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 دراسة أولية  

 نحـو تطـوير منظمات األعمال
 

 سـوزان إتشيفرى :  بقلم
  

 
 

ـ       وعلى الرغم من ذلك، فالمرأة     .. ون إحدى قوى االقتصاد العالمى    تتمـتع المـرأة بإمكانيات كبيرة لتك
وتتمـثل تلك اإلعاقة فى المهارات الفنيـة والعملية وفى سهـولة         . مكـبلة بمـا يعـوقها عن الحركة       
ولذلك يعتبر التنظيم طريقا رئيسيا لنجاح      . الية والمعلومات الالزمـة  حصـول المرأة على المـوارد الم    

مـنظمات األعمـال النسـائية فى القيام بـدور حيوى فى توفير التعليم والتـدريب والخدمات وإعداد                
 .البحوث وفى دعم المرأة من خالل تمـثيلها بشكل أفضل على جميع المستويات الحكومية

 
دراسة إلرشاد القارئ إلـى ست خطوات لبناء منظمـات أعمال ناجـحة فى     ومـن هنا تم إعداد هذه ال      

وتتناول الدراسة بالفحـص والتحليل العناصر األساسية فى وضع        . تلبـية االحتياجات الخاصة بالمرأة    
هـيكل ادارى قـوى لمنظمات األعمال، ثم تنتقل إلى التعرف على األنشطة واألسـاليب التـى يمكن                

 . النسائية القيام بها واستخدامها الجتذاب األعضاء وتوفير خدماتها بكفاءة عاليةلمنظمات األعمال
 

 وضع إطار قوى
 

علـى الـرغم من تفرد كل من منظمـات األعمـال، فجميعها تشترك فى سمات مشتركة حيث يوجد                 
وأولى خطوات بناء منظمة    . لــدى كـل منها أعضاء ومجالس إدارات وموظفين دائمين ومتطوعين          

وبالنسبة للمنظمات النسائية، قد    . عمـال هى تحديد قاعدة العضوية الكامنة والتعرف على احتياجاتها         لأل
يكـون األعضاء من بين قيادات األعمال و النساء المهنيات والصـانعات والموزعات والمتاجرات فى              

 .أسواق التجزئة ومجال الخدمات والتوريدات
 

ز بقدرتها على العمل الجاد والتزامـها بتوفير الخدمات التى         ويلــى تلك الخطوة، توظيف كوادر تتمي      
كما يتم تنظيم الجمعيات من خالل لوائح داخلية تمنح ألعضائها الحق القانونى فى             . يحـتاجها األعضاء  

 . اختيار مجلس اإلدارة بما يعنى فى نهاية األمر أن أعضاء الجمعية هم الذيـن يوجهون سياستها
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 اإلدارة أو أعضاء اللجنة التنفيذية التى تتكون من أكبر موظف مسئول            ويقـوم بعـض أعضاء مجلس     
والمسـئولين المتطوعين الذين حصلوا على أعلى أصوات       ) وهـو الـذى يحصل على الراتب األكبر       (

 .انتخابية بإدارة أعمال الجمعية
 

، تتكون مجمـوعات   وبسـبب عدم توافر العدد الكافى من الموظفين الدائمين للقيام بأداء أعمال الجمعية            
 .العمل حيث يتم تنظيم المتطـوعين فى مجموعات تتشكل كل منها إلنجاز مهمة أو مشروع محدد

 
لذا، يكون . وفى نهاية األمر، تحدد كفاءة تـلك المجموعات التطوعية مـدى نجاح الجمعية بشكل عـام

معية حيث تعتبر   مـن الضرورى وضع وصف وظيفى يوضـح واجبات وسلطات جميع العاملين بالج           
إدارة العـالقـة بين المدير المسئول فى الجمعية وبين المتطوعين للعمل بها من األمور الرئيسية لنجاح         

