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األوروبية. األجندة  أولويات  إحدى  والرجال  النساء  بين  الفرص  وتكافؤ  )الجنساني(  االجتماعي  النوع  منظور  إدماج  تعميم   أصبح 
وقد جرت العديد من األحداث التي كشفت عن قدر أكبر من الوعي تجاه هذه القضية، لكن من المؤكد أن إحداها كانت األهمية 
التي التدخالت  جعل  عبر   ،2006-2000 الهيكلية  الصناديق  برمجة  في  )الجنساني(  االجتماعي  النوع  منظور  إلدماج  أعطيت   التي 

يتم تمويلها بشكل مشترك من طرف هذه الصناديق مجبرة على أن تأخذ بعين االعتبار منظور النوع االجتماعي.

المصالح تسيير  وفي  العمل  في  مزدوج  نهج  افتراض  باعتماد  الفرص  تكافؤ  سياسات  نموذج  في  تغييرا  يعني  اإلدماج   وهذا 
اإلدارية، والذي يجمع بين دمج منظور النوع االجتماعي )الجنساني( في السياسات العامة مع تدابير محددة تستهدف النساء.

وقد ارتأى معهد المرأة بإقليم األندلس، بصفته الهيئة التي تروج لسياسات تكافؤ الفرص في األندلس، بمعية الوزارة الجهوية 
ببنية اإلدارة  تزويد  ارتأى  االجتماعي،  والنوع  المساواة  وإنشاء وحدة  األوروبية  للصناديق  العامة  المديرية  عبر  والمالية،   لالقتصاد 

دعم قــارة قصد الشروع في عملية إرساء منظور النوع االجتماعي )الجنساني( وتعميمها وتعزيزها في إقليم األندلس.

إدماج لتعزيز  الالزمة  واألدوات  بالمعرفة  العمومية  السياسات  بتنفيذ  المكلفة  اإلدارية  الهيآت  لتزويد  تجربة  أول  يمثل  ما   وهو 
البعد الجنساني في قراراتها وأنشطتها، وبالتالي توفير استجابة فعالة لتوصيات مجلس االتحاد  األوروبي.

األمر بسلسلة من دعامات  ويتعلق  المنجز.  للعمل  نتيجة  باعتبارها  الدليل  المعروضة في هذا  المواد  تندرج  السياق  وضمن هذا 
اإللكتروني الموقع  على  منهجي  بشكل  ونشرها  تحريرها  سيتم  والتي  الفنية،  الفرق  إلى  الموجهة  الدعم  وموارد   اإلسناد 

لوحدة المساواة والنوع االجتماعي )الجنساني(.

بطريقة توضح  والتي  )الجنساني(،  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة  لدعم  صالحة  أداة  توفير  نعتزم  المواد،  هذه  خالل   ومن 
المساواة من  مزيدا  تكفل  عامة  إدارة  نحو  قدما  للمضي  السياسات  وإدارة  برمجة  في  الجنسانية  المقاربة  إدماج  كيفية   عملية 

بين الجنسين.

تيريسا خيمينيث ڤيلتشيث،
 مديرة معهد شؤون المرأة بإقليم األندلس.

تقديم:
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المساواة أجل  من  فالنضال  وبالتالي،  تطورنا،  على  كبير  بشكل  أثرت  التي  لإلنسانية  العالمية  الحقيقة  هي  يقينا،  الالمساواة،   إن 
كان دائًما محركا للتغيير.

منذ الثورة الفرنسية، ظلت المطالبة بالمساواة بين الجنسين ثابتة بين أصوات العديد من النساء اللواتي يطالبن بجعل مواطنتهن 
متكافئة بتلك التي ُمنحت »بشكل طبيعي« للنصف اآلخر من المجتمع، أي الرجال.

ومنذ ذلك الحين، حققت العديد من النساء، خاصة طوال القرن العشرين، االعتراف بهن كمواطنات يتمتعن بحقهن في التصويت 
والترشح للمناصب العامة والحصول على وظيفة مدفوعة األجر، حتى مع القدرة على امتالك ممتلكاتهن وإدارتها؛ ومع ذلك، رغم 

كل هذه اإلنجازات، ال يزال حق المرأة في الوجود والتحكم في حياتها يقابل في يومنا هذا بمقاومة قوية.
ولهذا السبب بالتحديد، ال يكفي مجرد الرضا بالتطورات االجتماعية التي تحققت حتى اآلن، ولكن من الضروري االنطالق منها لضمان 

وتعزيز ممارسة المرأة لحقوقها كاملة.

مركزية  كقيمة  المساواة  مبدأ  ترسيخ  يعني  والرجل،  المرأة  بين  واألوضاع  الحقوق  في  الفعالة  الكاملة  المساواة  نحو  والتقدم 
للمجتمعات الديمقراطية، ورفع  التحدي المتمثل في التغلب على اختالل التوازن بين أوضاع المرأة والرجل انطالقا من المسؤولية 

المشتركة واإلنصاف.

االتحاد  من  سواء  السياسية،  والمقترحات  التوصيات  مجموع  وكذلك  التطلعات،  هذه  يساير  التشريع  أخذ  المنظور،  هذا  إطار  في 
األوروبي أو في السياق الدولي ؛ بحيث صار من غير المعقول عمليا في أيامنا هذه أن أي مؤسسة عامة ال تصادق على التوجهات 

التالية  بخصوص النقاش الدائر حول الحاجة إلى العمل انطالقا من مبدأ تكافؤ الفرص:

لماذا يتعين العمل انطالقا من مبدأ تكافؤ الفرص؟ سكان1 نصف  من  أكثر  يمثلن  الالئي  النساء  لفائدة  العدالة  بتحقيق  والرجل  المرأة  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  يرتبط   1 
العالم، وقد تعرضن في الغالب للحرمان واالستبعاد من حقوق اإلنسان الخاصة بهن.  

على تحافظ  أال  يجب  والتي  وديمقراطية،  عداًل  أكثر  مجتمعات  بناء  في  المساهمة  يعني  الفرص  تكافؤ  تطوير   2 
االجتماعية الهياكل  في  المرأة،  أي  المجتمع،  من  واحد  لجزء  الناقص  التمثيل  بسبب  الحالي  الديمقراطي  العجز    

والسياسية واالقتصادية.  

والسياسية  االجتماعية  المجاالت  في  للمرأة  الكامل  االندماج  من  سيمكن  والرجل  المرأة  بين  الفرص  تكافؤ  إن   3 
من حد  أقصى  إلى  االستفادة  خالل  من  ككل،  للمجتمع  االقتصادية  النجاعة  تحسين  في  يساعد  مما  واالقتصادية،    

الذكاء والقدرات والمهارات والقوى الموجودة في المجتمع.   

الشرعية والرجال  للنساء  والفردي  المباشر  العمل  يمنحها  لم  ما  ورق  على  حبرا  ستظل  الثالث  التبريرية  األسباب  هذا   لكن 
الخدمات، أو في قطاع  الخاص  أو  العام  القطاع  وإناثا، نعمل في  التي تقتضيها؛ وكمواطنين عاديين، ذكورا  والمدنية   االجتماعية 
أجزاء  - بفردانيته  - كل  والمباشرة، نصبح جميعا كأشخاص  القريبة  بيئتنا  والتصرف في  التفكير من منظور عام  القدرة على   مع 
على  يتخذ  الذي  الموقف  وسيكون  الفرص.  تكافؤ  تحقيق  على  العمل  تعني  التي  االجتماعي  التغيير  عملية  في  رئيسة 
ثقافة بتطوير  لنا  التي تسمح  االجتماعية  القيم  تأسيس  إلى  المفضي  التفاوض،  السبيل، من خالل  تحديدا هو  الفردي   المستوى 
مجاالت مختلف  في  والوظائف  والمهام  المسؤوليات  تقلد  في  والرجال  النساء  بين  المشاركة  وتحقيق  حقيقية،   ديمقراطية 

العمل، والمشاركة في الحياة.

 ولهذه الغاية، يصبح ضروريا أن ندرك تماًما، على األقل، بعض األسباب التي تقف وراء ذلك والتي تدعم خيارنا في العمل انطالقا
من مبدأ تكافؤ الفرص:

ألن وضعية المرأة كامرأة ال تزال سبًبا للتمييز والعنف والتهديد، سواء في المنزل أو في العمل أو في الشارع ؛  -

ألن نظام العالقات الشخصية والجماعية في هذا المجتمع يقوم على اختالل موازين القوة الذي يميل إلى التقليل من القيم   - 
األنثوية التي ال تزال قائمة وتحدد النموذج األبوي.  

ألن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يشير أيًضا إلى حقوق المرأة.  -



ألنه، بعد الموافقة على معاهدة أمستردام، أصبحت المساواة بين المرأة والرجل مهمة صريحة للمجتمعات األوروبية.  -

نجاحها  لضمان  حاسم  أمر  وهو  األوروبية،  للمجتمعات  االجتماعية  السياسة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  يشكل  المساواة  مبدأ  ألن   - 
االقتصادي وتماسكها االجتماعي في المستقبل، كما يتجلى ذلك في تنظيم الصناديق الهيكلية.  

االبتكار على  والقدرة  والمساواة  والتعايش  واالحترام  للتضامن  األولوية  يعطي  مجتمع  تحقيق  في  يكمن  التحدي  ألن   - 
والتغيير والرقي في العدالة االجتماعية انطالقا من اإلنصاف«.  
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1.1  معني مبدأ تكافؤ الفرص ونطاقه.  

في لهما  صدى  يجدان  ونطاقها  ونهجها  ؛  الحديثة  الديمقراطية  للدول  األساسية  الركائز  من  كواحد  المساواة  مبدأ   تأسس 
المنظمات  لجميع  مثالي  كمثل  المساواة  مبدأ  تشكيل  يتم  الطريقة،  وبهذه  ؛  والقانون  والسياسة  واالقتصاد  الفلسفة  مجال 

االجتماعية.

والرجل،  المرأة  بين  والمساواة  األعراق،  بين  المساواة  المختلفة:  تجلياته  مظاهر  تحديد  يقتضي  المساواة  مبدأ  تفسير  ولغاية 
أو الجنسية  الميوالت  أو  اإلعاقة  أو  العمر  أو  األصل  أو  العرق  أو  الجنس  إلى  االلتفات  دون   ... واألجانب  المواطنين  بين   والمساواة 

أي حالة شخصية أو اجتماعية أخرى.

أي أنه يمكن تلخيص تفسير مبدأ المساواة - في مقاربة أولى - من خالل ُبعد ثنائي القطبية:

كلنا متساوون، إناثا وذكورا )البعد اإليجابي(.

تحريم أي نوع من أنواع التمييز )البعد السلبي(.

لكن حقيقة االعتراف بمبدأ المساواة، انطالقا من العقيدة القانونية، ال تعني بالضرورة اختفاء كل أشكال التمييز. ولهذا السبب، 

لتحقيق يكفي  ال  ضروري،  شرط  أنه  من  الرغم  على  المعاملة،  في  المساواة  مبدأ  ضمان  أن  حقيقة  الحسبان  في  نأخذ  أن   علينا 
وضع قائم على المساواة، ألنه ال يسمح بتقليص الفروق االجتماعية القائمة كما أكد ذلك المجلس األوربي قبل عقد من الزمن:

تبريرا يبرر  ما  وهو  المعاملة،  في  المساواة  مبدأ  تطبيق  على  المترتبة  الكافية  غير  النتائج  على  الدليل  هو  بالضبط   وهذا 
هذا وضمن  ؛  والرجل  المرأة  بين  الحقيقي  الفرص  تكافؤ  الممكن  من  تجعل  متمايزة  معاملة  دمج  إلى  الحاجة   موضوعيا 

االستثناء في المساواة في المعاملة، يكتسي تطبيق اإلجراءات التمييزية اإليجابية معناه.

مبدأ تفسير  عند  جديد  بعد  بإدراج  يسمح  المعاملة،  في  المساواة  مبدأ  إطار  في  االستثناء  هذا  على  الشرعية  إضفاء   ويسمح 
المساواة:

تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل،
 )البعد التعـــويضي(

 
المفهوم من  االنتقال  حقيقة  هي  نوعية  قفزة  إدخال  يتم  الثالثي،  البعد  هذا  من  انطالقا  المساواة  مبدأ  تفسير  يتم   عندما 
أيًضا تعني  النوعية  القفزة  هذه  ؛  والرجل  المرأة  بين  الفرص  لتكافؤ  األوسع  المجال  إلى  المعاملة  في  المساواة  لمبدأ   البسيط 

التغلب على المساواة القانونية أو الشكلية قصد االستجابة لما تتطلبه المساواة الحقيقية في المواقف اليومية.

تعني المساواة الشكلية الحظر المعياري للتمييز ضد شخص ما على أساس أي سمة مميزة.

عقبات أية  أو  الثقافية  العقبات  جميع  وإزالة  فعالة،  المساواة  تكون  حتى  الالزمة  التدابير  فرض  الحقيقية  المساواة   تتطلب 
أخرى تعيق تحقيقها.

