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، ولكن ذلك يعني أنها Gender Mainstreamingآترجمة غير حرفية لـ في هذا الدليل " اإلدماج الجندري في التيار الرئيسي" تعبير إستخدم  

  .لهالترجمة الوحيدة 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا الدليل بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، واآلراء الواردة هنا تعبر عن رأي المؤلفين والمؤلفات وبالتالي حظي 
  .ال تعكس بالضرورة وجهة نظر المؤسسة
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  مقدمةال
  

  الخلفية والهدف
على الرغم من الجهود يعانين من نقص في التمثيل في مجاالت عديدة في العديد من دول العالم زال النساء ال ت

هذه تتوجه  .المساواة والعدالة بين الجنسيناالرتقاء بمستوى الحثيثة التي بذلت في العقود الماضية من أجل 
 موظّفيإلى " كتيب تدريبي:  الرئيسيدماج الجندر في التياربناء القدرات إل"الورقة التي تحمل عنوان 

إدماج الجندر في التيار ألطر العملية لمفهوم باالكامل الوعي الهيئات األهلية الذين ال يملكون  وموظفات
 في الجندر ماج على إدمجتمع المحليالهيئات  وسهلة االستعمال لمساعدة دقيقة تشكّل أداةًبذلك وهي . الرئيسي

المحلية خبرة المن  مستوحاةأسست لهذه األداة  ورغم أن الفكرة التي .ساتيةيتها المؤسأنشطتها وثقافتها وهيكل
 للتطبيق في قابلةاألداة هذه ، إال أن المشرق والمغربفي منطقة لمجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي 

   . بيئاتمختلف ال
  

  المحتوى
  

  الشكل والمنهجية
ب هذا  أعدبالخطوط العريضة األساسية إلدماج  منظّمات المجتمع المحلي وموظفاتظّفي موبهدف تزويدالكتي 

 ات/والمتمرسينات /سمح للمبتدئينمقتضبة ولكن شاملة تمعلومات يحتوي على هو و. أنشطتهمإطر  في الجندر
قصى حد  إلى أعلى حد سواء باالستفادة الجندر لعملية إدماج األساسية المبادئ واالستراتيجيات ألفوالذين ا

 مثل الصور لى الدعائم البصريةع بكثرة عولوي  من حيث الشكلسهل االستعمالكتيب  فال.ه محتوامنممكن 
       . التقنيةالمفردات وهي تخلو من دقيقة سهلة وموجزة وتهلغكما أن  .رسوم البيانيةوال
  



  األولالفصل 
  الجندرالتوعية على 

  
 في الجندرة بمسائل لمفاهيم والمقاربات الرئيسية المرتبطتفسير الى تهدف إهذا الفصل مقدمة يشكّل  :الهدف

السماح  والجندر بمفهوم خاصةالواأللفاظ  داترمف العلى ات/ المستخدمينإطالع غاية منهوال. مجال التنمية
   . والتنميةالجندر إطارفي ل األساسية كالتعرف على المشاب هن/لهم
  

  : الفصلتصميم
  
  الجندرماعي لمفهوم  االجتالبعد -1-1
  

  :تعريفات
  الجنس؟...   

، ما يعني تظهر عند الوالدةهو ميزة طبيعية و. النساء والرجال الخاصة بيشير الجنس إلى الصفات البيولوجية
   . بوجه عام وغير قابل للتغييرموليش أنّه
  

  ؟الجندر...   
تتغير  وهي. ناء على اعتبارات اجتماعيةبل اوالرجبالنساء  إلى األدوار والمسؤوليات المنوطة الجندريشير 

النساء  من ةتوقّعالتفكير والتصرف الم  طريقةالجندرت المتصلة بتحدد الهويا. الوقت بتغير الثقافات وبمرور
  .والرجال

  
  !انتبه

  ".نساء" ليس مرادفاً لكلمة الجندر مفهوم 
   

   والجنس؟الجندرالفرق بين ...   
  وغيريلّوشممحدد بيولوجياً عند الوالدة وهو وهو . النساء والرجاللبيولوجية بين  االجنس إلى الفوارقيشير 

 بناء على النساء والرجال فيشير إلى األدوار والمسؤوليات والهويات المنوطة بالجندر أما .قابل للتغيير
 سات الدينية والمؤس في كنف األسرة والمدرسةالجندرتلقّن األدوار والهويات المتصلة ب. اعتبارات اجتماعية

قد  أحفادنا المطبقة على المعاييرأن ، أي مجتمعالن وازمالتتغير بتغير وهي . عن طريق وسائل اإلعالمو
للنساء هداف والهويات المحددة كما أن األ.  كنساء ورجالأجدادناعن تلك السارية بالنسبة إلى تختلف مثالً 

    .ةثقافيالبيئة تختلف باختالف الوالرجال 
  
 الجندر للتغيير في حين أن ة وغير قابلوشمولية ة طبيعيميزة من حيث أن الجنس  عن الجنسالجندر ختلفي

كيفية علّم ن،  كبنات وصبياننا نلد نساء ورجاالً، وفي طور نموويتغير حسب الزمان والمكان، أي أنّنايعلَّم 
األدوار .ةنشطألادوار واأل ومواقفلاسلوك وال مختلفين من حيث أنماطف كنساء ورجال التصر وبما أن 

  .  تلقّن، فهي قابلة للتغييرالجندروالمسؤوليات والهويات المتصلة ب
  

  ...ما هي
  

  !انتبه
   والجنسالجندر بين اتقوالفر

  الجنس
  بيولوجي

  الوالدةمحدد ب

  الجندر
  ثقافي

  يعلّم عن طريق المجتمع



  
  

  )بالتالي                  (
يل وقدرة مثالً قدرة الرجل على التحب( تغييره ال يمكن

  )المرأة على الحبل

  
  
  )بالتالي         (

العمل كمهندسة مثالً باستطاعة المرأة ( تغييره يمكن
  )طيارة أو معلمة، الخأو 

 A Curriculum for the Training إدماج الجندر في التيار الرئيسيمنهاج تدريب المدربين في مجال  :المصدر

of Trainers in Gender Mainstreaming، ااإلفريقيات للتنمية والتواصل، كينيالنساء  شبكة.  
  

  ؟الجندراألدوار المرتبطة ب... 
   

  !انتبه
  

  :الجندر باألدوار المرتبطة
 .تستند إلى اعتبارات اجتماعية 
 .يتم تعلّمها 
 .تتغير مع الوقت -ديناميكية 
 .وبين الثقافاتافة كل ثقضمن  تختلف -متعددة األوجه 

  
 Gender Relations Analysis: A Guide for  والمدرباتالمدّربيندليل : الجندرتحليل العالقات المرتبطة ب :المصدر
Trainersراني بارآر ، Rani Parker  إتزيار لوزانو ،Itziar Lozanoمسنار . ، لين أLyn A. Messner ، مؤّسسةSave 

the Children ،1995تحدة األميرآية، الواليات الم.  
  

  ؟الجندرالعالقات المرتبطة ب  
 وهي تنشأ . في المجتمعمع بعضهم البعض النساء والرجال طي إلى كيفية تعاالجندرتشير العالقات المرتبطة ب
هذه مالمح  رسموت ،الخاصة بكل جنسالمختلفة ، أي األدوار والمسؤوليات الجندرعن األدوار المرتبطة ب

 مكانة كل من نظراً النعدام التكافؤ بينعالقات قوة كما أنّها . القيم المتّصلة بهاتحدد سؤوليات واألدوار والم
   .دوارهما في المجتمعوالقيم المتصلة بأالنساء والرجال 

  
  ...ما هو

  
  !إحاطة

  :الجندر المرتبطة باتإن العالق
 . عالقات القربى والنسبحتّمهات 
 . ت االقتصادية والسياسية واالجتماعيةتتحقّق من خالل العمل في المجاال 
 . معينطائفة أو طبقة أو فئة عمرية أو دينتتأثّر باالنتماء إلى  
، Gender Relations Analysis: A Guide for Trainers دليل المدربين: الجندرتحليل العالقات المرتبطة ب :المصدر

 Save the، مؤّسسة Lyn A. Messnerمسنار . ، لين أItziar Lozano، إتزيار لوزانو  Rani Parker راني بارآر
Children ،1995، الواليات المتحدة األميرآية.  

  
  التمييز؟...

صادق عليها حوالي  و1979 في العام تي اعتمدتالتمييز ضد المرأة ال أشكال جميع اتفاقية القضاء على تنّص
100 أساس الجنس ما من شأنه تقويض أو التقييد علىش أو يعني التفرقة أو التهميالنساء التمييز ضد " بلد أن 

 المساواة مبدأل خالفاً العائلي ونوضعه بغض النظر عن ،النساءمن قبل ممارسة الإلغاء االعتراف أو التمتّع أو 
وللحريات األساسية في المجال االقتصادي واالجتماعي والثقافي العائدة لها  لحقوق اإلنسان جنسين،بين ال

  ."أو أي مجال آخروالمدني 



  
  ؟الجندراإلدراك المرتبط ب...

 تخضع إلى بل، شموليةليست طبيعية أو مكتسبة أو أي إدراك أن أدوارنا وهوياتنا كنساء ورجال في المجتمع 
بالتالي، يسمح لنا هذا اإلدراك فهم طبيعة . كانماعتبارات اجتماعية ويتم تعلّمها وتتغير حسب الزمان وال

  . مبدأ المساواة والعدالةمستقاة منالتأكّد من أنّها يات المضفاة على النساء والرجال واألدوار والهو
  

  التمكين؟...
تولّي للسلطة والقدرة على النساء اكتساب  ويقصد به .قد يكون فردياً أو جماعياً  في آٍن معاًناتجالتمكين عملية و

     .تحكّم بهاقدرة على التعزيز النفاذ إلى الموارد والالثقة بالنفس والتوعية و وذلك عن طريق بناء أمورها زمام
  
   والتنميةالجندر 1-2
  

  ...ماذا يعني
  ؟الجندر على أساستقسيم العمالة ...  

 الجنس أو منتقسيم هذا ال استنتاجال يمكن .  التوزيع االجتماعي لألنشطة على أساس الجنسيقصد بذلك
للعالقات المرتبطة  أساساً  يشكّلوعليه،متعلّمة  عملية وه و.النساء والرجالالخصائص البيولوجية لكل من 

    . في المجتمعالجندرب
  

  ...ماذا يعني
  ؟اإلنتاجيالعمل ...   

 تاريخياً على هذا  يهيمن الرجال. معينعائدلدر  في السوق تداولمعدة لل العمل الذي ينتج سلعاً وخدمات هو
     . في قطاع اإلنتاجأن الكثيرات من النساء ينشطن القطاع رغم 

  
  العمل اإلنجابي؟...   

 يعد العمل اإلنجابي.  ورعاية المرضى ودمج الشباب في المجتمع الطعامتحضير الحمل والتربية وأي وظائف
  .جنس العلى أساسضوء منطق تقسيم العمالة مسؤولية المرأة وحدها وذلك على 

  
  ؟بين الجنسينانعدام المساواة ...   

 وفي عملية االقتصادي والسياسي في النشاط من حيث المشاركة في المجتمعالنساء والرجال ن أي الفوارق بي
   .صنع القرار عند كافة المستويات االجتماعية

  
 . حاجزاً أمام التطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي للمجتمع ككلالجندرتشكّل أوجه التباين المرتبطة ب

هو يعني الرجال ، بل "النساءمسألة تخص "هو النساء والرجال عدام المساواة بين  انبالتالي، ال يسعنا القول إن
  . تنموية على المجتمع بأسرهانعكاسات وله والنساء على حد سواء

  
  !انتبه

  باألرقامالنساء والرجال بين انعدام المساواة 
  

مع التنمية على قدم من المساواة حصدن ثمار النمو ويهن ال اء يشكّلن نصف سكان العالم، إال أنّسرغم أن الن
  : حيث تشير اإلحصاءات إلى ما يليالرجل

 .من ساعات العمل في العالم% 67  على نسبة النساءستحوذت 
 .من الدخل في العالم% 10 نسبةب  النساءحظىت 
 . األميين في العالم2/3تشكّل النساء  
 .من األمالك في العالم% 1تمتلك النساء أقل من  
  .1995، وكالة التنمية الكندية، Gender Policy الجندراسة المرتبطة بالسي :المصدر



  
  ...ما هو

  
  !انتبه

  بين الجنسينانعدام المساواة  أبيدت
  

  الجندراألدوار المرتبطة ب
  

       الجندر                                                                  تقسيم العمالة على أساس 
                            

  

                               عالقات القوة                             
            جنسينبين الانعدام المساواة                    

  
  

  النفاذ إلى المواردانعدام المساواة في 
  

  
  ؟الجندريةالمساواة ...   

وقد . في الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسيةللنساء والرجال  متكافئ تواجدن ضي بضماا الهدف القأي
كان يقصد بها منح الحقوق عينها إلى النساء والرجال ومعاملتهم ففي الماضي، . تطورت هذه العبارة مع الوقت

، ال بل  في المجتمعوالرجالالنساء بين  القات القوةغفل عأن هذه المقاربة تبدا  ،من ثم. ن المساواةعلى قدم م
 تعكس الحرص على توفير الظروف المعيشية المساواة بين الجنسينأما اليوم فباتت .  تلك العالقاتدي تأأنّها

  . شخصاً واحداًواالمتناع عن معاملتهما كما ولو كاناالنساء والرجال نفسها إلى 
  

. الرجال على حد سواءو، بل هي تعني النساء "النساء فحسبمسألة تخص "إن المساواة بين الجنسين ليست 
. في المجتمعكل منهما ا يهواألدوار المختلفة التي يؤدالنساء والرجال  الفوارق بين إدراكويقصد بها تقبل و

 أن  ال يجبالنساء والرجالتقوم المساواة بين الجنسين على نقطة أساسية، أال وهي أن مواطن االختالف بين 
في  المساواة قدم منلسلطة على اة الرجل كتمنعهن من مشاربحيث ى ظروف النساء المعيشية تنعكس سلباً عل

  .كافة ميادين الحياة
  

. ذات الصلةن هذا الفهم يشكّل ركيزة لألهداف واألنشطة أل" المساواة بين الجنسين"ال بد من فهم معنى 
والرجال والسعي إلى  فئة التي تجمع النساءغير المتكافالمساواة بين الجنسين تعني التركيز على العالقات 

  . نسب تمثيل المرأةرفع الحصص لمثل تصويبها عوضاً عن التركيز على األرقام
  

   ...ماذا تعني
  ؟الجندرالحاجات المرتبطة ب...   
 وعليه فيالنساء والرجال اختالفاً في األدوار والمسؤوليات المنوطة ب الجندرتقسيم العمالة على أساس انعكس 

 الحاجات العملية والحاجات ، أال وهيالجندروقد تم رصد نوعين من الحاجات المرتبطة ب. حاجات كل منهم
  .االستراتيجية

   
وهي حاجات سهلة . سكن والصحةمالغذاء والوظيفة والالحاجات العملية هي حاجات يومية آنية ومادية مثل 

للحصول على فرص تمهيداً  والتدريب توفير الغذاء وملموسة مثل ماديةالتحديد يصار إلى تلبيتها بخطوات 
 لدى . بالحياة اليوميةبحكم ارتباطها مرئية نتائجها. ية وخدمات الرعاية الصحالوظائفكن واعمل وتوفير المس

ال يطرأ أي تغيير على و، يكون الرجل والمرأة مجرد متلقفين لإلمدادات والخدمات تلبية الحاجات العملية
  .هاات وعالقهاأدوار



  
أما الحاجات االستراتيجية فهي حاجات مجردة وطويلة األمد تتصل بمسائل محددة مثل الفوارق بين الجنسين 

تلّبي هذه الحاجات عن . والوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي المتعثّر للمرأة والعنف المرتكب بحقّها
تؤدي تلبية الحاجات  .تدريب النساء على القيادة الطويلة األمد والتمكين والجندرطريق برامج التوعية على 

لدى تلبية .  ليست مرئية بقدر النتائج المتأتية عن تلبية الحاجات العملية وعليه فهيطويلة األجل إلى نتائج اآلنية
 لتغيير العالقات غير المتكافئة بين بدور حيوي النساء والرجالالحاجات االستراتيجية، يضطلع كل من 

  .الجنسين
  

  !انتبه
  الجندرالحاجات المرتبطة ب

هي حاجات يومية آنية وقصيرة األمد يصار إلى تلبيتها بخطوات مادية وملموسة مثل توفير  :الحاجات العملية
  :تشمل الحاجات العملية األمور التالية. المياه