 .عملها
 

 اإلستراتيجيالتخطيط 
 

تعتبـر مسـألة التخطـيط االستراتيجى مسألة هامة حيث تتمكن الجمعية من تحديد أهدافها وتخصيص                
فيجب أن  . ولذلك يجب تحديد األدوار والمسئوليات بوضوح     . عاليةمـواردها بكفاءة وإنجاز مهـامها بف     

تأخـذ الخطـط االستراتيجية فى اعتبارها جميع وجهات النظر وأن تمثل مصالح أعضاء الجمعية وأن                
ومن هنا تتمثل أولى خطوات التخطيط      . تركـز جهـود الجمعـية نحـو تحقيق األهداف المتفق عليها           

 .نسائية فى تحديد الرؤية وصياغة المهمة وتحديد األهدافاالستراتيجى فى الجمعيات ال
 

 اإلستراتيجي التخطيط في العناصر الرئيسية
 ؤية ومهمة وأغراض للجمعيةر 

 أنشطة لتحقيق أغراض الجمعية 

 اتصاالت 
 
ولذلك يجب على الجمعية النسائية حديثة      .  تحدد أغراضـها والصورة التى تريد بنائها      الجمعية" رؤيـة "

ومن . اء أن تتبنى رؤية واضـحة بسيطة تمثل ما يمكن تحقيقه من وجهة نظر أعضائها وقياداتها              اإلنش
 .الجمعية لتتناول بمزيد من التفصيل تحديد ما ستقوم بإنجازه" مهمة"يتم وضع " الرؤية"
 

 فتتناول وصف الجمعية وتحدد الفئة المستهدفة من خدماتها وتنص بوضوح على غرض             "المهمة"أمـا   
فالمهمة بالنسبة للجمعية الوطنية لصاحبات األعمال فى       .  كلمة ٥٠معـية وكـل ذلك فيما ال يتجاوز         الج

تعزيز قدرة أعضائنا على تنمية الثروات ودفع التطور االقتصادى لخلق          "الـواليات المتحدة تنص على      
سة العامة والتأثير   تغيـر فعال وجديد فى ثقافة االستثمار وإقامة التحالفات واالرتباطات وتحـويل السيا           
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جمعية المرأة فى مجال العمل فى زيمبابوى يعبر عنها فى " مهمة"بل نجد أن نص . "على صانعى القرار
توفير المعلومـات والتدريب والمعونة الفنية     "كلمـات أقل من ذلك فينص على أن مهمـة الجمعية هى            

 ".للمرأة لتمكينها من تحسين أوضاعها االقتصادية
 

. ن تكون أغراض الجمعية محددة بوضوح حتى ال تسود التوقعات الزائفة بين األعضاء            كمـا يجـب أ    
، ١٩٨٨-١٩٨٦هنيات اآلسيويات للفترة ومـثال على ذلك، نتائج المسح الذى قامت به جمعية النساء الم       

حـيث أظهرت نتائج المسح أن عددا كبيرا من األعضاء غير راض عن الجمعيـات التى ينتمون إليها                 
 ...أن تلك الجمعيات فشلت فى توفير أعضائها بفرص للعمالة ومواد تعليمية وملبس ألطفالهم، الخحيث 

  
 
 

  :لمزيد من المعلومات
 

 Business Associations for بإعــداد ونشــر كتـاب CIPEقام مركز المشروعات الدولية الخاصة 

the 21st Century   ء قاعدة عضوية قوية فى جمعيات  ويتـناول الكـتاب التفصـيل الخطوات الالزمة لبنا
فقد . ويمكـن للقـارئ تطبيق األساليب الموضـحة بالكتاب فى الجمعيات التى ينتمون إليـها            . األعمــال 

 عاما من العمل فى     ٧٦تلخصت تلك األساليب من خبرة غرفة تجارة الواليات المتحدة األمريكيـة على مدار             
ف والجمعيات األمريكية ومن خبرة مركز المشروعات الدولية        توفيـر التعلـيم المستمر للمسئولين عن الغر       

ولمزيد من  .  دولة ١٤ عامـا فى توفير التدريب لمديرى الجمعيات فى أكثر من            ١٢الخاصـة علـى مـدار       
، يرجى االتصال على  سواء باللغة العربية او االنجليزية    التفاصيل حول كيفية الحصول على نسخة من الكتاب       

 org.cipe.www :العنوان التالى
 

 
 

