمــة كــر1 
ــره يف  ــم تطوي ــث ت ــيا ،  حي ــوب آس ــارج جن ــوذج LCOM خ ــرار من لتك
ــز التوســع  األصــل بالرشاكــة مــع مؤسســة EMPower ،  مــن أجــل تعزي
ــد  ــة مكــون جدي ــم إضاف ــار ، ث ــذي “ينطــوي عــى االختب ــي ، وال الوظيف
إىل تدخــل يغــر املعايــر ... لجعــل التدخــل أكــر أهميــة”. وهــذا يعلــم 
منظمــة كــر والــرشكاء واألقــران يف خياراتهــم االســرتاتيجية - وخاصــة 
“مــا هــو بنــاء القــدرات )ملنظــات املســتخدمني الجــدد وفريــق املــوارد 

ــع حــدوث التوســع”.23 ــوب م ــي( املطل املتنام
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The LCOM 1. منوذج
 IRLS ومســاهات  خــربة  تكــون  أن  ضــان   إىل   LCOM تســعى 
الديناميكيــة مركزيــة )أي محرتمــة ومدرجــة( يف  مســاحات صنــع القــرار 
ــة  ــطة اللجن ــذ أنش ــم تنفي ــم. ويدع ــم وحقوقه ــى حياته ــر ع ــي تؤث الت
ــا، كحــد أدىن، إىل 18 شــهرا،  ــدى ســتة أشــهر املــوىص به ــة عــى م املحلي
كحــد أقــى، الربمجــة التــي تقودهــا الفتيــات. األهــم مــن ذلــك ، أننموذج 
ــتخدامه  ــي اس ــايل ينبغ ــا ، وبالت ــة بذاته ــرتاتيجية قامئ ــس اس LCOM لي
ــب  ــن تدري ــدءا م ــني. ب ــة باملراهق ــة الخاص ــاريع الحالي ــة إىل املش لإلضاف
الفتيــات ومرشــداتهن امللتزمــات بدعــم نشــاط الفتيــات  عــى مجموعــة 
أدوات بســيطة، يســاعد النمــوذج الفتيــات الناشــطات عــى التعبــر عــن 
خياراتهــن وآرائهــن واالجتــاع معــا كحركــة للدفــاع عــن حقوقهــن. وتقــرر 
ــة  ــات مجموع ــا مكون ــتخدمن مع ــه ويس ــن يف معالجت ــا يرغ ــات م الفتي
األدوات لتنفيــذ أعالهــن ورصــد التقــدم املحــرز وتقييــم جهودهــن. 
ــة ،  مــع الحــد األدىن مــن  املخاطــر ، مــن املهــم أن  لتنفيــذ ذلــك بفعالي
ــر هــذا األمــر  ــة التغي ــج نظري ــه وملــاذا - تعال ــام ب نفهــم مــا يجــب القي

ــراره.  ــد تك وتضمــن اإلخــاص للنمــوذج عن

2. تكييف LCOM مع سياق النيجر
ــة  ــازم للماءم ــن ال ــر م ــر، أك ــب والتيس ــة التدري ــف حزم ــر تكيي ويوف
الثقافيــة، للفــرق املنفــذة القــدرة عــى النظــر يف املكونــات الدقيقــة لــكل 
جلســة،  ومناقشــة الخصائــص املتعلقــة بالفتيــات واحتياجاتهــن مــع 
ــبة  ــة. وبالنس ــة املحلي ــم إىل اللغ ــات واملفاهي ــة الكل ــني، وترجم املوجه
للمــرشوع التجريبــي  لتوســيع نطــاق النيجــر  ، اســتغرقت خطــوة التكــرار 
هــذه معظــم الوقــت.  مــع األخــذ يف االعتبــار املســتوى التعليمــي للفتيات 
املشــاركات وعمرهــن ودوافعهــن ، كان عــى الفريــق مراجعــة النمــوذج 
وتكييفــه  فيــا  بينهــم ومــع تغذيةاملرشــدين للتفكــر بعنايــة يف املفاهيــم 
ــن  ــا م ــب ترجمته ــن الصع ــي كان م ــية الت ــارات الرئيس ــات والعب والكل
الفرنســية إىل لغــة الهوســا.  عــى ســبيل املثــال، كانــت كلــات النشــاط، 
والناشــط، والنزعــة النضاليــة، والتشــدد  كلهــا كلــات محتملة الســتخدامها 
ــي.  ــم املح ــان الحك ــطة لج ــاركات يف أنش ــات املش ــل الفتي ــف عم لوص
ــني ،  ــة قوي ــى ودالل ــل معن ــن أن تحم ــات ميك بالنظــر إىل أن هــذه الكل
خاصــة يف البيئــات القمعيــة ، ســتحتاج املشــاريع يف العديــد مــن املواقــع 

إىل إيجــاد طريقــة مقبولــة لتوصيــل الغــرض مــن النمــوذج. 