 .الرعاية الصحية 
 . توفير المسكن والخدمات األساسية 
 . توفير األغذية 

  
.  الطويلة األمد عن طريق برامج التوعية والتمكينى تلّبجلهي حاجات طويلة األ: راتيجيةالحاجات االست

  :تشمل الحاجات االستراتيجية األمور التالية
 . تقسيم العمالة حسب الجنسلغاءإ 
 .مكافحة التمييز بين الجنسين 
 .القضاء على العنف المنزلي 
  . تأمين النفاذ إلى االئتمانات وغيرها من الموارد 

   



  الثانيالفصل 
  المفاهيمياستشراف اإلطار 

  
دماج هذا اإل، ال بد للموظفين أن يعوا أهمية إدماج الجندر في التيار الرئيسيحرصاً على فعالية عملية : الهدف

المستخدم  إلى تزويد  هذا الفصليرمي .دماجاإلساتهم وأن يفهموا عموماً خلفية ومبادئ استراتيجية في مؤس
 إدماج الجندر في التيار الرئيسياألساسية لعملية منطق والمبادئ ال وتاريخالدقيقة حول لة وسهبمعلومات 

، الموظّفينجميع  هي بمتناول والمعلومات الواردة في هذا الفصل. كإستراتيجية لتحقيق المساواة بين الجنسين
    .في هذا المجالمبتدئين أم ذي خبرة  أكانوا

  
دماج الجندر في التيار إل عريفاًت الجزء األول قدمي. صل إلى ثالثة أجزاء رئيسيةينقسم هذا الف: تصميم الفصل

 ناقشدماج وياإل كمقاربة واستراتيجية في حين يعطي الجزء الثاني نبذةً تاريخية عن استراتيجية الرئيسي
ث فيركز على لجزء الثالأما ا.  لإلطارين المذكورينتقييم المقارنالوالتنمية والنساء  في التنمية والنساءإطاري 

  . لسياسات المنظّمات الناشطة في مجال التنميةإدماج الجندر في التيار الرئيسيأهم موجبات 
  
  ؟إدماج الجندر في التيار الرئيسي ما المقصود ب2-1

ن على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات الماضية من أجل االرتقاء بمستوى المساواة والعدالة بي
إدماج الجندر يشكّل . الجنسين، ال تزال النساء من حول العالم يعانين من نقص في التمثيل في مجاالت عديدة

 في كافة مراحل التخطيط وتطبيق السياسات والمشاريع الجندر أداةً قابلة لالستعمال لألخذ بفي التيار الرئيسي
اجات المرأة ومشاغلها ضمن الهياكل المنظماتية والمنظّمات المختلفة بحيث تدرج ح في المؤسساتوالبرامج 

  .الجندر المحايدة والمنحازة منها على مستوى ،القائمة
  

 وضع المشاكل فالمقاربة تستدعي. مقاربة واستراتيجية في آٍن معاً إدماج الجندر في التيار الرئيسييشكّل 
خطيط والتنفيذ واإلشراف على البرامج  في صلب القرارات السياسية وعمليات التالجندروالمسائل المرتبطة ب

في إطار  والهدف من ذلك ضمان أخذ أولويات المرأة وحاجاتها بعين االعتبار.ساتيةإضافةً إلى البنى المؤس 
     .عملية صنع القرار وتخصيص الموارد

  
  !معلومة
  

  استراتيجية        
  

  المساواة والعدالة بين الجنسين:             الهدف             إدماج الجندر في التيار الرئيسي           
           

  مقاربة      
  

 إلى إدراج مسألة المساواة بين عمل ترمي استراتيجية، أي طريقة إدماج الجندر في التيار الرئيسييشكّل 
  .الجنسين في جميع مراحل السياسات والبرامج والمشاريع

  
على ثقافتها وهيكليتها المؤسساتية وأنشطتها وسياساتها ، تضفي المنظّمات ي في التيار الرئيسالجندر هاإدماجب

   .تحقيقاً للعدالة والمساواة بين الجنسين الجندربعداً متصالً بومشاريعها وبرامجها كافةً 
  

ن في  المساواة بين الجنسيمسائل إدراج والغاية منه االندماجيالبعد يتخّذ هذا اإلدماج شكلين يتمثّل أولهما ب
في عدد وعليه، يتم إيراد حاجات النساء . التنمويجدول األعمال  إنّما من دون المساس بالنماذج التنموية القائمة

     . المختلفة والبرامجات أولويات القطاعىتعديالت علال دون إدخال  منوفير من البرامج والقطاعات ولكن
  



الذي يؤدي إلى تغيير التحويلي  الجندربإدماج يعرف ما  أو بوضع جدول األعمالأما الشكل الثاني فيتمثل 
صنع القرار والتنفيذ في مجال  في كافة مراحل وتلك عملية تشرك النساء. جداول األعمال التنموية القائمة

 االعتراف ليس بحاجات المرأة كفرد فحسب، بل دماجيستدعي هذا النوع من اإلخالفاً للبعد االندماجي، . التنمية
  .دول األعمال النسائي ككل في إطار النموذج التنمويأيضاً بج

  
  !انتبه

 السياسات والعمليات والمؤسسات التنموية بحيث ال هيكلةإعادة  إدماج الجندر في التيار الرئيسيالمقصود ب
  .حاجاتهن وأولوياتهنبعين اإلعتبار أخذ بل تفحسب تعود تقتصر على النساء 

  
  

  !إحاطة
  ساتية في األطر المؤسندرالج عملية إدماج أهداف

  
 ساتية األنشطة المؤسمن خالل المساواة بين الجنسينتدعيم  
 .تشاركية ومراعية للنوع االجتماعياستحداث ثقافة مؤسساتية وبنية إدارية  
 .في صفوف الموظّفين وتدعيم المساواة بين الجنسين التوازن بين الجنسين إرساء 
  .الجندرتوعية موظّفي وفروع المنظّمة على  

  
  

  !إحاطة
  ؟ة الرئيسيالخطة في كة المشارعنيتماذا 

  
 والفرص منتجاتإلى موارد المجتمع، بما فيه الللجميع  النفاذ المتساوي ةالرئيسيالخطة تعني المشاركة في "

فيه مربحة، التعليم، الصحة، التراالعتراف واالحترام، الوظيفة اآلمنة والك(والمكافآت ذات القيمة االجتماعية 
 رسمعملية قصد بها أيضاً المشاركة المتساوية في التأثير على ي و). على سبيل المثالواألمن الشخصي

  ." وفي توزيع الفرصالتوجيهات والخيارات التنموية
  

 Johanna، جوانا شالكويك والرجالالنساء تحقيق المساواة بين استراتيجية : ة الرئيسيالخطة :مقتطف من
Schalkwykوماس ، هيلين طHelen Thomas بث ورونيوك ،Beth Woroniuk ، الوآالة السويدية الدولية

   .1996 يوليو /، تموزSIDA للتعاون في مجال التنمية
  
   إدماج الجندر في التيار الرئيسينبذة تاريخية عن  2-2
ريع المرتكزة على ي أواخر الثمانينات عندما اتضح أن المشاكمقاربة ف إدماج الجندر في التيار الرئيسيهر ظ

استندت .  حصة منصفة من الموارد والفرص التنموية التي نفذّت إلى تاريخه عجزت عن إعطاء النساءالنساء
 إلى المنطق القائل بأن فعالية المشاريع التنموية  السبعيناتفيمعتمدة بشكل واسع مقاربة النساء في التنمية ال

 خاصة بالنساء ترمي  أنشطةلحظوتمثّل الحل في استحداث مشاريع ت. تأثّرت باستبعاد النساء من إطار التنمية
في كانت تلك المشاريع صغيرة الحجم  ولكن، .إلى استغالل طاقات النساء غير المستثمرة ألغراض التنمية

 لم تحدث تأثيراً على العمليات كما أنّها. النساء شريحة وجاء تأثيرها محدوداً بالنسبة إلى معظم األحيان
  .الجتماعية واالقتصادية اإلجمالية التي كانت سبب انعدام المساواة بين الجنسينا
  

 ومن السعي إلى تحقيق التنمية الفعالة الجندرإلى النساء تحول التركيز من  والتنمية، الجندرمع إطالق مقاربة 
إدماج الجندر في التيار ا أن وبد. الحرص على المساواة والعدالة بين الجنسينإلى تحقيق التنمية المستدامة مع 

 والتنمية إلدراج المسائل والمشاغل الجندر مقاربة واستراتيجية قابلة للحياة ضمن مقاربة وفّر يالرئيسي
  .إضافتها على المشاريع والبرامج المنفّذة ضمن الهياكل التنموية القائمة عوضاً عن االكتفاء بالجندرالمرتبطة ب

  



   النساء في التنمية2-2-1
أفادت فقد  .لنظرية والممارسة التنمويةابرزت مقاربة النساء في التنمية في السبعينات نتيجة غياب المرأة عن 

 أن البرامج والمشاريع التنموية تتجاهل مساهمة المرأة في الحياة نئٍذحيالتي صدرت نشورات المختلفة الم
 إشراك المرأة  مقاربة النساء في التنميةية منكانت الغا.  حاجاتهاض الطرف عناالجتماعية واالقتصادية وتغ

 اعتمدت مقاربة النساء في . ومن شأن هذا األمر زيادة فعالية البرامج والمشاريع التنمويةفي العمليات التنموية
  :التنمية االستراتيجيات التالية

 .تلبية حاجات النساء العملية 
 .ةسر شؤون األتعزيز قدرة النساء على إدارة 
 . النساء اإلنتاجيةرأدوااق نطتوسيع  
 .زيادة مدخول النساء 

  
  !إحاطة

   اإلنجازات-المرأة في التنمية
 .1974ألمم المتحدة في العام برعاية االعالمي األول المرأة ؤتمر مانعقد  
 ."العقد الخاص بالمرأة "1985 و1975 الممتدة بين العامين فترةالأعلنت األمم المتحدة  
  .1979 التمييز ضد المرأة في العام أشكاللى جميع  اتفاقية القضاء عوضعت 

  
  

  !إحاطة
   نقد-المرأة في التنمية

  
ن البرامج التنموية المنضوية تحت أ النقّاد حيث اعتبركثيرة  نتقاداتاتعرضت مقاربة النساء في التنمية إلى 

  : هذه المقاربة
 . االستراتيجيةمرأةعجزت عن تلبية حاجات ال 
 . عامل تغيير فعالتكونأن بدل  من التغيير ةجرد مستفيد ممرأةجعلت من ال 
 .النساء والرجالدام المساواة في العالقات بين عجزت عن معالجة انع 
 .تنظر إلى النساء كمجموعة متجانسة 
 .تغاضت عن دور المرأة الثالثي كأم وربة منزل وعاملة 
   . في العمليات التنمويةمرأة حاجات الكللم تدرج  

  
   والتنميةلجندرا 2-2-2

 فعل على قصور مقاربة النساء في التنمية في العقد الماضي ة والتنمية في الثمانينات كردالجندرظهرت مبادرة 
 والتنمية إلى الجندر ترمي مقاربة .النساء والرجالوذلك من أجل معالجة انعدام المساواة في العالقات بين 

سبباً النعدام المساواة في العالقات بين الجنسين، ما حال دون كانت إعادة تشكيل مالمح عالقات القوة التي 
  : والتنمية االستراتيجيات التاليةالجندراعتمدت مقاربة . تنمية عادلة للنساء والرجالالتوصل إلى 

  
 .تلبية الحاجات العملية والحاجات االستراتيجية 
 .التركيز على دور المرأة الثالثي 
 .الجندراستخدام أدوات تحليل  
 .إدماج الجندر في التيار الرئيسي 

  
   والتنميةالجندر مقارنة مقاربة النساء في التنمية ومقاربة 2-2-3

 إلى المنطق القائل بضرورة إشراك النساء في العملية التنموية من أجل زيادة استندت مقاربة النساء في التنمية
طرق إلى ت تولكنّها لمء في إطار البرامج المنفّذة لذا، شددت على دعم األنشطة الخاصة بالنسا. فعالية البرامج



 ضمنكما أن هذه المقاربة أدرجت مشاغل النساء وحاجاتهن . األسباب المنهجية النعدام المساواة بين الجنسين
 في الجندرعلى دمج المشاغل المتصلة ب والتنمية الجندرمقاربة في المقابل نصت  .كمالحقالعملية التنموية 

 من أجل معالجة إدماج الجندر في التيار الرئيسي عن طريق نشطة التنموية وعند المستويات كافةًجميع األ
  .البنيوي بين الجنسين في المجتمع انعدام المساواة

  
  !إحاطة

   والتنميةالجندرمواطن االختالف بين مقاربة النساء في التنمية ومقاربة 
  

   والتنميةالجندر  النساء في التنمية
  الجندرالحاجات االستراتيجية المرتبطة ب  ةالجندر العملية المرتبطة بالحاجات

  المرأة كعنصر فعال  المرأة كمجرد مستفيدة
 في عالقتهما النساء والرجال (الجندرالتركيز على   التركيز على المرأة

  )الواحد مع اآلخر
ماعي واقتصادي  اجتتحسين وضع المرأة كفاعل  تحسين الظروف المعيشية المباشرة للمرأة

   وسياسي
استهداف التنمية العادلة والمستدامة لكل من النساء   استهداف التنمية الفعالة

  والرجال
  

  !إحاطة
  واقعيل  مث- والتنميةالجندرمقارنة مقاربة النساء في التنمية ومقاربة 

  
الستثمار التجاري لتصبح قابلة  إلى إعادة تأهيل الغابة لجنوب الهندمنفّذ يرمي مشروع حرجي كبير "

مراحل مختلفة من حلقة ا المشروع ذه غطّيي. بأسباب الرزقمد المجتمعات المحلية ما من شأنه  ،المستدام
تلبية حاجات المرأة من أجل . نحصر بالرجلت وكلّها وظائف  والحصاد والتسويق الغرس مثلاإلنتاج والتسويق
إلى إعداد مشروع خاص بالنساء قد في مرحلة الحقة مية قد تعمد مقاربة النساء في التن ،في هذا المشروع

 والتنمية أكثر تكامالً حيث تنطلق من مراحل الجندر في المقابل، تكون مقاربة .يقوم مثالً على تحضير المربى
 دمج المرأة في العملية اإلنتاجية على قدم  فتحاول وتنظر في أدوار المرأة اإلنتاجيةالتخطيط األولى للمشروع

 تذليلها وتبحث بغية التي تعترض مشاركة المرأة كما أنّها قد تسعى إلى تحديد العوائق. المساواة مع الرجلمن 
 إحداث تغيير بنيوي  تحاولذه المقاربةه يمكن القول أن بالتالي، . الرجلرفضالتصدي إلى عن السبل الكفيلة ب

        ." النساء والرجالأكبر في ميزان القوة بين 
  

دراسة الجهود من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك : إدماج الجندر في التيار الرئيسي :المصدر
 Gender Mainstreaming: A Study ،الجندر إلضفاء الطابع المؤسساتي على مسائل الدولي ومنظّمة العمل الدولية

of Efforts by the UNDP, the World Bank and the ILO to Institutionalize Gender Issues ، شهرة رزافي وآارول
   .1995أغسطس /معهد األبحاث للتنمية االجتماعية التابع لألمم المتحدة، جينيف، آب، Carol Millerميلر 

  
   لسياسات المنظّمات الناشطة في مجال التنمية؟إدماج الجندر في التيار الرئيسي لما 2-3

 النساء والرجال يتمتع كل من  بحيثتحقيق المساواة بين الجنسينإلى  إدماج الجندر في التيار الرئيسييرمي 
فالنساء والرجال من .  والنفاذ والسلطة فيما يتعلق بالموارد وعملية صنع القراررؤيةبالمساواة على مستوى ال

ل تشكّ. انعدام المساواة في العالقات بين الجنسينحول العالم يعيشون ضمن هياكل اجتماعية ترتكز على 
 المنزلية واجبات أمام حركية المرأة الجسدية واالجتماعية وتحصر دورها بالاً عائقالجندراألدوار المرتبطة ب

  . ال تعد عمالً بكل ما للكلمة من معنىمضنية والتي بيولوجية واالجتماعية ال اإلنجابية الوظائفوبال
  

 والمسؤول األول عن اتخاذ عيل األسرة األساسي أن الرجل هو مالجندراألدوار المرتبطة بنص تفي المقابل، 
  .العليا الرجل هو من يتقلّد مراكز صنع القرار واإلدارة ، نرى أنّه على المستوى العالمي،بالتالي. القرارات



تميز  وبالتاليللنساء والرجال  الظروف المعيشية المختلفة ياًجندر المحايدةالسياسات والبرامج التنموية تتجاهل 
 من .بنفاذ أفضل إلى فرص التدريب واالئتمانات المقدمة في إطار السياسات التنموية الذين يحظون الرجال

تفتقر إلى ، غالباً ما من خدمات مماثلة عبر برامج تنموية موجهة إلى النساءالنساء متى استفادت وجهة أخرى، 
المشاريع الموجهة إلى النساء تتجاهل  بما أن المهارات الضرورية لالستفادة إلى أقصى حد من تلك الخدمات

 . بأدوار مختلفةالنساء والرجال المتأصلة في المجتمع والتي تنيط الجندرفي معظم األحيان البنى القائمة على 
  .النساء والرجالصنع القرار بين سلطة  مستوى علىوعليه، يسجل تفاوت 

  
إلدراج الحاجات والمشاغل المرتبطة خير وسيلة  إدماج الجندر في التيار الرئيسيفي هذا الصدد، يشكّل 

 عبرإضافتها التنموية منذ المراحل األولى عوضاً عن وتنفيذ البرامج   إعداد وتخطيطضمن عملية الجندرب
ذ باإلطار األوسع النعدام المساواة بين  ال تأخإنّماالمنافع والخدمات لهن المشاريع الخاصة بالنساء التي تقدم 

  . العملية التنمويةعلى امتداد بدأيتال ينفك ي الجنسين الذ
  

  !إحاطة
  الجندرما من مشروع تنموي حيادي من حيث 

  
وهذا .  وذلك باستهدافها الرجل أو المرأة أو كليهماياًجندرتكتسب جميع المشاريع، أياً كانت طبيعتها، بعداً "... 

