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حبكم . Mobilising for Rights Associates 2018حقوق الطبع حمفوظة ©
قرار (تشجيع األمم املتحدة للمجهودات اجلماعية املبذولة على املستوى العاملي 

، سيتم وضع هذا الدليل يف جمال االستعمال العمومي وسيكون رهن إشارة مجيع )184/49
يسمح النسخ من أجل أغراض . وي االهتمام من أجل الفحص أو االستعمالاألشخاص ذ

  .تربوية غري جتارية بشرط أن ينسب مضمون الدليل للناشر

   

[MRA, Mobilising for Rights 

Associates "هي منظمة دولية ذات أهداف " مرا

حية مقرها بالرباط و تشتغل حاليا بالمغرب، غير رب

تعمل بتعاون مع المنظمات الغير " مرا. "تونس، و ليبيا

حكومية، النشطاء و النشيطات المحليين، للمساهمة 

في تغيير القوانين، المؤسسات، العالقات و الثقافة 

  النهوض و تعزيز الحقوق اإلنسانية للنساء بهدف
  
  
  
  
  

  :ائدةمت إصدار هذا العمل لف
 MRA, Mobilising for Rights Associates 

  :كل منمن طرف  
o  ستيفاين ويليمان بورد  
o سعيدة كوزي   

  
  
  
  

] MRA, Mobilising for Rights  Associates 

 4شارع واد زم الشقة 
  الرباط، حسان، املغرب

 212537709996/  98:اهلاتف
  212537709997: الفاكس

  

  

  

ع و الدالئل العملية املوجهة للمزيد من املعلومات و املراج
للجمعيات يرجى االضطالع على موقعنا اإللكرتوين 

www.mrawomen.ma  ميكن تتبعنا أيضا على
www.facebook.com/mrawomen  
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 نظمته .ةالقاعدالتنمية احمللية املرتكزة على  موضوع  حول "مفتوحاال " دويل لقاء خالل الدليل هذا فكرة ُولدت
كان لنا   والذي ، 2017 غشت/أغسطس يف إفريقيا جبنوب جوهانسربغ يف الدولية للتنمية األمريكية الوكالة

  .الشرف الدعوة إليه و متعة املشاركة فيه

،  شهر املنصرميف املغرب  من أجل تنظيم لقاء" املفتوح اال"منهجية نفس أهلمتنا هذه التجربة يف استخدام 
  ".ضد النساء العنف يف موضوعاملناصرة "بدعم من السفارة النروجيية، حول موضوع 

الذي عربت  ماساحلو  املشاركة املغربية احلكومية غري لمنظماتل الكبري تجاوبال مناستمددناه  وتشجيعحبماس 
، حنن أكثر "للمجال املفتوح"و بعد أن عشنا التجربة كمسريات بأنفسنا  .االجتماع هذاعنه بعد مشاركتها يف 

 فئات مع" املفتوح اال" بـ اخلاصةو اآلليات  املعلوماتلك أردنا أن نتقاسم لذ ،اقتناعا بنجاعة هذه املنهجية
 املنهجية هذه جنعل أن أردنا ،"املفتوح اال" املرتبطة ب العربية اللغةب واردامل يف نقص هناك وأن خاصة. أوسع
  .لكل املشتغلني باللغة العربية متاحة

خمتلف التجمعات اليت جتمعها  ات،/لناشطينا ،تلجمعياا - متنوعة لفئات مخصص العملي،  لكتيبا اذه
 ت،الجتماعاا لعقدو  ،صلاللتو مغايرة طريقة ديجاإ في نيرغبوالذين هو صاحل لكل  - اهغيرو عالقات العمل

  .و غريها...اراتلقرا ذتخاال و،أألنشطة لتخطيطو

، ألن األساليب التقليدية املغربلقائنا املنظم يف يف  ات/املشاركنيناجحا معنا و أيضا مع " املفتوح اال"كان 
ما غالباً ف، حمدودينأشخاص ال يستفيد منها إال األحيان غالبية يف . و متجاوزةقدمية  أصبحت لعقد االجتماعات

 عربتعتمد أساسا على العروض اللقاءات غالبية  نأكما . الوجوه اليت تشارك يف خمتلف اللقاءاتنفس جند 
. الذي ال حيمل أي جديد اململ و اباخلطنفس مع تكرار " اخلرباء"ما يصطلح عليه ب من تأطري، املنصات
ما بعد  مستهلكني يف انتظار الرتفيهتقدير متفرجني سلبيني وعلى أسوأ أحسن األحوال املشاركون يف ري يصحيث 

  .احلصص املخصصة للعمل

تعويضات من أجل التنقل، أخد الصور من أجل النشر على وسائط التواصل االجتماعي، فرص من أجل التباهي 
شكلي وأننا أصبحنا بعيدين عن ها مؤشرات على أن العمل أصبح كل " ...مهمني"االحتكاك بأشخاص بلقاء و 
  .اجمتمعيو  ااجتماعي اتغيري الذي ميكننا من خالله حتقيق فعلي الالعمل 

متكن أيضا . املساواة قدم على الناسمقاربة تتيح إشراك فئات كثرية و خمتلفة من  ،جديد مقاربة إىل حاجة هناك
ون حتقيقها أو تنفيذها مرهون بأشخاص آخرين أو مبنية يكو  عامة بتوصيات ختتتم اليت األنشطة جتاوزمن 

 ىعلقبل النظر يف ما جيب ما جيب علي أنا القيام به كمشارك و "تنبين على  التزامات إىل النتقالو ا ،للمجهول

 والشكر الخلفية
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https://elementaleducation.com/wp-

content/uploads/temp/OpenSpaceTechnology--

UsersGuide.pdf    

http://openspaceworld.org/files/tmnfiles/lindfield.ht

m  

http://www.chriscorrigan.com/parkinglot/open-

space-resources/  

http://peggyholman.com/wp-

content/uploads/2010/04/ToolsForOpeningSpace.pd

f  

http://www.openspaceworld.com/users_guide.htm 

http://www.michaelherman.com/cgi/wiki.cgi?OpenS

paceTechnology 

http://thierry-fayret.typepad.fr/accueil/guide-

utilisateur-des-forums-ouverts.html 

اللتزامات اصياغة على  االقتصاربدل  االلتزاماتتنفيذ مسؤوليات حتديد  ضرورة أي القيام به  اآلخريناآلخر أو 
  .ضو مغيسودها يف الغالب ال

لذلك ندعوكم أن . غري اعتياديهو كمقاربة " اال املفتوح"و نسلم بأن ، مجيعنا سئمنا من مثل هاته األنشطة
  .ات ألن تفاجئوا/كونوا مستعدينأن تو . تتعرفوا عليها أكثر بأنفسكم

  :اقتباسات و مراجع

 بنيو التجارب ما  اخلربات وجتميع شاركو ت نتاج تقاسم معظمها يف هي "املفتوح جمال"حول  املتاحة املراجع
 الدليل وهذا ،باملفهوم التقليدي" النظرية"و الكتابات و املراجع  األعمال من بدالً  املمارسني، من كبرية جمموعة

مت تكييفها و صياغتها باللغة  والفرنسية، اإلجنليزية باللغتنيمتوفرة  خمتلفة مصادر منمستوحى  وهو. استثناءً  ليس
ا و املصادر اليت أهلمتن جد ممتنات لتوفر جمموعة من  حنن. العربية

  :هي كالتايل عهذه املراج
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  "المجال المفتوح"نظرة حول  .1

  "المجال المفتوح"تنشيط سيناريو نموذج  .2

  "المجال المفتوح""نموذج لكيفية وضع خطة عمل  .3

 ؟"المجال المفتوح"كيفية تنظيم  .4

 .وثائق و بطاقات عملية .5

o  ال املفتوح"منوذج دعوة للقاءا"  
o  منوذج برنامج لقاء"ال املفتوحا"  
o سجل املواضيع.  
o  بطاقات تقارير جلسات احلوارمنوذج.  
o  بطاقات مالحظات حول تقارير جلسات احلوارمنوذج.  
o  بطاقات خطط العملمنوذج. 

 مراجع إضافية  .6

وعة من الروابط مبختلف جمم يتضمنو هو   /http://openspaceworld.org/wp2هو " اال املفتوح"املوقع الرمسي ل 
 .اللغات مبا فيها العربية و الفرنسية

 

   

 مضامني الدليل

  مراجع بالفرنسية
-http://www.pratiques

pr…-une-Ouvert-collaboratives.net/Forum 

-http://www.reseaurural.fr/…/fiches

ouve…-forum-le-techniques 

-http://openspaceworld.org/wp2/what

is/fran/ 

-fayret.typepad.fr/…/guide-yhttp://thierr

fo…-des-utilisateur 

  :فيديو بالفرنسية

https://www.youtube.com/watch?v=JaQvXp

tD9Ww 

https://www.youtube.com/watch?v=xZHfoV

s5CUA 

https://www.youtube.com/watch?v=e7o5Is

tU-Cq 

 :المراجع بالعربية
http://openspaceworld.org/languages/a

 rabic/index.html  

http://openspaceworld.org/languages/a

rabic/glossary.htm  

http://icecairo.com/…/%D8%AA%D9%82

%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A…/ 

  فيديو باإلنجليزية مع الترجمة للعربية

https://www.youtube.com/watch?v=Dli

M5YjOz94 
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  ؟"المجال المفتوح"ما هو   . أ

بدون جدول أعمال حمدد مسبًقا؛ " اال املفتوح"يبدأ لقاء . هو منهجية مبتكرة لعقد االجتماعات" اال املفتوح" أوال، إن 
  .عماهلم اخلاصات أنفسهم هم الذين ينشئون ويديرون جدول أ/املشاركني

و تتميز بنوعية . متكن هذه املنهجية من مل و جتميع جمموعة كبرية و متنوعة من األشخاص حول مناقشات ناجعة، الفعالة واملثمرة
  .النتائج وسرعة اإلجنازات

ة حول موضوع أو املنهجية تضع إطارًا الستكشاف املواضيع اليت تشكل اهتماما فعليا للناس، لتحديد القضايا و الرهانات اهلام
  .قضية اهتمام و انشغال

  :فضاء للتالقي" اال املفتوح"خيلق 

  حيث العديد من األمور ممكنة؛ •
  ات؛/اليت تلهم املشاركني •
 ة حيس بأنه ينصت إليه؛/حيث كل واحد •
 ات التعبري عن اهتمامام و التعلم من اآلخرين؛/حيث ميكن للمشاركني •
 م و املواقف املتوفرة ما بني أعضاء اموعة؛يرتكز على املعارف، القدرات، القي •
 قائم على تواصل مباشر، و بدون أية وسيطة؛ •
 حيث تناقش مجيع املواضيع، مبا فيها تلك اليت عادتا ال يتم التعبري عنها أو التحدث عنها؛ •
 .حيث تعطى األولوية لألسئلة ، التأمالت ، التعلم ، اإلجراءات ، وااللتزامات •

 :هو طريقة عمل قوية من أجل العمل اجلماعي ألنه" حاال املفتو "

  مساعدة اموعات على التنظيم الذايت؛ •
  يعزز استقالل اإلدارة و التسيري والدميقراطية؛ •
 يدعم التغيري و التحول اإلجيايب؛ •
 يعزز األداء العايل؛ •
 .يعزز حتمل املسؤولية الفردية واجلماعية إلجياد احللول ووضعها حيز النفاذ •

 

  اال املفتوح"نظرة حول 



3, rue Oued Zem appt. 4 • Rabat-Hassan, MOROCCO •  
T: + (212) 537.70.99.96/98  • F: + (212) 537.70.99.97 

mra@mrawomen.ma • www.facebook.com/mrawomen 

Page 7 sur 43 

  ؟"المجال المفتوح"اذا استعمال لم  . ب

هو منهجية قابلة لالستعمال يف مجيع احلاالت، حيث يتنوع و خيتلف فيها األشخاص املعنيني، أو تكون القضايا " اال املفتوح"
حقيقية هي ذات فائدة عندما تكون هناك رغبة . أو حساسة ، أو يكون لزاما العثور فيها على احللول/املعروضة للمناقشة معقدة و