باإلضافــة إىل ذلــك، واجــه فريــق النيجــر واقــع وضــع محــو األميــة 
ــا  ــب فه ــذا يتطل ــه - وه ــوذج مع ــف النم ــيتم تكيي ــذي س ــض ال املنخف
ــني  ــد واملوجه ــذ الجدي ــق املنف ــن الفري ــل كل م ــن قب ــة م ــاما للحزم ش
لــرشح الكلــات واملفاهيــم بشــكل فعــال للفتيــات اللــوايت رمبــا واجهــن 
ــذا  ــى ه ــاط.  وع ــى النش ــن ع ــن تدريبه ــم م ــم التعل ــات يف فه صعوب
ــدا  ــا  واح ــمل دلي ــة لتش ــف الحزم ــر تكيي ــق النيج ــرتح فري ــو، اق النح
للفتيــات اللواتيلديهــن مســتوى معــني مــن التعليــم يضــم صــورا أو رســوما 
توضيحيــة تلتقــط الرســائل  الرئيســية مــن الحزمــة يف  إطــار زمنــي أطــول. 
والســياق الثقــايف أســايس ليــس فقــط  لتكييــف املــواد مــن جنــوب آســيا 
إىل غــرب أفريقيــا، ولكــن أيضــا لتسلســل األنشــطة واإلعــداد الــازم. فعــى 

ســبيل املثــال، مــع التفاعــات بــني الفتيــات والبالغــني  يف مناصب الســلطة، 
وضــع فريــق النيجــر مرافقتهــم يف ســياقها، ال ســيا قبــل تنظيــم أحــداث 
عــى مســتوى املجتمــع املحــي. التقــى املرشــدون بالســلطات أوال للتوســط 
 LCOM ــطة ــة وراء أنش ــا الكامن ــات ورشح النواي ــع الفتي ــاع م يف االجت
قبــل أن تقــدم الناشــطات اقرتاحــا رســميا ، وهــو عمــل مــن أعــال موازنــة 
ــة أو  تحالــف املرشــدين مــع الناشــطات الفتيــات مــع عــدم تــويل العملي

التحــدث نيابــة عــن الفتيــات. 

a.  تحديد املرشد والفتيات 
إن تكييــف LCOM مــع تنفيــذ موجــود بالفعــل ال يدعــم العمليــة 
بشــكل كبــر فقــط مــن خــال املعرفــة املتعمقــة مبوقــع املــرشوع ولكــن 
أيضــا كادر مــن املوجهــني ذوي الخــربة لتنفيــذ النمــوذج يف موقــع جديــد.  
ــام  ــذ ع ــل من ــذي يعم ــرشوعIMAGINE 4 ال ــر، زود  م ــبة للنيج بالنس
ــهيات،   ــى للتس ــد األق ــدرات الح ــن بق ــدين مجهزي ــق مبرش 2016 الفري
ــة،  ــك الصحــة الجنســية واإلنجابي ــا يف ذل ــل املوهــوب مب ــج املقاب والربنام
والعاقــات القامئــة مــع العديــد مــن الفتيــات الناشــطات إىل جانــب 
ــي  ــش بالقــرب مــن املجتمعــات الت املســتوى األســايس منالتكــرار و  العي
يخدمونهــا. وقــد أتــاح ذلــك لفريــق النيجــر القــدرة عــى القيــام بالتجربــة 
عــى مــدى إطــار زمنــي قــدره 6 أشــهر. وباالســتفادة مــن  ميــزة وجــود 
مرشــدين ذوي خــربة، ســتكون هنــاك حاجــة إىل مزيــد من الوقت للســاح 
بتحديــد  املوجهــني األكفــاء والقــرى املشــاركة، باإلضافــة إىل الوقــت الــازم 
إلعــداد  املوجهــني  قبــل  التدريــب املطلــوب مــن قبــل اللجنــة املحليــة. 
ــف  ــودون تكيي ــن يق ــني الذي ــب املوظف ــل تدري ــدا، يكف ــن اآلن فصاع وم
الفريــق املحــي للنمــوذج  فهــا شــاما للنهــج واملنهجيــات املســتخدمة، 
وهــو مــا يوضحــه  ذلــك ألن التدخــات التــي   تقودهــا الفتيــات وتغيــر 