 فجميع . األمر بمشروع خاص بالمرأة أو بالرجلسلباً على الجنس اآلخر سواء تعلّقدوماً ستنعكس  ايعني أنّه
بالعكسلى الرجل لقي بظلها عالمشاريع الخاصة بالنساء ست بالتالي، ما من مشروع يسعه االعتداد . والعكس

   ."الجندرمن حيث الحيادية ب
 

   
 Target Group, Gender and Visibility in Ibis في مشاريع إيبيسرؤية والالجندرالفئة المستهدفة، : المصدر
Projects آاترين هاس ،Catherine Hasse1992يوليو /، آوبنهغن، تموز، إيبيس.  

   
 بحيث ال يسلم ن انعدام المساواة في العالقات بين الجنسين مترسخ في النسيج االجتماعي في كل مكان تقريباًإ

السياسات والبرامج القائمة هي محايدة  بأن يتم التسليمفي معظم األحيان، .  القرارات التنمويةات/و صانعمنه
 عندوفي حاالت أخرى، قد تؤدي السياسات المحايدة إلى نتائج منحازة .  في حين تكون منحازةالجندرمن حيث 
إعادة صياغة سياساتهم على   التنمويينات/لفاعلينا إدماج الجندر في التيار الرئيسي اعديسوبالتالي، . التطبيق

.  ومع األخذ بالبنية األوسع للعالقات بين الجنسينحاجات والمشاغل الخاصة بالنساءوبرامجهم على ضوء ال
في حين تعد العالقات بين  بإدراج حاجات النساء ضمن السياسات التنموية الجندربعبارة أخرى، يسمح إدماج 

  .بين الجنسين عائق أمام تحقيق المساواةعلى أنّها الجنسين 
  

بصورة واسعة في الحياة العامة النساء  بإشراك الجندر في التيار الرئيسيإدماج يسمح من جهة أخرى، 
 كما أنّه .على حد سواء والمجتمع لى النساءعيعود بالمنافع من شأنه أن المساواة بين الجنسين ما بتعزيز و

واألهم من . إلحداث التغيير النساء والرجالكل من تعاون في إطارها يؤسس لتنمية إنسانية عادلة ومستدامة ي
 المساواة ستهدف يصياغة جدول أعماليسمح ب ما ذات الصلة يزيد من رؤية المسائل الجندرذلك هو أن إدماج 

       .بين الجنسين
  

  !إحاطة
 هاماً؟إدماج الجندر في التيار الرئيسيلما يعد   

  ...ألنّه
 . اقتصادية للتنميةأقّليضع األشخاص في صلب عملية صنع القرار في سبيل مقاربة أكثر إنسانية و ⇒
 .  عملية صنع قرار أكثر إحاطةً وإلى حكم أفضليفضي إلى  ⇒
 .يشرك النساء والرجال ويستغّل الموارد البشرية بكامل طاقاتها ⇒
 . في التيار الرئيسي للمجتمعالجندررؤية المسائل المرتبطة بيزيد من  ⇒
 .يأخذ بتنوع الحاجات والمشاغل بين النساء والرجال ⇒



  
 Gender ومنهجية وعرض الممارسات الفضلىالمفاهيمي  اإلطار: إدماج الجندر في التيار الرئيسي :المصدر

Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices ،مجلس أوروبا ،
  .1998مايو /ستراسبورغ، أيار

  
  !إحاطة

  وثائق األمم المتحدة  فيإدماج الجندر في التيار الرئيسي
 

المرأة العالمي مؤتمر  في الوثائق الدولية بعد انعقاد  للمرة األولىإدماج الجندر في التيار الرئيسيمفهوم برز 
  .1985في نيروبي في العام األمم المتحدة الثالث برعاية 

  
 المرأة مؤتمر  انعقاد أثناءإدماج الجندر في التيار الرئيسيصراحةً على استراتيجية صادقت منّصة العمل 
  .1995في بيجينغ في العام  األمم المتحدة العالمي الرابع برعاية

  
يتعين على الحكومات والجهات الفاعلة " أنّه اً مكررإدماج الجندر في التيار الرئيسيإلى إطار العمل  دعوي

 وقعبحيث يتم تحليل البرامج و في جميع السياسات الجندر سياسة فاعلة ومرئية إلدماج اعتماداألخرى 
   ). 292الفقرة." (القرارات على النساء والرجال قبل اتخاذها

  
 1997 في العام إدماج الجندر في التيار الرئيسيب المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدةعرف 

على النساء والرجال أياً  ، األنشطة المخطط لها، بما فيه التشريعات والسياسات والبرامجلوقعتقييم "على أنّه 
    ."كان مجال ومستوى تطبيقها

  
األخذ بمسألة المساواة بين " على أنّه إدماج الجندر في التيار الرئيسيببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عرف 

ساتية بحيث يساهم في الجنسين في كافة السياسات والبرامج واألنشطة اإلدارية والمالية واإلجراءات المؤس
  ."داث التغيير في المنظمةإح
  

 Gender ومنهجية وعرض الممارسات الفضلىالمفاهيمي اإلطار : إدماج الجندر في التيار الرئيسي: المصدر
Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices مشروع متابعة ،

  .2001عمان، /لتنمية المرأةلمتحدة ، صندوق األمم ا2مؤتمر بيجينغ، المرحلة 
 

   دماج الجندر في التيار الرئيسي المبادئ األساسية إل2-4
 يوه. التأثير والمشاركة في الجهود اإلنمائية    من  النساء   تمكين إدماج الجندر في التيار الرئيسي    تستهدف عملية   

 الهياكل الحالية ولكنّه يحـتّم تغييـر        فيالمسجلة  د النساء والرجال    اعدأضمان التساوي في    رمي فقط إلى    تال  
 غايةً بحد ذاتها إنّما وسيلة لتحقيق       يسو ل هبالتالي،  .  تروج للمساواة بين الجنسين    السياسات والمؤسسات بحيث  

  :األمور التالية يستدعي اإلدماج الفعلي للنوع االجتماعي في التيار الرئيسي .المساواة بين الجنسين
  

 ؛االعتراف بتلك األدوارومجال التنمية المستدامة  النساء في ا تضطلع بهلتياألدوار االتركيز على  
 

 بصورة متساوية وأن كليهمـا يتمتعـان بـسلطة          النساء والرجال التأكّد من أنّه يتم إيصال صوت        
 ؛متساوية لصنع القرارات المتعلقة بأوجه الحياة كافةً

  
 تستند إلى بيانات مجزأة حسب الجنس وإلـى         التأكّد من أن صياغة السياسات في مختلف القطاعات        

 ؛النساء والرجال المختلف لتلك القرارات على حياة للوقعإدراك 
  



 وبين الفئـات    النساء والرجال  المساواة في توفير الخدمات الحكومية وتخصيص الموارد بين          تأمين 
ثني والطبقة االجتماعية،   اإل/تمييز على أساس السن واالنتماء العرقي     ال من دون    االجتماعية المختلفة 

 الخ؛ 
  

 ؛ ننفسهأ بنواكتساب مهارات وخبرات جديدة وتعزيز ثقتهإحتياجاتهن من تحديد النساء تمكين  
  

  الجندرلغة التصريحات السياسية وغيرها من الوثائق مراعية ألبعاد التأكّد من أن. 
 

 Gender الجهـات المعنيـة األخـرى   دليل مرجعي للحكومـات و : الخدمة العامة في الجندرإدماج : المصدر
Mainstreaming in the Public Service: A Reference Manual for Governments and other Stakeholders ،  أمانـة

  .1999الكومنولث، 
  

  ة واحدة، بل يجب أن يشكّل خيطاً أحمـر              إدماج الجندر في التيار الرئيسي    إنق مريمتـد   ليس استراتيجية تطب
دماج الجنـدر فـي التيـار       كل الفترات الزمنية مهمة بالنسبة إل      .دون انقطاع من    السياسية العملية طولعلى  

تطبق .  التحضيرية األولى إنّما من دون أن تنحصر بتلك المرحلة          المراحل نبدأ م  إذ ال بد للعملية أن ت      الرئيسي
    ." عملية صنع السياسات على عدة مراحل أثناءإدماج الجندر في التيار الرئيسياستراتيجيات 

  
 Gender ومنهجية وعرض الممارسات الفـضلى المفاهيمي اإلطار : إدماج الجندر في التيار الرئيسي :المصدر

Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices   ،مجلـس أوروبـا ،
  .1998مايو /ستراسبورغ، أيار

    
تقـوم  .  عملية تغيير تدريجية ومستمرة تستدعي متابعة ومساهمة دائمة        ماج الجندر في التيار الرئيسي    إديشكّل  

 ات/مشاركة هدف اإلدماج بين جميع مـوظّفي       أي   الملكيةتعزيز   بشكل أساسي على     الجندراستراتيجية إدماج   
األدوات التـي تخـولهم     ما هي   رفة   مهماً ومع  الجندر فعليهم فهم لما يعد إدماج       .المنظّمة عند كافة المستويات   

 الجندرال بد أن يتمتع هؤالء بالمعارف التي تمكّنهم من إدماج  كما  . تطبيق استراتيجية اإلدماج في مجال عملهم     
خاصة ضمن المنظّمة تقضي مهمتها بضمان أخذ مسألة المساواة بين الجنسين           ينبغي إنشاء وحدة    و .في عملهم 

إضفاء الطـابع المؤسـساتي     شطة وسياسات وبرامج المنظمة المختلفة بحيث يتم        في عين االعتبار في سياق أن     
   .الجندرعلى بنى 

  
 المبـدأ  إدماج الجندر في التيار الرئيـسي   على امتداد عملية     بين الجنسين تحقيق المساواة   ال بد أن يشكّل هدف      

الـضرورية  ظيفية واتخاذ اإلجراءات    التوجيهي في البنية الداخلية للمنظّمة للوقوف على مسائل كالسياسات التو         
 من عملية تحقيق المساواة بين الجنـسين       بعداً أساسياً    المحاسبةشكّل  تو.  التحرش الجنسي في مكان العمل     منعل

إدمـاج   الذي يسألون عن أدائهم فـي مجـال          ات/ستلزم مراقبة مستمرة لعمل الموظّفين    تضمن المنظّمة حيث    
  .الجندر في التيار الرئيسي

  
 Situational Analysis, Gender  في قطاعات مختارة في أثيوبيـا الجندرتحليل الوضع، إدماج : صدرالم

Mainstreaming in Selected Sectors in Ethiopia    ستيتيوت ل تروبيكل إن  Royal Tropical، روي
Institute2002أبريل /، نيسان.  

  
  

  !إحاطة
   يسيدماج الجندر في التيار الرئالمبادئ األساسية إل

 .وضع آليات مساءلة مناسبة لمراقبة التقدم المحرز 
 النشاط بتشخيص االختالفات  التحديد األولي للمسائل والمشاكل في جميع مجاالتسمحيجب أن ي 

 .الجندروالفوارق المسجلة على مستوى 



 .ال يجب االفتراض أبداً بأن المسائل أو المشاكل محايدة من منظور المساواة بين الجنسين 
 .الجندرعلى أساس إجراء تحليل مستمر  
، بما دماج الجندر في التيار الرئيسيإلرادة السياسية الواضحة وتخصيص الموارد المناسبة إلتسمح ا 

 . على أرض الواقعفيه الموارد المالية والبشرية اإلضافية، عند االقتضاء، بترجمة المفهوم
المتساوية عند كافة هود لتعزيز مشاركة المرأة  بذل الجإدماج الجندر في التيار الرئيسييستلزم  

 .مستويات عملية صنع القرار
 سياسات وبرامج تستهدف النساء وإلى تشريعات  الحاجة إلىإدماج الجندر في التيار الرئيسيال يلغي  

 .الجندرمرتبطة بكما أنّه ال يستعيض عن الحاجة إلى وحدات أو نقاط ارتكاز وضعية؛ 
     

  htm.defin/about/2002newsite/gender/bureau/english/public/org.ilo.www://http :المصدر
  

  !انتبه
  ... هوإدماج الجندر في التيار الرئيسي إن أساس

  :جميع مراحلأن من              التأكّد                                      
 .جمع البيانات ومعالجتهاعملية  
 .البحث 
 .صنع القرار 
 كافـة صياغة وتطبيق ومراقبـة وتقيـيم        

 األنشطة
  

  .يالجندرالبعد تراعي                                                  ... 
   

  !إحاطة
  من الناحية العملية؟ إدماج الجندر في التيار الرئيسيماذا يعني 

  
 وضع أكثر إدماج الجندر في التيار الرئيسيتستدعي استراتيجية ، ) على سبيل المثالفي قطاع التعليم( "...

كما تتطلب بذل الجهود للتأكّد من أن . ة االبتدائيةحل عدد البنات المسجالت في المرلرفع من استراتيجية
 وأنّها تتمتّع بتحقيق المساواة في الفرص التربوية الكفيلة األنشطةمجهزة إلعداد وتنفيذ السلطات التربوية 

ة وبقاعدة بحث إلعداد السياسات والبرامج المناسبة، بما في ذلك القدرة على وضع كافيبالمهارات التحليلية ال
عكس وتروج التعليم وإعداد المناهج التي تفرص  إلى التفاوت في مجال النفاذالمبادرات التي من شأنها معالجة 

  ."أهداف المساواة بين الجنسين
 :Mainstreaming النساء والرجالاستراتيجية لتحقيق المساواة بين : إدماج الجندر في التيار الرئيسي :المصدر  

A Strategy for Achieving Equality between Women & Men، شالكويك . جJ. Schalkwykطوماس . ، هH. 
Thomasورونيوك . ، بB. Woroniuk الوآالة السويدية الدولية للتعاون في مجال التنمية ،SIDA ،19968. ، ص. 