وفى واقع األمر فأن تلك الجمعيات لم تنشأ لتلبية مثل تلك االحتياجات ألعضائها، ولكن بسبب فشلها فى                 
توصـيل رؤيتها ومهمتها، تولد لدى أعضائها تصورات مخالفة للواقع مما أدى إلى انسحاب كثير منهم                

راضها بوضوح وتحديد الخدمات    ولذلك يجب على أى جمعية أن تقوم بتعريف أغ        . من عضوية الجمعية  
فأغراض الجمعية يجب أن    .التـى ستوفرها ألعضائهـا مثل التدريب والتعليم والمشورة وتسويق المنتج         

تـتحدد بوضـوح فى خطتها االستراتيجية باإلضافة الى وضع أنشطـة محددة قابلة للقياس من شأنها                
حة على أمثلة لألغـراض واألنشطة     ويحتــوى المربع الواقع فى هذه الصف     . تحقـيق تلك األغراض   

 .التى يمكـن لجمعيات األعمال النسائية القيام بها
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 بناء قاعدة العضوية
 

يعتبـر اجتذاب األعضاء واالحتفاظ بهم من مسئوليات جميع العاملين بالجمعية حيث تعتبر تلك المسألة               
عية تحديد الخدمات التى ستتفرد     إال أنه من حق قيادات الجم     . مـن المسـائل الهامة الستمرارية الجمعية      

وعلينا أن  . الجمعـية بتوفيرها ووضع استراتيجية االتصاالت الالزمة الجتذاب األعضاء واالحتفاظ بهم          
 .ننتبه إلى أن عملية االحتفاظ باألعضاء تتكلف جهدا وماال أقل مما تتكلفه عملية اجتذاب أعضاء جدد

 
 

 أمثلة لألهداف واألنشطة
 

 :األنشطة التى يمكن لجمعيات األعمال النسائية القيام بها لتحقيق أغراضها ما يلىمن األمثلة على 
 

 لتعزيز صاحبات األعمال من خالل البحوث والسياسات العامة

تنظــيم حلقـة نقـاش مستديرة سنوية أو يوم للسياسات العامة لتعريف المرأة بالتشريعات التى تؤثر فى                   .١
 .والمسئولون الحكوميون وممثالت عن جمعيات األعمال النسائيةويشارك فى ذلك المشرعون . مصالحها

 .تعريف صانعى السياسة شهريا أو ربع سنويا بأنشطة الجمعية وإمدادهم ببيانات العائد السنوى .٢

إنشـاء بـنك للبـيانات يحتوى على معلومات محلية وإقليمية وقومية اقتصادية وسياسية الستخدام أعضاء                 .٣
 .الجمعية

 
 لخدمات مثل التدريب واالئتمانلتوسيع نطاق ا

 . سيدة على مهارات التفاوض والقيادة واإلدارة٢٠٠تدريب  .١

 . مشروع جديد سنويا٥٠إنشاء مؤسسة لالدخار واإلقراض لتوفير االئتمان للمرأة إلنشاء  .٢

 .المساعدة فى إيجاد شركاء للمشروعات التى تملكها المرأة .٣
 

 لزيادة قدرات قيادات األعمال النسائية
 .مة معرض تجارى سنوى لتهيئة اللقاء بين سيدات األعمال والمستثمرينإقا .١

 .تنظيم اجتماع شهرى لسيدات األعمال والمسئولين السياسيين وممثلى اإلعالم لمناقشة القضايا العامة .٢

 .إنشاء بنك بيانات لسيدات األعمال يشمل معلومات عن فرص االستثمار وبرامج التدريب .٣
 

 لتعزيز سيدات األعمال
 .إعداد النشرات والموضوعات حول سيدات األعمال ونشر البيانات لتوضيح مساهماتهم االقتصادية .١