  .يف جتاوز االقرتاحات و التوصيات أو التوقعات، من أجل إبراز مسؤولية فعلية وتعلم حقيقي وإجراءات ملموسة

  :من أجل" اال املفتوح"مثال ميكن للمجموعات استعمال 

  وضع التوجهات اإلسرتاتيجية؛ •
 توقع املستقبل؛ •
 حتديد السياسات؛ •
 حل النزاعات؛ •
 ةالتشاور مع األطراف املعني •
 إجناز و بلورة خمطط مجاعي؛ •
 تطوير منتجات أو مشاريع جديدة؛ •
 .إعادة تنظيم منظمة •

 ":اال املفتوح"من بني النتائج امللموسة عند اية لقاء 

 و سيتم مناقشته؛" على الطاولة"ات سيكون /كل موضوع يشكل أمهية للمشاركني •
 كل موضوع سيتم مناقشته بقدر ما يرغب املشاركون؛ •
ات فور /الذي سيتم توزيعه على املشاركني" كتاب ملخص التقارير"مت إجنازه من أعمال سيتم جتميعها يف  مجيع ما •

 انتهاء االجتماع؛
 .سيتم حتديد األولويات ووضع خطط العمل •

  :بإضافة إىل ذلك، هناك نتائج غري ملموسة

  الطاقة، االلتزام والقيادة املشرتكة؛ •
 حتسني التواصل؛ •
 تشارك املعلومات؛ •
 احلد األقصى من األفكار املستخرجة؛ •
 حتمل املسؤولية عن اإلجراءات و األنشطة املستقبلية؛ •
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  .املزيد من املعلومات حول املبادئ األربع و قانون احلركية متوفر يف اجلزء اخلاص بسيناريو التنشيط أدناه

 :اال املفتوح يتضمن جمموعة من املراحل وهي

 .حيث جتتمع اموعة و جتلس يف دائرة يف قاعة االجتماعات الرئيسية

دون احلاجة . أنشطة وضعت بشكل تشاركي و تآزري

  :للغاية حول املوضوع، واليت قد تتضمن العناصر التالية

  
 أكيد على النجاحات واجلهود املبذولة يف املاضي وشرح ملاذا نستخدم طريقة العمل اجلديدة هذه

 .األشخاص احلاضرين، هم األشخاص املناسبني
كل ما حيدث هو الشيء الوحيد املمكن له أن 

 .حيدث
  . عند االنطالقة فذلك هو الوقت املناسب

 .يكون قد انتهى )ال(ينتهي األمر  )ال(عندما 

 

 المباديء األربع

Hassan, MOROCCO •  
+ (212) 537.70.99.97 

www.facebook.com/mrawomen 

 .تعاون وعمل مجاعي أكثر قوة

 القانون و المبادئ األربع

يرتكز على مطلق حرية " اال املفتوح
ات، إال أنه يشتغل اعتمادا على أربع 

" اال املفتوح"يسمى القانون الوحيد املعتمد يف 
". انطالقا من هذا القانون احلركية
مل  انطالقا من هدا القانون أن و جدت يف وضعية

تعد تستفيد فيها أو تساهم فيها بالشكل الذي ترغب 
فيه، فلديك احلق و أيضا عليك  مسؤولية التحرك 

  .ستفادة و اإلفادة

املبادئ األربع مع القانون ختلق جوا من االلتزام انطالقا 
  .ات/من شغف و مسؤولية املشاركني

املزيد من املعلومات حول املبادئ األربع و قانون احلركية متوفر يف اجلزء اخلاص بسيناريو التنشيط أدناه

  "المجال المفتوح

اال املفتوح يتضمن جمموعة من املراحل وهي"لبساطة، فإن لقاء 

  دائرة الصباح أو إعالنات الصباح

حيث جتتمع اموعة و جتلس يف دائرة يف قاعة االجتماعات الرئيسية" للدائرة الصباحية

أنشطة وضعت بشكل تشاركي و تآزري ات، يف أقل وقت ممكن ، ضمن/الفكرة هنا تتلخص يف وضع املشاركني
  .ألنشطة كسر اجلليد، أو مقدمات أو تفسريات مطولة

للغاية حول املوضوع، واليت قد تتضمن العناصر التالية كلمة خمتصرةيقدم املنظم أو املسئول عن اللقاء  

  .باختصار، سياق اللقاء و ما هم مشرتك ما بيننا - كيف وصلنا إىل هنا 
أكيد على النجاحات واجلهود املبذولة يف املاضي وشرح ملاذا نستخدم طريقة العمل اجلديدة هذه

o األشخاص احلاضرين، هم األشخاص املناسبني
o  كل ما حيدث هو الشيء الوحيد املمكن له أن

حيدث
o عند االنطالقة فذلك هو الوقت املناسب
o  عندما

 

تعاون وعمل مجاعي أكثر قوة •

القانون و المبادئ األربع  . ت

اال املفتوح"بالرغم من أن 
ات، إال أنه يشتغل اعتمادا على أربع /مجيع املشاركني

 .مبادئ و قانون واحد

يسمى القانون الوحيد املعتمد يف 
انطالقا من هذا القانون احلركية". بقانون احلركية

انطالقا من هدا القانون أن و جدت يف وضعية
تعد تستفيد فيها أو تساهم فيها بالشكل الذي ترغب 
فيه، فلديك احلق و أيضا عليك  مسؤولية التحرك 

ستفادة و اإلفادةملكان آخر حيث ميكن اال

املبادئ األربع مع القانون ختلق جوا من االلتزام انطالقا 
من شغف و مسؤولية املشاركني

املزيد من املعلومات حول املبادئ األربع و قانون احلركية متوفر يف اجلزء اخلاص بسيناريو التنشيط أدناه

المجال المفتوح"مراحل لقاء   . ث

لبساطة، فإن لقاء مع اتصافها بالسهولة و ا

دائرة الصباح أو إعالنات الصباح .1

للدائرة الصباحية"ختصص الفرتة الصباحية 

الفكرة هنا تتلخص يف وضع املشاركني
ألنشطة كسر اجلليد، أو مقدمات أو تفسريات مطولة

يقدم املنظم أو املسئول عن اللقاء   �

كيف وصلنا إىل هنا  •
أكيد على النجاحات واجلهود املبذولة يف املاضي وشرح ملاذا نستخدم طريقة العمل اجلديدة هذهالت •



3, rue Oued Zem appt. 4 • Rabat-Hassan, MOROCCO •
T: + (212) 537.70.99.96/98  • F: + (212) 537.70.99.97

mra@mrawomen.ma • www.facebook.com/mrawomen

Page 9 sur 43 

 ميكننا أن نفعل ذلك بشكل خمتلف؟

ة بني املشاركني، يعطى املنظم أو املسئول عن اللقاء الكلمة إىل مسري اللقاء، 

 : من أجل االضطالع على مجيع مراحله و اليت تتلخص يف

لالضطالع على الربنامج، كتابة أمسائهم يف جلسات احلوار 

 ة/ق حيمل رمز و توقيت جلسات احلوار ليتمكن كل مشاركصمنوذج للورق الال
 مأخوذة من أرشيف منظمة مراالصورة  .من اختيار القاعة و التوقيت

Hassan, MOROCCO •  
+ (212) 537.70.99.97 

www.facebook.com/mrawomen 

 تقدمي عرض موجز للموضوع، دون سرد األهداف والغايات
ميكننا أن نفعل ذلك بشكل خمتلف؟ كيفميكننا أن نفعل بشكل خمتلف، وأيضا  ماذا

ة بني املشاركني، يعطى املنظم أو املسئول عن اللقاء الكلمة إىل مسري اللقاء، مع االستمرارية و دون فتح جمال للمناقش
 ".اال املفتوح"مباشرة وبسرعة، لكي يشرح طريقة العمل و يعطي انطالقة 

من أجل االضطالع على مجيع مراحله و اليت تتلخص يف" اال املفتوح"املرجو الرجوع لسيناريو تنشيط 

ات، يذكر /باملشاركني" ال املفتوحا"ة /يرحب مسري
اال "مبوضوع اللقاء، ويصف طريقة وكيفية عمل ب 

ات التقدم ملنتصف الدائرة مع /يطلب امليسر من املشاركني
املواضيع اليت مهم و يرغبون يف طرحها للمناقشة، بعد  
كتابة كل موضوع على حدة يف ورقة، بعدها يذكروا أمسائهم 

ات، و يذكرهم بأن كل /هم أمام باقي املشاركني
 .واحد منهم مسئول عن موضوعه

حائط "كل مسئول عن أحد املواضيع، يضع ورقته على 
حتت التاريخ و الساعة اليت خيتارها جللسة " جدول األعمال

حواره، مع إلصاق عليها الورق الالصق الذي حيمل املكان 
 .  و الساعة النعقاد جلسة احلوار

تمر العملية على هذا الشكل حىت ال يتبقى أي موضوع 
 .يقرتح للنقاش

لالضطالع على الربنامج، كتابة أمسائهم يف جلسات احلوار " جدار جدول األعمال"ات إىل /يتوجه مجيع املشاركني
 .اليت تثري انتباههم و يرغبون اإلسهام فيها

 

منوذج للورق الال
من اختيار القاعة و التوقيت

تقدمي عرض موجز للموضوع، دون سرد األهداف والغايات •
ماذاالسؤال هو  •

مع االستمرارية و دون فتح جمال للمناقش �
مباشرة وبسرعة، لكي يشرح طريقة العمل و يعطي انطالقة 

املرجو الرجوع لسيناريو تنشيط 

يرحب مسري •
مبوضوع اللقاء، ويصف طريقة وكيفية عمل ب 

  ".املفتوح
يطلب امليسر من املشاركني •

املواضيع اليت مهم و يرغبون يف طرحها للمناقشة، بعد  
كتابة كل موضوع على حدة يف ورقة، بعدها يذكروا أمسائهم 

هم أمام باقي املشاركنيو موضوع
واحد منهم مسئول عن موضوعه

كل مسئول عن أحد املواضيع، يضع ورقته على  •
جدول األعمال

حواره، مع إلصاق عليها الورق الالصق الذي حيمل املكان 
و الساعة النعقاد جلسة احلوار

تمر العملية على هذا الشكل حىت ال يتبقى أي موضوع تس •
يقرتح للنقاش

يتوجه مجيع املشاركني •
اليت تثري انتباههم و يرغبون اإلسهام فيها
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حالل األيام الموالية، هي بمثابة فرصة للمجموعة بأكملها 

للتجمع حول الدائرة في هدوء قبل بدء جلسات الحوار، بشكل يتم فيه التركيز 

ال تأخذ حيزا . 