املعايــر  ميكــن أن تختلــف عــن  النهــج األخــرى. .
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عــى الرغــم مــن مزايــا التكيــف مــع مــرشوع قائــم ، مجموعــة متنوعــة 
مــن التحديــات مــن املحتمــل أن تنشــأ. بالنســبة للطيــار النيجــري، وكان 
أحــد التحديــات امللحوظــة هــو عــدم وجــود معايــر عمريــة للموجهــني: 
ــة  ــة مجموع ــن هــم يف ســن ماثل ــني الذي ــن املوجه تســتفيد LCOM م
كناشــطات مــن شــأنه أن يف وقــت واحــد الحصــول عــى النســبية واالحــرتام 
مــن الفتيــات. وإن كان أحــد األصــول ، باســتخدام املوجهــني مــن مــرشوع 
قائــم يثــر احتــال شــيخوختهم خــارج اإلطــار العمــري للمراهقــني مــا 
ميكــن أن يســبب عــن غــر قصــد عــدم املســاواة يف الســلطة مــن حيــث 
ــون  ــبب ك ــة بس ــا معين ــار قضاي ــر الختي ــعرن بالتأث ــد يش ــات ق أن الفتي
املرشــدين أقــدم. بالنســبة للطيــار ، فــإن تــم إجــراء املوجهــني مــن مــرشوع 
IMAGINE الذيــن تــم تحديدهــم لهــذا التكيــف مــع مــداوالت رصيحــة 
لســنهم. ال وكان القصــد مــن ذلــك هــو جعــل املوجهــني أقــرب يف العمــر 
ــي  ــل أوجــه عــدم املســاواة يف الســلطة الت ــات لتقلي ــات املراهق إىل الفتي
ميكــن أن تدفــع الفتيــات إىل تنــاول القضايــا للعمــل الــذي تقــوده الفتيــات 
، “إمــاؤه” مــن قبــل املرشــدين. ومــع ذلــك ، يف كثــر مــن األحيــان ، يــأيت 
ــع  ــة واســعة يف العمــل م ــرب ســنا يف العمــر بخــربة إيجابي ــون األك املوجه
املراهقــني الفتيــات ولديهــم عاقــات قامئــة مــع الفتيــات ، والتــي كانــت 
مفيــدة يف نجــاح تكــرار هــذا النمــوذج. وبالتــايل ، فــإن التــوازن الفــرق يف 

العمــر تــم البحــث عنــه. 

ــر  ــام باملعاي ــزام الت ــت أن االلت ــطات، ثب ــات الناش ــة الفتي ــد هوي ولتحدي
ــوب آســيا هــو التحــدي الرئيــي. عــى الرغــم مــن أن  ــة مــن جن األصلي
العديــد مــن الفتيــات املشــاركات جــن مــن مــرشوع IMAGINE ، إال أن 
هنــاك أيضــا فتيــات جديــدات شــملتهن.   وبالنظــر إىل أن معيــار  العمــر 
ل IMAGINE  كان 19-15 عامــا،  فــإن بعــض املشــاركني كانــوا أكــرب ســنا 
بحلــول  الوقــت الــذي تــم فيــه  تنفيــذ مــرشوع LCOM التجريبــي، لذلك 
كان مــن الــروري  إرشاك الفتيــات الجــدد واألصغــر ســنا وضــان طــول 
عمــر املــرشوع.  ومــع ذلــك ، مــع مجموعــة جديــدة مــن الفتيــات ، تــأيت 
مســتويات مختلفــة مــن املشــاركة ، والخــربة الســابقة مــع مفاهيــم مثــل 

النــوع االجتاعــي ، ومســتويات مختلفــة مــن محــو األميــة.  وعــى الرغــم  
ــات،   ــي للفتي ــل العلم ــي التحصي ــة ال مي ــة املحلي ــوذج اللجن ــن  أن من م
فإنــه بدونــه  واالفتقــار  إىل فهــم املفاهيــم املتصلــة بنــوع الجنــس، يلــزم 

تكييــف املجموعــة وفقــا لذلــك.  