   
  



  الثالثالفصل 
  تحديد االستراتيجيات واألدوات العملية

  
إدماج الجندر في التيار     و الجندر قضايالالمفاهيمي   باإلطار   األولين التعريف الفصليين  تمثل الهدف من     :الهدف
في سبيل  إجراءات ملموسة    التخاذ    المحلية الهيئات ات/موظّفيلإلى توفير الدعم    لفصل  ويرمي هذا ا  . الرئيسي
 أدوات وخطوط توجيهية وإشارات عملية حول       أدناهالمعلومات الواردة   توفّر  و .هن/ في منظّماتهم  الجندرإدماج  

 تقديمهدف هذا الفصل إلى وبالتالي، ي .إدماج الجندر في التيار الرئيسي عملية مراحل جميع   كيفية إطالق وتنفيذ  
   .طيلة مدة عملية اإلدماج  عند الحاجةمادة مرجعية يتم الرجوع إليها

  
إدماج الجندر فـي    يحدد الجزء األول عناصر استراتيجية      . خمسة أجزاء ينقسم هذا الفصل إلى     : تصميم الفصل 
كل عنصر على حـدة     ة  الحقالعة  األربء  تفسر األجزا و. في عالقتها مع بعضها البعض     ويصفها   التيار الرئيسي 

  . كل عنصرنفاذإل بتحديد مبادئه الرئيسية واألدوات الضرورية
  
  ؟إدماج الجندر في التيار الرئيسي ما هي عناصر استراتيجية 3-1

 في مشاريع وبرامج    الجندر إحداث تغيير مؤسساتي يرمي إلى دمج        إدماج الجندر في التيار الرئيسي    بالمقصود  
هي عملية شاملة وواسعة النطاق تستتبع تحوالً جذرياً فـي          وبالتالي، ف . المنظمةداخل أي    راروهياكل صنع الق  

  . فحسب في تخطيط وتنفيذ البرامجالجندرإدماج مسائل االكتفاء بالثقافة الداخلية للمنظّمة المعنية عوضاً عن 
  

  :عناصر أساسية، أال وهي ة على خمسدماج الجندر في التيار الرئيسي الفعالة إلستراتيجيةاالتقوم 
  

 .تبعاتها والجندرتحديد مسائل  
 . في السياسات والبرامجالجندرإدماج مسائل  
 .بناء القدرات 
 .تغيير الثقافة الداخلية 
 .المراقبة 

  
بين الجنسين في قطاع أو فئـة       القائمة ما    للعالقات   الراهن رصد الوضع    ا وتبعاته الجندرقضايا  يستدعي تحديد   

يـشكّل التـشخيص    و.  في الخطة الرئيسية   يإدماج جندر عملية  ألي  الخطوة األولى   كلةً بذلك   مش ،مستهدفة ما 
إدمـاج األبعـاد     عند هذه المرحلة، يـتم    .  في السياسات والبرامج   الجندرللنشاط القاضي بإدماج    قاعدة أساسية   

ي تتم فيه مراجعـة      وتنفيذ السياسات والمشاريع في الوقت الذ      صياغةمعرض   في   الجندروالحاجات المرتبطة ب  
  .إدماج الجندر في التيار الرئيسيوتنقيح السياسات والمشاريع القائمة على ضوء مبادئ 

  
دماج الجنـدر فـي      استراتيجية حقيقية إل   دعي تست بموازاة التغييرات في منحى ومحتوى السياسات والمشاريع،      

 تحقيـق المـساواة بـين     نجحت فـي  نظّمة التي   فوحدها الم .  تغييراً في الثقافة الداخلية للمنظّمة     التيار الرئيسي 
 ا النوع من   تحقيق هذ  يراد منها قادرة على ترجمة هذا اإلنجاز إلى أنشطة        التي توفّرها   الجنسين في بيئة العمل     

  .المساواة على مستوى المجتمع ككل
  

لجنـدر فـي التيـار      إدماج ا شرطاً أساسياً على امتداد عملية       ات/يشكّل بناء قدرات جميع الموظّفين    وبالتالي،  
عـة  من جهة أخـرى، تـشكّل متاب      . دائمة بما أن العملية بحد ذاتها تقوم على التعلّم وتتطلّب مساهمة            الرئيسي

مفيدة لمراجعة وتقيـيم فعاليـة      ةً   أدا ومراقبة جميع أنشطة المنظّمة عالوةً على التدريب في مجال بناء القدرات          
  .الضرورية لتذليلها لوقوف على العقبات واتخاذ اإلجراءات واإدماج الجندر في التيار الرئيسيعملية 

  
المكونات األساسية لعملية فعالة ترمي  مراحل أفقية بحد ذاتها ولكنّها   ال تشكّل العناصر الخمسة التي تم تحديدها      

اهم في  ست و يةلعملا تكتسب تلك العناصر كافةً أهمية قصوى بالنسبة إلى       و. إدماج الجندر في التيار الرئيسي    إلى  
  .ها وإنجاحهاإتمام



  
  !إحاطة

  ؟إدماج الجندر في التيار الرئيسيما هي العالقة التي تجمع عناصر استراتيجية 
  

   في السياسات والبرامجالجندرماج مسائل د وتبعاتها                         إالجندرتحديد مسائل 
  
  
  
  

  المتابعة والمراقبة        
  
  
  

  بناء القدرات                                            لية  تغيير الثقافة الداخ
 
   
   وتبعاتهاالجندر تحديد مسائل 3-2 

 بتشخيص الوضع الراهن للفوارق     دماج الجندر في التيار الرئيسي    تقضي الخطوة األولى من كل عملية فعالة إل       
 جمع البيانات والمعلومات حول المسألة قيد وهذا األمر يستدعي. بين الجنسين في قطاع ما أو في المجتمع ككل

  .األداة األساسية لمرحلة التقييم األولي الجندرالتحليل المرتبط بيشكّل . التداول
  
  يالجندر التحليل 3-2-1

 والتـأثير المختلـف     النـساء والرجـال   يواجهها كل من    المقصود بهذا التحليل دراسة الظروف المختلفة التي        
 هويـة علـى    الجندرالمرتبط ب  التحليل   طلعناي. تنموية عليهما نظرا الختالف أوضاعهما    للسياسات والبرامج ال  

أو كما يكشف لنا عن هويـة الخاسـرين          بنفاذ إلى الموارد وإلى مواقع صنع القرار         األشخاص الذين يتمتعون  
   .  من سياسة أو برنامج معينالرابحين المحتملين

  
وعي حول العالقات بين الجنسين والوضع االجتماعي واالقتـصادي          على بحث كمي ون    يالجندريقوم التحليل   

يشتمل البحث الكمي   .  والتأثير المختلف للسياسات والمشاريع التنموية على كل جنس        والسياسي للمرأة والرجل  
رات المجزأة حسب الجنس في حين يقـضي البحـث النـوعي بدراسـة              على جمع ومعالجة البيانات والمؤشّ    

تكّمل اإلحصاءات المجزأة حسب    . فية والتاريخية األوسع التي تؤثّر على العالقات بين الجنسين        التوجهات الثقا 
  .الجندرالوضع في بيئة أو قطاع معين فيما يتعلق ب إلفادة عن بعضهما البعض لنوعيالجنس والتحليل ال

  
ان، ال بد من تجزئـة البيانـات        بما أن النساء ال يشكّلن مجموعةً متجانسة، بل يعكسن التنوع الذي يميز السك            

خبرات النساء لهن   اإلثني والطبقة االجتماعية ومستوى العجز ليس فقط لنفهم أن          /حسب السن واالنتماء العرقي   
  . الخبرات والحاجات الحياتية للمرأةاختالفعن الرجل إنّما للوقوف أيضاً على مدى حياتية مختلفة 

  
. الجندرالبرامج والسياسات المحايدة من حيث       االعتراف بغياب    الجندربالمبدأ الرئيسي للتحليل المرتبط     يشكل  

 الجنـدر  الخطوات الواجب اتخاذها إلجراء تحليل مـرتبط ب      كمنباالستناد إلى هذه الفكرة التوجيهية الرئيسية، ت      
  :فيلصياغة السياسات 

 .الجنسالبيانات المجزأة حسب تحديد  
 .في المعرفةتحديد القيود والثغرات  
 .االفتراضات حول تأثير السياسات أو األبحاث على اإلنسان/األسئلةغة صيا 
 : األسئلة التاليةجابة علىاإل 

 ؟النساء والرجالما هو التأثير المحتمل أو الحالي للمشروع المقترح على  ⇒



 ؟النساء والرجالنفسه على التأثير لمنافع التي قد تنتج عن هذه السياسة لهل  ⇒
 .سياقية والقطاعية المتوفّرة الاليل إلى التحالرجوع 
 .المعنيالمتعلقة بمجال العمل  الجندرتحديد مسائل  
 .ةسياسالعملية تطوير العوامل المؤثّرة على تحديد  
 .وفي األقسام األخرى الذين قد يساعدونك في عملية التحليلفي قسمك تحديد األشخاص  

  
 النساء والرجـال   اإلحصاءات المتوفرة حول وضع       لمراجعة وتقييم  الجندريمكن اللجوء إلى التحليل المرتبط ب     

 مجزأة حسب الجنس وتحليل التكهنات والمعايير المتعلقة بجمع         للتحقّق مما إذا كانت البيانات التي تحتوي عليها       
  .هذه البيانات

  
  رات المراعية للنوع االجتماعي المؤشّ-يالجندر  التحليل3-2-2

 أو قياس والمؤشّر هو أداة استعالم     . رات المراعية للنوع االجتماعي   المؤشّاعتماد   الجندريحتم التحليل المرتبط ب   
ترتكز المؤشّرات على   . على هذا الوضع مع الوقت    وهو يقيس التغيرات التي تطرأ      أو رأي حول وضع معين      

  .أدلة نوعية أو كمية وتعد ضروريةً لقياس التغييرات االجتماعية
  

يقيس المؤشّـر   .  على مر الزمن   الجندرلرصد وقياس التغيرات المرتبطة ب    لجندر  لرات المراعية   تستخدم المؤشّ 
ـ    التي يعرب عنها األفـراد    اآلراءالكمي الكمية في حين يقيس المؤشّر النوعي         ال بـد  . ة حـول مـسألة معين

       .  أن تكون موثوقة وصحيحةالجندرللمؤشرات النوعية والكمية المرتبطة ب
  

مثل ر موثوقاً متى أدت االستعماالت المخلفة لألداة نفسها         يعد المؤشّ . المؤشّرتماسك  دقّة و تشير الموثوقية إلى    
ر فتقضي بأن تكون المعلومـات      أما صحة المؤشّ   . أو إلى نتائج مماثلة    عينهانتيجة  الالمقابلة أو االستطالع إلى     

  :لبحثال بد لحة المؤشّر، صمن أجل اختبار . ر قريبة من الواقع الذي يتم قياسهالمؤشّهذا قدمها يالتي 
 أن يقوم على اعتبارات منطقية؛ 
  ظل ظروف مختلفة؛ أن المؤشّر يعكس نتائج مماثلة فيتأكّد منأن ي 
 .رات عينهاي إلى المؤشّ أن أدوات االستطالع المختلفة تؤدتأكّد منأن ي 

  
على سـبيل   .  حيوية نظراً لتكاملها    أهميةً الجندررات الكمية والنوعية في إطار التحليل المرتبط ب       تكتسب المؤشّ 

 . لقياس مستوى التمثيل السياسي للمرأة، يتم اعتماد مؤشّر كمي يتمثل بعدد النساء األعضاء في البرلمان      المثال،
وإذا  .يسمح هذا القياس لواضعي األبحاث والسياسات بمتابعة التغيير في أعداد النساء النواب على مر الوقـت               

يعجز أحياناً عن إعطاء صورة كاملة عن المستويات الحقيقية لتمثيل          يدة لإلحصاء، إال أنّه      أداة مف  المؤشّرشكّل  
رات النوعية التي تركّز على نظرة النساء النواب لدورهن في البرلمـان وعلـى            إن المؤشّ  .المرأة في المجتمع  

 ذات الصلة  والتشريعات   برلمانات التي تثار فيها مسائل المساواة بين الجنسين في ال          أخرى مثل عدد المر    أمور
سمح بفهم درجات ومستويات وأوجـه       ت التي يتم اعتمادها وإنفاذها والتأثير المحتمل للكلمات التي تلقيها النساء         

  . كبرىدقة وشموليةالتمثيل السياسي للمرأة ب
    

  !إحاطة
  لبحث التشاركيامفتاح هي رات النوعية المراعية للنوع االجتماعي المؤشّ

  
 إعداد المؤشرات المراعية للنوع االجتماعي بصورة تشاركية إدماج مؤشّرات التنمية التي يضعها يتطلب"

رات النوعية دوراً بارزاً في فهم نظرة األطراف بالتالي، قد يؤدي استعمال المؤشّ...  أنفسهماألشخاص
   ." وفي تعزيز المشاركة،ءالمسائل المرتبطة بالنساإلى  المعنية، السيما

    
 وكالة التنمية ،A Guide to Gender-sensitive Indicators رات المراعية للنوع االجتماعيدليل المؤشّ :صدرالم

 - المشروع اإلقليمي للوصل والمعلومات حول قضايا المرأة والمجتمع والتنمية مكتبة  (1996الكندية، 
    .)المشرق والمغرب



  
ي وقياس التغيير الذي تم تحقيقه عن طريق مشروع دف تقفّبهللجندر رات المراعية في معرض استعمال المؤشّ
وهنالك أنواع مختلفة من . تشمل مراحل مختلفة من حلقة المشروعرات مختلفة ما، ال بد من وضع مؤشّ

   :المؤشرات نذكر منها
  

رات تأثير العوامل الخارجية التي تساهم في إنجاح أو تقيس هذه المؤشّ :دعمال/طراخمرات المؤشّ 
ل المشروع مثل العوامل االجتماعية االقتصادية والعوامل االجتماعية الثقافية والعوامل البيئية إفشا

 .والقانونية والسياسية
تحدد هذه المؤشّرات وتقيم الموارد المتوفرة للمشروع على غرار التمويل  :رات المدخالتمؤشّ 

 . والموارد البشرية وغير البشرية والبنية التحتية
 .أداةً للمراقبةبالتالي تشكّل فتقيس هذه المؤشّرات مدى تنفيذ المشروع  : المعالجةمؤشّرات  
   .الناتجة عن المشروع تقيس هذه المؤشّرات التأثير المباشر للمنتجات والخدمات :مؤشّرات المخرجات 
 . مشروع وعن الوقع اإلجمالي للجل تكشف هذه المؤشّرات عن التأثيرات الطويلة األ:مؤشّرات العوائد 

  
 وكالة التنمية الكندية، ،A Guide to Gender-sensitive Indicatorsلجندر رات المراعية لدليل المؤشّ :: المصدر
1996.  

  
  !إحاطة

  معايير انتقاء المؤشّرات
  . أمكن ذلككلّمايجب وضع المؤشّرات بصورة تشاركية بحيث يتم إشراك الجهات المعنية كافةً  .1
 .   سهلة الفهمأن تكون  وة/ حاجات المستخدمعت م المؤشّرانسجميجب أن ت .2
 .يجب أن تكون جميع المؤشّرات مجزأة حسب الجنس .3
 . استعمال المؤشّرات النوعية والكميةجبي .4
 .يجب أن تكون المؤشّرات سهلة االستعمال والفهم .5
 .يجب تحديد المؤشّرات بوضوح .6
 . مؤشّرات لكل نوع6 لغاية ال بد من اختيار عدد محدود من المؤشّرات حيث يمكن اختيار .7
 .على المؤشّرات أن تكون سليمة من الناحية الفنية .8
 .  الوقتعلى مرعلى المؤشّرات أن تقيس التوجهات  .9

  .ال بد من التركيز على مؤشّرات العوائد .10
    

 وكالة التنمية الكندية، ،A Guide to Gender-sensitive Indicatorsللجندر دليل المؤشّرات المراعية  :المصدر
1996 .   