أن يطلب من المجموعة ما إذا كانت 

هناك إعالنات أو جلسات يقترحونها أو يودون إلغائها، أو لديهم أراء و أفكار 

هذه الفترة الصباحية 

ال يرد و ال يجيب 

هي مجرد . فهده الفترة ليست للنقاش و التحاور بين المشاركين

 الصورة مأخوذة من أرشيف منظمة مرا

Hassan, MOROCCO •  
+ (212) 537.70.99.97 

www.facebook.com/mrawomen 

 جلسات الحوار

حالل األيام الموالية، هي بمثابة فرصة للمجموعة بأكملها " الدوائر الصباحية

للتجمع حول الدائرة في هدوء قبل بدء جلسات الحوار، بشكل يتم فيه التركيز 

. هي أيضا بمثابة فرصة لتبادل المعلومات. على روح المجموعة

أن يطلب من المجموعة ما إذا كانت ) ة(المنشط)/ة(يمكن للمسر. زمنيا طويال

هناك إعالنات أو جلسات يقترحونها أو يودون إلغائها، أو لديهم أراء و أفكار 

هذه الفترة الصباحية ) ة(المنشط)/ة(يمنح المسر. يودون مشاركتها مع اآلخرين

ال يرد و ال يجيب ات في حالة ما إذا رغبوا في قول شيء ما، لكنه /للمشاركين

فهده الفترة ليست للنقاش و التحاور بين المشاركين. على أحد

 .فرصة ألولئك الذين يرغبون في تقديم إعالنات قصيرة

الصورة مأخوذة من أرشيف منظمة مرا .جمموعة من املشاركات يضطلعن على جدار املعلومات و يضفن أمسائهن جللسات احلوار اليت مهم   
  

  
  
  
  
  

جلسات الحوار .2

الدوائر الصباحية

للتجمع حول الدائرة في هدوء قبل بدء جلسات الحوار، بشكل يتم فيه التركيز 

على روح المجموعة

زمنيا طويال

هناك إعالنات أو جلسات يقترحونها أو يودون إلغائها، أو لديهم أراء و أفكار 

يودون مشاركتها مع اآلخرين

للمشاركين

على أحد

فرصة ألولئك الذين يرغبون في تقديم إعالنات قصيرة

جمموعة من املشاركات يضطلعن على جدار املعلومات و يضفن أمسائهن جللسات احلوار اليت مهم
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على كل شخص مت اختياره من طرف أية جمموعة كمسئول عن التقرير، أن يلتقط النقاط 
 ".جلسات احلوار"و يضعها يف صندوق خمصص لذلك مباشرة بعد انتهاء 

 
بتعليقها على ) ة(املنشط)/ة(دم عملية جتميع التقارير يف صندوق التقارير من طرف مسئويل تقارير اجللسات، يقوم امليسر

  ضطلعن على حائط جدول األعمال تبعض املشاركات 
 ن أرشيف منظمة مراالصورة مأخوذة م

 الصورة مأخوذة من أرشيف منظمة مرا يف جلسة حوار

Hassan, MOROCCO •  
+ (212) 537.70.99.97 

www.facebook.com/mrawomen 

على كل شخص مت اختياره من طرف أية جمموعة كمسئول عن التقرير، أن يلتقط النقاط . طيلة اللقاء
و يضعها يف صندوق خمصص لذلك مباشرة بعد انتهاء " بطاقة تقرير احلوار"احملورية للحوار و املناقشة على 

  

 االضطالع على حائط المعلومات

دم عملية جتميع التقارير يف صندوق التقارير من طرف مسئويل تقارير اجللسات، يقوم امليسر
أسفل كل تقرير، يضع . حسب التسلسل الزمين
املالحظات حول تقرير / ورقة فارغة خمصصة للتعاليق

من املستحسن ترقيم التقارير وبطاقات ". 
كتاب "املالحظة املرفقة ا، من أجل االحتفاظ ما معا و جتميع 

ات على اإلضالع /مجيع املشاركني) 
و قراءة خمتلف تقارير اجللسات مع بطاقات املالحظات املرافقة 

بل اجللسات، أو يف اية اليوم، و إن هلا، خالل االسرتاحات، ق
رغبوا يف ذلك ميكنهم إضافة تعليقام على بطاقات املالحظات و 

التوقيع عليها، سواء بالنسبة للجلسات اليت حضروها، أو اجللسات اليت مل 

بعض املشاركات 
الصورة مأخوذة م

يف جلسة حواربعض املشاركات 

طيلة اللقاء" جلسات احلوار"تستمر 
احملورية للحوار و املناقشة على 

  

 

االضطالع على حائط المعلومات .3

دم عملية جتميع التقارير يف صندوق التقارير من طرف مسئويل تقارير اجللسات، يقوم امليسرمع تق
حسب التسلسل الزمين" جدار املعلومات"

ورقة فارغة خمصصة للتعاليق) ة(املنشط)/ة(امليسر
". بطاقة املالحظات"احلوار 

املالحظة املرفقة ا، من أجل االحتفاظ ما معا و جتميع 
 .يف النهاية" األعمال

) ة(املنشط)/ة(يشجع امليسر
و قراءة خمتلف تقارير اجللسات مع بطاقات املالحظات املرافقة 

هلا، خالل االسرتاحات، ق
رغبوا يف ذلك ميكنهم إضافة تعليقام على بطاقات املالحظات و 

التوقيع عليها، سواء بالنسبة للجلسات اليت حضروها، أو اجللسات اليت مل 
  .حيضروها
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  خطط العمل .4

هذا األخري فقط من أجل احلصول على مناقشات ، إذ ميكن تنظيم "اال املفتوح"بلورة األنشطة، ليس جزًءا إلزامًيا من لقاء 
 . "إلخراج الطاقة من الغرفة"ومع ذلك ، يف كثري من األحيان تستمر جلسات احلوار مع جلسات ختطيط العمل . جيدة

مباشرة يف الصباح على أن يكون ذلك نصف يوم إىل يوم واحد ، من خالل تنظيم جلسات خالل من األمثل وضع خطط العمل 
  .ات ليلة للتفكري و يكونون مستعدين لإلبداع/جلسات احلوار، هكذا يتم توفري للمشاركنيانتهاء ي الذي يل

  " :اال املفتوح"هناك ثالث عناصر جيب أخدها بعني االعتبار عند صياغة خطط العمل يف 
  لعملافيها م لتي يلزت المجاالالى تحديد إلمجموعة ج اتحتا •
 ددة مبا يكفي لبدء العمل الفعلي على الفورجيب أن تكون اإلجراءات مفصلة وحم •
 جيب حتديد األشخاص املسئولني عن انطالقة العمل  •

جتتمع اموعة يف دائرة  -"اال املفتوح"العملية متشاة و تلك املتبعة يف صياغة جدول األعمال جلسات احلوار يف بداية لقاء 
 .كيفية االشتغال) ة(املنشط)/ة(حيث يشرح امليسر

ات، االضطالع و قراءة مجيع تقارير جلسات احلوار و /قد سبق أن طلب من املشاركني)  ة(املنشط)/ة(ون امليسريك •
بطاقة املالحظات املرفقة بكل تقرير، سواء خالل فرتات االسرتاحة، أو يف اية اليوم ، أو قبل بداية جلسة صياغة 

االضطالع على التقارير تكون بشكل ". دار املعلوماتج"مجيع تقارير جلسات احلوار املعروضة على . خطط العمل
  .")االضطالع على حائط املعلومات"راجع القسم السابق . (فردي

، هذه املرة من خالل الدعوة للتحرك و اختاذ اإلجراءات، و إخراج " بإعادة فتح اال) "ة(املنشط)/ة(يقوم امليسر •
 .األفكار والطاقة املتوفرة من داخل الغرفة

لديهم شغف  و يكونحقيقية وملموسة تكون إىل اقرتاح إجراءات حمددة،  ات/املشاركني) ة(املنشط)/ة(امليسر يدعو •
 .خبصوصها ومستعدون لتحمل املسؤولية لقيادة العملا حقيقي 

عليق أمام اموعة و ت منشاط أو إجراء يقرتحونه ميكنهم كتابته على ورقة، واإلعالن عن نشاطه ها/ة لديه/كل مشارك •
  .على جدار فارغ خمصص هلذا الغرض نشاطللاملتضمنة  مورقته

ه األنشطة ذت املقرتحة و أن يقرروا أية من هات حنو جدار املعلومات لدراسة األنشطة و اإلجراءا/يتوجه مجيع املشاركني •
 .يف تنفيذهافعًال ميكنهم اإلسهام 

باقي يتنقل حبيث . أنشطتهم يف جمموعات صغرية حول "جلسات حوار"يقوم أصحاب اإلجراءات و األنشطة بتنظيم  •
اليت يتعهدون باإلسهام  اإلجراءات/األنشطة و يكتبون أمسائهم على تلك "جلسات احلوار"خمتلف ات ما بني /املشاركون
 .حتقيقهاإجنازها و فعال يف 
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ها يف الصندوق املخصص ضعية بالتقرير يلتقط النقاط األساسية للمناقشة و كابتها على وثيقة خطة عمل و /املكلف •
 .لك مباشرة بعد إمتام جلسة التخطيطذل

 دائرة المساء .5

 .على روح اموعةمع الرتكيز كل يوم بشكل مجاعي و يف هدوء،   دائرة املساء هي مناسبة الختتام

  :أن يطلبوا من املشاركني إن كانت لديهم رغبة يف قول كلمة من أجل وصف) ة(املنشط)/ة(ميكن للميسر
  يومهم •
  شيء تعلموه أو الحظوه •
  .الشيء الذي كان خمتلفا، مفاجئا أو ملهما •

فهي ال تتعلق بتقدمي تقرير عن أشغال اليوم، بل جيب أن تكون فقط فرصة حيث . ال ينبغي أن تكون دائرة املساء طويلة للغاية
، وبدون مناقشة أو جدال ة تقاسم أي شيء إذا رغبوا يف ذلك، كل حسب دوره ، ولكن دون رد أو جواب/ميكن لكل مشارك

ميكن أن يعم الصمت يف البداية، و ميكن أيضا أن يعم الصمت ما بني مالحظات . ات، ليس إجباريا التكلم/بني املشاركني
أنه مل يعد هناك أحد يرغب يف التكلم، حينها ميكنه ) ة(املنشط)/ة(ميكن أن يستمر الصمت حىت يتأكد امليسر. ات/املشاركني

  . مساء اخلري للمشاركني لإلشارة إىل اية اليومالنهوض والتمين

البدء باإلشارة و التنويه مبا مت ) ة(املنشط)/ة(ميكن امليسر. بنفس الطريقة يف الليلة األخرية عند اية اللقاء" دائرة االختتام"ننظم 
  :ات مجيًعا يف وقت قصري جًدا/إجنازه من طرف املشاركني

  )ذكر عدد جلسات احلوار اليت أجنزت(ديد من املواضيع اهلامة اإلحاطة، التحري، ومعاجلة الع •
 )ذكر عدد صفحات التقارير(توثيق كل هذا العمل و اهود من خالل  •
 )ذكر عدد خطط العمل(وضع إجراءات فورية و عملية  •

 :ات تقاسم/من املشاركني) ة(املنشط)/ة(بعدها يطلب امليسر

  .م أو االلتزامات اليت نشأت عن طريقة العمل باال املفتوحالتعليقات، املالحظات، األفكار، التعلّ  •
 أفكار حول ما مت إجنازه يف اللقاء ، ما الذي بدأ هنا؟ •

الرد دون  .ميكنه التحدت بالرغبة يف الكالمدون ختصيص من سيبدأ أو من سيلي، فكل واحد أحس ، الكلمة واحد يأخذ كل 
  .يتكلميرد أحد أن ميكننا أيًضا و بكل بساطة أن نظل صامتني إذا مل . ات/شاركنيعليه، و دون مناقشة أو جمادلة ما بني امل
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 "المجال المفتوح"في ) ة(المنشط)/ة(دور الميسر  . ج

 التقليدي) ة(املنشط)/ة(خيتلف كليا عن دور امليسر" اال املفتوح"يف ) ة(املنشط)/ة(دور امليسر

دورنا هو متكني اآلخرين و حتميلهم . ات/وترك هذه املسؤوليات للمشاركني عليك التخلي عن أي حتكم يف العملية أو النتائج،
" املفتوحة اال) "ة(املنشط)/ة(على امليسر. أنفسهم، ات/و من داخل املشاركني ات/املسؤولية و خلق ديناميكية ما بني املشاركني

   .ات/أن حييل و حيول باستمرار احلرية واملسؤولية إىل املشاركني

" أكون"فاألمر يتعلق بكيف ! شتغال على الذات حىت نكون مرتاحني و هادئني، و ليس يف حالة تأهب للرد و اجلواب،جيب اال
  ".سأفعل"و ليس ب ماذا 

  :يتواجد من أجل" اال املفتوح) "ة(املنشط)/ة(امليسر

أي الديناميكية، النفسية، و اجلو  -" إنشاء واحلفاظ على الزمان واملكان" •
من البداية إحساًسا خاصا بالزمن أن خيلق ) ة(املنشط)/ة(امليسر على. العام

كما جيب أن خيلق شعورًا بزمن و فضاء . والفضاء لدى اموعة ومهمتها
ات حبرية استكشاف إمكانيات /آمن حيث يتمتع فيه مجيع املشاركني