املشــاركات يف  الفتيــات  تحديــد هويــة  عمليــة  مــن  جــزء  ويتمثــل 
“انتخــاب” فتاتــني مراهقتــني لتلقــي التدريــب عــى النشــاط، األمــر الــذي 
يتطلــب اتخــاذ قــرارات مســتقلة مــن مجموعــة الفتيــات. أظهــر املــرشوع 
التجريبــي أنــه عندمــا يتــم منــح االســتقالية يف  القــرارات ، فــإن الفتيــات 
ــن  ــر إىل دوافعه ــك بالنظ ــن ذل ــم اختياره ــد ت ــن ق ــم اختياره ــوايت ت الل
ــق  ــدد فري ــة. وش ــة حقيقي ــة دميقراطي ــن يف عملي ــاركتهن وكفاءته ومش
ــب  ــذا الجان ــة بشــأن ه ــة املحلي ــات اللجن ــزام بتوجيه ــى االلت ــر ع النيج
إلظهــار أهميــة اتخــاذ القــرارات بشــفافية الفتيــات. وقــد أرشف عــى هذه 
ــة املرشــدون ولكــن مل يتدخــل أي تأثــر منهــم أو مــن أي شــخص  العملي
مــن القريــة يف العمليــة. ومــن العوامــل املشــرتكة بــني الفتيــات املنتخبــات 
ــن  ــع م ــك مل يرف ــرى ألن ذل ــاريع أخ ــع مش ــن م ــا تجربته ــادة أيض للقي

ــل أيضــا مــن ظهورهــن.  مســتوى وكالتهــن فحســب، ب

فوائد وضع طبقات LCOM عىل برنامج موجود

الفتيات متعرفات بالفعل عى مفاهيم النوع االجتاعي والسلطة 	·

والحقوق

اعتادت الفتيات عى االنضام إىل االجتاعات الجاعية واملشاركة 	·

والتفكر يف األفكار والتحديات

كادر متاح من املرشدين الذين يعرفون الفتيات الناشطات 	·

املختارات ومجتمعاتهن

العاقة القامئة مع املجتمعات املشاركة وقادتها الذين قد يكونون 	·

قادرين عى دعم نشاط الفتيات
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3. الدروس املستفادة

وكــا جــاء يف املذكــرة التوجيهيــة للجنــة LCOM نظريــة التغيــر يف  
ــة  ــاهاتهن الديناميكي ــات ومس ــربة الفتي ــون خ ــب أن تك LCOM ، يج
محوريــة يف مســاحات صنــع القــرار التــي تؤثــر عــى حياتهــن وحقوقهــن. 
ــر  ــك أم ــام بذل ــن القي ــم م ــي متنعه ــة الت ــر االجتاعي جــإن وضــع املعاي
رضوري. إن النهــج املتعــدد الجوانــب الــذي يوســع الوكالــة الفرديــة 
والجاعيــة للفتيــات ، ويربــط الفتيــات مــن مختلــف األعــار والخلفيــات 
، ويســاعدهن عــى فهــم الديناميــات التــي تلعــب دورا يف حياتهــن هــو 
نهــج قــوي لتغيــر تلــك املعايــر. وقــد جســد الفريــق املنفــذ للمــرشوع 
التجريبــي هــذه النظريــة يف الطــرق املتعمــدة والتعاونيــة والشــفافة 
التــي تــم بهــا تكييــف املــواد، وتــم تحديــد كل مــن املرشــدين والفتيــات. 
ونتيجــة لذلــك، فــإن الــدروس املســتفادة واضحــة، مبــا يف ذلــك الــدروس 

املذكــورة أعــاه مــن بــني مــا يــي:

LCOM هو مرشوع طموح لذلك يحتاج إىل إطار زمني مناسب  ·	 ·
للتكيف والتنفيذ. 