  
  !إحاطة

  الجندرتحليل مبادرة تنموية باالستناد إلى 
  

  الجنسين/العالقات بين الفئات االجتماعية
  

  ةتقسيم الموارد والمسؤوليات ضمن األسر
  

  المجتمعات           األسواق                 الدول
  
  
  الجندرة المرتبطة باتيجيسترالحاجات العملية والحاجات اال



  
  :طرح األسئلة التالية

 ؟ماذامن يقوم ب 
 من يحظى بماذا؟ 
 من الرابح؟ من الخاسر؟ 
  أي رجال؟ أي نساء؟ 

  
دراسة الجهود من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك : إدماج الجندر في التيار الرئيسي :المصدر

 Gender Mainstreaming: A Study، الجندر المؤسساتي على مسائل الدولي ومنظّمة العمل الدولية إلضفاء الطابع
of Efforts by the UNDP, the World Bank and the ILO to Institutionalize Gender Issues ، شهرة رزافي وكارول

    . 1995أغسطس /، معهد األبحاث للتنمية االجتماعية التابع لألمم المتحدة، جينيف، آبCarol Millerميلر 

  
  ؟الجندرلما الحاجة إلى التحليل المرتبط ب 3-2-3

واألسـباب االجتماعيـة     بين الجنـسين  األساسية  انعدام المساواة    برصد حاالت    الجندرالمرتبط ب يسمح التحليل   
. الكامنة وراءها إلى جانب الفرص والتهديدات التي قد تطرحها بالنسبة إلى عملية تعزيز المساواة بين الجنسين               

يوفّر التحليـل   .  بصورة فعالة في التيار الرئيسي للعملية التنموية       الجندر أساسية إلدماج     أداةً شكّلفهو ي تالي،  بال
 والتي تعد ضروريةً من أجـل إعـداد          البيانات حول الديناميكية الحالية للعالقات بين الجنسين       الجندرالمرتبط ب 

التحليل يسمح باالرتقاء بمستوى السياسات والبرامج لتلبية        كما أن هذا     .جدول األعمال وتحديد مجاالت السياسة    
  .حاجات النساء والرجال المختلفة

   
  !انتبه

المشكلة مروراً بتحديد  أن يرشد العملية التنموية بكاملها بدء من البحث الجندرالتحليل المرتبط بعلى 
  .والتخطيط والتنفيذ وصوالً إلى المراقبة والتقييم

   
يعامل كال الجنـسين   الخاصة أو   المرأة  ، سيتم تجاهل أوضاع     الجندرحسب   المجزأة   نات القاعدية في غياب البيا  
عدم توفّر التفاصيل حول قدرات النساء والرجال وعالقاتهم ونفـاذهم إلـى المـوارد               في حال    .معاملة الرجل 

  اإلنمائية التي أطلقـت حـديثاً       البرامج تسبب، قد ت  الجندروقدرتهم على التحكّم بها من خالل التحليل المرتبط ب        
البيانات المجـزأة حـسب     كما تفيد   . االستفادة من فرص التنمية   ما يتعلّق ب  تعميق الفجوة بين النساء والرجال في     ب

ـ األخرى  والتي ال يتم االعتراف بها في البيانات  في قطاع معينالفرديةالنساء الجنس عن مساهمات   ؤدي ما ي
  .النساءس بحق  المماراإلجحافإلى تأصيل 

  
  !انتبه

طرح األسئلة حول خبرات النساء والرجال الحياتية في كافة على  الجندر التحليل النوعي المرتبط بيقوم"
يكمل هذا التحليل .  إلى الوضع الراهنفضتاألسباب التي أميادين الحياة السياسية والعامة والخاصة وحول 

  ."خدام المعلومات اإلحصائيةما على التحليل الكمي باستنوعاً ويعول 
  

 Gender دليل مرجعي للحكومـات والجهـات المعنيـة األخـرى    :  في الخدمة العامةالجندرإدماج : المصدر
Mainstreaming in the Public Service: A Reference Manual for Governments and other Stakeholders  أمانـة ،

  .1999الكومنولث، 
  

  !إحاطة
 كلّما تم إطالق الجندر التحليل المرتبط بإعادةعالقات بين الجنسين تتغير مع الوقت، ال بد من بما أن ال

  .سياسة أو برنامج جديد
   
  



  
  !إحاطة

  ؟ مثال من قطاع التعليميالجندرلما الحاجة إلى التحليل 
  

 عندذلك و في معظم البلدان عن وجود فجوة بين الجنسين يالجندرفيما يتعلّق بالتعليم االبتدائي، يفيد التحليل 
  .مستويات تسجيل البنات والصبيان في المدرسة وبقائهم فيها

  
 ي أولئكيعانفي حين في غالبية البلدان التي تعاني من هكذا فجوة، تتأثّر البنات بهذا الوضع أكثر من الصبيان 

 إمضاء أكثر مندسة من عمرها فتاة في السا وقّعال تتفي الهند مثالً، . منه أكثر من البنات في بلدان أخرى
 والبنات في المناطق الريفية هن .ست سنوات في المدرسة، أي ثالث سنوات أقّل من صبي من نفس العمر

مثالً في جاميكا أما  .الصبي من علىثالث مرات أالمدرسة هي من التسرب  في ن أن حظوظهأقّل حظاً حيث
 لزيادة زجون في الحياة المهنيةيسحبون من المدرسة ويباً ما  هم أكثر عرضةً للتسرب حيث غالإن الصبيانف

    . لدى البناتهمنكثر ارتفاعاً أ معدل التسرب في صفوف الصبيان ما يجعلدخل األسرة 
  

التحليل إلى  الحكومات بكثرة لجأ، تفي جهودها الرامية إلى إرساء التوازن في تلبية حاجات البنات والصبيان
لتقصي جذور الفجوة ودراسة اإلجراءات الواجب اعتمادها للتقليص من االختالالت في  الجندرالمرتبط ب

   .النظام التربوي
  

  .موقع وكالة التنمية الكندية على شبكة اإلنترنت: المصدر
  
   في السياسات والبرامجالجندر إدماج مسائل 3-3
  الجندر صنع السياسات مع مراعاة مسائل 3-3-1

إدماج الجندر في التيار  في السياسات والبرامج العنصر األساسي من عملية لجندرايشكّل إدماج مسائل 
إعداد وتطبيق السياسات ، أي الجندر وهو يستدعي صنع السياسيات وتنفيذ البرامج مع مراعاة. الرئيسي

 عملية نادإسال بد من .  باألدوار والموارد والحاجات والمصالح المختلفة للمرأة والرجلأخذتوالبرامج التي 
    .مبادرة تنموية جديدةأي  قبل إطالق الجندرتحليل مرتبط بإلى صنع السياسات المراعية للنوع االجتماعي 

  
 تسمح .مجال السياسة المالئم في السياسات والبرامج باختيار الجندرإدماج من عملية تقضي الخطوة األولى 

 البدء بالمجاالت التي تعد أساسية لتحقيق  األسهل، ولكن قد يكون منالجندرمعظم مجاالت السياسة بإدماج 
 في ما يلي قائمة مراجعة تورد األسئلة .المساواة بين الجنسين على غرار التعليم وسوق العمل واألسرة، الخ

  .الختيار مجال مناسب للسياسةالواجب طرحها 
  

  :ِك/ على نفسك األسئلة التالية عند القيام بخياركي/اطرح
  

 السياسة التي تحتوي على أبرز االختناقات بالنسبة إلى المساواة في العالقات بين ما هي مجاالت ⇒
 الجنسين؟

 ما هي مجاالت السياسة التي تعد مهمة لتحقيق المساواة بين الجنسين؟ ⇒
  على المدى الطويل؟إدماج الجندر في التيار الرئيسيما هي مجاالت السياسة التي تسمح ب ⇒
 : من حيثدماج الجندر في التيار الرئيسيمؤاتية إلما هي مستويات السياسة ال ⇒

   
 مسائل السياسة المعالجة عند المستويات المختلفة؛ 
 ؛ات/ المحتملينات/ من الفاعلينهن/ وغيرهمالجندر في مجال ات/توفّر الخبراء 
 .مدى مالءمة التقنيات واألدوات 

  



  !إحاطة
  : أن تذكر بصراحة الرئيسيإدماج الجندر في التياربهدف المصاغة لسياسات لال بد 

 .أهداف المشروع 
 المدخالت،/األنشطة/االستراتيجيات 
 تخصيص الموازنة، 

  .عالوةً على تحليل المخاطر... 
  

 ،Guidance Note on Gender Mainstreaming إدماج الجندر في التيار الرئيسيمذكّرة إرشادية حول : المصدر
   .1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

   
 الجهات المسؤولةتحديد  ات/ السياسيينات/، يتعين على المخطّطينمحددةعقب اختيار مجال سياسة 

  :البحث في النقاط التالية يستدعي هذا األمر . في معرض تنفيذ سياسة أو برنامج ماا بهمنوطةوالمسؤوليات ال
  

 ؟مل المترتب على ذلكهو حجم العما هي المهام الواجب إيالجها إلى الفاعلين المختلفين وما  ⇒
  التي ينبغي توفيرها إلى الفاعلين؟ ما هي الموارد التي يمكن إعادة تخصيصها؟األدواتما هي  ⇒
 ما هي المسؤوليات التي سيناطون بها؟ ⇒

  
 أو ة/ ولكنّه ال بد من تعيين موظّف. من مسؤولية الموظّفين كافةًالجندريعد إدماج من الناحية المبدئية، 

والهدف من ذلك هو إرساء بنية تحتية . لتسهيل عملية اإلدماج) الجندرقاط االرتكاز المتّصلة بن (تين/موظّفين
جميع أنشطة المنظمة وسياساتها وبرامجها بمسائل المساواة بين الجنسينتكفل أخذ  ساتية للنوع االجتماعيمؤس. 
  :التاليةالمسؤوليات الرئيسية ب الجندرنقاط االرتكاز المرتبطة ب نهضت
  

 .إدماج الجندر في التيار الرئيسيتنسيق األنشطة في مجال  
 .تسهيل األنشطة التي يقوم بها اآلخرون 
 .جمع المعلومات ونشرها 
 .وفير الحوافزت 
 . في مسؤولياتهمالجندر إلى إدماج األشخاص في سعيهمتأمين التواصل بين  

  
، Guidance Note on Gender Mainstreaming إدماج الجندر في التيار الرئيسيمذكّرة إرشادية حول : المصدر

  .1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
  

  !إحاطة
  الجندرالشروط الضرورية لحسن سير العمل ضمن نقاط االرتكاز المتصلة ب

  
ملقاة على  ساتية مسؤولية مؤسبمثابة إدماج الجندر في التيار الرئيسي المسؤولية اإلجمالية عن اعتبار 

 .فل موظّعاتق ك
 . وواضحفعليإبداء المدراء الرفيعي المستوى في المنظّمة عن دعم  
 في التيار الرئيسي الجندر العليا للشكل الذي ستتخذه المنظّمة متى أدمج رؤيا واضحة من اإلدارة 

 .بصورة كاملة
 التدريب وبناء القدرات المستمر. 

  
، Guidance Note on Gender Mainstreaming يإدماج الجندر في التيار الرئيسمذكّرة إرشادية حول : المصدر

  . 1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
   



إدمـاج  فـي    كما أنّه من األهمية بمكان تحديد الجهات الفاعلة غير الموظّفين التي من شأنها االضطالع بدور              
ـ           . الجندر في التيار الرئيسي    ال الـسياسة والبـاحثين     وال بد من النظر في أدوار الفاعلين المختلفين مثـل رج

في  الجندروالمنظمات غير الحكومية ومجموعات المصالح والضغط ووسائل اإلعالم والمسؤولين عن دراسات 
 كما وفي إمكانات    إدماج الجندر في التيار الرئيسي    مرحلة التعليم العالي فيما يتعلق بإطالق وتنفيذ ودعم مسائل          

   .إقامة الشبكات والشراكات
  

  !انتبه
 في هرم المنظّمةجميع الموظفين، أياً كان مستواهم هو مسؤولية إدماج الجندر في التيار الرئيسيإن .    
  

. إدماج الجندر في التيار الرئيسي  الواجب استعمالها من أجلوالتقنيات األدوات تحديد في تكمن الخطوة الثالثة
  :عند هذه المرحلة، ال بد من اإلجابة على األسئلة التالية

  
  هي األدوات والتقنيات المتوفّرة؟ما ⇒
 :ما هي التقنيات واألدوات األكثر مالءمةً بالنسبة إلى ⇒

 األدوات؟والسياسة المعنية والخبرة أو الحاجة إلى بعض التقنيات مجاالت ومستويات  
 مسائل لمسالفاعلين المعنيين والقصور التي يعانون منها مثل االفتقار إلى المعرفة الضرورية لت 

  وتحليلها أو إلى الخبرات الالزمة للتعاطي مع هذه المسائل؟درالجن
  

 التقنيات لوضع تقنيات وأدوات جديدة أو تكييفما هي الخبرات والوسائل المتوفرة أو الضرورية  ⇒
 واألدوات المتوفرة؟

  
  .دماج الجندر في التيار الرئيسيفي ما يلي بعض األدوات والتقنيات التي يمكن استعمالها إل

  
 :دماج الجندر في التيار الرئيسيتقنيات واألدوات التحليلية إلال .1

 .األخرى المرجعيةالجنس والمتغيرات المقسمة على أساس اإلحصاءات  
 .عاتاالستطالعات والتوقّ 
 .الجندرتحليل التكاليف والعائدات من منظور  
 .ثابحاأل 
 .قوائم المراجعة والخطوط التوجيهية والصالحيات 
 .الجندرر على مناهج تقييم األث 
 .المراقبة 

   
 :دماج الجندر في التيار الرئيسيالتقنيات واألدوات التربوية إل .2

 .التوعية والتدريب 
 .المتابعة 
 .الخبرة الجوالة 
 .الكتب 
 .الكتّيبات والكراسات 
  .المواد التربوية المعدة لالستعمال في المدارس 

 
 :جندر في التيار الرئيسيدماج الالتقنيات واألدوات االستشارية والتشاركية إل .3

 .أو التوجيه ومجموعات التفكيرفرق العمل  
 .الهياكل التنظيميةالفهارس وقواعد البيانات و 
 .مشاركة الجنسين في عملية صنع القرار 



 .المؤتمرات والندوات 
 .الجلسات 

  
 Gender ضلى ومنهجية وعرض الممارسات الفالمفاهيمياإلطار : إدماج الجندر في التيار الرئيسي :المصدر

Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices ،مجلس أوروبا ،
  .1998مايو /ستراسبورغ، أيار

  
  !إحاطة

  دماج الجندر في التيار الرئيسيإعداد خطّة إل
  

  :سيدماج الجندر في التيار الرئيفي ما يلي الخطوات األساسية إلعداد خطّة إل
 .إدماج الجندر في التيار الرئيسياختيار مجال للسياسة من أجل  
 .وصف األهداف 
 .تحديد األدوات والتقنيات 
 . ا والمسؤوليات المنوطة بهة المسؤولالجهاتتحديد  
 .تحديد األدوار التي قد يضطلع بها الفاعلون اآلخرون 
 .لحظ النتائج المتوقّعة 
 .وضع نظام مراقبة 

  
 Gender اإلطار التصوري ومنهجية وعرض الممارسات الفضلى:  في التيار الرئيسيإدماج الجندر :من

Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good Practices ،مجلس أوروبا ،
  .1998مايو /ستراسبورغ، أيار

  
  الجندر إلى على اساس تقييم السياسات 3-2-2

آلثار ال  تنفيذ السياسات والبرامج وهو يحلّتسبق ةأساسيخطوةً  الجندراسات المستند إلى  تقييم السييشكّل
 بتقييم الجندريسمح تقييم السياسة المستند إلى بعبارة أخرى، . الجندرالمتوقّعة القتراح السياسة من منظور 

  .النساء والرجالاقتراح سياسة معين من حيث الوقع المختلف الذي يخلّفه على 
  

 على اقتراحات السياسة فحسب بل يمكن االستعانة به لمراجعة الجندرال يطبق تقييم السياسات المستند إلى 
  .الجندرالمشاريع والبرامج القائمة للتأكّد من أنّها تراعي 

  
  : نذكرالجندرمن بين األسئلة التي يمكن طرحها في معرض تقييم اقتراح سياسة باالستناد إلى 

  حول هذه السياسة وعند أي مستويات؟هن/رجال تمت استشارتهمالاء ونسال من منكم و 
 ؟ هذه السياسة في تنفيذن/رجال شاركواالنساء ومن من الكم و 
 نسبة؟ من هذه السياسة وبأي سيستفدن/رجال سيستفيدونالنساء وال من منكم و 
 يير التالية؟ النساء والرجال بالسياسة المقترحة باالستناد إلى المعا كل منتأثّريكيف  

 .حجم العمل واستثمار الوقت →
 .النفاذ إلى المداخيل والموارد والتحكّم بها →
 .صنع القرارات →
 .االجتماعيالتأثير  →

 ؟النساء والرجال سلباً على السياسة تنعكس هذههل  
 كيف يجب تغيير هذه السياسة بحيث يتم تصحيح االختالالت؟ 
 ؟النساء والرجالين كيف تساهم هذه السياسة في تحقيق المساواة ب 
 كيف يمكن تخطّيها؟ما هي العقبات التي قد تعيق مشاركة المرأة العادلة في هذه السياسة؟  



  
 Gender دليل مرجعي للحكومـات والجهـات المعنيـة األخـرى    :  في الخدمة العامةالجندرإدماج : المصدر

Mainstreaming in the Public Service: A Reference Manual for Governments and other Stakeholders  أمانـة ،
  .1999الكومنولث، 

  
  :ال بد من تصنيفها ضمن الفئات التاليةعند تحليل السياسات، 

  
إال أن جميـع  . الجنـدر رتبط بيذكر يليس لهذه السياسات بعد : الجنـدر السياسات المحايدة من حيث      

بالتالي، فإن السياسات المحايدة من حيث      . لالسياسات تقريباً تؤثّر بصورة مختلفة على النساء والرجا       
 تصبح عمليـاً عديمـة البـصر        ا مستهدفة م   فئة وأ في قطاع    الجندر والتي ال تعترف بمكانة      الجندر

 . حيث تسعى إلى تلبية حاجات الرجال في السياق الذي تطبق فيهالجندرومنحازة على مستوى 
  

 ضرورة وب النساء والرجال ت باختالف الحاجات بين     تعترف هذه السياسا   :الجندرالسياسات الخاصة ب   
ـ        . كّل حسب خصائصها   يهاالتطرق إل   للمـوارد والـسلطة     راهنإال أن هذه السياسات تغفل التوزيع ال