 .إعداد مسابقة لتكريم قيادات األعمال النسائية .٢

 .تنظيم حملة على مستوى المدارس واإلعالم المحلى للتعريف بسيدات األعمال الناجحات .٣
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رى االحتفاظ بسجالت تفصيلية لجميع     وخـالل عملـية بـناء قاعـدة العضــوية، يكون من الضرو            
وعلى الجمعية القيام بإجراء البحوث وتحليل المعلومات المتاحـة لتحديد األعضاء الذين           . االتصـاالت 

هذا ويعتبـر المسئولين عن إدارة الجمـعية وأعضاء مجلس اإلدارة مـن . يمكـن اجتـذابهم للعضوية  
جل قيادات الجمعية من سؤالهم عن األعضاء الذين        مصـادر االتصـاالت الهامة ولذلك ال يجب أن تخ         

يمكن اجتذابهم للعضوية، فعندما تتم عملية تحديد األعضاء المحتملين، يكون على قيادات الجمعية وضع              
 .خطط فردية لالتصال به

 
وهـناك العديـد مـن الطرق الجتذاب األعضاء المحتملين مثل إضـافة أسمائهم لقائمة توزيع نشرات                

مـدة ثالثة شهور وتوفير مساحة إعالنية مجانية لهؤالء لمـدة عام واحد فى دليل العضوية               الجمعـية ل  
الخـاص بالجمعـية وإرسال قائمـة إليهم بمطبوعات وخدمات الجمعية وإرسال خطابات تبين القضايا              

ة تعتبر تلك الوسائل بعض األساليب التى يمكن للجمعي       . الوطنـية التـى يمكـنها التأثيـر على أعمالهم         
فبقدر ما تمنح الجمعية اهتماما شخصيا      . استخدامها للحصول علـى اهتمام والتـزام العضو المحـتمل      
 .لألعضاء المحتملين، بقدر ما تزيد احتماالت انضمامهم للعضوية

 
وعـند انضمام العضو المحتمل فى نهاية األمر إلى عضوية الجمعية، يكون على العاملين والمتطوعين               

فيجب أن تقوم الجمعية بتنظيـم برنامج لتأهيل       . هذا العضو حتى يشعر أنه جزء منها      بهـا التـرحيب ب   
ويكون أفضل أشكال المنتديات    . األعضــاء يـتم مـن خاللـه تعريفهم بخـدمات وأنشطة الجمـعية           

الجـتماع األعضاء الجدد باألعضاء القدامى هو شكل االجتماع السنوى، حيث يمكن للعاملين بالجمعية              
وعين فيها شرح برامج وخدمـات الجمعية بالتفصيل وتوضيح كيفية تحويل األعضـاء الجدد بها والمتط

كما تعتبر االجتماعات أداة هامة لتذكير األعضـاء القدامى بأهمية تفاعلهم مع           . إلـى أعضـاء نشطين    
 .أنشطة الجمعية واشتراكهم فيها والخدمات التى يحصلون عليها مقابل رسوم العضوية

 
ن رسوم العضوية، فيجب أن تتسم عملية تحديدها بدرجة كافية من المرونة بحيث يتولى مجلس               أمـا ع  

اإلدارة مسـئولية تغييـر تلك الرسوم لتكون كافية لتغطية نفقات البرامج وفى نفس الوقت غير مرتفعة                 
م أولية  كما يمكن للجمعيات تحصيل رسو    . بالقدر الذى تحول معه دون اجتذاب األعضاء واالحتفاظ بهم        

ويعتبر هذا المصدر من مصادر الدخل مكمال لرسوم        . بسـيطة لتغطـية نفقات تسجيل األعضاء الجدد       
 .العضوية االعتيادية

 
ويلـزم أن يكون للجمعيات نظام إدارى ومالى يمكنها من تحديد مواعيد تسديد رسوم العضوية والتأخر                

 .فى تحصيلها
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 تنوع العضوية
 

يع وتنويع قاعدة العضوية الخاصة بها، فإنها تخلق فئات عضوية مختلفة           حتـى تتمكن الجمعية من توس     
األعضاء المشاركين وهم يوفرون الخدمات     ) ٢األعضاء العاملين ويكون لهم حق االنتخاب، و      ) ١: مثل