التي المجتمعات  في  حتى  وال  حقيقيا،  واقعا  ليست  البشري،  للعقل  شرط  هي  ما  بقدر  والرجل،  المرأة  بين  »المساواة    1 

   ترفع شعار المثل الديمقراطية« 



والقتصاد واالجتماعي  السياسي  للبناء  محركا  عنصرا  والرجل  المرأة  بين  الفرص  تكافؤ  يصبح  الثالثي،  البعد  هذا  ظل   في 
ككل المجتمع  سيفيد  الذي  المبدأ   هو  ليصير  النساء  يفيد  مبدأ  مجرد  من  انتقل  أنه  يعني  وهذا  الديمقراطية،   المجتمعات 

عبر المساهمة في إيجاد حلول لالختالالت الهيكلية القائمة.

ضمان  بالضرورة  يعني  بل  سياسية،  إرادة  مسألة  فقط  ليس  المساواة  لمبدأ  الفعال  التطبيق  ضمان  يصبح  األسباب  هذه  ولكل 
المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل بشكل عام في جميع نطاقات  العمل والتصرف في المجالين العام والخاص.
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ويمكن توضيح ما سبق من خالل الرسم البياني التالي:

مساواة
في المعاملة

إجراءات
تمييظية
إيجابية

تكافؤ
الفرص

2.1  التطور القانوني لمبدأ المساواة في سياق فضاء االتحاد األوربي.  

؛ ومع المرأة والرجل، في المجتمعات األوربية، كمكمل ضروري لتحقيق السوق المشتركة   ظهر مبدأ المساواة في األصل بين 
ذلك، مضى يتشكل كحق من حقوق اإلنسان األساسية.

التأسيسية )المعاهدة   1957 لعام  روما  معاهدة  في  والرجل  المرأة  بين  المساواة  لمبدأ  أوروبية  إشارة  أول  ظهرت   وبالفعل، 
في المساواة  مبدأ  تطبيق  بضمان  األعضاء  الدول  التزام  على   119 مادتها  في  نصت  والتي  األوروبية(،  االقتصادية   للجماعة 

األجور بين العاملين والعامالت الذين يؤدون الوظيفة نفــسـهــا.

المادة وتطبيق  تطوير  عبر  أساسي  بشكل  أتاح،  والذي  المساواة،  مبدأ  تعزيز  التشريعية  األدوات  تطور  أظهر  الحين،  ذلك   ومنذ 
التمييز عدم  إلى  صريحة  إشارة  في  المعاملة،  في  المساواة  مبدأ  بشأن   1975 سنة  الرئيسي  األوروبي  التشريع  سن  عبر   ،119 

في ظروف العمل وشروطه بين العمال والعامالت.

أساس على  المباشر  التمييز  على  القضاء  إلى  بالحاجة  مدفوعا  كان  المساواة  بشأن  األول  التشريع  أن  من  الرغم  على   وهكذا، 
مجتمعنا، في  الكامنة  المباشر  غير  التمييز  وضعيات  وحلحلة  الكتشاف  التدابير  يعزز  وتطويرها  التشريعات  تطبيق  فإن   الجنس، 

و لذلك يصعب إزالتها جذريا.



نظًرا التالية  المعيارية  األدوات  نذكر  الفرص  بتكافؤ  يتعلق  فيما  الواسع2  االنتشار  ذات  الحالية  األوروبية  التشريعات  بين   ومن 
ألهمية تأثيرها:

يتعلق فيما  والرجل  المرأة  بين  المعاملة  في  المساواة  مبدأ  تطبيق  بشأن   207/76 األوربي  للمجلس  التوجيهي  األمر    
باعتباره  تفسيره  في  أساسي  بشكل  أهميته  تكمن  ؛  العمل  وظروف  المهنية  والترقية  والتدريب  العمل  على  بالحصول    

األساس القانوني لإلجراءات التمييزية اإليجابية:  

بين  التمييز  بعض مؤشرات  كبيًرا من حيث معالجة  تعزيًزا  2002، مما حقق  أبريل   17 )207/76( في  التوجيه  تعديل هذا  تم  وقد 
الجنسين التي ال تزال قائمة في المجتمع األوروبي:

تم االعتراف بالتحرش الجنسي كشكل من أشكال التمييز.  أ 

اعتماده في تم  الذي  التمييز  بعدم  المتعلق  التشريع  المباشر على غرار  وللتمييز غير  المباشر  للتمييز  تعريف مستفيض   ب 
تطبيق وتطوير المادة 13 من معاهدة أمستردام:  

أو  المعتقد  أو  الدين  أو  االثنين معا  أو  العرقي  األصل  أو  الجنس  أساس  التمييز على  لمكافحة  المناسبة  اإلجراءات  »اتخاذ    
اإلعاقة أو السن أو التوجه الجنسي« )المادة 13 من معاهدة أمستردام(.  

تم تضمين ضرورة أن يتحقق أرباب اإلعمال والمقاوالت من تنفيذ التدابير الوقائية ضد التحرش الجنسي. ج 

تم تحديد الحاجة إلى تنفيذ خطط المساواة على مستوى الشركات. د 

عملها في  المرأة  إدماج  إعادة  على  خاص  بشكل  التركيز  مع  واألسرية،  المهنية  الحياة  بين  التوفيق  إلى  الحاجة  أثيرت   و 
بعد إجازة األمومة.  

تم تعزيز الحاجة إلى وجود هيئات على المستوى الوطني -مستقلة- مسؤولة عن تطبيق مبدأ المساواة. ز 

اعتمدتها والتي  المرأة،  لصالح  اإليجابية  اإلجراءات  تعزيز  بشأن   )1984 األول/ديسمبر  )كانون  األوربي  المجلس  توصية    
باإلجماع جميع الدول األعضاء، وتوصي باعتماد سياسة اإلجراءات اإليجابية »التي تهدف إلى القضاء على مظاهر وتجليات    
والنمطية الجاهزة  لألفكار  والتصدي  والقضاء  العملية،  الحياة  في  المرأة  على  سلبا  تؤثر  والتي  القائمة  المساواة  عدم    

عن المرأة في سوق العمل، وتحفيز مشاركة المرأة خاصة في القطاعات ذات الحضور أو التمثيل النسوي«.  

أساس على  الشغل  في  التمييز  حاالت  في  اإلثباتية  األدلة  جسامة  بشأن   80/97 رقم  األوربي  للمجلس  التوجيهي  األمر    
في  المساواة  لمبدأ  انتهاًكا  باعتباره  الجنس  أساس  على  المباشر  غير  التمييز  تحديد  من  انطالقا  أهميته  وتأتي  ؛  الجنس    
يمثل »عندما  بحيث  الالزمة  التدابير  العتماد  األعضاء  للدول  تفويًضا  يتضمن  ألنه  شيء،  كل  وقبل  أوال  ولكن  ؛  المعاملة    
هيئة أو  قضائية  هيئة  أمام  المعاملة،  في  المساواة  مبدأ  تطبيق  عدم  من  متضررة  ضحية  نفسه  يعتبر  الذي  الشخص،    
عليه المدعى  على  ويتعين   ، المباشر  وغير  المباشر  التمييز  من  حالة  وجود  بافتراض  تسمح  الوقائع  هذه  أخرى،  مختصة    

إثبات عدم قيامه بانتهاك مبدأ المساواة في المعاملة«.  

»... يتم الحديث عن وجود التمييز غير المباشر عندما يؤثر مقتضى من المقتضيات أو معيار أو ممارسة محايدة ظاهريا، يؤثر على 
نسبة أعلى بكثير من األفراد من نفس الجنس، إال عندما يكون ذلك المقتضى أو المعيار أو الممارسة المذكورة غير كاٍف وضروري 

ويمكن تبريره بمعايير موضوعية ال عالقة لها بالجنس«. )المادة 2.2(.

المؤسسات التزام  للشك  مجاال  يدع  ال  بما  يأكد  المذكورة،  الثالثة  التوجيهات  تقدمه  الذي  الطرح  في  المتمثل  التطور،   وهذا 
األوروبية بتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وأن هذا المبدأ قد تعزز بمرور الوقت، حتى وإن كان أمرا واقعا في منظومتنا 

االجتماعية منطقتنا وجود حاالت التمييز على أساس الجنس.

1112

إلى تسعى  التي  التدابير  أو  واألمومة(  الحمل  )فترة  المرأة  بحماية  المتعلقة  المقتضيات  أمام  عقبة  التوجيه  يكون   2  »لن 

   تصحيح عدم المساواة الفعلية التي تؤثر على فرص النساء في جميع المجاالت التي يغطيها التوجيه« 
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1978، وكذلك  القانوني من خالل دستور عام  النظام  التمييز على أساس الجنس في  وفي إسبانيا، تم دمج مبدأ المساواة وعدم 
األحكام المنصوص عليها في قانون العمال.

الدستور اإلسباني: المادة 1، المادة 1.10، المادة 14، المادة 1.53  

نظام العمال األساسي )مدونة الشغل(: المادة 2.4.ج، المادة 1.17، والمادة 2.24، والمادة 28  

في ينص  الذي  اإلسباني،  الدستور  من  مباشرة  اإلسبانية  القانونية  المنظومة  في  اإليجابية  لإلجراءات  القانوني  األساس   ينبثق 
المادة 2.9 منه على ما يلي:

فيها يندمج  التي  والجماعات.  للفرد  والمساواة  الحرية  تتيح  التي  والظروف  الشروط  دعم  العمومية  السلطات  على   »يتعين 
في المواطنين  جميع  مشاركة  وتسهل  كامل  بشكل  الذات  تحقق  تعيق  أو  تمنع  التي  العقبات  وإزالة  وفعال،  حقيقي   بشكل 

الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية«.

على الساحة الدولية، كان دور األمم المتحدة حاسًما في اعتبار مبدأ المساواة حًقا من الحقوق األساسية.

يحدد ميثاق األمم المتحدة الصادر في 26 يونيو / حزيران 1945 دور ومهمة األمم المتحدة من خالل ثالثة أهداف رئيسية: 

تجنب الحروب المستقبلية وتعزيز السالم واألمن.  -

والمحوري األساسي  المبدأ  والرجال  النساء  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  أصبح  التنفيذ،  حيز  أمستردام  معاهدة  دخول  مع   ولكن 
في مفهوم المواطنة األوروبية.

الدول  المعاملة  في  المساواة  مبدأ  يمنع  ال  العملية،  الممارسة  في  حقيقية  مساواة  تحقيق  أجل  من   ...«
تمثيال الممثل  الجنس  ممارسة  لتيسير  محددة  مزايا  على  تنطوي  تدابير  اعتماد  أو  على  الحفاظ  من   األعضاء 

ناقصا القيام بنشاط مهني أو الوقاية  أو تعويض ذلك النقص بمزايا في الحياة المهنية«. )المادة 141 من معاهدة أمستردام(

دعم التقدم االجتماعي واالقتصادي.  -

تحديد وحماية حقوق وحريات كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.  -

في الزخم،  هذا  يحفظ  ضمان  بمثابة  كان  والذي  الدولي،  المستوى  على  المتحدة  األمم  وضعته  الذي  القانوني  اإلطار   ويتلخص 
خمس وثائق أساسية:

ميثاق األمم المتحدة.  -

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  -

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  -

-  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي مثلت تقدًما كبيًرا في تعميم المساواة في الحقوق لفائدة   - 
المرأة  )وهي الحقوق االقتصادية والمهنية والسياسية واالجتماعية والمدنية(.  

وتجدر اإلشارة إلى المادة 4 من هذه االتفاقية ألنها تعني الشرعية الدولية لألعمال اإليجابية:

ال يعتبر اعتماد الدول األطراف تدابير خاصة ذات طابع مؤقت تهدف إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ال   1 
الحفاظ يلي:  ما  لذلك،  نتيجة  األحوال،  من  حال  بأي  يستتبع  ال  ولكنه  االتفاقية،  هذه  في  المحدد  النحو  على  تمييزا  يعتبر    
في  والمساواة  الفرص  تكافؤ  هدف  يتحقق  عندما  التدابير  هذه  تتوقف  أن  يجب  ؛  متساوية  وغير  منفصلة  معايير  على    

المعاملة.  

إجراء  االتفاقية،  الواردة في هذه  تلك  ذلك  بما في  األمومة،  تستهدف حماية  خاصة  تدابير  األطراف  الدول  اتخاذ  يعتبر  ال   2 
تمييزيا.  

الخصوصية دائرة  في  دائًما  ُتعتبر  كانت  التي  القضايا  تناول  إلى  المرأة  مشاكل  بحل  المتحدة  لألمم  الصريح  االلتزام  دفع   وقد 
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في معها  والتعاطي  العالمية،  المنتديات  في  علني  نقاش  موضع  أصبحت  والتقاليد(  األعراف  من  المفترضة  المحلية   )القضايا 
المجال العام.

3.1  منظور النوع االجتماعي )الجنساني( ومبدأ تكافؤ الفرص.  