 .العالقات بين الجنسينتتجاهل و
  

ترمي هذه السياسات إلـى إحـداث        :التحويلية/المعيدة للتوزيع /السياسات المراعية للنوع االجتماعي    
ييرات بنيوية في نظام العالقات بين الجنسين وذلك عند مستوى توزيع الموارد والـسلطة واألدوار               تغ

 .النساء والرجالبين 
  

  !إحاطة
  قائمة مراجعة باألسئلة الواجب طرحها لتحليل عمليات السياسة

  
  بصنع القرار؟ة/من المعني 
 ؟ات/من هم المستفيدون 
  القرار؟ة/تي يتمتّع بها صانعما هي الموارد والصالحيات والسلطات ال 
   القرار؟ة/والمنهجيات والمهارات التي يستعين بها صانع واألدوات ما هي اإلجراءات 

  
 عند الجندرالخطوط التوجيهية إلدماج : التدريب على إعداد سياسات مراعية للنوع االجتماعي :المصدر

، Nazneen Kanji، نازنين آنجي Training for Mainstreaming Gender at the Policy Level مستوى السياسات
  .1997لمساعدة اإلنمائية الرسمية، ا
  

  !إحاطة
  قائمة مراجعة الستعراض المستندات الخاصة ببرنامج ما

  :الغاية واألهداف
 هل تم لحظ التوازن بين الجنسين؟ 
 معالجتها؟، كيف يتم تحديدها و"استدامة"أو " تمكين" مثل اًفي حال تضمنت العوائد ألفاظ 

  
 :التخطيط
 ؟الجندرالتحليل المرتبط بتم لحظ هل  
 ما هي األنشطة الواجب ممارستها؟ 
من يصنع ماذا؟ هل تتم استشارة الفئات المناسبة للحصول على المعلومات؟ هل يؤخذ بأدوار المرأة  

 المتعددة؟
 يتم تثمين عملها ، كيفعينه في العمل الساعات عدد تنفقإذا كانت المرأة تؤتي العمل نفسه أو  



 ووقتها مقارنةً مع وقت الرجل وعمله؟
 مسؤوليات المرأة اإلنجابية؟ لإلفساح بالمجال أمامما هي الترتيبات التي تم اتخاذها  
 من يحظى بنفاذ إلى الخدمات والموارد والمنافع الناتجة عن التدخّل؟ 
 من يتخذ القرارات بشأن النفاذ؟ كيف يعزز التدخّل النفاذ؟ 
ل على إطالق المبادرات المستدامة المتصلة بكافة أوجه حياتهم ا والرجنساءيعزز التدخّل قدرة الكيف  

 وتغيير مالمح عملية صنع القرار السائدة؟
 معرفتهم وقدرتهم على التفاوض بشأن حقوقهم؟يعزز التدخّل كيف  
 د تدخّل المنظّمة؟قدرة النساء والرجال على ضمان استدامة النتائج ما بعيعزز التدخّل كيف  
 ما هي الفرص والحواجز فيما يتعلّق بتغيير العملية الحالية؟ كيف يتم إدماجها في التخطيط؟ 
 ؟الجندركيف تعالج الحاجات العملية والحاجات االستراتيجية المتصلة ب 

 
 :التقييم

المرتبطة /ةرات التي تأخذ األدوار االجتماعيجراءات التي سيتم اتخاذها لتحديد المؤشّما هي اإل 
 ؟ بعين االعتبارالجندرب
 كيف سيتم قياس التأثير؟ 

  
، Gender Relations Analysis: A Guide for Trainers دليل المدربين: الجندرتحليل العالقات المرتبطة ب :المصدر

 Save the، مؤّسسة Lyn A. Messnerمسنار . ، لين أItziar Lozano، إتزيار لوزانو  Rani Parker راني بارآر
Children ،1995، الواليات المتحدة األميرآية.  

  
   بناء القدرات3.4

ت التدريب على قضايا الجندر ضمن أطر ورشات عمل تتناول عدة مواضيع تتراوح ما تتضمن آلية بناء القدرا
بقضايا ويتمثل الهدف برفع الوعي والمعرفة      . بين الوعي األساسي لمفهوم الجندر إلى آليات التخطيط الجندري        

. في مؤسسة مـا   ات  /الموظفينالجندر، والتزويد بقدرات تساهم في دمج مفهوم الجندر في إطار أعمال فريق             
  :وتتضمن مواضيع التدريب المحاور التالية

  مفهوم النوع اإلجتماعي -
 الحركة النسوية بين النظرية والتطبيق -
 )يسيإدماج الجندر في التيار الرئ(أدوات وآليات دمج مفهوم الجندر  -
 التخطيط الجندري -
 التحليل الجندري -

 
  !معلومة

  .  يجب أن تكون آليات التدريب وبناء القدرات حول مفهوم الجندر آلية مستمرة
 

  :يجب دعم النقاط األساسية لمفهوم الجندر بالتدريب على الفرص التالية
  مهارات تحليل الجندر وفهم أبعاده في المواضيع التنموية ذات األولوية -
 يكالتشب -
 مهارات القيادة -
 مهارات التفاوض، الضغط والتأثير والخطابة -
، Guidance Note on Gender Mainstreaming إدماج الجندر في التيار الرئيسيمذكّرة إرشادية حول : المصدر

  .1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
  

  !معلومة
  :يتطلب إدماج مفهوم الجندر مزيج من عدة مهارات أهمها



  تحليليةالرة قدال
  قضايا الجندربلقضايا اإلقتصادية واإلجتماعية وباوعي الفهم وال

  القدرة على التشبيك
  القدرة على التفاوض

  مهارة إدارة التغييرإمتالك 
  الخبرة الموضوعية واإلختصاصية بمفهوم الجندر

  .قليميةاإللمام والمعرفة بمصادر الخبرة الجندرية على المستويات المحلية والوطنية واإل
  
، Guidance Note on Gender Mainstreaming إدماج الجندر في التيار الرئيسيمذكّرة إرشادية حول : المصدر

  .1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
  

  !معلومة
  الناجح للتدريب على مفهوم الجندرمفاتيح التخطيط 

  :قبل التدريب
ات األقدم في آليات التدريب إشـارة       /يحمل حضور الموظفين  :  في آلية التدريب   األقدمالفريق  إنخراط  تسهيل  

ات األجدد في التراتبية /هن في تدعيم هدف دمج مفهوم الجندر أمام فريق الموظفين/واضحة تبين مدى إلتزامهم
  .الهرمية

  
يجب توقيت التدريب بالتزامن مع المبادرات السياسية، وتخطـيط وتطبيـق المـشاريع             : تحديد الوقت األفضل  

  .مان إستخدام الفريق وتطبيقه للمهارات المكتسبة من جراء التدريبلض
  

ة مـن تعـديل المـادة       /المدربتمكّن  ات  /اإلتصال المسبق بالمشاركين  إن آلية   : اإلتصال المسبق بالمشاركين  
  .التدريبية لتتالئم وإطار عمل المجموعة المشاركة

  
  :خالل التدريب

النساء والرجال بعضهم بعـضاً     دعم  تعزز هذه األلية فكرة أن      : رجالات النساء وال  /العمل المشترك للمدربين  
  . وذلك من خالل العمل المشترك والمتساوي المقام

  
آليـات تعلـم الراشـدين، أن       حول  إلى األبحاث التي جرت     تبين من خالل    : إستخدام طرق وأساليب تشاركية   

هن ذلك على ربط المادة     /تفاعلية حيث يشجعهم  ة يتعلم بصورة أفضل في البيئات واألطر التشاركية وال        /الراشد
  . هن بشكل مفتوح/هن وبالتعبير عن آرائهم/هن وتجاربهم/التدريبية بأطر عملهم

  
يتوجب على المادة التدريبية أن تتضمن التمرينات المرتبطة بالوعي الجندري العام، وبتلـك             : مالئمة المحتوى 

  .المرتبطة بالتدريب الجندري على قطاع محدد
  
  :عد التمرينب

يتطلب إحداث تغيرات في السلوكات والتصرفات وفي تطوير المهارات والتـي هـي آليـة               : متابعة التدريب 
  .آلية متابعة ثابتةوتعليقات بناءة باإلضافة إلى مستمرة إسهامات 

  
  : مأسسة آليات التدريب

نشاطات التدريبية أن تكون منتظمـة      آلية تراكمية، لذلك يجدر بال    إدماج الجندر في التيار الرئيسي      تمثل عملية   
  .ومستمرة

  



مستوى  الخطوط التوجيهية إلدماج الجنـدر عنـد        : للجندرالتدريب على إعداد سياسات مراعية      : مقتبسة عن 
سياسات  ازنين آنجي   Training for Mainstreaming Gender at the Policy Level ال ، المـساعدة  Nazneen Kanji، ن

  .1997اإلنمائية الرسمية، 
  

  : التحول في الثقافة الداخلية3.5
دمجه وقضاياه على صعيد النشاطات الخارجية للمؤسسة فحسب، بل والعمل عملية نشر مفهوم الجندر يشمل ال 

  .  البناء اإلداري والثقافي للمؤسسةمبادئ البيئة الداخلية للعمل، إلى جانبعلى تغيير اإلتجاهات الفردية وتعديل 
  
باإلرتكاز إلى قضايا تتراوح ما     وذلك  تحقيق المساواة الجندرية    اخل هيكليات المؤسسات هو     المبدأ األساسي د  ف

وبالتالي، فإن  .  في مجال العمل    الجنسي ، إلى تطبيق إجراءات ضد التحرش     توكيديةسياسات توظيف   رسم  بين  
جـراءات داخـل    آلية تعميم إدماج مفهوم الجندر تتضمن إجراء تحويالت في قواعد الـسلوك، المعـايير واإل              

على حد  ات  /المؤسسة، مما يوصلنا إلى آلية تمكين الثقافة المؤسسية التي يصبح بها الرجال والنساء منخرطين             
  . في شراكات فعالةسواء 

  
  :المساواة الجندريةتعزيز بغية خلق ثقافة مؤسسية تتضمن إتخاذها بعض أهم اإلجراءات التي يجب 

  :ادئ المساواة الجندريةتبني سياسات توظيفية ترتكز إلى مب .1
a. إزالة أشكال التمييز القائم على أساس الجندر فيما يخص األجور 
b. متساويةات بإجازات أمومة ورعاية أبوية/تزويد الموظفين . 
c.  التحرش الجنسيمكافحة 
d. التأكيد على تـأمين المؤسسة لفرص توظيف متساوية 

 تأمين التوازن الجندري في اإلدارة ومراكز صنع القرار .2
a. عضاء الفريق من النساء ولوج متوازي ومشاركة كاملة فـي          التأمين أل بيق إجراءات بغية    تط

 .أخذ القرارات
b. تدعيم قدرات أعضاء الفريق من النساء بغية مشاركتهم في أخذ القرارات والقيادة 
c. تأكيد المساواة في مدى إتاحة تدريب الخيارات لكل من الرجال والنساء 
d. اءات النظامية حساسة تجاه قضايا الجندرأن تكون اإلجرعلى تأكيد ال 

 :تأكيد إرتكاز قواعد النظم السلوكية الداخلية على المساواة الجندرية .3
a.     مبنية على المرونة والتمكـين عنـه علـى التخويـف            ات/خلق بيئة داخلية داعمة للموظفين 

 .والتخوين
b. التدريب بغية نشر الوعي والحساسية الجندرية في أواسط فريق العمل 
c. ي أشكال قيادة أكثر إبداعاً وأقل إرتكازاً إلى الهرميةتبن 
d. تدعيم اإلدارة اإلستشارية التشاركية. 
 

  !تنبيه
وعادةً  إدماج الجندر في التيار الرئيسي    يشكل تدعيم الثقافة الداخلية للمؤسسة شرطاً أساسياً لإلستجابة لمطالب          

 . إليجابيةا/مبادئ العمل التوكيديةبواسطة سياسات التوظيف ما تُوجه 
  

   المراقبة3.6
آلية مراقبـة   المساواة الجندرية، وعليه، فإن      خطوة أولى بإتجاه تحقيق      إدماج الجندر في التيار الرئيسي    يشكل  

مـن  تتألف آلية المراقبـة     و. مسألة أساسية تشكل  زيادة المساواة الجندرية    على  ومتابعة تأثير نشر هذا المفهوم      
وبالتالي، . ييم ومتابعة اآلثار الناتجة عن مدى فعالية السياسات والمشاريع        تقو،   للمارسات فحص مستمر ودقيق  

وبالتالي فـإن   . على ضوء التخطيط السياسي   تُتخذ  فإن التقنيات واألدوات والمعايير إلجراء المراقبة يجب أن         
ـ           إدماج الجندر في التيار الرئيسي    مراقبة إجراء    . ة الطبيعيـة   يجب أن يشكل جزءاً ال يتجزأ من آليـة المراقب

إدمـاج  وتهدف المراقبة إلى تقييم آلية      . األنشطةمتابعة  ولمساءلة   إلى ا  التقريرمن  آلية المراقبة   وتتراوح أشكال   



صـياغة  علـى ضـوء آليـات    م ويجدر بالنتائج أن تقي.  وتحديد المعيقات المصادفةالجندر في التيار الرئيسي 
  :تباه أثناء إجراء عملية مراقبة التطبيق إلى ما يليويجب اإلن. التنفيذ/ط والتطبيقيالمشروع، التخط

 التدعيم 
 الجندرتوزيع الفئات المستفيدة حسب  
 )الجندرمقسة حسب (المشاركة في آليات صنع القرار  
 .هن/ات حول نتائج التأثير في حالتهم/تصورات من قبل المستفيدين 

  
ات بـصورة   /عمـل المـوظفين   فيجب مراقبـة    . مراقبة آلية التطبيق  لوتشكل المسائلة أحدى السمات األخرى      

وتتمثل إحـدى أكثـر أدوات      . مفهوم الجندر تعميم  ات عن األداء فيما يخص      /يكونوا مسؤولين بحيث  مستمرة،  
ر يفي تـدعيم وتطـو    بدوره  بناء نظام تقييمي ألداء الوعي الجندري والذي يساهم         المسائلة إنتشاراً العمل على     

ال  . التمييز الجندريممارسات  بحق مساواة الجندرية ويوفر عقوبات
  

  !معلومة
ما هي أشكال الصعوبات التي قد تواجه آلية نشر وتعم  يم مفهوم الجندر؟

  إدماد الجندر في التيار الرئيسيمفهوم قلة الوعي ب -
  إنطالقاً من كونها حق إنساني  الحاجة إلى مفهوم أعم للمساواة -
   الحاجة إلى تغييرات إجرائية-
  دوات والتقنيات المالئمة نقص في األ-
   نقص في المعرفة الكافية حول قضايا المساواة الجندرية-
  تفعيله إجرائياً  دون إدماج الجندر في التيار الرئيسي مخاطر التكلم عن مفهوم -
  

 Gender  ومنهجية وعرض الممارسات الفضلىالمفاهيمياإلطار : إدماج الجندر في التيار الرئيسي: المصدر
Mainstreaming: Conceptual Framework, Methodology and Presentation of Good 

Practices1998مايو /، مجلس أوروبا، ستراسبورغ، أيار.  
 