  .جديدة ، على أساس املساواة وحرية االختيار
 توليد الطاقة بني املشاركني؛ •
ولكن دون تربيرها أو تفسريها أو " (اال املفتوح"ضيح عملية تو  •

 ؛!)عقلنتها
 ؛"البدء واالكتشاف"ات إىل /دعوة املشاركني •
 ات؛/إحالة املسؤولية على املشاركني •
اختاذ اخليارات أو القرارات لفائدة ) ة(املنشط)/ة(ال ميكن للميسر(ات فرصة االختيار بأنفسهم /منح املشاركني •

 ؛)ات/املشاركني
 حافظ على الفضاء منظم، نظيف ومرتب؛ •
 ات؛/إظهار و إبراز كل ما مت إجنازه للمشاركني •
 .ات/وتوزيعها على املشاركني" كتاب املنجزات"إعداد  •

يجب العمل مع الناس "

كما هم و ليس كما 

 "تريدهم أن يكونوا

مرفني ويسبورد و سندرا جانوف من 
ال تفعل شيئا، فق تقف  "كتاب 

عشرة مبادئ لالجتماعات ! هناك
  "الرائدة
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" اال املفتوح) "ة(منشط)/ة(من ناحية أخرى ، جيب على ميسر
التحديات ولتجنب بعض  ضاالشتغال على ذاته للتغلب على بع

، و وفًقا "اال املفتوح"يف . ري و التنشيط التقليديةممارسات التسي
لذلك ال . ات مسئولني عن جتربتهم اخلاصة/لقانون احلركية، املشاركون

 . يوجد جمال للسلطة و إخبارهم ما جيب عليهم فعله أو عدم القيام به

جتنب لعب دور السلطة أو املسئول، ) ة(املنشط)/ة(لذا جيب على امليسر
أي فكرة حملاولة السيطرة على نتيجة اللقاء، وتعليق أي  والتخلي عن

  .أحكام أو انتظارات قد تكون لديه على املشاركني أو نتائج العمل

  ) :ة(املنشط)/ة(من أجل ذلك على امليسر

عدم القلق أو االهتمام ب أو التدخل يف ما حيدث ألن األمر  •
  ات؛/يتعلق حبرية اختيار ومسؤولية املشاركني

لة السيطرة على جمريات األحداث عندما يتوجه عدم حماو  •
 ات جللسات احلوار؛/املشاركني

 عدم التجول حول أماكن جلسات احلوار أو إعطاء انطباع أنه يتواجد هناك من أجل التدخل أو التوجيه عند احلاجة؛ •
 اجلدال مرتبط جبهر املوضوع؛/عدم املسامهة يف جلسات احلوار أو النقاش •
 ؛"اال املفتوح"ات أو حماولة تربير و عقلنة أو تفسري /سئلة املشاركنيعدم اإلجابة على أ •
 أترك اموعة جتيب و تدبر مجيع املواقف و املشاكل؛ -املواقف أو املشاكل اليت قد حتدت" إصالح"تفادى رغبة  •
وقت الذي يربجمونه ات تدبري وقتهم و التعامل بكل أرحيية مع ال/ال حتاول فرض االلتزام بالوقت، على املشاركني •

 بأنفسهم؛
 مثال  "ماذا تريد أن تفعل؟"أو " كيفما شئت ": ات سؤاال، يكون اجلواب دائما/يف حالة ما إذا طرح املشاركني •

 "مىت شئتم"اإلجابة، ) ة(املنشط)/ة(على امليسر" مىت سنبدأ؟: "إذا سألوا
  "ماذا تريدون أن تفعلوا؟"اإلجابة ) ة(املنشط)/ة(على امليسر" ما الذي ينبغي القيام به؟: "إذا سألوا

أن يفعل أو يدبر شيء ما، ينبغي ) ة(املنشط)/ة(ات انه ينبغي القيام بشيء ما، أو طلب من امليسر/إذا قال املشاركني •
أن يذكرهم بأم املسئولون، إذا اعتقدوا أنه جيب القيام بشيء ما، فيجب إخبارهم بأنه ) ة(املنشط)/ة(على امليسر

جيد ) : "ة(املنشط)/ة(تكلف باألمر أو اقرتاح ذلك يف إحدى اجللسات، و يف هذه احلالة يكون جواب امليسرميكنهم ال
  " هل ميكنك االهتمام بذلك؟

 رسالة المجال المفتوح

لن يأيت أحد ليخلصنا لذا " 
  ".علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا
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يقرتح ) التوقيع على عريضة، الغناء أو غريه(ات القيام بشيء آخر خالل الدائرة اجلماعية من قبيل /إذا اقرتح املشاركون •
ال . احة قصرية، و من يرغبون يف القيام بذلك املقرتح ميكنهم العودة إىل الغرفة من أجل ذلكاسرت ) ة(املنشط)/ة(امليسر

، وفًقا لقانون احلركية، فإننا "اال املفتوح"يف . تسمح أبًدا للمشاركني بالتصويت على أي اقرتاح عن طريق رفع األيدي
 ).أي نشارك أو ال(نصوت بالقدمني 

باستثناء تغيري (حات، أو توقيت اية جلسات احلوار أو انطالقة جلسات حوار أخرى االسرتا أوقاتال تعلن عن  •
السهم الذي يشري إىل أين وصلتم يف الربنامج العام للمجال املفتوح و املتواجد يف مدخل القاعة على اللوح الورقي، 

 ).بطريقة ال تثري االنتباه إليك
جللوس يف ا عن موعد ات/املشاركني) ة(املنشط)/ة(امليسر يعلنساء، حيث االستثناء الوحيد يكون يف دوائر الصباح وامل

لإلشارة إىل بداية الدائرة  اهلادئةووضع بعض املوسيقى إشارات معينة تفاديا لطلب اجللوس، من قبيل الدائرة من خالل 
 .اصات مسئولون عن إدارة وقتهم اخل/من غري ذلك، فإن املشاركني). ال يتم النداء أو التصفيق(

محاور و مضامني املناقشات مت ف. ال تستغل دائرة املساء من أجل تقدمي التقارير الشفهية ألعمال جلسات احلوار •
 .تضمينها يف التقارير املكتوبة ليستطيع اجلميع قراءا

ربتهم ات حول جت/ال تستعمل استمارات التقييم يف اية اللقاء، ألنك بذلك قد تستعيد إليك مسؤولية املشاركني •
 .اخلاصة

جيب أن حنافظ على ". اال املفتوح"مع منهجيات أخرى أو تضيف أنشطة أخرى إىل لقاء " اال املفتوح"ال متزج  •
ال نعتمد على نشاط لكسر اجلليد، و ال نستعمل املنصات أو اخلطب، ". اال املفتوح"خصوصية املنهجية و مقاربة 

 !وال مكربات الصوت، وال عروض
فاملسؤولية . بشكل رمسي" اال املفتوح"امل مع املتابعة أو التنسيق لتنفيذ االلتزامات اليت مت التعهد ا يف لقاء ال تتع •

أما احرتام االلتزامات وتنفيذ اإلجراءات فهي . ات/هي توزيع كتاب األعمال على املشرتكني) ة(املنشط)/ة(األخرية امليسر
 .ات/مسؤولية مطلقة للمشاركني
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ة، ميكن تعديله و مالئمته حسب احلاجة و الرغبة، على أن يتم احرتام و إتباع /هذا منوذج لسيناريو املنشط
  مجيع املراحل و املبادئ األساسية

  فتح المجال .1

  .يصل املشاركون وجيلسون حول الدائرة
هناك كامل الوقت من أجل  سيكون -ات من أجل تقدمي أنفسهم/ليس من الضروري و ال املستحب منح الكلمة للمشاركني

بشكل " اال املفتوح"و أجواء " خلق اال" ة مباشرة من أجل /التعارف خالل جلسات احلوار من األفضل أن يبدأ املنشط
  .فوري

  
  
  
  
  
  

وقتا كبريا و   ، خد من احلني آلخر فرتة للتأمل، ولكن ال ترتك أبدا"اال املفتوح"طيلة هذه االنطالقة و أثناء خلق الفضاء ووصف 
  . كافًيا تفاديا أن يقاطعك املشاركني أو دخوهلم يف مناقشة

  "يب يف اال املفتوح حالرت "عرب عن  •
ات التعرف على اموعة من خالل النظر حول الدائرة و التأمل يف احلاضرين، و التعرف على من /اطلب من املشاركني •

  .يعرفوم من قبل و التعرف على األوجه اجلديدة
 .ات أخد راحتهم يف اجللوس، و التنفس بعمق/اطلب من املشاركني •

 

 "المجال المفتوح"تقديم موضوع  .2
 

  ...موضوع هذا التجمع هو  •
 . كل احلاضرين يف هذه الدائرة، هم هنا ألم معنيني بشكل أو بأخر باملوضوع •

 المجال المفتوح"ناريو تنشيط سينموذج 

ة و يتمشى ببطء لوسط /يقف المنشط

الدائرة، من األفضل أن تتمشى ببطء حول 

ات، /الدائرة و أن تنظر لجميع المشاركين

 .طوال الجلسة
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سامهة يف ما ميكن إجنازه و من أجل امل التعمق أكثر حول املوضوعمت اختيار مجيع احلاضرين هنا، من أجل  •
 . مستقبال

 . يوجد هنا من داخل هذه القاعة العديد من القصص واخلربات امللهمة، و اإلصرار من أجل خلق فرق حقيقي •
، سنجتهد و نطور أفضل أفكارنا خبصوص الرهانات و الفرص املرتبطة )عدد أيام اللقاء(خالل األيام املقبلة  •

 .مبوضوعنا
 

 .طعرض و إبراز الحائ .3
  

  .هذا هو برناجمنا. (...) قبل البدء، أستدعيكم للتأمل يف احلائط الفارغ •
لمناقشة املرتبطة لحاليا هو جمرد فضاء شاسع و فارغ كليا، لكن اطمئنوا بعد ساعة من اآلن سيكون مملوء مبواضيع  •

  .مبحورنا
  .ائرةمجيع مواضيع املناقشة ستكون من اقرتاحاتكم، أنتم اجلالسني اآلن يف هذه الد •

 ":المجال المفتوح"تعريف  .4

  

مت اعتماده من طرف العديد قد  "اال املفتوح"فإن . إن كنتم تتساءلون كيف سيتم األمر، و هل ستنجحون يف ذلك •
سنة، يف القرى، يف املؤسسات، املدارس، اجلمعيات، من طرف  30من اموعات يف خمتلف أحناء العامل، مند 

ة صاغوا بأنفسهم برامج اجتماعام، /مشارك 1000إىل  5ات اخلمس، من خالل احلكومات، على مستوى القار 
بالرغم من أن األمر ال يتعلق مبسابقة، فليس . و قاموا بإدارة و تسيري كل العملية بأنفسهم. لعدة أيام، يف أقل من ساعة

  .ألمر جانبا سحريالهناك من سبب لكي ال يكون 

  

  

  

  

و " اإلعالنات العمومية جدار: "سنعتمد على أمرين بسيطني" )جدار مملوء( ذاكإىل  )رغاجلدار الفا( هذامن "لنتحول  •
  ". ساحة السوق"

  .بعد حلظات سأستدعيكم لكي حتددوا املشاكل، اإلكراهات، القضايا و الفرص اليت تروا مرتبطة باملوضوع •

أتح لهم فرصة للتأمل في ). قليال(توقف هنا 

الحائط الفارغ لكي يستوعبوا أنه ليس هناك 

.بأنفسهمجدول أعمال، إال إذا صاغوه   
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و الوقوف أمام اموعة ق املتوفرة وسط القاعة ملن يرغبون بذلك، ميكنكم التفكري يف عنوان خمتصر و كتابته على األورا •
 .و قراءته مت تعليقه على احلائط

 

 المجال المفتوح"توضيح أسس  .5

  