امرأة، تولدي  لم  »أنت   :Simone de Beauvoir بوفوار  الفرنسية سيمون دي  الكاتبة  قالتها  التي  الشهيرة  المقولة  اعتبار   يمكن 
بل تصيرين كذلك مع مرور الزمن«، أصدق مرآة تصور بشكل أفضل وجود مسار تعلمي عن كينونتنا الجنسانية.

 وبالفعل، نتعلم طوال حياتنا أن نكون امرأة، أو أن نكون رجاًل، في إطار المجتمع الذي نعيش فيه ؛ أي أننا نطور هويتنا الجنسانية
تبعا لجنسنا المرجعي.

بهذه الطريقة نصبح كائنات هجينة بين ما هو بيولوجي فنولد إناًثا أو ذكورا- وبين ما هو ثقافي، فمن خالل التمايز البيولوجي نطور 
مفاهيم المؤنث والمذكر التي تحدد ماهية المرأة والرجل.

نشاهد بينما  بالكامل،  حياتنا  مسار  طوال  ترافقنا  وهي  االجتماعية،  التنشئة  العامة  لهويتنا  التثاقف  عملية  نسمي   نحن 
سلوكيات النساء والرجال وأفعالهم في الحي، وفي محيط صداقاتنا وفي المؤسسات التربوية والدينية واالجتماعية والسياسية 

واالقتصادية وفي اإلعالم.

إدراك في  نبدأ  المالحظة،  خالل  من  شيء،  كل  وقبل  المرجعية،  النماذج  وتحديد  االجتماعية،  العادات  اكتشاف  خالل  من   وهكذا، 
هذه إنتاج  ونعيد  نستوعب  نحن  ؛  والرجال  النساء  عند  ومتباينة  مختلفة  الذات  عن  وتعبيرات  وسلوكيات  وجود  أشكال  هناك   أن 
نفسه اآلن  وفي  الذوبان،  حد  إلى  معها  والتماهي  إنتاجها،  ونعيد  نتملكها  يجعلنا  مما  التصرفات،  من  المختلفة   األشكال 

نفس الوقت ندرك العواقب المحتملة التي قد تترتب على تبني أو تجاوز نماذج السلوك المقبولة اجتماعًيا.

وهكذا تسود وتكتب الصفحات البيضاء الفارغة من كتاب حياتنا.

الطبقة حسب  سلفا،  جنس  بكل  المنوطة  األدوار  والنساء  الرجال  تقمص  المتمايزة،  االجتماعية  التنشئة  عملية  خالل   من 
دون ونستوعب  فيها،  نعيش  أن  لنا  قدر  التي  التاريخية  واللحظة  الثقافي  والنظام  واالقتصادي  االجتماعي  والسياق   االجتماعية 
أنشأتها التي  النمطية  الصور  وديمومة  تثبيت  خالل  من  قبليا  محددة  ومواقف  سلوكيات   - الحاالت  معظم  في   - منا   وعي 
األبيسية  : الميالد4  قبل   3000 حوالي  منذ  مجتمعاتنا،  تؤطر  التي  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  المنظومة   ودعمتها 

والمجتمعات األبوية.

يتغذى الذي  الهيمنة  مبدأ  على  يقوم  الهرمي،  والتسلسل  الذكوري  االجتماعي  للتنظيم  نموذج  بأنه  األبوي  النظام  ف   ُويعرَّ
على االختالفات الجنسية، التي يصيرها تمييزية.

و عن طريق البناء االجتماعي للجنس، يتخطى التقسيم الجنساني األنظمة االجتماعية الممكنة:

التقسيم الطبقي حسب نمط اإلنتاج: بأنماط اإلنتاج المحددة، للحصول على الثروة واالمتيازات وتوزيعها.  -

الرقابية وممارساته  والعذاب،  الخالص  في  العليا  ومثله  والشر،  الخير  بين  تفصل  التي  بمعتقداته  الديني:  التقسيم   - 
والتفتيشية.  

التقسيم العرقي/الوطني: مع ضوابطه القانونية والسياسية.  -

خالل من  الطريقة،  وبهذه  ؛  اآلخر  على  الجنسين  أحد  وهيمنة  سيادة  تسود  المذكورة،  االجتماعية  األنظمة  من  نظام  كل   في 
من مستوياتهم  يحدد  الذي  االجتماعي  الطبقي  التقسيم  في  شخص  كل  تصنيف  يتم  وتذكيرا،  تأنيثا  البشرية  الكينونة   حقيقة 

 4 يرى ريان إيزلر في كتابه )بين مطرقة كأس قدس األقداس  والسندان( – منشورات طواطرو بيينطوس، 1945، جمهورية الشيلي

  أنه بالرجوع إلى  تواريخ لإلنتاح وبعد مسار طويل من التغير، حدث االنتقال من نموذج توضيحي انتظمت فيه العبادة لرب إله أنثى  
 )مصدره القدرة على الخلق ومنح هبة الحياة( إلى نموذج عبادة اآلهة )إلى القدرة على السيطرة والحرب(.يستنج
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الهيمنة والقوة، وتحديد مجاالت العمل والعالقات بين كل شخص.

التقييم  بسبب  الجنسية،  الفروقات  أساس  على  والمهام(  والمسؤوليات  العمل  )مجاالت  للعمل  االجتماعي  التقسيم  ويتفاقم 
أو النساء  مهام  من  أنها  على  تعيينها  تم  التي  العمل  ومجاالت  والمهارات  والقدرات  والوظائف  للمهام  المختلف   االجتماعي 

الذكور، وفًقا لـ نموذج المركزية الذكورية.

وهذا المقياس المزدوج هو مفتاح الكشف عن العنف البنيوي، الذي يتغلغل كآلية للسيطرة في نموذج التنظيم االجتماعي.
ونذكر في هذا المقام بعض مظاهر العنف البنيوي ضد المرأة5 :

ربط هوية المرأة، حصرًيا، بالجوانب بيولوجية، بما يعتبر مناسًبا للطبيعة: زتكاثر األنواع والحفاظ عليها.  

عن تنحرف  وبالتالي  لآلخرين،  كأنها  امرأة  تكون  أن  فكرة  على  قائًما  لألنوثة  نموذًجا  تكرس  التي  االستراتيجيات  تطوير    
نسائهن إلى الفئة الثانية، ليس لها أهمية في حد ذاتها.  

غرس الشعور بالذنب والخوف في نفوس النساء كإكراه في مواجهة أي تجاوز محتمل و / أو تبرير اجتماعي.  

تقييد المساحة المخصصة للمرأة في المجال المنزلي يعيق وصولها إلى المجال العام.  

من كثير  وفي  دافعها،  حققتها  التي  االجتماعية  واإلنجازات  شأنها،  من  والتقليل  التاريخ  في  المرأة  مشاركة  إخفاء    
الحاالت، في حياتها.  

تحديد األدوار والصور النمطية التي تؤثر إلى حد ما على العنف الطبيعي المفترض للرجال تجاه النساء.  

سيمنع النساء من السيطرة على أجسادهن، بشكل أساسي من خالل النشاط الجنسي األنثوي.  

حرفيا تطبيقا  تطبيقه  أثناء  أدى  والذي  وضوًحا،  أكثر  أضحى  الذي  األبوي  االجتماعي  النموذج  فشل  إبراز  أيًضا  الصحيح  من   ولكن 
إلى:

يشير وهذا  ؛  المزدوج  االجتماعي  التقييم  لنظام  فيه  المبالغ  التضخيم  بسبب  الرجال  من  والعديد  النساء  من  كثير  استياء    
للنوع االجتماعي، العام بما يعتبر نموذجًيا  العامة في تقدير ما يعتبر نموذجًيا للجنس المذكر واالستخفاف  المبالغة  إلى    

الجنس المؤنث.  

والتنمية الذات  تحقيق  إمكانيات  على  قيود  وجود  النموذج  يفترض  حيث  الرجال،  من  والعديد  النساء  من  العديد  إحباط    
كأفراد بما يتجاوز هويتهم الجنسانية.  

أفراد من  ولكن  المستنسخة،  الكائنات  من  مجتمًعا  نشكل  ال  أننا  الحسبان  في  يأخذ  ال  ألنه  الواقع،  مع  التكيف  عدم    
الفرد لتجاوز  مختلفة  ودوافع  ومصالح  توقعات  وجود  يعني  وهذا  الجنسانية،  الهوية  ضمن  حتى  ومتعددين،  متنوعين    

الواحد ؛ والبحث عن أشكال بديلة لتحقيق الذات وللتنمية الفردية.  

البديل عن  بديلة  تعايش  نماذج  بخلق  لنا  يسمح  هيكلي  تغيير  إلحداث  الملحة  الحاجة  على  يدل  فإنما  شيء،  على  هذا  دل   وإن 
الجنسين بين  المساواة  تحقيق  تضمن  أداة  بمثابة  ليكون  الفرص:  تكافؤ  مبدأ  تطوير  ونطاق  العميق  المعنى  هو  وهذا   القائم. 

من منظور النوع االجتماعي.

ولهذا نحتاج إلى تطبيق فعال لمبدأ تكافؤ الفرص، والذي يستدعي استحضار العناصر الرئيسية التالية ضمن استراتيجية التغيير:

تحليل السلوكيات االجتماعية للمرأة والرجل.  

تحديد أنظمة التمييز القائمة على النوع الجنساني.  

صياغة التدابير واألدوات التي تسمح بإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين.  

وتكشف لنا بداية استراتيجية التغيير هذه التحول في األنموذج الثقافي والتاريخي الذي نشهده، هنا تحديدا ضمن هذا السياق، 

1945، جمهورية   5  »يرى ريان إيزلر في كتابه )بين مطرقة كأس قدس األقداس  والسندان( –منشورات طواطرو بيينطوس، 

    الشيلي( أنه بالرجوع إلى  تواريخ لإلنتاح وبعد مسار طويل من التغير، حدث االنتقال من نموذج توضيحي انتظمت فيه العبادة
   لرب إله أنثى )مصدره القدرة على الخلق ومنح هبة الحياة( إلى نموذج عبادة اآلهة ) إلى القدرة على السيطرة والحرب(.« 

 5  مقتطف من نظرية وتحليل النوع االجتماعي، وهي منهد جيد للعمل ضمن مجموعات، منشورات »منشورات جمعية النساء  

  الشابات«؛ مدريد، ص. 200

18



كمساهمة نظرية وعملية نفسرها من منظور النوع االجتماعي أو البعد الجنساني.

يعني البعد الجنساني أو منظور النوع االجتماعي نظرة تفسيرية لنوع العالقات والسلوكيات التي تحدث في التفاعل بين النساء 
تفسيرًا  المحصلة  في  ويقدم  منهما،  بكل  الخاصة  التعايش  نواة  في  منهم  كل  يفترضها  التي  واألدوار  الوظائف  في  والرجال6، 

للمواقف االجتماعية التي تتخذها المرأة والرجل.

وتستهدف هذه النظرة التحليلية الفعل المؤسسي والسياسي والمهني والمدني.
 

تحليل من  انطالقا  والرجل  المرأة  بها  تتميز  التي  الخصائص  وفهم  والتحليل  بالتركيز  االجتماعي  النوع  منظور  لنا  يسمح   لذلك، 
النظام الذكوري األبوي، فضاًل عن أوجه التشابه واالختالف بينهما. ومن هذا المنظور، يتم تحليل اإلمكانات الحيوية لكل منهما، 
الجنسين كال  بين  الموجودة  والمتنوعة  المعقدة  االجتماعية  والعالقات  لهما،  المتاحة  والفرص  وانتظاراتهما  حياتها،   ومعنى 

وكذلك الصراعات المؤسسية واليومية التي يجب أن يواجهانها، وأيضا الطرق المتعددة التي يقومان بها بكل ذلك.

الذي  االجتماعي،  النوع  منظور  في  ثابت  أمر  والنساء  الرجال  بموجبها  يتفاعل  التي  الجنسانية  الظروف  تحديد  فإن  السبب،  لهذا 
يربطهم مباشرة بظروف حياتهم كل على حدة، ويهتم باإلمكانيات المختلفة لحلها، و تحويلها إلى احتياجات فورية يجب تلبيتها، 
على أيًضا  ومحددة  متمايزة  عملية  احتياجات  إنها  ؛  العالم  هذا  في  الحياة  قيد  على  البقاء  إمكانية  على  يؤثر  ما  هي   ألنها 

أساس التنشئة االجتماعية المتمايزة.

وعليه، فإن االحتياجات العملية التي تؤثر على غالبية النساء تتعلق بالكفاف االقتصادي والحياتي، لذلك فهي تتعلق بما يلي:

صحة المرأة بشكل عام والصحة اإلنجابية بشكل خاص.   

طعام األسرة ومعيشتها.  

الرعاية األسرية.  

 على الرغم من أن هذه االحتياجات ليست متماثلة دوما عند الحديث عن النساء من بلدان في مناطق مختلفة من العالم، يعشن
»من بمساهمات  تتعلق  الحاالت  وبعض  االجتماعي،  النوع  بقضية  عالقة  له  منها  كل  مختلفة،  تنموية  نماذج  ظل  في  ظل   في 

الدرجة األولى«.