األعـضـاء المتقاعدين وهم الذين يرغبون فى الحصول على مطبوعات          ) ٣لألعضـاء العاملـين، و    
األعضاء من الطالب الذين يحصلون على اشتراك مجانى أو يسددون          ) ٤والجمعـية رغـم تقاعدهم،      

األعضاء التابعين وهم المهنيين الذين يعملون فى مجاالت متصلة         ) ٥رسـوما مخفضـة للحد األدنى، و      
 .األعضاء الدوليين وهم األعضاء الذين يعيشون خارج البالد) ٦بأنشطة الجمعية، و

 
.  المسئولين والقيادات والعاملين بها على تلبية احتياجات أعضائها       ويكمـن نجاح الجمعية فى مدى نجاح      

ففـى حـين يتولـى المسئولين وضع السياسة العامة للجمعية، تقوم القيادات ومجموعة العاملين بإدارة                
كما يلعب األعضاء أيضا من خالل      . بـرامجها وتوفير المنتجات والخدمات التى يحتاج األعضاء إليها        

وكلما زادت قوة   . لتـزمة دورا رئيسيا فى توفير المساندة المالية للجمعية وتوجيه عملها          مسـاهمتهم الم  
 .الجمعية، كلما زادت درجة تحولها إلى مؤسسة فاعلة ال تستطيع الحكومات الوطنية تجاهل وجودها

 
رين والعاملين  وتعتبر اإلدارة المالية السليمة من الضرورات القانونية والمعنوية لجميع المسئولين والمدي          

ولذلك يجب أن يوفر التقرير المالى البيانات المالية التى تحتاجها إدارة الجمعية ويجب             . فـى أى جمعية   
 .أن تحتوى تلك التقارير المالية على بيانات مالية سابقة وحالية عن اإليرادات والمصروفات

 
ل عشرة أيام من تاريخ انتهاء الشهر       كما يجب إعداد وتوزيع التقارير المالية الداخلية بشكل شهرى خال         

وعندما يحصل المديرون على التقـارير المالية الشهرية، يكون         . السـابق وبعـد إعداد التسوية النقدية      
 . عليهم تحليل اإليرادات والمصروفات واتخاذ القرار فيما يجب إجرائه من تغييرات

 
 :وتشمل التقارير المالية للجمعية ما يلى

النقود السائلة والمستحقات   (ة وهو يوضح القيمة الجارية للجمعية بما فى ذلك أصولها           بـيان الميزاني   •
الديون القصيرة والطويلة األجل ومستحقات الغير على       (وخصومها  ) والممـتلكات واألجهزة والمبنى   

 ويوضـح بـيان الميزانية بما يشمله من أرقام مقارنة مع السنة السابقة كيفية تغير قيمة               . )الجمعـية 
 .الجمعية خالل العام الحالى

 
عادة تكون شهر أو    (بيان الدخل ويوضح بالتفصيل إيرادات ومصروفات الجمعية خالل فترة محددة            •

ويوضح أسفل سطر فى بيان الدخل األرباح أو الخسائر التى تحققها الجمعية وذلك             . )ثالثـة شهور  
 . الفترة المحددةببساطة شديدة من خالل طرح المصروفات من اإليرادات خالل تلك
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ويعتبر هذا البيان هاما فى تحديد      . بـيان الـتدفقات النقدية ويبين التدفقات النقدية من وإلى الجمعية           •
السـيولة المتاحة لدى الجمعية خالل فترة محددة حيث يتم مقارنة الموارد المالية التى يتم الحصول                

بما يسمح لإلدارة بالتنبؤ بالميزانية مع انتهاء       عليها مقابل الموارد المالية المنصرفة خالل تلك الفترة         
فيمكن لإلدارة استخدام تلك البيانات فى    . تلـك الفترة وبالتالى وضع خطة مالية طبقا للنتائج المتوقعة         