  .المسؤوليةو  الحماس –يرتكز اال املفتوح على أمرين  •
 .ا، عندما يتحمل األفراد املسؤولية اجتاه القضايا اليت يهتمون فعالة و منتجة االجتماعات، التنظيمات تكون •

o أو اإلشكالية اليت حددمتوها، و أن األمر ال يتعلق بالزوبعة /من أن لديكم اهتمام فعلي بالسؤال و واتأكد
الذهنية أو بفكرة تروا جيدة و متنحوا ألحد أخر من أجل تقدميها، ألنه سيطلب منكم بأن تتكلفوا 

  .شخصيا باإلشراف على اخلوض يف نقاشها
o  موعة و تدوين مالحظات خبصوص مبعىن أنه جيب اختيار مىتموعة، السهر على مجع او أين ستجتمع ا

 .النقاش حول موضوعك أو طلب من شخص آخر أن يتكفل بذلك
  .األمر ال يتعلق بتنشيط جمموعة أو تسيري مناقشة، دورك يقتصر على مل اموعة �
  .اإلشكالية/هتما بالسؤال األمر ال يتطلب أن تكون خبريا حول املوضوع، بل فقط أن تكون فعال م �

 )ألنك مل تعرب عنه(يف آخر اليوم إن مل جتد سؤالك على احلائط، فاعلم أنك املالم الوحيد عن دلك  •
بعد تعليق مجيع األسئلة على احلائط، ميكننا بعدها فتح ساحة السوق،  حيث يكون اجلميع مدعوون للقدوم أمام  •

 .اليت يرغبون يف االنضمام إليها، بعدها ستتكلفون بأنفسكماحلائط لتسجيل أمسائهم أمام  كل املواضيع 
اآلن احلائط هو فارغ، و قريبا سيكون مليئا بكل أفكارنا و  •

أسئلتنا، لكن قبلها هناك بعض اإلرشادات حول كيفية 
 ".اال املفتوح"العمل ب 

 

 "المجال المفتوح"شرح مبادئ و قانون  .6

  
هناك بعض إال أن  ،ىت و إن كان جماال مفتوحا بالفعلح

أشر للملصقات (أمام أعيننا  ماملبادئ و قانون علينا وضعه
 )اليت وضعتها من قبل يف مجيع أحناء القاعة

 

 :األشخاص الحاضرين، هم األشخاص المناسبين  . أ

ل األشخاص احلاضرين و ضكل ما سيتم إجنازه سيكون بف •
  .ال غري

o  األشخاص احلاضرين، هم
  .األشخاص املناسبني

o  كل ما حيدث هو الشيء الوحيد
  .املمكن له أن حيدث

o  الوقت  فذلك هوعند االنطالقة
  .املناسب

o  ال(ينتهي األمر ) ال(عندما (
 .يكون قد انتهى

 :المبادئ األربع للمجال المفتوح
•  
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 .من الضروري الرتكيز على أوالئك احلاضرين
األشخاص الوحيدون املؤهلون بالفعل أو القادرين على القيام بعمل رائع، هم أولئك الذين يهتمون باملوضوع وخيتارون 

ال حنتاج إىل الرؤساء ليس من املهم عدد األشخاص الذين سيحضرون، لسنا حباجة إىل الكثرة، أو من سيأيت، 

إذا مل يأت أحد إىل جمموعتك ، فيمكنك أن تقرر إما أن تنضم إىل جمموعة أخرى، أو أن تتمتع برفاهية أن يتاح لك 
  .نفسكالوقت مبفردك من أجل التفكري يف السؤال الذي يعنيك، و ليكون اجتماعا مع 

حىت ولو كانت اخلربة التقنية ليست من الدرجة األوىل، إال أن جمموعة ملتزمة ستجد أكيد اخلربة 
غالبا فالضرورية، أما إذا مت ختصيص كل الوقت يف التشكي بكون اموعة ليست جيدة وال مؤهلة 

  .ألشخاص احلاضرين، فإن ما حيدث يف اللقاء هو الشيء الوحيد املمكن له أن حيدث
  .إدا ما غرينا احلاضرين، التوقيت، املكان أو احملور فإننا سنحصل على شيء أخر

  .هذه الساعة و يف مثل هدا املكان
أن يقع، لنركز اهتمامنا على ما يقع فعال هنا 

  

Hassan, MOROCCO •  
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من الضروري الرتكيز على أوالئك احلاضرين. أو الليس من ادي التفكري يف كل من كان جيب أن حيضر 
األشخاص الوحيدون املؤهلون بالفعل أو القادرين على القيام بعمل رائع، هم أولئك الذين يهتمون باملوضوع وخيتارون 

 .املشاركة من تلقاء أنفسهم
ليس من املهم عدد األشخاص الذين سيحضرون، لسنا حباجة إىل الكثرة، أو من سيأيت، 

 .التنفيذيني أو املدراء، بل جودة احملادثة و النقاش هي اليت م
إذا مل يأت أحد إىل جمموعتك ، فيمكنك أن تقرر إما أن تنضم إىل جمموعة أخرى، أو أن تتمتع برفاهية أن يتاح لك 

الوقت مبفردك من أجل التفكري يف السؤال الذي يعنيك، و ليكون اجتماعا مع 

حىت ولو كانت اخلربة التقنية ليست من الدرجة األوىل، إال أن جمموعة ملتزمة ستجد أكيد اخلربة 
الضرورية، أما إذا مت ختصيص كل الوقت يف التشكي بكون اموعة ليست جيدة وال مؤهلة 

  .)و التسليم بفشلها ما تنتهي فيها اموعة من نسيان توقعاا

 :و الشيء الوحيد الممكن له أن يحدثكل ما يحدث ه

ألشخاص احلاضرين، فإن ما حيدث يف اللقاء هو الشيء الوحيد املمكن له أن حيدثلنظرا للموضوع حمور التأمل و 
إدا ما غرينا احلاضرين، التوقيت، املكان أو احملور فإننا سنحصل على شيء أخر

هذه الساعة و يف مثل هدا املكان لن جتتمع هده اموعة من بعد أو من قبل يف مثل
أن يقع، لنركز اهتمامنا على ما يقع فعال هنا " كان جيب"و " كان من املمكن"، "إذا ما"يف اال املفتوح سوف ننسى 

  .أو ما ميكن أن ينجح لنستهدف الشيء املمكن هنا و اآلن
 ...وءكن مستعدا للتفاج

ليس من ادي التفكري يف كل من كان جيب أن حيضر  •
األشخاص الوحيدون املؤهلون بالفعل أو القادرين على القيام بعمل رائع، هم أولئك الذين يهتمون باملوضوع وخيتارون  •

املشاركة من تلقاء أنفسهم
ليس من املهم عدد األشخاص الذين سيحضرون، لسنا حباجة إىل الكثرة، أو من سيأيت،  •

التنفيذيني أو املدراء، بل جودة احملادثة و النقاش هي اليت م
إذا مل يأت أحد إىل جمموعتك ، فيمكنك أن تقرر إما أن تنضم إىل جمموعة أخرى، أو أن تتمتع برفاهية أن يتاح لك  •

الوقت مبفردك من أجل التفكري يف السؤال الذي يعنيك، و ليكون اجتماعا مع 

حىت ولو كانت اخلربة التقنية ليست من الدرجة األوىل، إال أن جمموعة ملتزمة ستجد أكيد اخلربة (
الضرورية، أما إذا مت ختصيص كل الوقت يف التشكي بكون اموعة ليست جيدة وال مؤهلة 

ما تنتهي فيها اموعة من نسيان توقعاا
 

كل ما يحدث ه  . ب

 
نظرا للموضوع حمور التأمل و  •
إدا ما غرينا احلاضرين، التوقيت، املكان أو احملور فإننا سنحصل على شيء أخر •
لن جتتمع هده اموعة من بعد أو من قبل يف مثل •
يف اال املفتوح سوف ننسى  •

أو ما ميكن أن ينجح لنستهدف الشيء املمكن هنا و اآلن. و اآلن
كن مستعدا للتفاج •
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 .مهما كانت اللحظة ، ستكون اللحظة املناسبة

 .أطول أو أقل من املتوقع
من املهم أن ننجز العمل بدل  التقيد . ال ميكننا أبدا أن نعرف كم من الوقت يستلزمنا ملعاجلة كافة جوانب قضية ما

 .وقتنااعة ضوإ اجللوس

 .عندما ال تنتهي حىت ولو انتهى الوقت احملدد، فلم ينتهي األمر، وستستمر حىت تنتهي كليا
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 :المناسب الوقت فذالك هو

  .العقل، التعلم واإلبداع ال يتوافقان أو خيضعان جلدول زمين حمدد
مهما كانت اللحظة ، ستكون اللحظة املناسبة. ستبدأ األشياء عندما تكون جاهزة

 يكون قد انتهى )ال(ينتهي األمر 

أطول أو أقل من املتوقع قد يستغرقا وقًتا. التعلم املتعمق واإلبداع هلما دورة حياما اخلاصة
ال ميكننا أبدا أن نعرف كم من الوقت يستلزمنا ملعاجلة كافة جوانب قضية ما

 .جبدول زمين تعسفي
اجللوس، فإنه علينا و نصفساعة ملدة  هلاالتخطيط  متأو االجتماع  

 .دقيقة، فقد انتهى األمر و لتنتقل لشيء آخر 30
عندما ال تنتهي حىت ولو انتهى الوقت احملدد، فلم ينتهي األمر، وستستمر حىت تنتهي كليا

  

فذالك هوعند االنطالقة   . ت

العقل، التعلم واإلبداع ال يتوافقان أو خيضعان جلدول زمين حمدد •
ستبدأ األشياء عندما تكون جاهزة •

 

ينتهي األمر  )ال(عندما   . ث

 
التعلم املتعمق واإلبداع هلما دورة حياما اخلاصة •
ال ميكننا أبدا أن نعرف كم من الوقت يستلزمنا ملعاجلة كافة جوانب قضية ما •

جبدول زمين تعسفي
 اجللسةن أل ليس •
0إذا انتهيت بعد  •
عندما ال تنتهي حىت ولو انتهى الوقت احملدد، فلم ينتهي األمر، وستستمر حىت تنتهي كليا •
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  :قانون الحركية

  

  

  

  

  

 .ةأي كل مشارك على حد: مسؤولية إجناح أي جمال مفتوح رهينة بشخص واحد •
أنك الوحيد املمكن أن تعرف أين ميكنك أن تستفيد أكثر و أين ميكنك يستفاد من هدا القانون و بشكل بسيط  •

 .اإلسهام بشكل فعال يف العمل الواجب إجنازه
إذا شعرت، يف أي وقت من اليوم ، أنك مل تعد تستفيد أو تساهم يف العمل، فليس لديك احلق فقط، ولكن أيًضا  •

 .إضاعة الوقت موعدللعثور على جمموعة مناقشة أخرى ... مسؤولية التحرك 
إذا مل يكن هذا هو واقع األمر يف حالة معينة وجب . ميكن لكل فرد على حدة أن يصنع الفرق وعليه أن يصنع الفرق •

وبدًال من . و االنتقال ملكان جديد، حيث ميكنه أن حيدث فرقاً " حركته"على كل واحد حتمل مسؤولية اعتماد 
 . ث ميكننا أن نكون أكثر إنتاجيةالشكوى، فإننا نصوت بأقدامنا ونذهب إىل حي

أو حماولة التأثري على النقاش بشكل يتناسب و مرتيد أنت  ال ينبغي أن يتم هذا االنسحاب يف حالة غضب أو عداء •
، مث املغادرة من أجل القيام بشيء مفيد يف مكان هلم حظا سعيدا اتمننموعة، و شكر أعضاء افقط ن، بل بالضبط

 .آخر
 :قاعدةينتج عن هذه ال •

إذا أصبت باإلحباط أو الغضب من قبل شخص يقوم بإلقاء اخلطب أو يسيطر على  -القضاء على األنانيني  �
 احلديث، ميكنك ببساطة ترك اموعة للذهاب إىل مكان آخر حيث ستتمكن من التعلم أو املسامهة؛

 .ل و خلق روابط و الصالت، الذين ينتقلون ما بني جمموعات املناقشة، و يسامهون يف تلقيح العمالنحل �
، قد ال يشاركون يف املناقشات الرمسية، بل يفضلون الوقوف على اهلامش وخلق فضاء حيث ميكنهم الفراشات �

 فقط أن يتواجدوا، ميكنك التحدث معهم دوء و ترتيب األفكار اليت حتفزك،

القانون الوحيد للمجال إلى أخيرا نصل 

تعلق األمر بقانون أي يجب على ي. المفتوح

جميع المشاركين احترامه، وإال لن تنجح 

 ".قانون الحركية"و نسميه . العملية
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  .حان الوقت اآلن لنشرع في العمل مباشرة

 .عليك القفز في الماء

Hassan, MOROCCO •  
+ (212) 537.70.99.97 

www.facebook.com/mrawomen 

حان الوقت اآلن لنشرع في العمل مباشرة مع إبقاء هذه المبادئ األربعة والقانون في االعتبار،

عليك القفز في الماء ال نتعلم السباحة بالبقاء على هامش البركة

  

  

  

مع إبقاء هذه المبادئ األربعة والقانون في االعتبار،
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 "المجال المفتوح"إطالق برنامج  .7

 

 : "اال املفتوح"وض يف للخابتداء من اآلن، هناك سؤال  •
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :إظهار كيفية العمل مع الحركات

أولئك الذين لديهم شيء ما لتقدميه ومستعدون ميكنهم التقدم إىل وسط الدائرة ألخذ قلم وورقة وكتابة عنوان قصري  •
 .على هذه الورقة مع ووضع امسه

 .هماملرجو ترك مساحة على الورقة ليتمكن اآلخرين من كتابة أمسائ •
 .ميكنك اقرتاح مقدار ما تشاء من األسئلة على أن تكتب سؤال واحد يف كل ورقة •
 .إن مل خيطر لك حاليا أي تساؤل ال يهم  •
تقدمي بسيط : األمر ال يتعلق بإلقاء خطاب. ي مستعدا، اض، تعاىل إىل هنا، و اقرأ ورقتك بصوت عايل/ما أن تكون •

 ...".، موضوعي هو ... امسي: " يف مجلتني فقط
بعدها التوجه لتعليق موضوعي على احلائط، بعد أخد الورق أالصق املتضمن الساعة و املكان، لكي يتمكن اآلخرين  •

 .الذين يشاركونك نفس االهتمام و الشغف إجياد جمموعة نقاشك، بعدها ميكن العودة ملكانك
 .ة مبجرد ان يكون األول يعلق موضوعه على احلائط/ة التايل/منر للمشارك •
 .ما أن تكون مستعد، هيا •

ا هي القضايا التي تشغل بالك، والقضايا التي م"

تهمك ، ما هي الفرص و اإلمكانيات المرتبطة 

بموضوعنا، التي توليها اهتمام و شغف حقيقيين، و 

تريد أن تخوض فيها مع أشخاص آخرين ، و التي 

 "من أجلها أنت مستعد أن تتحمل مسؤولية فعلية؟
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عندما تعتقد أن مجيع املواضيع قد مت نشرها على احلائط ، اسأل عما إذا كان هناك املزيد منها ، مث وجه انتباه اموعة إىل 
  :من هدا القبيل و ميكنك قول شيئا. احلائط

ميكنكم . لنفعله ، ميكنكم إلقاء نظرة على حائطنابالنسبة ألولئك منكم الذين كانوا يتساءلون ما إذا كانا سنجد شيئا  •
 دقائق) عدد(أيًضا مالحظة أننا استخرجنا عناصر جدول أعمالنا يف أقل من 

 

 :دعوة المشاركين للتسجيل في جلسات الحوار .8
 

 .اآلن ندعو اجلميع إىل القيام وإلقاء نظرة على خمتلف املقرتحات •
 .يد أو تساهم، ضع امسك على الورقةعندما جتد واحدة مك، حيث ميكنك أن تستف •
مقرتحة يف نفس الوقت، فلست املواضيع اليت اخرتا، مسك عدد املرات اليت تود ، حىت و إن كانت إميكنك تسجيل  •

  .جمربا حلضور مجيع اجللسات حيث سجلت امسك

 "اال املفتوح"نه أو تربير أو شرح ال جتب على أسئلة املشاركني أو حتاول عقل

سيكون هناك . ات خيوضون يف مناقشة أي من املواضيع يف هذه املرحلة/ال تدع املشاركني
  .متسع من الوقت لذلك

تأكد من أن شخًصا واحًدا فقط يعرض موضوعه يف كل مرة، و تأكد من كونه يقدم 
 .فقط امسه و موضوعه

الصقا املتضمن الساعة واملكان لوضعه على الورقة  ة يأخذ ورقا/تأكد من أن كل مشارك
  .اخلاصة به، وأن كل شخص يقوم بإلصاق ورقته أسفل التاريخ والوقت املختار جللسته
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. هل حلها و جتاوزهارمبا يكون بعضكم قد وجد بعض التعارض، لكن جيب أن يكون من الس. ال تقلق بشأن اخلالفات •
إذا كنت تريد احلضور موعتني يف الوقت نفسه، فاحبث عن مسريي اموعتني و انظر ما . و هو ما يسمى بالتفاوض

 .بالطبع، إذا مل يفعلوا ذلك، عليك فقط أن ختتار. إذا كان ميكنك دجمهم أو تغيري جداوهلم
 .للدائرة بعدما تنهي تسجيل امسك على اختياراتك املرجو العودة •

  

  

  

  

 توضيح بطاقات التقارير .9

 

أولئك املسئولني عن جتميع إحدى جلسات املناقشة . هنا توجد بطاقات من أجل التقارير. عرض بطاقات التقرير •
 .، ويكتبون املوضوع، ويطلب من املشاركني اآلخرين التوقيع بأمسائهم أدناه)أو عدة(سيأخذون ورقة 

ل عن بطاقة تقرير احملادثة على أن تكون مكتوب باليد بشكل جيد ومقروء كل شخص قام بتجميع جمموعة مسئو  •
  .جيدا، إما هو بنفسه أو أن يطلب من شخص آخر القيام بذلك

إذا كان لدينا ركن خمصص للكمبيوتر أو نرغب يف إعطاء املشاركني الفرصة مللء البطاقات على الكمبيوتر، فسوف نقوم بشرح 
الشيء املهم هو أنه جيب إعادة بطاقات التقرير مباشرة بعد جلسة املناقشة، يف . مبيوتر، إن وجدتذلك وإظهار توفر أجهزة الك

 .موعد ال يتجاوز اية اليوم

 –كل احملادثة و املناقشة حىت يتمكن اآلخرون، الغري حاضرين، من فهمها فيما بعد   "التقارير بطاقات"جيب أن تلتقط  •
 .النقاط الرئيسية للمناقشات ، األفكار ، إخلالتقاط 

 .اعرض املربع املخصص هلذا الغرض. ترجع هذه البطاقات بعد اجللسة، و توضع يف صندوق االستقبال هذا •
. جزًءا من اجلدار حيث سيتم عرض التقارير/ اعرض جدارًا  آخر". جدار املعلومات"سيتم عرض هذه البطاقات على  •

سيتضمن هذا الكتاب بطاقات . الذي سيتم تقدميه للجميع" كتاب األعمال"سنصدر على الفور  يف اية هذا اللقاء،
 .مجيع املناقشات

  
 

  .فاصل إلتاحة الفرصة للجميع من أجل تسجيل أمسائهم
 .االستمرار ما أن يعود اجلميع للدائرة

  "اال املفتوح"عقلنه أو تفسري أو شرح  ات أو حتاول/مرة أخرى ال جتب على أسئلة املشاركني
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ليس لدينا . مبجرد أن تكون جمموعتك جاهزة للذهاب إىل العمل ، اذهبوا إىل األماكن املخصصة
الغداء . ميكنكم أخد ما تريدون وقتما شئتم

من أجل إيصال للمشاركني بشكل جيد ) 

  

 
    

  . صورة جلدار املعلومات بعد أن علقت عليه مجيع تقارير جلسات احلوار مع إضافة أسفل كل تقرير ورقة إضافية لوضع املالحظات و اإلضافات

Hassan, MOROCCO •  
+ (212) 537.70.99.97 

www.facebook.com/mrawomen 

 أخر التعليمات

مبجرد أن تكون جمموعتك جاهزة للذهاب إىل العمل ، اذهبوا إىل األماكن املخصصة. أنت حر
ميكنكم أخد ما تريدون وقتما شئتم) ذكر أينا(يتم توفريها سوف  -اسرتاحات قهوة رمسية وبصرف النظر 

 ).ذكر أين ومىت(سيكون متوفرا يف 
 .أنت مسئول عن جلسات احملادثات و الربجمة الزمنية اخلاصة بك

 .من أجل الدائرة املسائية) ذكر التوقيت(سنلتقي مجيعا هنا يف 

) خذ القهوة على سبيل املثال(آخر  هنا من املستحب أن يغادر املسري وأن يقوم بشيء
  .فكرة أنه من تلك اللحظة سيكونون مسئولني عن أنفسهم

  

صورة جلدار املعلومات بعد أن علقت عليه مجيع تقارير جلسات احلوار مع إضافة أسفل كل تقرير ورقة إضافية لوضع املالحظات و اإلضافات
 الصورة مأخوذة من أرشيف منظمة مرا

أخر التعليمات .10

 
أنت حر -من اآلن  •

اسرتاحات قهوة رمسية وبصرف النظر 
سيكون متوفرا يف 

أنت مسئول عن جلسات احملادثات و الربجمة الزمنية اخلاصة بك •
سنلتقي مجيعا هنا يف  •

هنا من املستحب أن يغادر املسري وأن يقوم بشيء
فكرة أنه من تلك اللحظة سيكونون مسئولني عن أنفسهم

  

  

 

صورة جلدار املعلومات بعد أن علقت عليه مجيع تقارير جلسات احلوار مع إضافة أسفل كل تقرير ورقة إضافية لوضع املالحظات و اإلضافات
الصورة مأخوذة من أرشيف منظمة مرا
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  "المجال المفتوح"هذا نموذج لكيفية سير جلسات صياغة األنشطة من داخل لقاء 

جتتمع اموعة يف الدائرة ويشرح  -ار و املناقشة العملية مشاة لتلك املعتمدة إلنشاء جدول أعمال جلسات احلو 
  .كيفية سري عملية التخطيط) ة(املنشط)/ة(املسري

 فتح المجال .1

جتهز القاعة بنفس طريقة بداية العمل خالل 
، وضع وسادات، "اال املفتوح"دائرة افتتاح 

  . أوراق و أقالم يف الوسط
  ات و جيلسون حول الدائرة/شاركنييصل امل

) ة(املنشط)/ة(استدعائهم من طرف  املسرييتم 
و " حائط املعلومات"للتفكري فيما قرؤوه على 

ما هي احملاور اليت مشلتها جلسات النقاش و اليت ميكنك اختاذ أنشطة . التفكري فيما يوحيه هلم، يف أبداء مالحظات، ردود الفعل
لذي ميكنين إجنازه؟ و ماذا اا هي األنشطة املمكن القيام ا؟ ما عملية و قابلة إلجناز؟ ما هي الربامج اليت جيب القيام ا؟ م

  سأجنز؟

، و هذه املرة من أجل الدعوى للعمل، إلخراج األفكار و الطاقة اإلجيابية )ة(املنشط)/ة(من طرف املسري" يعاد افتتاح اال"
 .املتواجدة من داخل القاعة

 .إجراءات/القتراح أنشطةدعوة  .2

القرتاح أنشطة حمددة، واقعية، وقابلة للتحقيق و اليت تشكل هلم شغف ) ة(املنشط)/ة(ات، من طرف املسري/يتم دعوة املشاركني
  .خاص و رغبة خاصة  و هم على استعداد لتحمل مسؤولية إجنازها

ولكن ما سوف تقوم به ، "جيب علينا إجنازه"أو ملا " ملا جيب على اآلخرين القيام به"األمر ال يتعلق باقرتاح توصيات فارغة و عامة 
  ؟كيف تريد شخصيا اعتماد طاقتك و حركيتك إلنجاز ما ترغب فيهاآلن، ، " أنت"فعليا 