كما يهدف منظور النوع االجتماعي أو البعد الجنساني، الذي ينشأ من تحرير النظريات والفلسفات التي تم تطويرها من المساهمات 
النسوية في الثقافة والسياسة، إلى حساب الموارد والقدرة على العمل لدى النساء والرجال لمواجهة صعوبات الحياة وتحقيق 

أهدافهم.

»نوعية حياة المرأة هي محور منظور النوع االجتماعي« )مارسيال الغارد(.

االجتماعي، النوع  منظور  من  انطالقا  تحليلها  تم  التي  الرئيسية  القضايا  تجميع  يمكننا  أولية،  مقاربة  وفي  المنطلق،  هذا   من 
نذكرها تباعا:

التنظيم األبوي للعالم واألوضاع األنثوية والذكورية التي يولدها، أو يحول دون إشباع النساء والرجال  إلى أي مدى يسّهل    
الحتياجاتهم الحيوية وتحقيق تطلعاتهم وإعطاء معنى لحياتهم؟  

تحددها التي  وتلك  المواقف  هذه  بين  المسافة  هي  وما  الرجل؟  ووضع  المرأة  وضع  بين  الفاصلة  المسافة  هي  ما    
مؤشرات التنمية؟  

تقليل الممكن  من  يجعل  التطور  أو  االتجاه  هل  بالتنمية؟  يتعلق  وفيما  بينهم  فيما  والرجال  النساء  أوضاع  تتطور  كيف    
الفوارق الملحوظة؟ وما هي هذه الفوارق؟  

االجتماعية التنمية  األبوية   إطار  في  والرجل  المرأة  وكينونة  الجنسين،  بين  واالضطهاد  الهيمنة  عالقات  تدعم  هل    
وممارسة حقوق اإلنسان وتحسين نوعية الحياة؟  

كيف يتم تأسيس وتطوير المسارات التاريخية للعالقات األبوية بين الجنسين، وكيف تتغير وكيف يمكن خلق بديل غير قهري؟ 6  بين النساء والرجال، ولكن بين النساء فيما بينهن وبين الرجال فيما بينهم.  
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كيف يشارك الرجال والنساء في القرارات الجماعية؟ وماذا عن الموارد؟ ماذا عن تعريف المعايير والقيم االجتماعية؟  

كل هذا يفترض الشروع في عملية التغيير الهيكلي نحو نموذج جديد للتعايش على أساس المساواة بين الجنسين.

على التمييزية  المعاملة  ذلك  يعني  أن  دون  مختلفين،  يكونوا  أن  في  والرجال  النساء  حق  الجنسين  بين  المساواة   تتضمن 
المستوى االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي.

4.1  سياسات تكافؤ الفرص: التطور والتطوير.  

الدولية واالتفاقيات  للسياسة  انعكاسا  األوروبي  االتحاد  في  تطويرها  تم  التي  الفرص  تكافؤ  لصالح  السياسية  اإلجراءات   تعتبر 
حول هذا الموضوع، والتي ترعاها األمم المتحدة.

ولهذا السبب، من الضروري اإلشارة إلى دور األمم المتحدة في تعزيز سياسات تكافؤ الفرص.

قانونية أدوات  تطوير  على  تعمل  الحين،  ذلك  ومنذ  ؛  التأسيسي  ميثاقها  منذ  بالمساواة  التزامها  المتحدة  األمم  صاغت   فقد 
وسياسية وتقنية لتعميق تحقيق هذا االلتزام.

البيانات جمع  وكذلك  للمرأة،  والمدنية  القانونية  الحقوق  لتقنين  األولوية  إعطاء  تم  وجودها،  من  األولى  الثالثة  العقود   وخالل 
القوانين إصدار  أن  أخرى  مرة  تبين  الوقت،  مرور  ومع  العالم.  أنحاء  جميع  في  للمرأة  واالجتماعي  القانوني  الوضع   حول 

والتشريعات ليس كافيا لوحده من أجل ضمان المساواة لفائدة النساء.

وتقنية.  سياسية  أدوات  إنشاء  على  المساواة  لسياسات  المكرسة  الجهود  تركزت  الماضي،  القرن  سبعينيات  ومنذ  السبب،  لهذا 

للنهوض عمل  وخطط  استراتيجيات  وضع  هو  المشترك  قاسمها  كان  عالمية  مؤتمرات   4 تنظيم  مع  المرحلة  هذه   وتتوافق 
بالوضع االجتماعي للمرأة.

القرن  الخمسة وعشرين سنة من  المتحدة خالل  األمم  التي عقدتها  بالمرأة  المعنية  األربعة  العالمية  المؤتمرات  وقد ساهمت 
المجتمع ووحدت  الدولية،  السياسية  األجندة  صميم  في  والرجل  المرأة  بين  الفرص  تكافؤ  قضية  وضع  في  ساهمت   الماضي، 
من مؤتمر  كل  عن  الصادرة  الصلة  ذات  العمل  خطط  على  الموافقة  خالل  من  المرأة  بحقوق  االلتزام  مسألة  بخصوص   الدولي 

تلك المؤتمرات والتي تمس كافة مجاالت الحياة العامة والخاصة.
 

انعقد المؤتمر العالمي األول في مكسيكو سيتي عام 1975 وخلص إلى ثالثة أهداف ستصبح أساس أرضية عمل األمم    
المتحدة لصالح المرأة:  

المساواة الكاملة بين الجنسين والقضاء على التمييز على أساس النوع االجتماعي.  

االندماج والمشاركة الكاملة للمرأة في التنمية.  

مساهمة متزايدة للمرأة في تعزيز السالم العالمي.  

تم إطالق العشرية األولى للمرأة تحت شعار »المساواة والتنمية والسالم«، وتمت الموافقة على خطة عمل لتطوير هذه العشرية، 
وتقرر وضع االتفاقية المستقبلية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وانعقد المؤتمر العالمي الثاني في كوبنهاغن عام 1980 لدراسة وتقييم خطة العمل العالمية لعام 1975 واستعراض    
التقدم المحرز في األهداف التي تم وضعها في مكسيكو سيتي قبل ذلك بخمس سنوات.  

ضد التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  المتحدة  األمم  معاهدة7  على  العامة  الجمعية  مصادقة  هو  الهامة  األحداث  أحد   وكان 
السياسية التوترات  من  استبعاده  عدم  من  الرغم  على  ما،  حد  إلى  مبهًجا  الجو  كان  السبب،  لهذا   .1979 ديسمبر  في   المرأة، 
للمرأة الحقيقية  واإلمكانية  القانونية  الحقوق  بين  التناقض  لشرح  اآلراء  في  توافق  وجود  عدم  في  واضحة  كانت   التي 
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لممارسة حقوقها، ومن بين هذه التناقضات نشير إلى:

عدم المشاركة الكافية للرجال في تحسين دور المرأة في المجتمع.  

اإلرادة السياسية التي لم تكن كافية.  

عدم االعتراف بقيمة مساهمة المرأة في المجتمع.  

نقص النساء في مناصب صنع القرار.  

عدم كفاية الخدمات لدعم دور المرأة في الحياة الوطنية، مثل التعاونيات ومراكز الرعاية النهارية والتسهيالت االئتمانية.   

نقص الموارد المالية بشكل عام.  

قلة وعي النساء أنفسهن بالفرص المتاحة.  

حق لضمان  فاعلية  أكثر  وطنية  تدابير  أخرى،  أمور  بين  من  تتخذ،  لكي  الحكومات  إلى  ملتمس  تقديم  عن  المؤتمر  هذا   وأسفر 
الشرعية الوالية  وممارسة  الميراث،  في  المرأة  حقوق  تحسين  وكذلك  واألموال،  األصول  في  والتحكم  الملكية  في   المرأة 
إزاء النمطية  للسلوكيات  حد  وضع  إلى  الدعوة  شك،  بال  هو،  البارز  اآلخر  الملتمس  كان  فيما  الجنسية:  وفقدان  األبوية(   )السلطة 

المرأة.

المتحدة المخصصة  إنجازات عشرية األمم  1985، حيث تم تقييم  المؤتمر العالمي الثالث للمرأة في نيروبي عام  انعقد    
للمرأة تحت شعار »المساواة والتنمية والسالم«. وكشفت البيانات التي جمعتها األمم المتحدة أن التحسينات في الوضع    
في التحسن  وكان  النساء.  من  صغيرة  أقلية  أفادت  قد  التمييز  من  للحد  المبذولة  والجهود  للمرأة  واالجتماعي  القانوني    
الحكومية القطاعات  من  للناس  الكبيرة  التعبئة  نشوة  من  الرغم  وعلى  لذلك،  ؛  ضئياًل  النامية  البلدان  في  المرأة  وضع    

على  موقعا  عضوا  صارت  دولة،   165 لحوالي  اليوم  ملزمة  أصبحت  لنساء«،  اإلنسانية  الحقوق  »ميثاق  أيضا  المسماة  المعاهدة،  هذه    7

أساس  على  التمييز  ضحايا  للنساء  يسمح  والذي   1999/12/10 في  عليه  التوقيع  شرع  الذي  االختياري  البوتوكول  على  وقعت  المعاهدة،حيث 
الجنس التقدم بشكاياتهن ل«سيداو«، بعد دخوله حيز التنفيذ ؛ وإذا حدث ذلك، تصبح االتفاقية من أجل محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

بمثابة اتفاقية دولية شأنها في ذلك شأن جميع الصكوك والمواثيق التي  نصت على إجراءات محددة بهدف تقديم الشكايات.« 

وغير الحكومية، كان االستنتاج هو أن أهداف عشرية األمم المتحدة المخصصة للمرأة لم تتحقق.  

لذلك، كان لزاما اعتماد مقاربة جديدة إليجاد طرق بديلة للتغلب على العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف العشرية: المساواة 
والتنمية والسالم.

وقد تم تحديد ثالثة أنواع من اإلجراءات األساسية: 

التدابير الدستورية والقانونية.  

المساواة في المشاركة االجتماعية.  

المساواة في المشاركة السياسية واتخاذ القرار. ما كان جديًدا حًقا هو االقتناع بأن جميع القضايا هي قضايا من اختصاص   
مجموعة  المرأة«  مستقبل  نحو  الموجهة  نيروبي  »استراتيجيات  في  بها  الموصى  التدابير  غطت  السبب  ولهذا  المرأة،    

واسعة من القضايا، من التوظيف والصحة والتعليم والخدمات االجتماعية إلى الصناعة والعلوم واالتصاالت والبيئة.  

جميع في  المرأة  مشاركة  تعزيز  بهدف  الوطني  المستوى  على  تدابير  العتماد  توجيهية  مبادئ  اقتراح  تم  ذلك،  عن   فضال 
القطاعات.

والجديد في هذه المقاربة هو االعتراف بأن تحقيق المساواة لفائدة المرأة، بعيًدا عن كونها قضية منعزلة، تشمل مجال النشاط 
المتحدة المخصصة للمرأة، وجب اعتماد منظور ومشاركة  البشري بأكمله. لذلك، ومن أجل تحقيق أهداف وغايات عشرية األمم 
النهج األول  التحديد. كان هذا هو  إليها على وجه  القضايا الموجهة  القضايا، وليس فقط تلك  المرأة في جميع  نشطة من جانب 

لمقاربة استراتيجية تروك تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي.

ُعقدت قد  أخرى  دولية  فعاليات  هناك  كانت  حينئذ،  عام?.  ببكين  في  بالمرأة  المعني  الرابع  العالمي  المؤتمر  انعقد    
أقرت والتي  االجتماعية،  والتنمية  والسكان  اإلنسان  وحقوق  المستدامة  التنمية  جوانب  بمختلف  يتعلق  فيما  بالفعل    

بضرورة االعتراف بالنساء وإشراكهن في عملية صنع القرار لمراعاة وجهات نظرهن واهتماماتهن.  
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تم عندما  المساواة،  تحقيق  سياسات  في  المستخدمة  باألساليب  يتعلق  فيما  جوهرية  تحول  نقطة  هناك  كانت  بكين،   وفي 
إعادة ضرورة  افتراض  يعني  كان  مما  االجتماعي،  النوع  مفهوم  إلى  النساء  من  االهتمام  مركز  تحويل  إلى  بالحاجة   االعتراف 
في كامل  بشكل  المرأة  دور  تعزيز  أجل  من  الجنسين،  بين  القائمة  العالقات  أشكال  ولجميع  ككل،  المجتمع  لبنية    تقييم 

التنمية واحتاللها مكانها الالئق كمواطنة في العالم على قدم المساواة مع الرجل في جميع جوانب الحياة.

التغيير في المقاربة من التصديق على اإلقرار بأن حقوق المرأة هي حقوق اإلنسان وأن المساواة بين الجنسين  وقد مكن هذا 
هي مسألة مصلحة عالمية ومفيدة للجميع، نساء ورجاال.