تحديـد كيفـية تغطـية العجز سواء من خالل زيادة اإليرادات أو تخفيض المصروفات وسواء عن                 
 .أو اإلضافة الى الديون الجاريةطريق السحب من االحتياطات المالية 

 
وتعتبـر المـوازنة مـن األدوات الفعالـة األخرى التى يمكن لإلدارة استخدامها لمتابعة وإدارة الدخل                 

فالجمعية يمكنها العمل بكفاءة من خالل التمويل الكافى كما يمكنها االزدهار من            . والمصروفات المتوقعة 
 . للموارد الماليةخالل تحقيق األرباح والمتابعة السليمة

 
وتعمـل الجمعيات دائما على ابتكار وسائل جديدة لزيادة إيراداتها من خالل مصادر للدخل غير رسوم                

وفى . ففـى روسيا على سبيل المثال تقوم غرف التجارة بتوفير خدمات اإلعالن ألعضائها            . العضـوية 
تأمين الصحى وانتهاء بالمطبوعات الـواليات المـتحدة تقـوم الجمعيات ببيع كل شئ بدءا من برامج ال        

 .ومرورا بتوفير الخدمات الهاتفية بأسعار مخفضة
 

ومن بين مصادر الدخل األخرى لجمعيات األعمال النسائية الحصول على رسوم مقابل دورات تدريبية              
وورش عمل حول اإلدارة ومهـارات التفاوض ونشر األدلة التى تحتـوى على بيانات خاصة باألعمال 

 تملكها وتديرها المرأة باإلضافة إلى بيع مساحات إعالنية فى مطبوعات الجمعية وتوفير خدمات              التـى 
 .المشورة لألعضاء وغير األعضاء مقابل رسوم معينة

 
 تغيير السياسة العامة

 
يمكن للجمعيات النسائية لعب دور حيوى فى التأثير على تمرير التشريعات التى تفيد المشروعات التى               

ـ  وقد يكون هناك احتياج لوضع أو تعديل تشريعات تؤثر فى المرأة تأثيرا            . ا أو تديـرها المـرأة     تملكه
كما . مباشـرا مـثل تلك التشريعات المنظمة لحقوق الملكية والحصول على مصـادر رسمية لالئتمان             

ية يمكـن لـتلك الجمعيات تأييد حق المرأة فى الحصول على رواتب أعلى أو خدمات مختلفة مثل رعا                 
فمع إيجاد حلول لتلك . الطفل ورعاية كبار السن وهى خدمات ضرورية لنجاح كثير من سيدات األعمال   

القضـايا، تكتسـب سيدات األعمال المزيد من القوة والمصداقية مما يدفعهن إلى المزيد من الفعالية فى                 
 .العمل وما يؤدى إليه ذلك من زيادة مساهماتهن فى االقتصاد الوطنى
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كـن للجمعـية القيام بتغيير السياسة العامة من خالل إعداد معلومات حول كيفية تأثير القوانين                كمـا يم  
ويمكن للجمعية جمع البيانات من     . والتشريعات فى األعمال والعاملين والمستثمرين والموردين والعمالء      

ظمات دولية مثل خـالل إجراء المسوح على أعضائها باستخدام اإلحصاءات التى تم إعدادها من قبل من      
 .األمم المتحدة أو من خالل تشجيع أساتذة الجامعات على إجـراء بحوث خاصة باألعمال المختلفة

 
 

 خطوات وضع برنامج تغيير السياسة العامة

 .التعرف على أراء األعضاء واللجان ومجالس اإلدارات •

 .وضع برنامج التغيير •

 .معرفة العملية التشريعية •

 .ودقةتوصيل الرسالة بإيجاز  •

 .االتصال بالمسئولين الحكوميين •

 .استخدام القاعدة الشعبية •
 

وباإلضـافة إلـى المعلومات والبيانات، يجب إعداد الحمالت الموجهة للسياسة العامة على أساس أراء               
فيجب أن تقوم الجمعية النسائية بسؤال أعضائها عن القوانين والقواعد التى يريدون            . أعضـاء الجمعية  