للقاء و يف  ثانيةاألمر ال يتعلق باسرتاتيجيات معقدة طويلة األمد، بل بالتزام جيب إعماله و إنزاله أرض الواقع مباشرة كمرحلة 
  ...ملناقشة موضوع كذا...و على الساعة كذا... بتنظيم لقاء يف يوم كذاشكل بسيط ميكن أن يتعلق األمر مثال ب. أقصر اآلجال

 

 جمال مفتوح الصورة من أرشيف منضمة مرا"وذج  لقاعة جمهزة لالستقبال من

مثال لكيفية سير جلسة صياغة خطة عمل 

 "المجال المفتوح"
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ات للقدوم وسط /ات حاملي أنشطة مهم و اليت يلتزمون من أجل حتمل مسؤولية تنظيمها و تنفيذها، مدعوون/املشاركني
  .األشخاص هم املسئولون على هذه األنشطة هؤالء. الدائرة، كتابة النشاط على ورقة، إعالن بصوت عايل لباقي اموعة نشاطه

  

 اقتراح أنشطة .3

ة لديهم نشاط يأيت لوسط الدائرة، يكتب نشاطه على الورقة، /كل مشارك
يعلنه للمجموعة و يعلق نشاطه على اجلدار الفارغ و املخصص هلذا 

ميكن . تستمر العملية حىت تنتهي مجيع األنشطة املمكن اقرتاحها. الغرض
قرتاح أزيد من نشاط إن كنا قادرين على االلتزام ا، لكن يف  ة ا/لكل واحد

 . كل مرة نأيت وسط الدائرة نكتب نشاطا واحدا مع احرتام دور اآلخرين

 .الدعوة للمناقشة و االنخراط في األنشطة .4

ات  إىل الدائرة ، تتم /بعد أمتام مجيع االقرتاحات، و عودة مجيع املشاركني
للتوجه و االنضمام إىل األنشطة اليت يريدون ات /دعوة مجيع املشاركني

العمل عليها واملسامهة أو املشاركة فيها ، وإنشاء االلتزامات الضرورية من 
 .أجل العمل بشكل ملموس حاال

اليت جيب أن يكملها كل مسئول عن نشاط ما، مع اإلصرار على أنه من الضروري " ورقة خطة العمل) "ة(املنشط)/ة(يشرح املسري
ء مهام دقيقة ، مع تواريخ وأوقات ومواقع حمددة ، مع ذكر اسم و عنوان الشخص املسئول باإلضافة ألمساء األشخاص الذين إنشا

  .اخنرطوا يف نفس النشاط و التزموا بالعمل عليه
غرية حول ة منهم مكان معني، يف دائرة ص/خيتار كل واحد. يأخذ األشخاص املسئولون عن األنشطة أوراقهم املتضمنة نشاطهم

، على سبيل املثال، حيث جيلس املسئول عن النشاط بينما "املقهى"قد يكون هذا تشابه و منهجية . طاولة مثال من داخل الغرفة
  ).جلسات حاملي األنشطة اليت مهم(يتنقل املشاركني اآلخرين ما بني املقاهي اليت مهم 

 4أو  3مناقشات األنشطة إىل ) مقاهي(ألنشطة املقرتحة، تقسيم جلسات بالنسبة هلذا اجلزء، من املفضل، اعتماًدا على عدد ا
ات التنقل و للمناقشة مجيع /األنشطة املمكن مناقشتها يف كل مرة ، حىت يتمكن مجيع املشاركني¼  أو  3/1مرات ، مبعدل 

دقيقة تقريبا قد تكون  30مدا ال يوجد وقت حمدد هلذه اجللسات، ولكن بشكل عام، تقدير مدة زمنية . األنشطة اليت مهم
  .جيدة

  

يف حتديد " اال املفتوح"جيب تذكر مبدأ 
احليز الزمين لعمل جمموعات نقاش 

:األنشطة  
يكون قد ) ال(ينتهي األمر ) ال(عندما 

.انتهى  
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اآلخرون الذين يرغبون يف التطوع و املسامهة يف نشاط حمدد، أن ينضموا للدائرة اليت أعدها املسئول عن 
ألسئلة وتقدمي ميكن للمشاركني أن يتنقلوا ويشاركوا يف جمموعات نقاش متعددة لطرح ا

ويضعها يف " ورقة خطة العمل"يلتقط املسئول عن النشاط مجيع النقاط الرئيسية اليت تضمنها مناقشة النشاط يف تقرير عبارة عن 

 

  

  

نشاط مقترح و لدينا 

ا، يمكننا التفكير في أربع  

 5دقيقة  و جدولة 

  أمساء امللتزمني بتنفيذه،  معمفصل لتقرير خطة عمل 
 "مرا"الصورة من أرشيف منظمة 

Hassan, MOROCCO •  
+ (212) 537.70.99.97 

www.facebook.com/mrawomen 

اآلخرون الذين يرغبون يف التطوع و املسامهة يف نشاط حمدد، أن ينضموا للدائرة اليت أعدها املسئول عن 
ميكن للمشاركني أن يتنقلوا ويشاركوا يف جمموعات نقاش متعددة لطرح ا. النشاط من أجل املشاركة يف مناقشتها

  .االقرتاحات والدعم والتسجيل لتنفيذ نشاط معني

يلتقط املسئول عن النشاط مجيع النقاط الرئيسية اليت تضمنها مناقشة النشاط يف تقرير عبارة عن 
  .املربع املخصص مباشرة بعد جلسة التخطيط

  

 

نشاط مقترح و لدينا  20إذا كان هناك : مثال 

ا، يمكننا التفكير في أربع  ساعتين من أجل مناقشته

دقيقة  و جدولة  30دورات كل واحدة لمدة 

 .مجموعات نقاش في كل دورة

لتقرير خطة عمل منوذج 
الصورة من أرشيف منظمة 

  

  

  

  

  

اآلخرون الذين يرغبون يف التطوع و املسامهة يف نشاط حمدد، أن ينضموا للدائرة اليت أعدها املسئول عن  ات/على املشاركون
النشاط من أجل املشاركة يف مناقشتها

االقرتاحات والدعم والتسجيل لتنفيذ نشاط معني

يلتقط املسئول عن النشاط مجيع النقاط الرئيسية اليت تضمنها مناقشة النشاط يف تقرير عبارة عن 
املربع املخصص مباشرة بعد جلسة التخطيط
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  .املسبق اإلعداد من مدة طويلة أو ،العاملني من الكثري أو كبرية، ميزانية "توحفامل اال"لقاء  تنظيم يتطلب ال

  ةكيالقضايا اللوجستي  . أ

  كم من الوقت يتطلب األمر؟

. املوضوع تعقدمدى  و منه املنشودة األهدافالزمنية رهينة ب املدة ألن ،"املفتوح اال" الجتماع حمدد وقت ليس هناك •
 يومني ذلك سيستغرق ختطيط، وجلسة جيدة حمادثات إلجراء ،عام بشكلو . أيام 3 ىليوم إ بنيما  ستمري أن ميكن

  .و نصف يومني إىل

  كيفية تطوير موضوع االجتماع؟

 اال" تنظيم يتم. والغايات األهداف من العديد على حيتوي أال وجيب مفصًال، أو طويالً  املوضوع يكون أال جيب •
 كافية بدرجة مفتوح ولكنه التوجه إىل لإلشارة كافٍ  بشكل حمدد سؤال حول" اتو اإلمكاني التحديات" حول" املفتوح

 .اموعة اال ملخيلة لرتك
  .سيشاركون من لدى و شغفا اهتماًما تثري قلق أو اهتمام قضية املوضوع يتناول أن ينبغي •

  "النساء ضد العنف" أو" منظمتنا مستقبل" ، املثال سبيل على

  لدعوى للقاء؟ما يتم تضمينه يف ا

 .االجتماع أسلوب حتديد مع وبسيطة، قصرية تكون أن "املفتوحاال " إىل الدعوةعلى 

 وجيذب واضًحا املوضوع يكون حبيث الكفاية فيه مبا دقيقني نكون أن هو اهلدف. التفاصيل من الكثري تضع ال •
 ؛واخليال الفضول إلثارة ،وعام واسع الكفاية، فيه مبا مفتوح ولكنه لموضوع،ل املتحمسني األشخاص

 ؛البساطة خالل من واحلماس والرتحيب واالبتكار املفاجأة عناصر إيصال يف الفكرة تتمثل - ال تكن رمسيا •
 ؛"املفتوح الا" مجلة أو مجلتني قصريتني حول تضمني •
 ؛واملسؤولية الشغف - "املفتوح الا" إيصال و التعبري عن قاعديت •
 ؛أقصى كحد تكلما 10 يف وضوعامل طرح •
 ؛املرغوب واملستقبل للحاضر موجز وصف - منطقي وصف •
 ؛)و الزمان املكان( ةكياللوجستي املعلومات ضع •
 .مجلة أو مجلتني يف املرجوة النتائج وصف •

 ؟"المجال المفتوح"كيفية تنظيم 
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 عن تلفخي وفه لذلك. املساواة قدم على
 من أو ،تهمملكان أو ،أحيانا لعالقاتنا م أو مبنظمتهم

سوف يشارك أولئك الذين حيملون  - عن طريق االختيار الذايت الطوعي

 ."مرا"اال املفتوح من تنظيم منظمة 

Hassan, MOROCCO •  
+ (212) 537.70.99.97 

www.facebook.com/mrawomen 

 

على بنشاط، اجلميع يشارك - ني أو املشاهدينمتفرجمكان لل يوجد
أحيانا لعالقاتنا م أو مبنظمتهم(غالبا ليتلقوا أكثر من أن يسامهوا  الناس دعوة يتم
  .)أو فقط نستدعيهم من أجل العدد موافقتهم أو

عن طريق االختيار الذايت الطوعي وتتم املشاركةيف اال املفتوحة ، يتم استدعاء اجلميع ، 
  .ما يهم هو اجلودة وليس عدد املشاركة

 :دون إرغام
 ؛مجيع املعنيني الذين حيملون هذا املوضوع يف القلب

 .واألفكار واخلربات األشخاصزيج من مل ضمانانظمة املمجيع املستويات يف 

اال املفتوح من تنظيم منظمة "منوذج لدعوى لقاء 
  من نستدعي؟

يوجد ال" املفتوح اال" يف
يتم حيث التقليدية األنشطة

أو عمهماحلصول على  أجل

يف اال املفتوحة ، يتم استدعاء اجلميع ، 
ما يهم هو اجلودة وليس عدد املشاركة. املوضوع يف قلبهم

دون إرغاميتعلق بدعوة  األمرإذن 
مجيع املعنيني الذين حيملون هذا املوضوع يف القلب •
مجيع املستويات يف  •
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 يف ويشاركوا حيضروا أن جيب املشاركني أن يعين هذا. قاطعةامل وعدم لزمان،لو  لمكانشامل ل احرتام املهم من" املفتوح اال" يف
  ".العابرين" املشاركنيو  "الزيارات"عدم تشجيع مشاركة  جيب. بأكمله االجتماع

  أين يتم تنظيم اللقاء؟

 أوكبرية  ميزانية علىالتوفر  الضروري من ليس األماكن؛ من متنوعة جمموعة ويف مكان أي يف" املفتوح اال" اجتماع عقد ميكن
  .فاخرة مساحة

  :يجب" المجال المفتوح"لتنظيم 

  :وتشمل على املشاركني، مجيع الستقبال واملساء، الصباح يف الرئيسية للدائرةلتتسع  الكفاية فيه مبا كبرية مساحة •
 الورقية؛ البطاقات من وجمموعة ، أقالم الوسائد، بعض الدائرة منتصف يف األرض ىعلو  الكراسي، من دائرة �
  ؛لربنامجليتحول فيما بعد  ، األعلى يف املعروضة احلوار جلسات وأوقات مواعيد على فقط حيتوي فارغ جدار �
 لنشر" املعلومات جدار" النهاية يف ليصبح فارغ جدار �

  .احلوار جلسات تقارير
غرف صغرية إضافية أو (ت احلوار من قبيل مساحات جللسا •

األركان بنفس الغرفة الكبرية أو املساحات اخلارجية من قبيل 
 ...)احلديقة

إذا أردنا كتابة تقارير اجللسات على الكمبيوتر، فيمكننا توفري  •
 .طاولة للكمبيوتر خمصص هلذا الغرض/ ركن

بوفيه، حبيث يكون كل شيء موضوع و متاحة يف مكان  شاي و الغداء على شكل/من األفضل تنظيم اسرتاحات قهوة •
ات أخد فرتات الراحة والغداء عندما يريدون مع احلفاظ على /ذه الطريقة، ميكن للمشاركني. معلوم ألكرب وقت ممكن

 .و املفروضة ثانويةال ينبغي توقيف العمل بسبب إكراهات أو تواقيت . وترية عملهم

  ؟" ملخص التقاريركتاب "ما هو 
ات بعد /هو عبارة عن وثيقة حيث يتم جتميع مجيع األعمال، وتوزيعها على املشاركني" اال املفتوح"يف " كتاب ملخص التقارير"

ات إعادته معهم، إن مل يكن باإلمكان /من األفضل أن يتم يئه عند اختتام اللقاء نفسه حبيث ميكن للمشاركني. اللقاء مباشرة
  .له عن طريق الربيد اإللكرتوين يف األسبوع املوايلذلك، ميكن أن يتم إرسا

 

  للمجال املفتوح "منوذج للقاعة الرئيسية 
 الصورة من أرشيف منظمة مرا
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 قام إذايف حالة ما ) وجدت إن العمل وخطط( احلوارجلسات  تقارير مجيع طباعة ميكن ،"ملخص التقارير كتاب" لتجميع
 اتلمستندل scanner"" ضوئي مسح اعتماد أو هانسخ يتمإن مل يتم طباعتها،  .الكمبيوتر على بطباعتها ات/املشاركون
  ). كليهما أو( PDF وثيقة أو واحدة ورقية نسخةو جتميعها يف  يدويًا املكتوبة األصلية

 ات/املشاركني جلميع االتصال معلومات قائمة تضمني أيًضا املهم ومن محتويات،كفهرس لل" املواضيع سجل" استخدام ميكن
كتاب ملخص التقارير و  كلًيا يعتمد" املفتوح اال" الناجتة عن االلتزاماتخطط العمل و  تنفيذفمواصلة . اتصال على للبقاء

  !أيضا على املعلومات لضمان التواصل

 قائمة المراجع  . ب

 

 اللوازم

ذه ( .ميكنك أيًضا وضع موسيقى ناعمة من اهلاتف أو جهاز كمبيوتر. لإلشارة دوء لبداية دائرة الصباح أو املساء
ات و ترك املسؤولية على عاتقهم ما أن يسمعوا الصوت املتفق /اركنيالوسيلة ستتمكن من تفادي مسؤولية مجع املش

 ).عليه

 أجراس صغيرة

 شريط الصق إللصاق خمتلف البطاقات و غريها

 قلم ماركر للكتابة على األورالق الكبرية

 بطاقات ورقية .لكتابة مواضيع جلسات احلوار، وخطط العمل

 أوراق بيضاء إذا ما لزمت يف جلسات احلوار

أوراق كبيرة و  إذا ما لزمت يف جلسات احلوار

 صبورة

 أوراق الصقة تستعمل يف حتديد الفرتات الزمنية و أماكن جلسات احلوار و غريها

 أقالم إذا ما لزمت يف جلسات احلوار

 لصاق أو مسامير إذا ما لزمت يف جلسات احلوار

 )ا يدويًاامللصقات وباقي البطاقات ميكن يئه(االستعداد القبلي 
يكتب على ورق خمطط كبري، مع سهم متحرك و دبوس أو لصق لتسهيل حتريك السهم طوال اللقاء لإلشارة إىل أين 

 .وصلنا من اجللسات
البرنامج مكتوب 

 يدويا

 بطاقات التواريخ ...) على سبيل املثال، االثنني، الثالثاء(بطاقات مكتوب عليها تواريخ خمتلفة سنستعملها يف تطوير جدار الربنامج 

دقيقة  90.  بطاقات مكتوب عليها فرتات زمنية حمددة حسب جلسات احلوار، سنستعملها يف تطوير جدار الربنامج
- 11"، "11 – 9:30: "قد تكون الفرتات الزمنية للجلسات على الشكل التايل(لكل جلسة هو وقت جد مالئم 

 ).، وما إىل ذلك"12:30

بطاقات الفترات 

 الزمني

حىت نتمكن من حتديد أية (مساحة عمل جلسات احلوار / صقات حتمل رموز خمتلفة من أجل اإلشارة إىل كل غرفةمل
 )غرفة ألية جلسة حوار

 ملصقات الرموز 

 ملصق الموضوع ملصق حيمل موضوع اللقاء مكتوب كبري و يلصق على جدار الربنامج

تم تعليقه على باب القاعة الرئيسة حىت يكون أول ما يراه عادتا ما ي" (استعدوا ألن تفاجئوا"ملصق مكتوب عليه  استعدوا "شعار 
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 "ألن تفاجئوا املشاركات/املشاركون

 المبادئ األربع ).ات رؤيتها طيلة اللقاء/معلقة يف مجيع أحناء القاعة الرئيسية بشكل ميكن للمشاركني. (ملصقات حتمل املبادئ األربع

ات رؤيتها طيلة /معلقة يف مجيع أحناء القاعة الرئيسية بشكل ميكن للمشاركني. (لفراشاتملصق بقانون احلركية، النحل، ا
 ). اللقاء

 قانون الحركية

فرتات زمنية، و  5على سبيل املثال، إذا كانت لدينا . أوراق الصقة حتمل احليز الزمين ورمز غرفة العمل لكل جلسة حوار
كل ورقة الصقة حتمل حيزا زمنيا و رمزا لكي . الصقة يف اموع ورقة 25غرف عمل، فأنت حباجة إىل /مساحات 5

 . ات من اختيار وقت و مكان عقد جلسة احلوار اخلاصة م/يتمكن املشاركني

أوراق الصقة 

 للحيز الزمني

 سجل المواضيع سجل املواضيع ، حيث يتم كتابة املوضوع، الشخص املسئول ومكان كل جلسة حوار

عادًة . ، واليت سيستخدمها كل شخص مسئول عن جلسة حوار لكتابة تقرير اجللسة"اقة تقرير احلواربط"نسخ كافية من 
 املوضوع، املسئول، قائمة املشاركني ومضامني املناقشة يف جلسة احلوار: أجزاء 4ما تتضمن على 

بطاقات تقرير 

 الحوار

ات /سفل كل تقرير جلسة حوار، ليقوم املشاركونوهي ورقة فارغة تعلق أ -"  ورقة مالحظات إضافية"نسخ كافية من 
 .اآلخرين بإضافة أفكار وأسئلة واقرتاحات إضافية

ورقة مالحظات 

 إضافية

اليت ميألها كل شخص مسئول عن نشاط أو مهمة التزم ا، عادًة ما تتضمن على " ورقة خطة العمل"نسخ كافية من 
اإلجراء ، أمساء أولئك الذين سيشاركونه نفس النشاط، / ، النشاطالشخص املسئول و معلوماته لالتصال: أجزاء 4على 

 )خطواتنا العملية والوقت والتاريخ واملكان(ألتدابريي و اإلجراءات الفورية 

 ورقة خطة العمل

صندوق " .علبة فارغة متوسطة احلجم توضع فيها مجيع التقارير بعد إمتامها

 "االستقبال

 تهيئ القاعة الرئيسية

 ات على شكل دائرة، مع وجود مساحة كبرية يف املنتصف/عد كافية للمشاركنيضع مقا
   يف منتصف الدائرة على األرض، ضع بعض الوسائد ، األقالم ، وجمموعة من البطاقات 

ضع . األعمالالفضاء و الذي ميكن اعتماده من أجل تنسيق جدول / الوقت: على اجلدار الفارغ الذي سيصبح برناجما، أخلق تصميما يشمل
 .أفقًيا البطاقات مكتوب عليها خمتلف الفرتات الزمنية جللسات احلوار

" 11 – 9:30"متال (أسفل كل بطاقة بتاريخ اجللسات، قم بتصفيف البطاقات الفرتات الزمنية، حبيث نرتك أسف كل بطاقة  بتوقيت معني 
 .ملطافات موضوعام يف اية ا/عمودا فارًغا حيث سيستعرض املشاركون

 .، يوجد ورقة كبرية حيث مت وضع أوراق الصقة حيث كتبنا مسبقا الفرتة الزمنية و مكان كل جلسة حوار"لـجدار الربنامج"على اجلدار ااور 
 ...على باقي اجلدران و بشكل املرئي، قم بتعليق امللصقات مع موضوع اللقاء، واملبادئ األربعة، والقانون، والنحل، والفراشات 

يوضع أيضا على الطاولة . ات من استعماهلا بسهولة و دون طلبها/على طاولة يراها اجلميع، نضع خمتلف الوثائق و األوراق حىت يتمن املشاركني
 ليتمكنوا من وضع تقاريرهم" صندوق االستقبال"

ع وضع لوح الورق و األوراق الكبرية احلجم و الغرف الصغري و األركان اليت ستستعمل جللسات احلوار بوضع الكراسي على شكل دائري م هيئ
   ات يف جلسة احلوار/األقالم و غريها من ما قد حيتاجه املشاركني
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   نموذج دعوة حضور لقاء المجال المفتوح

   نموذج برنامج لقاء المجال المفتوح

  سجل المواضيعنموذج 

  نموذج تقرير جلسات الحوار

  ربطاقة المالحظات على تقارير الحوا

  نموذج تقرير خطط العمل

  
   

مراجع ومناذج 
لوثائق و بطاقات 

ميكن استعماهلا يف 
 اال املفتوح
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 نموذج دعوة حضور لقاء المجال المفتوح
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Plaidoyer & Responsabilité :  
Loi 103-13 sur les violences faites aux femmes 

Une Exploration « Open Space »  ♦  25-28 juin 2018 à 
Midelt, Maroc 

 

lundi 25 juin 2018  

Après-midi Arrivée des participants 

19:00  Soirée Femmes & Foot: Match Espagne – Maroc 

entre nous à l’auberge ! 

19:00  Diner servi à l’hôtel jusqu’à 22:00  

 

mardi 26 juin 2018  

07:00  Petit déjeuner 

08:45  Bienvenue et Contexte 

Introduction à Open Space, Créer le Tableau 

d’affichage public et la Place du marché  

11:00  Session de dialogue A 

12:30  Déjeuner  

14:00  Session de dialogue B 

15:30  Session de dialogue C 

17:00  Le Cercle du Soir 

19:00  Diner servi à l’hôtel jusqu’à 22:00 

 

mercredi 27 juin 2018  

07:00  Petit déjeuner 

08:45  Le Cercle du Matin 

 نموذج برنامج لقاء المجال المفتوح
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 :التاريخ

   

 سجل المواضيع

  الموضوع/السؤال الشخص المكلف المكان

   1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

   8  

   9  

   10  

   11  

   12  

   13  

   14  

   15  

   16  

   17  

   18  

 سجل املواضيعمنوذج 
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     ���� ____ �� _____ 

 

 مالحظات عن جلسات المجموعة
 

 :الموضوع/ السؤال 

 

 
 

 :ملخص المناقشات
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 :المكلفة

 
 المشاركات

  

 وارتقرير جلسات احلمنوذج 
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 ...مقترحات وأسئلة  إضافات، أفكار،

 .قم بتوقيع امسك بعد املشاركة. كن بسيطا وخمتصرا
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………...................................................................................................................... 

   

 بطاقة المالحظات على تقارير الحوار
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  الخطوات القادمة

  

 :النشاط/ المشروع 

 

 

 

  :أولئك الذين سيشاركون

  

  

 

 
  ):خطوات ملموسة، الوقت،التاريخ والمكان(تنا الفورية /إجراءاتي

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

:الشخص المكلف و العنوان لالتصال

 منوذج تقرير خطط العمل
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