إعالن بكين. وقد حددت أرضية عمل بيكين8 وفي  العالم في  لتنمية مناطق  الرابع  للمؤتمر  المضافة  القيمة  تم تكريس   وقد 
والرجل المرأة  بين  الكاملة  المساواة  أمام  الرئيسية  العقبات  إلزالة  خاصا  اهتماما  تتطلب  أنها  اعتبر  مجاال   12 العمل   أرضية 

والتي تتطلب بالتالي اعتماد تدابير ملموسة من قبل الحكومات والمجتمع المدني.

 ودونما أدنى شك، يصل إلى أيامنا هذه  األثر الحقيقي في تغيير إواليات العمل الذي أحدثه هذا المؤتمر الرابع في بكين. ومن
تحقيق قصد  اثنتين  استراتيجتين  على  الضوء  تسليط  يتعين  المؤتمر،  هذا  في  إليها  التوصل  تم  التي  االتفاقات  جميع   بين 

المساواة بين الجنسين:

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي.  -

تمكين المرأة.  -

الحكومية، غير  المنظمات  شبكات  فيه  ساهمت  الذي  والتعلمات  والتجارب  القيم  بالعمل  االعتراف  خاًصا  تنويًها  أيًضا   ويستحق 
خاصة الجمعيات النسوية.

األولوية ذات  األهداف  وأيضا  العمل  أرضية  في  المحددة  التدخل  ومراحل  لشبكات  تلخيصا  يتضمن  الذي   2 المرفق  انظر    8 

    التي يتعين تصحيحها. 
نحو التقدم  لمواصلة  المتخذة  اإلدراءات  وأيضا  التي تمت مراجعاها  التدخل  لمحاور  تلخيصا  يتضمن  الذي    3 المرفق  انظر    9 

    مزيد من المساواة.

المحرز  التقدم  وبحث  لتدارس  استثنائية  جلسات  عقد  إلى  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  دعت  سنوات،  بخمس  ذلك  وبعد 
2000 تحت يونيه   / نيويورك في حزيران  5، وعقدت في   + بيكين  العملية  ببكين. وسميت هذه  أرضية عمل  الموافقة على   بعد 

شعار »المرأة عام  2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسالم في القرن الحادي والعشرين«.

خطة اقتراح  إعداد  وتم  ببكين  عمل  أرضية  في  المدرجة  المجاالت  بعض  في  التنفيذ  مستويات  استعراض  تم  المناسبة،   وبهذه 
عمل جديدة بشأنها، وفي الوقت نفسه أعيد تأكيد االلتزام باتفاقات بيكين9.

في وبقوة  كامًنا  أضحى  بل  األوروبي،  االتحاد  كتب  عن  تابعه  ودعمته  المتحدة  األمم  خلفه  وقفت  الذي  التطور  هذا   كل 
المبادئ التوجيهية لبرامج العمل المعتمدة في فضاء االتحاد األوربي سعيا لمواكبة الخطط والبرامج المنفذة والساعية لبلوغ 

تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

كبيرة  دفعة  مجملها  في  مثلت  والتي  والرجل،  المرأة  بين  المساواة  لتحقيق  اتحادية  عمل  برامج   4 تنفيذ  تم   ،1982 عام  ومنذ 
في مثالي  نحو  على  األربعة  البرامج  تلك  قدمته  ما  على  نعرج  وهنا  إسبانيا.  مثل  األعضاء،  الدول  في  المساواة   لسياسات 

مضامينها في ما يتعلق باإلنجازات الفعلية لفائدة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

برنامج العمل  األول لتحقيق تكافؤ الفرص )1985-1982(  

ضمن التنصيص على مبدأ المساواة في النظام القانوني من خالل توسيع نطاق التشريع األوربي.  

أرسى أسس سياسة العمالة والتوظيف الشاملة.  

عزز تكافؤ الفرص على مستوى الممارسة من خالل تعزيز برامج التدخالت اإليجابية.  
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برنامج العمل  الثاني لتحقيق تكافؤ الفرص )1990-1986(  

دعم العديد من التدابير المحددة التي تهدف إلى تيسير ولوج المرأة إلى سوق العمل )عبر التعليم والتدريب والتوظيف(،   
ال سيما في الوظائف التي كان فيها تمثيل النساء تقليديا دون المستوى )كما هي الحالة في عالم تطبيقات التكنولوجيات   

الجديدة(.  

عزز إجراءات التوعية والحمالت التحسيسية بشأن تقاسم المسؤوليات المهنية واألسرية واالجتماعية.  

أحرز تقدمًا بشأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير للتوفيق بين الحياة المهنية والحياة األسرية كشرط لتكافؤ الفرص.  

برنامج العمل  الثالث لتحقيق تكافؤ الفرص )1995-1991(  

شجع بقوة على صياغة تدابير للتوفيق بين المسؤوليات األسرية والمهنية.  
القرار في  إلى مراكز صنع  اإلعالم والوصول  والتأثير على وسائل  والرجال،  النساء  بين  المتوازنة  االجتماعية  المشاركة  عزز    

مختلف مجاالت العمل.  

روج للمبادرة األوروبية »اآلن Now« لتطوير وإتاحة فرص جديدة للمرأة في سوق الشغل.  

عزز تطبيق اإلجراءات اإليجابية في بيئة األعمال والشركات.  

برنامج العمل  الرابع لتحقيق تكافؤ الفرص )2000-1996(  

أثر على الحاجة إلى تغيير المواقف والسلوكيات في التربية والتعليم والثقافة واإلعالم.  

أيدت التدابير الرامية إلى ضمان التوفيق بين الحياة العملية والحياة األسرية للنساء والرجال.  

عززت أيضا تدابير لضمان مشاركة المرأة في االقتصاد، وتمكينها.  

يسر وسهل المشاركة المتوازنة بين المرأة والرجل في صنع القرار.  

كما ُأحرز تقدما في تطوير استراتيجية العمل من أجل المساواة: مراعاة منظور النوع االجتماعي من خالل دمج مبدأ تكافؤ    

الفرص بين المرأة والرجل في جميع السياسات واإلجراءات المجتمعية داخل فضاء بلدان االتحاد األوربي.  

روح استلهم  الذي  الرابع  البرنامج  مع  التحول  نقطة  حدثت  الذكر،  سالفة  األربعة  االتحادية  العمل  برامج  خالل  من  يتضح   كما 
 - المؤتمر نفسه  إلى  آنذاك  االتحاد األوروبي  رئاسة  الذي نقلته  الطرح  بالتزامن مع   - الرابع في بكين  العالمي  المؤتمر  اتفاقيات 

وشكل بداية عهد جديد في سياسات المساواة.

الجديد المرجع  هي   ،2005-2001 الفترة  في  سريانها  امتد  التي  الجنسين،  بين  للمساواة  االتحادية  اإلطارية   االستراتيجية 
خالل تطويرها  تم  التي  الخبرة  االستراتيجية  هذه  وتجمع  الملموس.  الفرص  تكافؤ  لتحقيق  السياسي  العمل  أسلوب   في 
وتعني الجنسين.  بين  للمساواة  المتكامل  المنظور  تطبيق  خالل  المكتشفة  النقص  مكامن  تجاوز  وتحاول  الرابع،   البرنامج 

االستراتيجية اإلطارية ضمن هذا السياق الجديد:

تقييم معايير  به،  الخاصة  التنسيق  آليات  يتضمن  و  المختلفة،  األوروبية  والمبادرات  البرامج  ينظم  مشترك  سياسي  إطار    
واضحة وأدوات لرصد وتقييم إدملج البعد الجنساني.  

برنامج عمل مجتمعي لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يعقد سنويا حسب أولويات األهداف المراد تحقيقها.  

ُيطلق على هذا النهج تسمية »اإلستراتيجية المزدوجة« وهو ما يميز المرحلة الجديدة من العمل السياسي لالتحاد األوروبي في 
تطبيق سياسات المساواة:

االستمرار في تطوير برامج أو خطط تكافؤ الفرص )سياسات محددة(.  

االلتقائية )السياسات  مباشر  بشكل  النساء  على  تؤثر  التي  العامة  السياسات  جميع  في  االجتماعي  النوع  منظور  دمج    
أو المشتركة(.  

المساواة لتحقيق  الالزمة  الهيكلية  التغييرات  إحداث  إلى  الجنسين  بين  للمساواة  االتحادية  اإلطارية  االستراتيجية   تهدف 
الفعلية وتحقيقا لهذه الغاية حددت 4 مجاالت تدخل استراتيجية:
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الحياة االقتصادية: يتعلق األمر بتجاوز عدم المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل.   

واالقتصادي السياسي  القرار  المرأة في هيئات صنع  نقص حضور  بتجاوز  األمر  يتعلق  والتمثيل:  المشاركة  المساواة في     
واالجتماعي.  

مثل للمرأة،  اليومية  الحياة  في  أكبر  بشكل  تؤثر  التي  السياسات  في  الجنساني  البعد  دمج  تحاول  االجتماعية:  الحقوق     
النقل والصحة وغيرها من السياسات المناهضة للتمييز.  

القائم العنف  انتشار  التحديد في منع  بالمرأة على وجه  الخاصة  بالتأكيد على حقوق اإلنسان  المدنية: يتعلق األمر  الحياة     
على النوع االجتماعي في جميع تمظهراته10.  

تعديل يقتضيه  ما  كل  في  جنسية:  خلفية  على  القائمة  النمطية  والسلوكيات  المقولبة  واألفكار  األدوار  على  القضاء     
السلوكيات والمواقف واألعراف والقيم التي تحدد أدوار الجنسين وتؤثر عليها عند اإلناث أو الذكور.  

 من خالل كل ما ذكر، يمكن مالحظة أن التطور الذي عرفته أشكال العمل على سياسات المساواة هو تأثير مباشر لتطور معنى
المشتركة المسؤولية  من  مزيد  نحو  تتطور  التي  و  المجتمع  صميم  من  النابعة  القناعات  يعكس  وهذا  المساواة،  مبدأ   ونطاق 
التي األوربية  التشغيل  استراتيجية  نذكر  الطرح،  في  التغيير  هذا  على  مثاال  هنا  ونسوق  الجنسين.  بين  التمييز  على  القضاء   في 
التوجيهية المبادئ  تحدد  وهي   ،1997 نوفمبر  في  عقدت  والتي  التشغيل  موضوع  حول  لوكسمبورغ  قمة  في  اعتمادها   تم 

لتعزيز التوظيف في فضاء االتحاد األوروبي.

وهكذا يصبح تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الهدف المشترك )االلتقائي والشامل( لجميع المكونات األساسية لسياسات 
يتناسب بما  المهني  االندماج  النشطة من حيث  العمل  إلى سياسات سوق  النساء  أن تضمن وصول  التي يجب  النشطة،   العمالة 

مع معدل البطالة لديهن، أو عن طريق زيادة تمثيلهن في اإلجراءات المتعلقة بريادة األعمال.
 

للدوافع اعتبارا  والنفسية،  البدنية  وسالمتها  المرأة  كرامة  ينتهك  سلوك  كل  االجتماعي  النوع  منظور  من  عنفا  يعتبر    10 

     االجتماعية التي تقف خلفه. 

مساواة في المعاملة

إجراءات إيجابية

النظام المزدوج

استراتيجيات
تكميلية

مراعاة منظور
النوع االجتماعي

المساواة
بين الجنسين

تكافؤ الفرص
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حتى  )1957( روما  معاهدة  على  المصادقة  منذ  األوروبية  المؤسسات  جانب  من  الجنسين  بين  بالمساواة  االلتزام  تعزيز  تم   وقد 
معاهدة على  المصادقة  خالل  من  بالفعل  تأكيده  يمكن  ما  وهذا  الجديدة؛  أوروبا  بناء  عملية  في  لتحقيقه  العام  الهدف   بات 

أمستردام )1997( وتعزيزه بعد الموافقة على اإلستراتيجية اإلطارية للمساواة بين الجنسين )2000(.

ويمكننا حاليا تلخيص تطور العمل السياسي والمؤسسي لالتحاد األوروبي أساسا في المراحل التالية:

القضاء على التمييز التشريعي.  

وخير مثال على هذا اإلجراء هو التشريعات الغزيرة المستمدة من تطبيق مبدأ المساواة وتطويره.  

على الرغم من أن أبرز هذه الجهود تتجلى في القضاء على التمييز المباشر، إال أن القضاء على التمييز غير المباشر ال يزال   
يتطلب أكبر قدر من االهتمام اليوم.  

إنشاء هيئات وهياكل محددة لتنسيق سياسات تكافؤ الفرص.  

التماسك منظور  بسبب  أيًضا  ولكن  تطويرها،  تم  التي  المساواة  لسياسة  ملموسا  مرجعا  اعتمادها  في  فقط  أهميتها  تكمن   ال 
في استمرارية العمل الذي تم إنجازه.

منذ تأسيسه، يدل إنشاء الهياكل التالية داخل االتحاد األوروبي على:

وحدة تكافؤ الفرص )المديرية العامة الخامسة للمفوضية األوروبية(.  