 تضع منهج لوضع برنامج التغيير على أساس نتائج البحوث التى قامت بإجرائها على أساس               تغييرها ثم 
غير أن ما سبق ذكره ال يكفى للقيام بعملية التغيير حيث يجب أن             . قـدرات لجانهـا ومجالس إداراتها     

ع خطوات  فعلى الجمعية االشتراك فى جمي    . يتوافـر الفهم الكافى الواضح لعملية صنع القرار والقوانين        
 .تلك العملية

  
هـذا ويمكن للجمعية النسائية توفير المعلومات حول المسئولين الحكوميين ومساعدة أعضائها على فهم              
العمـلـية السياسية وتسهيل اتصال األعضاء بصانعى السياسة الذى يمكن أن يتم من خالل الخطابات               

 .يةواالتصاالت والهاتفية والزيارات المكتبية والحمالت الشعب
 

فكثيـر مـن الجمعيات تطلب من أعضائها االتصال بممثليها المنتخبين عـبر البريد والهاتف والفاكس               
والبـريد اإللكترونى بل وفى بعض األحيان تطلب منهم كتابة خطابات إلـى السياسيين أو االتصال بهم              

 .ويعــرف هذا النشاط حاليا باسم التأييد الشعبى. هاتفيا
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 االتصال الفعال
 

. يعـتمد نجاح الجمعية بشكل كبير على مدى فعاليتها فى نشر رؤيتها ومهمتها وخطتها االستـراتيجية              
ولـذلك يجب أن تشمل أدوات االتصال المختلفة مثل النشرات والتقارير على البيانات التى توضح تأثير         

 العمل التى   مثل عدد المشـروعات وعدد فرص    (المشـروعات التـى تقـوم بها المرأة على االقتصاد           
 كما يمكن للجمعية نشر موضوعات عن سيدات األعمال. .)وفـرتها والخـدمات التـى تقوم بها، الخ   

 .الناجحات والقضايا التشريعية التى تؤثر مباشرة فى المرأة
 

  
 

 أساليب االتصال بالجماعات النسائية

 .نشرات شهرية تبين المناسبات واألنشطة التى ستقوم بها الجمعية •

 . ومذكرات حول المردود االقتصادى للسيدات فى مجال األعمالتقارير •

 .موضوعات حول سيدات األعمال الناجحات •

 .نشرات تشريعية تتناول القضايا التى تؤثر مباشرة فى سيدات األعمال •

 .احتفال عام لنشر الوعى العام لدى سيدات األعمال ولتدريب األعضاء على مهارات تغيير السياسة العامة •

 
 الوسائل األخرى الفعالة لنشر رسالة الجمعية قيامها بمنح سـيدات األعمال من القيادات النسائية              ومـن 

ويمكن للجمعية أيضا   . جوائز وأوسمة تقديرية لتكـون تلك القيادات نماذج يحتذى بها من قبل العـامة           
 تلك الطـريقة وسيلة وتعتبر. تنظـيم يوم يجتمع فيه األعضاء والمشـرعين لمناقشة السياسـات العامة        

 .رائعة فى نتائجها من حيث اإلعالن عن مهمة الجمعية
 

وفـى نهايـة األمـر، ستتمكن قيادات الجمعيات النسائية من وضع خططها المستقبلية من خالل توافر                 
إطــار عمل قوى ورؤية واستراتيجية واضحة ومساندة األعضاء وإدارة مالية سليمة ودور فعال فى               

فالجمعيات التى تتمتع بانضمام أعضاء مخلصين لها ونشطين        .  ووسائل اتصاالت ناجحة   السياسة العامة 
بهـا هـى أكثر الجمعيات فعالية فى مجال تغيير السياسات المؤثرة على نشاط سيدات األعمال وبالتالى      

 تلك  أكثرها مساهمة فى تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لجميع األفراد فى الدول التى تشهد نشاط              
 .تالجمعيا

 
 
 


	pdfcover.pdf
	art0309.pdf