  !معلومة
ال  إدماج الجندر في التيار الرئيسيمواد المتاحة لكل مكون من مكونات 

  هاتحديد القضايا الجندرية ونتائج. 1
  :دريإستعمال التحليل الجن: األدوات

  ات حساسية جندرية مؤشرات ذ-     
   تحليل كمي-    
   تحليل نوعي-    

ضايا الجندر في السياسات والبرامج2 ق.     إدماج
  : األدوات
   أدوات وتقنيات تحليلية-    
   أدوات وتقنيات تربوية-    
 أدوات و-  تقنيات إستشارية    

  ) في الفصل الثالث30 – 29مراجعة صفحات (
  
  :بناء القدرات. 3

  : تدريب جندري حول: واتاألد
   الوعي الجندري-    
  إدماج الجندر في التيار الرئيسي تقنيات -    
  )الرجاء مراجعة الفصل الرابع( مهارات الضغط والممارسة -    



  
  تحويل البيئة الداخلية. 4

  : األدوات
  المساواة الجندريةمبادء ي سياسات توظيفية مرتكزة إلى  تبنّ-    
  ندري في اإلدارة وصنع القرار تطبيق التوازن الج-    
   تأكيد إرتكاز قواعد السكوك الداخلية على مبدأ المساواة الجندرية-    

  
  المراقبة. 5

  : األدوات
  لنشاطاتل التقرير الدوري -    
   متابعة التدريبات حول الجندر-    
   بناء نظام تقييمي ألداء الوعي الجندري-    

  ....باإلضافة إلى 
  ايا الجندر أثناء اإلجتماعات مع الجهات المانحة مناقشة مستمرة لقض-  
   تأكيد أخذ حاجات وأولويات النساء بعين اإلعتبار من قبل السلطات المحلية-  
بغية توسيع  في حال وجود نقص في البيانات المقسمة حسب الجنس،          التحاور مع الحكومات المحلية      -  
  .إطارها
  !معلومة

  
  :أن يؤخذ بعين اإلعتبار ما يلييجب 
 مهارات وموارد تقنية من مثل األبحاث التجريبية، مهـارات          إدماج الجندر في التيار الرئيسي    تطلب  ي .1

  .التواصل واإلستشارات، باإلضافة إلى فهم آلية عمل المؤسسات
 الحقيقية إلى خطوات ملموسة وتدريجية تطلق على        إدماج الجندر في التيار الرئيسي    ترتكز إستراتيجة    .2

 .يدة المدىضوء األهداف البع
المتعددة المقاومة  شكال  ات بدمج مفهوم الجندر اإلنتباه أل     /ات السياسات والراغبين  /يجب على صانعي   .3

 .هن، والخروج بإستراتيجيات للتعامل معها/التي قد تجابه جهودهم
على أهداف المـساواة الجندريـة أن تُـدعم         مكاسب األولية كتحصيل طبيعي، و    يجب أن ال تؤخذ ال     .4

 .ة من خالل اآللية العامةبصورة مستمر
إستراتيجية لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، إعداد، جوانا شوكويك، هيلين توماس، بيث            : الدمج: المصدر

 .1996ورونويك، سيدا، تموز 
   
 

 !معلومة
  بعض اإلقتراحات والنصائح: إدماج الجندر في التيار الرئيسي

  . اإلجتماعي واإلقتصادي لبيئة العملالوعي الكافي واإلحاطة التامة باإلطار .1
 .إستراتيجيةأبعاد  التخطيط والعمل بوبالتاليالوعي باإلطار السياسي لبيئة العمل  .2
إستـشارة  / 1:  في التيـار الرئيـسي     ج الجندر ادمالعودة بصورة مستمرة إلى المستويات الثالث إل       .3

قابل الرجال في مراكـز صـنع       النساء م الوقوف على عدد    / 2الرجال والنساء على قدم المساواة،      
 ؟)أهداف المساواة الجندرية(تأثير ذلك على كل من الرجال والنساء معرفة / 3القرار، 

 .الزميالت/أن التدريب قد يتخذ أشكاالً مختلفة، من مثل نقاشات فردية مع الزالمءإلى يجب اإلنتباه  .4
 إدماج الجندر في التيار الرئيسيتعميم إسراتيجية  .5
هـن  / المستفيدة والشركاء من الحكومات المحلية في صياغة المشاريع، وإستـشارتهم          إدماج الفئات  .6

 .إدماج الجندر في التيار الرئيسي حيال هن/وجهات نظرهماألخذ ببصدد 
 البحث في إمكانية الحصول على بيانات محلية أو وطنية .7



ات والنقص بـصدد    الحصول على عالقة مباشرة مع خبراء البيانات إذا أمكن، واإلبالغ عن الحاج            .8
بيانات في فريق العمل على تطبيق      الباإلضافة إلى تضمين منتج     . البيانات المطلوبة ومناهج تجميعها   

 .المشروع
من مثـل لوحـات     مؤشرات،  أية  لدى إستخدام   يجب عرض البيانات اإلحصائية في أشكال بصرية         .9

 إحصائية وبيانية وغيرها
  بناء الشبكة الجندرية .10
مرجعيات لعمل المؤسسة في تطبيق إسـتراتيجية       كات  /ات ومستشارين / خبراء  الحفاظ على الئحة   .11

 .ات/ اإلقليميينات/، وفي مشاركتها مع الزمالءإدماج الجندر في التيار الرئيسي
 .  اإلنتباه إلى أهمية اإلستشارات في تبني حس الملكية واإللتزام .12
التفكيـر مـن منظـور      . تيار الرئيسي إدماج الجندر في ال    التفكير في طرق بناءة بغية نشر مفهوم         .13

 .تسويقي
 .1998مايو /أياردومنجو، سانتا ، ات المصغرةجتماعاإلوستشارة، اإلتَعلّم، ال: لمصدرا

 



  الفصل الرابع
  تمكين وتحسين المهارات

  
  :خطة الفصل

وبالتالي، . تطال المستوى الشخصي والمستوى الهيكلي عملية تغيير إدماج الجندر في التيار الرئيسيشكل ي
 وتتمثل أهم .كال المستويينفإنها تتطلب مجموعة مهارات شخصية وتقنية، تساهم في تيسير آلية التغيير على 

  :بـ إدماج الجندر في التيار الرئيسيالمحاور التي تتطلب مهارات بغية إحداث 
  تدفق المعلومات .1
 العالقات العامة .2
 التدريب .3
 التواصل الشخصي .4

  
  :فق معلوماتتدآلية فعالية    تأكيد 4.1

وتتضمن آلية . إدماج الجندر في التيار الرئيسييشكل تدفق المعلومات الفعال خطوة أساسية وأولية لعملية 
، والتعلم المتواصل، إدماج الجندر في التيار الرئيسي ولوج أساليب البحث الجديد حول قضايا الجندر والتدفق

  .اإلستراتيجيواإللتزام بتبادل المعرفة، باإلضافة إلى التشبيك 
  

دماج الجندر في  مكون أساسي إلإدماج الجندر في التيار الرئيسيويشكل الولوج إلى المعلومات حول قضايا 
إدماج شكل إمكانية وصول جميع أعضاء الفريق لجرد الوثائق المتاحة في مجال تو.  الفعالالتيار الرئيسي

  : المواضيع التي تمت تغطيتهاومن.  أمراً حاسماً وأساسياًالجندر في التيار الرئيسي
  التقييم الجندري الوطني .1
 معلومات حول قضايا المساواة الجندرية .2
 معلومات حول برمجة جندرية جديدة وإبداعية .3
 .معلومات حول المؤهالت الجندرية والتخصصية في مواضيع أو مجاالت معينة .4
 وسائل لتتبع تخصيص الموارد .5

  
فعلى . اث جديدة يتطلب إستخدام وسائل اإلتصالت والمعلومات الحديثةوتجدر اإلشارة إلى أن الولوج إلى أبح

خالف األوساط التقليدية لإلتصال من مثل التلفزيون، الراديو واإلذاعة، يشكل اإلنترنت مجاالً تشاركياً بأقل 
كل يتمتع ن لذلك، فإنه من البديهي أ. كلفة ولوج ممكنة، وعبره، يتم توزيع وثائق تتجاوز بعدي الزمان والمكان

وبغية إبقاء فريق العمل على دراية بأكثر المستجدات . عضو من فريق العمل بالقدرة على الولوج إلى اإلنترنت
حداثة حول قضايا الجندر، يجب تعميم إستخدام البريد اإللكتروني، قوائم ولوائح األشخاص، مجموعات 

  ...التحاور، لوحة اإلعالنات واإلنترنت والصفحات اإللكترونية
  

إدماج الجندر في التعلم المستمر كلما توسعت آلية الحوار والنقاش حول قضايا الجندر وتفعيل آلية كما يجب 
 من خالل تيسير إستخدام وسائل وموارد مختلفة تسهل تدفق المعلومات، والتجارب والممارسات التيار الرئيسي

  . الجيدة
 

  !معلومة
  ِك/بادل المعلومات في إطار مؤسستكقائمة تدقيق بصدد أسئلة حول تسهيالت ت

  .ما هي بعض األشكال الحالية لتبادل المعلومات والمعرفة بهدف التنمية .1
ما هي متطلبات الدمج المنظم لإلستراتيجيات اإلتصاالت والتخطـيط التكنولـوجي فـي حيـاة                .2

 المؤسسة؟
  اليومي؟كيف يمكن ألدوات وتقنيات اإلتصاالت والمعلومات أن تساهم في تحسين األداء .3
 كيف يمكن لنظم المعلومات المتواجدة أن تستعمل بصورة أفضل؟ .4



  بحثاً عن المساعدة في إستخدام األدوات المعلوماتية بصورة أكثر فعالية؟ي/لمن يمكن أن تلجأ .5
  

ون ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كان     المعلومات، اإلتصاالت وتبادل المعرفة   : حزمة التعلم والمعلومات  : المصدر
  .2001الثاني 

  
  :يعد التشبيك اإلستراتيجي مكون أساسي في تحقيق تدفق معلوماتي أكثر فعالية، وهو يتضمن الخطوات التالية

  
   والمنظمات ذات التوجه المتشركات/، الخبراءات/ التبادل المنتظم مع الزمالء-
  .البيئات المتغيرة بصورة مستمرةتواجد أبرز مصادر المعرفة ومن يساهم بتزويدها في أماكن  الوقوف على -
   اإلنخراط في الحوارات مع الدوائر اإلنتخابية-
  ات/ تشجيع آليات  مشاركة أكثر شمولية مع المسؤولين-
  . زيادة رؤية نشاطات المنظمات ونتائجها-

، برنامج األمم Guidance Note on Gender Mainstreaming مذكّرة إرشادية حول إدماج الجندر في التيار الرئيسي: المصدر
  .1997المتحدة اإلنمائي، 

، برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي، كـانون        المعلومات، اإلتصاالت وتبادل المعرفة   : حزمة التعلم والمعلومات  : المصدر
  .2001الثاني 

 
 

  !إنتباه
  : الفعال األمور التاليةإدماج الجندر في التيار الرئيسييتطلب 
  معلومات جيدة .1
 تيجيتشبيك إسترا .2
 تعلم متواصل ومستمر .3
 إستخدام وسائل وتقنيات المعلومات واإلتصاالت لتعود بالفائدة على مستخدميها .4

، برنـامج األمـم المتحـدة    المعلومات، اإلتصاالت وتبادل المعرفـة    : حزمة التعلم والمعلومات  : المصدر
 .2001اإلنمائي، كانون الثاني 

 
  !معلومة

  : والمعلومات يجب التوجه باألسئلة التاليةبادل المعرفةت لتسهيل التواصل، وخلق خطة عملل
  ما الذي يعمل بصورة جيدة؟. 
  أي تكمن الفجوات األساسية في نظم تبادل المعلومات؟. 
  ما هي المهارات والقدرات التي يجب تدعيمها. 

  على المستوى المؤسسي؟  
  على المستوى الشخصي؟  
، برنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي،        ات، اإلتصاالت وتبادل المعرفة   المعلوم: حزمة التعلم والمعلومات  : المصدر

 .2001كانون الثاني 
 

  !معلومة
  نقص المعلومات المتعلقة بالجندر في المؤسساتوراء األسباب المحتملة 

  نقص وجود بنك معلومات مركزي في المنظمة .1
ناء اإلجتماعات، اإلستشارات   أث(نقص توثيق العديد من المعلومات المتداولة شفهياً بين الموظفين           .2

 ).حجم العمل/ الوقت(وذلك بسبب الضغوط الممارسة على الموظفين ) ودورات التدريب
 التواصل غير الكافي بين األقسام والموظفين .3
تشويش الموظفين أو عدم وضوح الفكرة لديهم حول ماهية المعلومات التي يجب أن يـضمنوها                .4

 .هن/في تقاريرهم



 ات/ بين الموظفينلجندريقلة الوعي اتجاهل  .5
 عدم اإلستثمار الكافي لموارد المنظمة في النوع الصحيح من األبحاث .6
ولما كانت آلية تجميع البينات المتعلقة بالجنـدر ليـست          :  المعلومات إنتقاص اإلتساق في تجميع    .7

 .ة/ثحابرات البمطلباً مؤسسياً، يصبح تجميعه تبعاً ألهواء وخ
 

دراسة الجهود من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنـك       : لتيار الرئيسي إدماج الجندر في ا   : المصدر
 Gender Mainstreaming: A، الدولي ومنظّمة العمل الدولية إلضفاء الطابع المؤسساتي على مسائل الجندر

Study of Efforts by the UNDP, the World Bank and the ILO to Institutionalize Gender Issues ، شهرة رزافي
ر    ارول ميل ف، آب        Carol Millerوآ م المتحدة، جيني ابع لألم ة الت ة االجتماعي د األبحاث للتنمي أغسطس  /، معه

1995. 
 

 إستخدام مهارات العالقات العامة 4.2
وهنا بعض اإلستراتيجيات . إدماج الجندر في التيار الرئيسي العالقات العامة بعداً هاماً في إستراتيجيات تشكل
 في إطار إدماج الجندر في التيار الرئيسيامة لبناء مظهر عام وناجح لجهود المنظمة المبذولة من أجل اله

  :العمل التنموي
  

 إستخدام أول أثر أحدث تغييراً في حياة األشخاص 
طرح التأكد من وعي وسائل اإلعالم المحلية للسياسات واألولويات الجندرية التي تتبعها المنظمة و 

 لعامةلندرية لمختلف النشاطات بشكل واضح األبعاد الج
  من شركات اإلعالم المحليةات/بناء وتوطيد العالقات مع أعضاء متعاطفين 
إدماج الجندر في التيار التأكد من تحضير مالحظات توجيهية أو منشورات حول أولويات  

 . والنشاطات التي تقوم بها المنظمة في هذا الصددالرئيسي
، Guidance Note on Gender Mainstreaming إدماج الجندر في التيار الرئيسيادية حول مذكّرة إرش: المصدر

ب  .1997رنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
  

 بناء مهارات تدريبية 4.3
 

 
  ات/مبادئ تعلم الراشدين

علم الراشدين  ت  :ات في أقصى مدى لها عندما تكون/تكون فعالية
مسؤولية لتعلمهم كونهم يعرفون حاجاتهم أكثر من يمكن للراشدين مشاركة ال: موجهة ذاتياً -

 .غيرهم
يكون الدافع للتعلم في أقصاه عندما يالئم حاجة أساسية لدى : اجة أساسية وفوريةحمالئمة ل -

ات من /لمتعلمون-

-
 

ة من شأنه أن /ة والمتعلم/فاإلحترام والثقة المتبادلة بين المدرب: ة/م-

فائالً ومرتحاً، أكثر  أقصاه حين يكون الفرد مت-

 .المتعلم
 .يجب أن تكون التشاركية في اآللية التعلمية إيجابية وليس سلبية: تشاركية -

بادل الخبرات، حيث يتعلم اتكون أكثر أشكال التعلم فعالية بت: تجريبية 
 .هن أيضاً/هن ومن بعضهم البعض، وقد يتعلم المدرب منهم/غيرهم

يكون التعلم من تجارب الغير في أقصى فعالية له عندما يأخذ الوقت المناسب : ةإنعكاسي 
.لبلورته، وإستخالص نتائج منه، وإشتقاق مبادئ لتطبيقه في تجارب مشابه في المستقبل

 . يكون التعلم فعاالً إذ يتطلب تعليقات تصحيحية ولكن تدعيمية:مسهلة لتعليقات إيجابية -
إحتراماً للمتعلمتضمة  

 .يدعم اآللية التعلمية
حيث أن التعلم يصل إلى:  بيئة سليمةمؤمنة 



 .منه في حالة الخوف، اإلحراج والغضب
، أو مة/ أو تعباًة/حينما يكون الفرد جائعاً: في بيئات مريحةمتواجدة   أو غير ة/ريضاً -

 .فعالية له أقصى 
   CEDPA 1995تدريب مدربين من أجل التنمية، : المصدر

 على الصعيد الجسدي ال يكون التعلم فية/مرتاحاً

 
 
 

كيف  

 

 الخطة

 جلسة
 يد تقنيات التدريب

 أدواتها
 ة لوجستية للتدريبتطوير خط -

تحضير

 )المكان، مواعيد اإلستراحات، التجهيزات السمعية والبصرية

  تطبيق

 د لقاءات مستمرة مع أعضاء التدريب من أجل مراقبة الورشةعق -
 إليجابية

 )ب

 اإلشراف على الخطة ومتابعة النشاطات -
 ة اإلضافية

CEDPA1995 

  !مةمعلو
تصميم آلية تدريبية؟  يمكن

 تقييم الحاجة للتدريب -
ة/تحديد حاجات المتعلم -
 صياغة هدف التدريب -

 تحديد محاور المواضيع -
 بناء خطة تدريبية عامة -
 في كل ة/صياغة أهداف المتعلم -
تخطيط جلسات مفصلة، مع تحد -
تصميم خطة تقييمية مع  -

  تحديد نشاطات المتابعة -
  

 ).الكتيبات، المواد البصرية والتجهيزات(مواد التدريب  -
(لوجستيات التدريب  -
  ات/المدربينعلى أدواِر والتوافق على / تقسيم / تقييم / ديدحت -