قسم المعلومات حول المرأة )المديرية العامة X العاشرة للمفوضية األوروبية(.  

  لجنة حقوق المرأة )البرلمان األوروبي(.

اللجنة االستشارية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.  

تعزيز وتنفيذ اإلجراءات اإليجابية.  

بعد التحقق من أن وضع إطار قانوني قائم على المساواة ال يعني بالضرورة تحقق المساواة في الواقع االجتماعي، تم فتح المجال 
الستخدام اإلجراءات اإليجابية، التي مكنت شرعنتها ألول من تحقيق قفزة نوعية في التقدم نحو المساواة الفعلية: إعطاء مبدأ 
يزال  القرن واحد وعشرين، ال  الجديدة، أي  بداية هذه األلفية  ؛ وحتى في  أولوية  المرأة والرجل ما يستحق من  بين  الفرص  تكافؤ 
تطبيقه ضرورة ملحة، نظًرا للوضع الواضح للحرمان االجتماعي واالقتصادي والسياسي األكبر الذي يؤثر على غالبية النساء بسبب 

هويتهن الجنسية. 

صياغة وتنفيذ خطط أو برامج تساعد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.  

األخيرين من العقدين  والرجال خالل  النساء  بين  الفرص  لبلوغ تكافؤ  اتحادية  برامج عمل  أربعة   وقد تجلى ذلك في تطوير وتقييم 
القرن العشرين.

التقائية اللغة اإلسبانية بعبارة »سياسات جنسانية  إلى  )ُترجمت  النوع االجتماعي  تعزيز استراتيجية تعميم مراعاة منظور    
وشاملة«.  

في تحقيقه  يجب  أولوية  ذي  كهدف  والرجل  المرأة  بين  الفرص  تكافؤ  يضع  الذي  السياسي  للعمل  الجديد  الشكل  يجسد   وهذا 
الوطنية الحكومات  قبل  من  االستراتيجية  هذه  اعتماد  يجب  القرار.  صنع  مستويات  جميع  وعلى  العام  العمل  سياسات   جميع 

والجهوية واإلقليمية والمحلية.

5.1  سياسات تكافؤ الفرص: تطورها وتطويرها في إقليم األندلس.  

اإلقليم  هذا  حكومة  ما   ،1988 عام  في   )Instituto Andaluz de la Mujer )IAM األندلس  بإقليم  المرأة  شؤون  معهد  إنشاء  منذ 
الجهوية تعبر عن التزامها الواضح بالمساواة عبر تطوير سياسة نشطة وتنفيذ تدابير العمل اإليجابي، في انسجام تـــــام وواضح مع 
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توجهات السياسات األوروبية.

بإقليم  المرأة  شؤون  معهد  عليه  أشرف  الذي  النساء  لفائدة  الفرص  تكافؤ  مبدأ  لتحقيق  األول  المخطط  تنفيذ  سمح  وقد 
ووضع األندلس  في  والرجل  للمرأة  االجتماعي  بالواقع  المعرفة  من  المزيد  بتجميع  سمح  و1992،   1990 عامي  بين  ما   األندلس 

األسس للتطوير المستقبلي:

التكيف مع التشريعات األوروبية أو االتحادية فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة.  

الشروع في تطبيق إجراءات العمل اإليجابي في مجاالت التعليم والتدريب والتوظيف والصحة.  

الشروع في تطبيق تدابير العمل الناشئة التي تستهدف النساء اللواتي يعانين على قدر أكبر من الحرمان االجتماع.  

إنشاء »مراكز بلدية لشؤون المرأة«.  

التعاون مع المنظمات االجتماعية والنسوية والنقابية القائمة.  

المخطط األول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة النساء.  كما أتاح استمرار تطوير سياسات المساواة بإقليم األندلس تنفيذ 
بعض في  واضح  تقدم  على  المخطط  هذا  دلل  وقد   .)1999-1995( والتطوير  التقدم  استراتيجيات  األندلس:  في   المرأة 
المستقبلية. االستراتيجيات  إلى  االنتباه  من  مكن  الوقت  نفس  وفي  السابقة،  المرحلة  في  فعليا  فيها  شرع  التي   الجوانب 

ومن القيمة المضافة التي يوفرها تنفيذها، وتجدر اإلشارة إلى:

تنامي الوعي االجتماعي حول وجود حاالت عدم المساواة بسبب الجنس.  

إدخال نظام التعليم المختلط في التعليم العام.  

الوعي بضرورة العمل من أجل منع واستئصال العنف ضد المرأة.  

تطوير سياسات فاعلة لتوجيه المرأة وإدماجها في سوق الشغل.  

وضع وتقوية شبكة خدمات تنظيم األسرة.  

تشكيل شبكة المراكز البلدية لإلرشاد المرأة.   

تعزيز الحركة النسويـــة النقابية.  

إقليم كامل  في  اليوم  إلى  بها  المعمول  العمل  منهجية  الستنباط  أرضية  المساواة  سياسات  تنفيذ  في  التجربة  هذه   وفرت 
نظام لبناء  كأولوية  رصدها  تم  التي  العقبات  تجاوز  إلى  أساسا  الهادفة  العمل  برامج  تطبيق  على  تقوم  والتي   األندلس، 

اجتماعي عادل، وفي هذا االتجاه يمكن فهم الموافقة والمصادقة على أدوات االشتغال التالية:

خطة عمل الحكومة األندلسية ضد العنف ضد المرأة للفترة 2004-2001.  

برامج عمل في مجال التدريب والتوظيف.  

  خدمات المعلومات واالستشارات.

حمالت التحسيس والتوعية.  

مقترح غير ملزم صادر بتاريخ 29 مايو 2001 قصد وضع صيغة توفيقية للجداول الزمنية.  

  الخطة اإلستراتيجية للتوفيق بين العمل والحياة األسرية.

الفترة في  البرمجة  فترة  خالل  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  االجتماعي،  النوع  وقضايا  للمساواة  االستشارية  الوحدة  إنشاء    
.2006-2000  

انسجام في  األندلسي،  المجتمع  في  المساواة  سياسات  تنفيذ  في  الحاصل  التقدم  يستمد  العملية  اإلجراءات  هذه  خالل   من 
التام للقضاء  تكفي  ال  واإلجراءات  التدخالت  هذه  أن  يتبين  نفسه  اآلن  في  ولكن  األوروبية،  التوجيهية  المبادئ  مع   واضح 
بين  المساواة  أجل تحقيق  العمل من  الجنسين، مما يستوجب االستمرار في استراتيجية  بين  التوازن  أنظمة عدم  والنهائي على 

الجنسين.

3334



للمساواة. أوسع  مفهوم  نحو  تقدما  الدليل،  هذا  من  السابقة  األجزاء  في  إليه  اإلشارة  تمت  الذي  المساواة،  مبدأ  تطور  يعني 

يعتبر االنتقال من اعتبار المساواة بين الجنسين كتحد اجتماعي إلى النظر إلى المساواة من منظور النوع االجتماعي تغييرا ليس 
فقط في المفهوم بل يتعداه إلى المقاربة، وبالتالي فهم يتجلى من خالل الطريقة التي التي ُتستخدم بها اإلجراءات السياسية 

الرامية إلى تحقيق المساواة: »سياسات المساواة«.

قائم اجتماعي  نموذج  من  باالنتقال  لنا  يسمح  الذي  البنيوي  التغيير  لصالح  ضرورية  نوعية  نقلة  الجديدة  المقاربة  هذه   وتمثل 
على الهيمنة إلى نموذج آخر قائم على المساواة والعدالة االجتماعية واإلنصاف.

و»السياسات المساواة«  لتحقيق  محددة  ب»سياسات  يسمى  ما  بين  االختالفات  تكمن  المقاربة  في  التغيير  هذا   وضمن 
االلتقائية الشاملة لمنظور النوع االجتماعي« )تعميم مراعاة المنظور الجنساني أو تعميم االستجابة للبعد الجنساني(.

 وقد كانت السياسات المحددة لتحقيق المساواة هي األداة السياسية - المؤسسية أو المرتبطة بعالم األعمال أو الثقافية -
التي تم من خاللها تنفيذ التدابير أو اإلجراءات المتسقة والمتناغمة إلى حد ما الهادفة إلى تشجيع مشاركة المرأة في المجتمع.

المساواة، مبدأ  وتطور  السياسية  لإلرادة  وفًقا  المحددة11  المساواة  سياسات  من  انطالقا  إجراؤها  تم  التي  المعاملة  تعديل   تم 

المقاربات: سياسات محددة وأخرى شاملة والتقائية: إلى2 بالكامل(  نمطية  فكرية  منطلقات  من  إليه  منظور  مجرد  )كائن  االهتمام  مركز  المرأة  اعتبار  من  النظرة  تغيرت   وبالتالي 
النظر إليها في جميع الجوانب والوضعيات لتصبح هدفا للمسؤولية االجتماعية.

الحقيقي  الوضع  إبراز  أتاح  مما  المرأة«،  بشؤون  نعنى  »مصالح  أو  متخصصة  وحدات  طرف  من  عديدة  تدخالت  أيضا  نفذت  كما 
 للعديد من النساء، وبالتالي التمكن من تفسير – انطالقا من التحليل الجنساني- الصدف الكبيرة الكامنة في ظروف معيشتهن

ووضعهن االجتماعي.

ولذلك، فإن تنفيذ السياسات المحددة لتحقيق المساواة أتاح الكشف عن الوضع االجتماعي الذي يؤثر على الغالبية العظمى من 
النساء، وجعله مرئًيا ومن ثم نقله إلى المجتمع ككل للنظر فيه والوقوف على أسبابه.

النوع نظرية  من  انطالقا  قدمت،  والتي  وتفسيره،  الواقع  استقصاء  عمليات  وتطوير  ببدء  أيًضا  سمح  فقد  أخرى،  ناحية   ومن 
بالنساء خاصة  فضاءات  إنشاء  لتعزيز  التبرير  أيًضا،  ومعها  النساء،  على  الغالب  في  تؤثر  التي  التمييز  أسباب  تفسير   االجتماعي، 

للتفكير والتحليل والعمل المشترك والترفيه.

وقد ساهم كل ذلك في زيادة الوعي بأنواع أخرى من التمييز مثل التجاوزات الناجمة عن الميول الجنسي أو اإلعاقة أو العرق أو 
العمر.

والسياسي االجتماعي  التنظيم  طبيعة  تعكس  مرآة  بمثابة  أيضا  كان  المساواة  لتحقيق  المحددة  السياسات  تنفيذ   لكن 
واالقتصادي نفسه؛ وبالتالي، فقد عانين بشكل أساسي من نقص الموارد - البشرية والتقنية واالقتصادية – مع أنهن، في الوقت 
على األحيان  من  كثير  في  يظهرهن  نسبي  ووصم  المجتمع،  في  وإشعاعهن  لحضورهن  يلتفت  وال  األنظار  عن  يتوارين   نفسه، 

أنهن مجرد »قضايا أو سياسات نسائية«.

التي الملموسة  االحتياجات  تغطية  إلى  األول  المقام  في  تهدف  المساواة  لتحقيق  المحددة  السياسات  كانت  السبب،   لهذا 
على بتأثيرها  ألنها،  اإليجابية،  اإلجراءات  تطبيق  خالل  من  تنفيذها،  تم  التي  باإلجراءات  المستهدفات  النساء،  غالبية  على   11  لمزيد من التفاصيل حول هذه المفهوم، يمكن الرجوع واالطالع على »تعميم االستجابة لمنظور النوع االجتماعي – دليل تؤثر 

     عملي في مشاريع التشغيل«، إصدار »ليكادي« – معهد شؤون المرأة بإلقليم األندلس، 2001. 
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ظروفهن  المعيشية اليومية، تستوجب حلوا آنية واستعجالية.

أنها غير  االجتماعي،  التحدي  لرفع  ضروريا  شرطا  المساواة  لتحقيق  المحددة  السياسات  تعتبر  المقدمات،  هذه  من   وانطالقا 
ليست كافية ليست كافية ؛ حيث أن هذه السياسات في مجملها لم تتمكن من قوة الفعل لتلبية المصالح االستراتيجية، والتي 
على القائمة  أو  الجندرية  التبعية  عالقة  تغيير  إلى  بالحاجة  عالقة  لها  وبالتالي  عليه،  المتحصل  االجتماعي  بالوضع  عالقة   لها 

أساس الجنس.

 وفي هذه المرحلة، يصبح من الضروري أن ندرك تماًما الوضع االجتماعي للمرأة والرجل - مثل الهويات الجنسية- من أجل التأثير
على مساواتهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية الكاملة.

ببناء أيًضا  يتعلق  بل  تاريخًيا،  منها  إقصاؤهن  تم  التي  واألدوار  المجاالت  في  وتدريبهن  النساء  بمشاركة  فقط  األمر  يتعلق   وال 
العادل، وتقاسم  التوزيع االجتماعي  النساء والرجال يوفر نوعية حياة أفضل من خالل إعادة  نموذج جديد للعالقات االجتماعية بين 
ذلك في  والموارد-بما   - واالقتصادي  والسياسة  والعمل  األسرة  في   – والمسؤوليات  والقرارات  والخاصة-  العامة   -  الفضاءات 

الوقت.