اغتنم الفرصة للمشاريع طويلة األجل التي تعزز صوت النساء والفتيات 
وقيادتهن مثل تلك التي لديها هياكل نسوية ، مبا يف ذلك جمعيات 

االدخار والقروض القروية )VSLAs( التابعة ملنظمة كر. وسيكون من 
املفيد للغاية إدماج اللجنة املحلية يف املشاريع الرامية إىل تعزيز القدرات 

القيادية للنساء والفتيات. 

األحداث غر املتوقعة مثل جائحة COVID ستعطل تنفيذ  ·	 ·
LCOM ألنها تتطلب تدريبات شخصية. عى هذا النحو ، يجب 
إجراء  تعديات اللحظة األخرة بحذر ألن قطع الزوايا ميكن أن 

يسبب رضرا للمشاركني. 

ومن املهم اتباع الصون الشامل والتكيف الشامل للمكونات املختلفة 
لنموذج اللجنة املحلية،  ألنه بدون التقيد عى األقل باملعاير الدنيا 

الواردة يف املذكرة التوجيهية للجنة املحلية، فإن تكييف منوذج اللجنة 
املحلية ال يوفر للفتيات املساحة الكافية لبناء واملطالبة مبهارات القيادة 
وصنع القرار والدعوة التي يحتجن إليها للتأثر عى جوانب الحياة التي 
تؤثر عليهن أكر من غرها. إن تكييف النموذج ببساطة مع الرتكيز عى 
احتياجات املوظفني دون النظر يف الصعوبات املحتملة التي قد تواجهها 

بعض الفتيات يف فهم املفاهيم والعبارات يقلل من فعالية التدريب 
ويجب أن تحصل عليه فتيات الوكالة. وباملثل، إذا كانت عملية تحديد 

املوجهني تجعل أولئك الذين ال تشعر الفتيات باالرتباط بهم وال باالحرتام، 
وبالتايل ال تساعد يف خلق مساحات آمنة للفتيات للتعبر عن مشاكلهن 

علنا، فمن غر املرجح أن تشعر الفتيات الناشطات بالثقة يف تطوير حلول 
للمشاكل التي اخرتنها. 

عند اتخاذ قرار بتكييف منوذج LCOM ، تحتاج الفرق املنفذة  ·	 ·
إىل الذهاب إىل أبعد من ترجمة النصوص بشكل مناسب 

، أو اختيار املوجهني املناسبني ؛  وتحتاج الفرق إىل تجسيد 
مهمة النموذج املتمثلة يف إدراج واحرتام خربات ومساهات 

املراهقات يف جميع القضايا، وال سيا تلك التي تؤثر عى 
حياتهن. 

وحتى مع وجود أقوى الربمجات، فإن االفتقار إىل الثقة الحقيقية من 
الفريق املنفذ واملوجهني يقلل من قدرة الفتيات عى كسب الثقة الازمة 

للقيام ببعض األنشطة املدرجة يف النموذج، مبا يف ذلك االتصال باملسؤولني 
املحليني أو قادة القرى. إلنشاء وكالة حقيقية مع هذا النموذج ، يجب 
أن يكون البالغون الذين يأخذون عى عاتقهم التكيف حلفاء حقيقيني 

للفتيات أثناء تحديهن للمعاير التقييدية املتعلقة بالعمر والجنس. 

 إذا كنت تتطلع إىل دعم النشاط الذي تقوده الفتيات وتغيري املعايري ، فاتصل مببادرة Point Tipping يف
 tippingpointe@care.org والوصول إىل املواد الرئيسية للتكيف هنا.

Endnotes

1  تحدد مبادرة نقطة التحول األسباب الجذرية لزواج األطفال والزواج املبكر والقرسي وتسهل االسرتاتيجيات املبتكرة إلنشاء مسارات بديلة للفتيات املراهقات.

2  التعلم التعاوين لتعزيز التغير املعياري. 2019. اعتبارات لتوسيع نطاق التدخات التي تغر املعاير من أجل الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقني والشباب.

3  املرجع نفسه.

4   وتعالج »إمياجن« هذه الفجوة من خال اختبار حزمة شاملة لتمكني املراهقني تهدف إىل بناء قدرات الفتيات املتزوجات ووكالتهن التخاذ قرارات بشأن حياتهن. ويعالج 

املرشوع الحواجز االجتاعية والهيكلية التي تعوق قدرتهن عى السعي وراء مستقبل بديل لألمومة املبكرة.
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