 تنظيم نشاط تدريبي -

 اات بالتعليقات واآلراء/تزويد المتدربون -
خالل وما بعد التدري(تقييم التدريب  -

  متابعة

تحديد الحاجات التدريبي -
ال  تدريب مدربين من أجل التنمية، : مصدر

 
  إستخدام المهارات الشخصية 4.4

 
إدماج الجندر في التيار الرئيسلب   الفعال مهارات شخصية مختلفة تعد ضرورية من أجل التعاون مع يتطي
. تبادل وإكتساب الدعم من أجل تحقيق الهدف المرجو وهو المساواة الجندريةمخت

  :وبة

  أخذ القرارات

مات، وبناء فهم /لف الناشطين
مطلوتعد أهم المهارات الشخصية ال

  مهارات التواصل األساسية .1
مهارات .2



 الكفاءة أثناء اإلجتماعات .3
 قدرة التعاطي مع مختلف أنواع المقاومة .4
 الحزم .5

  
 :مهارات التواصل األساسية 4.4.1

تتضمن مهارات اإلستماع إستخدام . هذه المهارات اإلنصات واإلستماع الفعال ومهارات اإلستجوابضمن 
 

ي إلى الحقائق، وإبداء بعض الحشرية حول 
وبالتالي فإن التواصل الفعال هو إبداء إهتمام صادق فيما يقوله الشخص اآلخر . جهات نظر المتكلم ومشاعره

ر السئلة أن يساعد ومن شأن مهارات التواصل عن طريق طرح ا.  معينةوفي

ة عامة، والوصول إلى معلومات أصلية، متجاوزة بذلك 
باإلضافة إلى ذلك، وإنطالقاً من كون .  فقدان أية معلومات في آلية اإلرسال من مصدر إلى آخرطر

 من تقييم المعلومات المتاحة في ضوء ات القرار/ها أن تمكن صانعي
هما كانت المعايير وتجدر اإلشارة إلى أنه م. دى مصداقيتها لجهة مصادرها واإلفتراضات األساسية حولها

ة القرار من اإلصغاء إلى، فهم وتقدير وجهة نظر /هارات التواصل، فمن شأنها أن تمكن صانعا بصدد م
ة القرار الجيد عليه أن يكون منفتحاً /وبالتالي، فإن صانع. صول الرسالةاأل

فهذه العملية من شأنها أن تخلق مشاعر قوية . ضيع المثيرة للجدل
ي 

إدماج الجندر في التيار أثناء اإلجتماعات، يتوجب على فريق العمل المسؤول عن عملية ) 

تت
، ما وراء الكلمات من مشاعر وإنفعاالتإلى ة، واإلنصات ليس إلى ما يقال فحسب، بل لغة الجسد المالئم

 ة/ة الفعال/فالمستمع. الفهم عن طريق التقصي واإلستجواب وإعادة صياغة الرسالة كما هيتأكيد باإلضافة إلى 
  .قيمةذات ا / ووجهات نظرهة/، مفهومة/هو من يشعر الشخص بحضرته أنه مسموع

  
ات اإلستجواب فتتضمن التوجه بأسئلة مفتوحة، والسعأما مهار

و
 به إزاء قضيةتشعر/ما يشع
ها طالما أن التواصل من األساس مبني على الثقة / على التوقف عند وجهات نظرهها/ ويشجعهة/المستمع

  .والفهم، وبالتالي، ليس ثمة ما يدفع إلى إستخدام التوجه الدفاعي
  

 مهارات أخذ القرار 4.4.2
تطلب إتخاذ القرارات ي. سيإدماج الجندر في التيار الرئيأخذ القرار جزء أساسي من إستراتيجية يشكل 

حل المشاكل ومهارات تأولية باإلضافة إلى مهارات التواصل مهارات معرفة الصحيحة مهارات تحليلية، و
  .الفعال

ات القرار من تشخيص وإفراد المشكلة في إطارها /وتمكن المهارات التحليلية ومهارات حل المشكالت صانعي
ها توائوتعد الحقيقة اإلجتماعية مركبة لجهة إح. ئمة لإلستجابة إليهااإلجتماعي األوسع وتحديد السياسة المال

ة /وبالتالي، فإن القدرات التحليلية الشاملة تمكن صانع. على ظواهر طبيعية وإجتماعية وإقتصادية متصلة
القرار من إمتالك القدرة على مسح المجال بصور

خ
ات القرار يتمكنون من اإلحاطة بالحقيقة اإلجتماعية من مختلف جوانبها، فإن ذلك من شأنه أن /صانعي
مقترحة، باإلضافة إلى تحديد  من تقدير النتائج المترتبة على المدى القصير والمدى البعيد للسياسة الهن/يمكنهم

  .هن العملية واإلستراتيجية في حقل معين/أولوياتهم
  

 شأنأما المهارات التحليلية والتفسيرية فمن
م

المتبعة في تقييم مصادر المعلومات موضوعية وذات مصداقية، فإنها ترتكز وبصورة كبيرة إلى وجهة نظر 
 الفعالة من شأنها أن ترتكز إلى مختلف أشكال مخاطر ذلك، فإن آلية صنع القرارولتجنب .  الشخصيةة/الباحث

  .مختلف المصادرالمعلومات الواردة من 
  
أم

تأكيد إنتقال ووبغية طراف األخرى 
 خلق تفاهم متبادل على وجهات النظر المختلفة ولكن بحزم وموضوعية، وأن يعمل على تشجيعها بهدف

  . وموافقة أولية
  

 الكفاءة أثناء اإلجتماعات 4.4.3
 من المواإدماج الجندر في التيار الرئيسي تعد

التو(بالتالي، ومن أجل العمل بنجاح وبفعالية مع األطراف األخرى . كل من الطرفين المؤيد والمعارضلدى 
قد تكون معارضة



ا من تقديم العروضات، تيسير اإلجتماع والبدء بعملية / أن يكون مزوداً بمهارات وكفاءات عالية تمكنهالرئيسي
حظات بناءة الذهني، والخروج بمال   . العصف

وبال
األخرى

  .واإلحاطة بتوجهات ومواقف الفئة المستهدفة فيما يخص الموضوع المراد تقديمه.1
 

 من 
ببعض التفصيالت حول بعض 

 .النقاط

 .الجمهور، وتجنب إستخدام إيماءات مضللةمكان للجسم يتناسب و

م إما في تعزيز 
وتتطلب هذه المهارة خلق منتدى حواري تشاركي، مشجعاً بذلك . إدماج الجندر في التيار الرئيسي عرقلة 

 يمكن من الوصول إلى خلق إجماع وتوافق جدر اإلشارة إلى أن تقنية العصف الذهني تشكل جزءاً أساسياً
عة 

ات على توضيح هذه النقاط ونقاشها، /ركين
وبالنهاية، يتوصل الجميع إلى خالصة . ة بالموضوع، وتجميع النقاط المشتركةما ليس له عالقكل إزالة 

  .ات/ركين

ضافة تعليقات بناءة في نهاية النقاش من شانه أن يشكل  أداه أساسية تعزز من مهارة 
  .مجموعات العملتخلق بيئة تشاركية وتشجيعية خالل 

  :ة
   التركيز على السلوك

   أخذ المسؤولية الشخصية
 ف-

 أثناء اإلجتماع مع األطراف إدماج الجندر في التيار الرئيسيالعرض الناجح لخطة وسياسة تالي، يتطلب 
  : ما يلي

الدراية  
التي يملكهازيادة المصداقية قبل البدء بالعرض عن طريق تقديم ملخص عن السيرة الذاتية والخبرات  .2

 .الفرد في هذا المجال
الوضوح في سياق العرض، مع التأكيد على وضوح الرسالة، بحيث يكون العرض مفصالً ومرتباً .3

مقدمة مسهبة إلى ملخص حول أهم النقاط التي تم تحديدها مروراً 

ة أن يختصر /عرض، وبالتالي لن يضطر المقدمالتحكم بالوقت بحيث يتناسب الوقت المتاح مع مدة ال .4
 . التأكيد على الرسالة المبتغاة منهمن العرض، فاقداً بذلك فرصة

ضرورة التواصل اللفظي وغير اللفظي، عن طريق إستخدام نبرة الصوت الواثقة، وإتخاذ موقف  .5

  
لى أن التيسير الفعال لنقاشات المجموعة من شانه أن يشكل أداة ذات تأثير هاوتجدر اإلشارة إ

أو
 حوله، منعاً من أي ة بذلك على مدى وضوح الهدف وتركيز النقاشات/ات ومسيطراً/مشاركة جميع الحاضرين

  .تشتيت
ومن األمور التي يجب أن تكون حاضرة في البال، تخصيص أشخاص لمراقبة الوقت، وحفظ المالحظات، 

  .وتلخيص أبرز النقاط األساسية التي وردت أثناء النقاشات، كلما وصلت الجلسات إلى نهايتها
  
وت

وتشكل الخطوة األولى من هذه التقنية، جمع بعض األفكار األولية وتسجيلها على قط. بين أفراد المجموعة
وبعد ذلك يتم تشجيع المشا. ورق قالب تمكن الجميع من مشاهدتها

و
 المشامشتركة يكون قد شارك فيها جميع

  
تجدر اإلشارة إلى أن إ

التواصل، و
  

ويجب أن تتضمن هذه التعليقات البناء
-
   التركيز على التغيير-
   التحديد-
-

  .تح المجال أمام التغير أو عدمه
  

ج األمم در في التنمية ضمن برنامالعملية ومهارات الدفاع: حزمة التعليم والمعلومات: المصدر
   2001متحدة اإلنمائي، كانون الثاني 

  المقاومة أوالياتمعقدرة التعاطي  4.4.4
ز البعض على إبداء أنواع مقاومة يشك

سلبية أو إيج
  

، برنامج الجن
ال
 

بحيث قد يحفموضوعاً جدلياً  إدماج الجندر في التيار الرئيسي مفهومل 
  : معهاالتعاطيوطرق هذه المقاومة  وهنا بعض أشكال ،ابية



  
  

النك .1
a. 

م 

إبراز أمثلة حول التمييز الجندري في عدم قدرة النساء والفتيات على  

 ثمة أشكال 
هية  تميي

والوصو
شاركة النساء، 

4. 
راحل تطبيق 

ي 
 .ام أو وكاالت بديلة لتطبيق البرامج أو المشاريع المحددة

 . خرى
 . الئمالسكوت .7

a.م بصورة دورية عالة وتقييم بنيوي للوكالة بحيث تقي

 .اء مسؤولية تنمية النساء إلى وحدة نسائية مستقلة بهدف تحييد القضية.8

 .ناصر األجندة التنموية

ى 
 

 .بصدده الموضوع بدون تعميق األبحاث 
a. لبدء بأخذ خطوات عملية على ضوء المعلومات ضرورة ا :مقاومة اإلنحرافات في التحقيق

وفرة حول القضية والتصريح بأن البحث المقترح على الرغم من ضرورته إال أنه ال 

 ومهارات الدفاعالمصدر

  كر وجود ثغرات جندرية أو تمييز ممارس بحق النساءن: ران
إظهار شواهد إحصائية تدل على وجود الفجوات الجندرية والممارسات: النكران مقاومة 

 .التمييزية
وضع اللوم على الضحية، وفي هذه الحالة، أن تضع النساء اللوم على أنفسهن بسبب عد: العكس .2

 .قة وطيدة بهذا النوع من المقاومةوالنكران هو على عال. مشاركتهن الفعلية
a. العكس مقاومة:

الوصول إلى الموارد واإلستفادة من الفرص؛ مع اإلضاءة على نتائج أشكال التمييز مع 
 .النساء، األطفال والفتيات

 المسيطر عليها من قبل الرجال، أو أنهنكران وجود مشكلة هيكلية للموارد: التخفيف .3
زية بحق الفتيات والنساء، في حين اإلعتراف بوجود مشاكل في تنمية النساء على صعيد الرفا

 .ل إلى الموارد
a. إبراز أبعاد المشكلة بدءاً من التمييز الجندري، نقص م:مقاومة التخفيف 

 .يطرة النساء على الموارد المختلفةوصوالً إلى عدم س
 . اإلختيار اإلنتقائي ألولويات المشاريع، أو تحديد البرامج بمشاريع معينة:اإلنتقائية

a. التأكيد على أن تكون قضايا الجندر مركز إهتمام جميع م: مقاومة اإلنتقائية
 .حل التطبيقاالبرامج بدءاً من تحديد المشكلة إلى تحديد أهداف المشروع فمر

 .متابعة قضايا الجندر بأسلوب يديم الوضع الراهن، والتالي، عدم التغيير: الفتنة .5
a. اإلنتباه إلى أي نقص وارد في اإلهتمام المؤسساتي بمتابعة قضايا الجندر ف:مقاومة  الفتنة 

تطبيق البرامج، والنظر في أقس
 . تأجيل البدء بإتخاذ المبادرة عن طريق المحاججة بأن الوقت لم يسنح بعد: اإللغاء .6

a. أخذ المشروع المؤجل إلى أي قسم آخر مسوؤل أو إلى أي وكالة أ:مقاومة اإللغاء 
 العودة إلى مفاهيم التشجيع والتحكم بصورة لفظية دون اللجوء إلى أي فعل ملموس وم:
 تأكيد وجود مراقبة ف: السكوتمقاومة 

 . إستمرار المشاريع والفعالية
إعط: التهميش 

a. اإلضاءة على قضايا الجندر في كل مناسبة أو إجتماع مع تذكير: مقاومة التهميش 
ات بطبيعة قضايا الجندر األساسية ومدى سعة إنتشارها، ومدى صلتها بكل /المشاركين

عنصر من ع
اإلضاءة على قضايا الجندر واإلعتراف بوجهات " اإلشارة إلى النساء في كل النقاشات بغية :الرمزية .9

 ".نظر النساء
a. ارة إلى النساء في النقاش، يجب التركيز علإدراج اإلشإمكانية  إلى جانب :مقاومة الرزمية

أن تعمل النساء على تحديد وعرض القضايا الجندرية، وأن تشجع اآلخرين على اإلنضمام
 . إلى اآللية

 اإلدعاء بأن األبحاث غير متوفرة في هذا الصدد، وال يجب أن يتم البدء بأي نقاش أو فعل : التحقيق .10
حول

المت
 .يشكل شرط أولي للتحرك الفعلي

لجندر في التنمية لبرانج األمم المتحدة اإلنمائي، ، برنامج االعملية: رزمة التعليم والمعلومات :
01 1ك
  

4.4.5

20 .  

 الحزم 



يشكل 

  حتى يتم التأكد بأنه تم سماعها وفهمها– األمر 
تكون إنطباع بأن الشخص يعيد نفس النقطة 

 مقنعة وواثقة
 الحفاظ على رباطة الجأش وعدم رفع الصوت 

 . على تزويد الشخص بالثقة واإلطمئنانة/ قادراًتكون/ وتحديداً من يكونالحليفات/لفاءيد الح
 .طرح القضايا في مناسبات مختلفة، في حال عدم وجود قرارات واضحة في األفق

الم

  : الحزم مهارة أساسية للتعامل مع المقاومة، وهنا بعض أشكال ومظاهر الحزم
 وضوح الرسالة في الذهن 
إعادة الرسالة كلما إقتضى 
ال مختلفة بحيث ال يإعادة صياغة الرسالة بأشك 

 .بإستمرار
جهات النظر المعارضة والمقاومة وأخذها بجدية بعين اإلعتبار  و .اإلستماع إلى 
 )في بعض الثقافات(الحفاظ على اإلتصال بالعين  
 التكلم بنبرة 

تحد 
العودة إلى  
 توقع المقاومة 

 لبرانج األمم المتحدة التنميةالعملية ومهارات الدفاع: رزمة التعليم والمعلومات :صدر
اإلنم

 

  على التقدم والتحسن ة/متلقي
 يجب أن تأخذ المسؤولية الشخصية لتعليق الشخص طالما أنها وجهة نظر شخصية حول أداء اآلخر، -

  .وبالتالي هي ليست حقيقة أو موضوعية
  .ة/تفتح المجال أمام حرية التغير أو عدمه من ناحية المتلقييجب أن  -

 
 الدفاعالعملية ومهارات: رزمة التعليم والمعلومات :المصدر

، برنامج الجندر في 
  . 2001 1ائي، ك

  ! معلومة
  ...قات البناءةيالتعل

  على السلوك وليس على الشخصيةيجب أن تركز  -
  .القلقالتوجس ويخلق نوع من يجب أن ال تركز على التغيير، الذي قد  -
   أن تكون محددة وبعيدة عن التعميم يجب -
أن تكون بناءة تساعدة اليجب  -

، برنامج الجندر في التنمية لبرانج األمم 
  . 2001 1المتحدة اإلنمائي، ك

  
 

  