بالضرورة يشجعان  ال  ألنهما  كافيان،  غير  العملية  االحتياجات  وتلبية  التحليل  أن  يقينا  التأكد  النقطة  هذه  إلى  الوصول   يعني 
في االستراتيجية  المصالح  تلبية  إدراج  يجب  وبالتالي،  ؛  الجنسين  بين  التوازن  عدم  تعكس  التي  االجتماعية  المواقف  تغيير   على 

تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص.

التالي بين االحتياجات العملية والمصالح االستراتيجية، والغرض منه هو  كمثال توضيحي لما ذكرناه، تم تضمين الجدول المقارن 
على أو  والبرنامج،  السياسة  على  يؤثر  الذي  المحدد  للسياق  وفًقا  المحددة  العملية  االحتياجات  تحديد  عند  عاما  مرجعا  يصير   أن 

اإلجراء الواجب اتخاذه12 :

النوع االجتماعي: دليل منهجي للعمل في مجموعات«، من  التالية: مؤلف »نحو تعميق نظرية  12  تم إنجاز تكييف للوثائق 

تأليف مارتا بيريا دي ال إغليسيا/ منشورات »نساء شابات«، 2000 – و مؤلف »تعميم االستجابة لمنظور النوع االجتماعي – دليل 
عملي في مشاريع التشغيل«، إصدار »ليكادي« – معهد شؤون المرأة بإلقليم األندلس، 2001.

ماذا تعني؟

ما هي؟

االحتياجات
العملية

احتياجات آنية للمرأة بسبب دورها     
كأنثى من المنظور الجنساني  

تتعلق بطبيعة الظروف التي    
تعيشها المرآة  

صحة المرأة بشكل عام وصحتها    
اإلنجابية بشكل خاص  

تغذية األسرة  

رعاية األسرة  

المصالح
االستراتيجية

االنفكاك من وضعية التبعية من    
المنظور الجنساني  

تعزيز الوضعية االجتماعية والسياسية    
واالقتصادية  

تتعلق بالدور االجتماعي المنوط بها،    
كفرد أو كانتماء لهوية النوع االجتماعي  

التربية والتكوين بدون خلفيات جنسانية   
وفي شروط تكفل المساواة  

المشاركة المتوازنة في مختلف    
المجاالت العامة  

االندماج الكامل وعلى قدم المساواة    
في سوق الشغل  

تقاسم المسؤوليات األسرية  
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ماذا بوسعنا 
فعله؟

تقليل ضغوطات العمل على المرأة.  -

ضمان الوقاية وحفظ صحة النساء   - 
بشكل عام وصحتهن اإلنجابية تحديدا.  

ضمان خدمات أكثر وأفضل لألسر ذات   - 
الوالد الواحد والمشكلة من النساء.  

التمتع بجميع حقوق اإلنسان والمواطنة   - 
وممارستها كاملة، والتمتع بالضمانات    

الفردية وبحقوق اإلنسان الخاصة بالنساء   

حمالت التوعية االجتماعية.  -

توفير مزيد من فرص التعليم لفائدة   - 
النساء في جميع المجاالت والتخصصات    

خالل مسارهن المدرسي.  

الوصول المتساوي إلى التمثيلية ومراكز   - 
صنع القرار والتسيير.  

إلى أينا تقودنا 
تلبيتها؟

تتعامل مع النساء والرجال   
كمستفيدين، وفي بعض األحيان    

كمشاركين.  

بوسعها أن تساعد على تحسين     
الظروف المعيشية للنساء والرجال.  

بشكل عام، ال تحدث أي تغيير في     
األدوار االجتماعية وفي عالقات    

الهيمنة القائمة.  

تعتبر شرطا ضروريا لتلبية االحتياجات    
أو المصالح االستراتيجية.  

تمكن النساء والفئات التي تعاني من    -
التمييز التحول إلى فاعلين نشيطين    

لتوجيه دفة حياتهن وحياتهم.  

بإمكانها المساعدة في تحسين الوضعية   - 
االجتماعية الشاملة بما في ذلك وضعية    

النساء والفئات التي تعاني من التمييز  

هي شرط ال محيد عنه لضمان المساواة   - 
العادلة والمستدامة.  

تعميم طرح  ينشأ  المساواة،  مبدأ  تنفيذ  في  للتقدم  المنطقي  التسلسل  في  تفسيره  يجد  والذي  أعاله  المبين  القصور   من 
المفهوم هذا  ترجمة  تمت  كما  والشاملة،  االلتقائية  االجتماعي  النوع  سياسات  أو  االجتماعي  النوع  منظور   مراعاة 
المصطلح يتضمنه  المعنى  في  مهًما  بسيًطا  فارًقا  يفقده  اإلسبانية  للغة  إلى  نقله  أن  من  الرغم  على   األنجلوسكسوني، 

اإلنجليزي األصلي Mainstreaming، لذلك وجل التوضيح:

إلى نقلها  تم  والتي  العام،  الفكري  للتيار  أو  السائد  للفكر  والممارسات  األفكار  مجموع   )Mainstream األفكار  )تعميم   يمثل 
المقاربة إدماج  إلى  يرمي  عمل  بمثابة  يكون   Gender Mainstreaming االجتماعي  النوع  منظور  تعميم  مراعاة   مفهوم 
هذا في  وصراحة  نصيا  إليه  اإلشارة  تمت  وقد  العامة،  السياسات  أي  حاليا،  السائد  العام  الفكر  وممارسات  أفكار  في   الجنسانية 

السطر في أرضية عمل بيكين:

وذهبت المفوضية األوروبية والمجلس األوربي في االتجاه نفسه وعلى نفس المنوال:

وهذا ما أشارت إليه أيضا المادة 3 في فقرتها 2 من معاهدة أمستردام نفسها:

جميع في  االجتماعي  النوع  منظور  إلدماج  وواضحة  نشطة  سياسة  تعزيز  األخرى  الفاعلة  والجهات  الحكومات  على  يتعين   ...« 
السياسات والبرامج بحيث يتم، قبل اتخاذ القرارات، إجراء تحليل لألثر على النساء والرجال على التوالي« )الفقرة 79(.

تحقيق هو  محدد  لغرض  العامة  والتدابير  السياسات  جميع  تعبئة  على  االجتماعي  الجنساني  النوع  منظور  تعميم   ينطوي 
المساواة، مع مراعاة آثارها المحتملة، في مرحلة التخطيط، على حالتي كل من النساء والرجال بشكل فعلي وعلني. )المفوضية 

األوروبية، 1996(.

)...(«سوف يدمج االتحاد األوربي منظور النوع االجتماعي في جميع أنشطته«.

المساواة  منظور  إلدراج  وتقييمها  وتطويرها  وتحسينها  السياسية  المسارات  تنظيم  )إعادة(  هو  االجتماعي  النوع  منظور  تعميم 
بين الجنسين على جميع مستويات ومراحل جميع السياسات، من قبل الجهات الفاعلة التي تشارك عادة في العمليات المذكورة. 

)المجلس األوربي، 1998(.
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بعبارة أخرى، يتعلق األمر بتلقيح مجموع السياسات والبرامج بمظهر أو منظور أو منظور النوع االجتماعي، وتعميمه.

وهنا يكمن الفرق الدقيق في هذا المعنى، ألن نية التلقيح والتعميم تتجاوز بكثير إدخال تحقيق هدف تكافؤ الفرص في جميع 
المجاالت بطريقة التقائية وشاملة.

 بعد هذا التوضيح، يجب أن نتوافق أنه، عند الحديث عن سياسات النوع االجتماعي الشاملة، يجب أن يشير هذا المفهوم إلى إدماج
الشامل المساواة  منظور  إلى  نشير  عندما  السبب،  لهذا  العامة.  السياسات  جميع  في  والرجل  المرأة  بين  الفرص  تكافؤ   مبدأ 

والمتكامل للمساواة بين الجنسين، فإننا نشير إلى استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

الالزمة  التغييرات  إجراء  أجل  من  والرجال  النساء  مساهمات  تتطلب  مقاربة  والمتكامل  الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  ويعتبر 
اقتصادية أو  سياسية  أو  اجتماعية  تنمية  عملية  في  النساء  إدماج  عن  فضال  ألنه،  بينهما،  المساواة  من  أكبر  قدر   لتحقيق 

بعينها، يتعلق بتأسيس نموذج جديد يعدل عالقات القوة التي كانت قائمة على أساس تبعية المرأة.

المساواة، المستعرض في سياسات  االجتماعي  النوع  تنفيذ سياسات  الذي حصل في  التقدم  أولية، يمكننا تجسيد   وفي مقاربة 
في المخطط التالي:

1.2  التقدم في اإلنجازات ضمن سياسة المساواة.  

سياسات محددة لتحقيق المساواة

تقدم تقدما ملحوظا  

يمكن أن تتصدى لسياسات يصعب إدماجها 
ضمن السياسات العامة

أو  بوزارات  السياسات  هذه  تنفيذ  منوط 
سياسية  »تجمعات«  مصالح  أو  هيآت 

نخبوية

االستراتيجيات التكميلية
النظام المزدوج

سياسات تعميم منظور النوع االجتماعي  الشامل والمتكامل 
Mainstreaming أو البعد الجنساني

طريقة جديدة للعمل السياسي

استراتيجية على المدى البعيد تنفذ تدريجيا

تطبيق مرن وأكثر مالءمة مع التي التي ينفذ فيها البرنام

يكون للمساواة وقع أكبر في مجت تكافؤ الفرص في السياسات العامة

تكافؤ »دمج  األوروبية  للمفوضية  التواصلية  المراسلة  إلى  واستنادًا  المقاربة،  هذه  معنى  سبر  في  قليال  التقدم  أجل   ومن 
النوع منظور  مراعاة  تعميم  ُيعّرف   ،1996 لعام  المجتمعية«  واإلجراءات  السياسات  جميع  في  والرجل  المرأة  بين   الفرص 
االجتماعي أو البعد الجنساني المتكامل على أنه االنتباه بشكل منهجي للفروق بين ظروف وأوضاع واحتياجات المرأة 

والرجل في مجموع سياسات المجتمع كافة، على مستوى التخطيط والتطوير والتقييم.

المحددة السياسات  دور  إلى  وبالتالي  االستراتيجية،  والمصالح  العملية  االحتياجات  تلبية  تحليل  إلى  أخرى  مرة  يحيلنا  ما   وهو 
لتحقيق المساواة في ظل إطار منظور النوع االجتماعي الشامل.

وتنطوي وقًتا  ستستغرق  اجتماعي،  تغيير  عملية  إطالق  بهدف  االجتماعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم  استراتيجية  نشأت   وقد 
على تحديات مهمة في مفهوم السياسات، وفي المؤسسات التي تتخذ القرارات، وفي إدارة الموارد وفي العالقات الشخصية.
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أيًضا ستكون مهمة  التقنية ستكون ضرورية، ولكن  األدوات والموارد  أو بسرعة، ألن  التغييرات بسهولة  يتأتى تحقيق هذه  ولن 
السياسية اإلرادة  توفر  لزاما  سيكون  وبالطبع،  التغيير.  مقاومة  من  للتخفيف  مهما  أمرا  المجتمع  داخل  والتحسيس   التوعية 

الصادقة مع التزام مهني وفردي صريحين.

لتحقيق المحددة  السياسات  استبدال  ليس  والمتكامل  الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  من  الهدف  أن  هذا  كل  من   ويستفاد 
المزدوجة«، ما يسمى ب »اإلستراتيجية  أوســع. وهذا  اجتماعي  نطاق  للتقدم في  العملية  إجراءاتها  استكمال  بل   المساواة، 

المعرفة بوضوح في اإلستراتيجية اإلطارية للمساواة بين الجنسين.

في المتخصصة  الوحدات  إن  بل  اإليجابية،  واإلجراءات  المساواة  لتحقيق  المحددة  السياسات  تختفي  أن  يجب  ال  السبب،   ولهذا 
هذه القضايا قد لتصبح عناصر فاعلة ومروجة لمسار التغيير، من خالل:

السياسية   - القرار  صنع  مستويات  أعلى  على  سيما  ال  الفرص،  تكافؤ  بقضية  المرتبطة  باإلشكاالت  الوعي  مستوى  رفع    
واالقتصادية واالجتماعية.  

تطوير المهارات المحددة لتطبيق منظور النوع االجتماعي.   

فتح عملية تشاور قائمة على المساواة تهدف إلى دمج المجتمع المدني في عملية التغيير.   

إجراء تقييم دوري لتأثير السياسات على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.   

التحقق بشكل منهجي من مراعاة تكافؤ الفرص في جميع البرامج وخطط العمل.   

ويتعين القيام بكل ذلك دون إغفال أهم الفروق التي يجب مراعاتها لتطبيق اإلستراتيجية المزدوجة والتي ستكون:

السياسات المحددة لتحقيق 
المساواة

تجاوز عقبات خاصة ومحددة تحول    
دون مشاركة المرأة  

منظور النوع االجتماعي الشامل 
Mainstreaming والمتكامل

تجاوز عقبات خاصة من منظور النوع    
االجتماعي تحول دون المشاركة العادلة    

للمرأة والرجل  

وضع إجراءات عـــامة تأخذ بعين االعتبار    
تكافؤ الفرص   

طبيعة التدابير 
واإلجراءات

الهدف

تستجيب ل:

الفاعلون/
المتدخلون:

تدابير مصممة خصيصا للنساء  

يتمحور اإلجراء ويركز على المرأة  

احتياجات فعلية وحقيقية  

هيكل ) بنية منظمة( أو أدوات    
خاصة للعمل على تحقيق المساواة  

تدابير محددة لتحقيق المساواة  

وضع إجراءات عامة من خاللها يمكن    
القيام بإجراءات لفائدة:  

النساء والرجال

النساء أو الرجال

احتياجات فعلية وحقيقية  

  مصـــالح استراتيجية

»فاعلون اعتياديون«، مما يقتضي إعادة تنظيم 
العملية السياسية من منظور النوع االجتماعي
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النتائج

األفق الزمني

تغيير متواضع في اإلجراءات    
والتدابير العامة  

يتم العمل على حل الصعوبات    
التي تواجهها النساء في  التمتع    

بنفس الشروط التي يستفيد منها    
الرجال   

حدوث تغييرات وظيفية  

على المدى القصير  

تشمل إجراءات خاصة لمعالجة نوع خاص    
من المشاكل تعاني منه مجموعة    

محددة.  

تغيير وتحول بنيوي حيث يكون العمل    
على البيئة المحيطة، مع توعية الفاعلين    

والفاعالت االجتماعيين حول ضرورة    
تحقيق التغيير الذي يفيد النساء والرجال    

على حد سواء.  

هي شرط ال محيد عنه لضمان المساواة    
العادلة والمستدامة.  

على المدى المتوسط والبعيد  

سيعتمد إلى حد كبير التطبيق العملي لمنظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل على:

وجود وعي بضرورة تطبيقه.  

يسمح بتعميق المعرفة بالعالقات بين الجنسين والسياسات المجتمعية الهادفة إلى إزالة االختالالت وتعزيز المساواة الحقيقية 
بين المرأة والرجل.

العمليات أن هذه  الجنسين، علما  بين  التي توضح استمرار االختالالت  التوعية  البدء بحمالت وعمليات  يتحتم  الوعي،   ولإليجاد هذا 
يجب أن تبدأ منذ لحظة الوعي بتلك االختالالت من المستوى الفردي والشخصي.

وجود التزام راسخ يضمن تطبيقه.  

النوع  مقاربة  تنفيذ  على  العمل  وبالتالي  الجنسين،  بين  المساواة  بقضية  الثابت  االلتزام  تحمل  يمكن  الوعي،  هذا  حصول  وعند 
االجتماعي الكامل والشامل.

وعلى الرغم من أن االلتزام قد يكون ضمنًيا، إال أنه قد ال يكون ثابتا وخالصا مالم يتحقق فعليا من خالل أفعال وممارسات مرئية، 
ومشاهدة بالعين المجرد تعبر عن تطبيق منظور النوع االجتماعي الشامل سواء تعلق األمر بااللتزام الفردي أو على المستوى 

المهني أو على المستوى التنظيمي.

كيف يمكن تطبيق منظور النوع االجتماعي المتكامل 
على مستوى الممارسة العملية؟ 3
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القرار لصنع  هيئة  أعلى  في  معتمد  صريح  اتفاق  يحدث  أن  يجب  السياسي،  المجال  في  االلتزام  هذا  تأطير  يتم  عندما   وبالفعل، 
لبدء الضمانات  تبقى  كذلك،  بخالف  ألنه  الصلة،  ذات  االجتماعية  أو  المهنية  أو  السياسية  المنظمة  أو  العامة  المؤسسة   في 

وتطوير عملية التغيير غير موثوقة البتة.

وكما أوضحنا سالفا، يعني منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل الشروع في عملية تغيير ثقافي ستؤثر بالضرورة على:

إجراءات العمل، داخلًيا وخارجًيا، فيما يتعلق بعالقة الكيان أو الهيئة أو المنظمة بالمواطنين.  

وتشكيل التدبير  عملية  في  وكذلك  والتطوير،  الصياغة  دورة  تحديد  في  سواء  تنفيذها  يتعين  التي  اإلجراءات  أو  البرامج    
وتشغيل اللجان أو مجموعات العمل المعنية.  

المجتمع ككل، سواء فيما يتعلق بأوضاع النساء والرجال أو في نظام عالقات القوة القائمة.  

إلى الحاجة  على  الدليل،  هذا  من  التالية  الصفحات  وتطوره  تتضمنه  الذي  العملي،  بالتطبيق  الخاص  الطرح  يعتمد  السبب،   لهذا 
تسهيل االمتثال للفرضيات التي سبق تحديدها وتعريفها:

تحديد الواقع دون تحيز جنساني.   

ماذا نشاهد؟  

من أي منطلق نشاهد ؟  

تطوير المسارات التي تراعي وتستجيب للبعد الجنساني.   

المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل.  

طريقة عمل تسهل تعلم التغيير واستيعابه، وتقييم التداعيات من منظور النوع االجتماعي.  

لمنظور  تروج  التي  المنظمة  دور  إلى  تشير  والتي  العملي،  التطبيق  في  مزدوجة  رؤية  إدراج  تم  الدليل،  من  القسم  هذا  وفي 
الذي يقوم به كل الدور  )نتحدث هنا عن اإلدارة في حكومة إقليم األندلس الجهوية( وإلى  المتكامل والشامل   النوع االجتماعي 
إلى المزدوجة  الرؤية  هذه  وترمي  الجنسين.  بين  المساواة  قضية  إزاء   - والمهني   - الفردي  والتزامه  موقعه  حسب   شخص 

المساهمة في المسؤولية االجتماعية المشتركة لكل من ينتسب للقطاع العمومي من مسؤولين وموظفين وإداريين.

تشخيص الواقع بدون خلفية جنسانية.  1.3  

ماذا نشاهد؟   1.1.3  

اختالالت بين أوضاع المرأة والرجل.

تشير أن  يمكن  كبيرة  »مصادفات«  وجود  عدم  أو  وجود  اكتشاف  أجل  من  وواقعهم  والرجال  النساء  حقيقة  رؤية  إلى  بحاجة   نحن 
إلى اختالالت محتملة.

الجغرافي،  الفضاء  بخصائص  و  والثقافي  االجتماعي  وبالسياق  بالسكان  المتعلقة  المعلومات  وسنجمع  سنسعى  بذلك،  وللقيام 
وبكيفية ترابطهم من الناحيتين الكمية والنوعية.

والمناقشة،  للتفكير  إحصائية، واستطالعات، ومقابالت، ومجموعات  نبحث عنها من مصادر  التي  المعلومات  نوع  يأتي  أن  ويمكن 
صلة ذات  المذكورة  المعلومات  تكون  حتى  ولكن،  خاصة.  أو  عمومية  مصادر  من  صحفية  وتقارير  سوسيو-اقتصادية   وتقارير 
وخصائص أخرى  متغيرات  إلى  يستند  التصنيف  وهذا  الجنس،  حسب  ومفرزة  مصنفة  المعلومات  تقديم  يتعين   بموضوعنا، 

اجتماعية أو ثقافية )مثل العمر والمستوى الدراسي، إلخ.(.

الحصول تم  التي  المعلومات  لتصنيف  معايير  وضع  أيضا  يتعين  ومناسبة،  صلة  ذات  اعتبارها  تم  التي  المعلومات  تجميع   بمجرد 
عليها، والتي ستكون في المقام األول هي معيار التمايز الجنسي والترابط أو التفاعل االجتماعي بين النساء والرجال .
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سيسمح لنا نظام التصنيف هذا بالحصول على معلومات محددة حول:

المواقف واألحداث المختلفة التي تؤثر على حياة المرأة والرجل، ومن هذه الزاوية يمكن اكتشاف الصدف والتحقيق في   
أسبابها.  

العالقات بين المرأة والرجل، وكيف تحدث وفي أية ظروف تحدث.  

وبهذا، سيكون من الممكن تحقيق الهدف المحدد ، أي تحديد االختالالت بسبب الجنس.

بطريقة تركيبية، يتم تلخيصها أدناه ما تم شرحه في الصفحة السابقة:

تحديد المشكل أو الوضعية

اختالالت بين الجنسين من منظور 
النوع االجتماعي

البحث عن المعلومات ذات األهمية:
يتم فرزها وتصنيفها من الناحيتين/

- النوعية
- والكمية

يشير إلى:

السياق االجتماعي
إلى مشاركة النساء والرجال

إلى الفاعلين والمتدخلين

- معيار الفرز حسب الجنس: 

من يقوم بماذا؟
وعلى من يؤثرهذا الفرز؟ أو 

- معيار الرتابط والتفاعل بين 
الجنسين

ماذا
نشاهد؟:

ما هو 
المســـار 

المعتمد؟:

إلى ما ذا 
يشير؟:

تصنيف 
المعلومات

تنظيم البحث عن المعلومات.

البحث عن المعلومات النوعية: أ 

النوعية المتغيرات  الحصول عليها؛ وبالفعل، ستوفر  التذرع بذلك لعدم  النوعية، ولكن ال يمكن  المعلومات  الحصول على   يصعب 
اإلجراء أو  المشروع  أو  للبرنامج  المحدد  المرجعي  السياق  في  الموجودة  العددية  للبيانات  التفسيرية  الحجج  التحديد  وجه   على 

الذي سيتم تنفيذه.

مرتبطين  وموظفون  ومشاركون،  )مواطنون،  المستهدفين  للسكان  الذاتية  التقييمات  على  المعلومات  من  النوع  هذا  يعتمد 
الحصول على معلومات  ينبغي  الخصوص،  العمل. وعلى وجه  بيئة  التي تم استقاؤها في  المالحظات  إلخ( وأيضا على  بالمشروع، 

تتعلق بالجوانب التالية:

األعراف والقيم االجتماعية.   

يتعلق األمر بالتعرف  على العادات والتقاليد والسلوكيات واألعراف – الصريحة والضمنية- التي تؤثر على التعايش بين السكان. وما 
يعنينا تحديدا تشخيص وجود أفكار نمطية أو معتقدات أسطورية.

األدوار التي يؤديها كل طرف.   

يتعلق األمر بتحديد الوظائف والمهام التي يتم إنجازها في البيئة المحيطة ومن يقوم بها.

اإلنتاجي، الدور  المجتمع:  داخل  تتفاعل  التي  الثالثة  األدوار  على  مسلطة  واالهتمام  التركيز  بؤرة  ستكون  الخصوص،  وجه   وعلى 
واألماكن تتضمنها،  التي  المختلفة  والمهام  األدوار،  تلك  من  واحد  كل  االعتبار  بعين  آخذين  الجماعي،  والدور  اإلنجابي   الدور 
ترتبط المذكورة  والوظائف  المهام  تلك  كانت  إذا  ما  وهل  الرجال،  أو  النساء  طرف  من  سواء  أداؤها  ويتم  فيها  يتواجدون   التي 

بأجر اقتصادي أم ال.
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الدور اإلنتاجي: ويرتبط باألنشطة التي تدر دخال على  لألسر نقديا أو عينيا؛ أي أنه يشير إلى األنشطة التي توفر قيمة تتأتى    
من االستخدام أو قيمة متبادلة في االقتصاديات المحلية أو المنزلي ؛  

الدور اإلنجابي: ويتعلق باألنشطة المنزلية التي تهيئ الظروف لدعم وزيادة موارد األسرة ؛  

الدور الجماعي: ويتصل باألنشطة المتعلقة بإدارة موارد المجتمع أو الجماعة. ومن المهم على وجه الخصوص االهتمام    
غير فهي  وبالتالي   - التطوع  خالل  من  تتم  مشاركة  هي  الجماعية  الوظائف  في  المرأة  مشاركة  كانت  إذا  ما  باكتشاف    
الحظوة  على  التعرف  أيضا  البديهي  ومن  المنجز.  للعمل  مداي  مقابل  هناك  ذلك،  من  العكس  على  أو،   - األجر  مدفوعة    

االجتماعية أو التأثير المتأتيان من بعض هذه الوظائف ومن يؤديها بشكل عام، هل النساء أو الرجال.  

احتياجات السكان.   

النواقص  اكتشاف  بغرض  بينهم،  فيما  ويتواصلون  والنساء  الرجال  فيها  يعيش  التي  الظروف  على  الضوء  بتسليط  األمر  يتعلق 
واالحتياجات التي تؤثر على حياتهم اليومية، ومعيشتهم، وتطوير وظائفهم، أو دورهم االجتماعي.

البحث عن المعلومات الكمية: ب  

االجتماعية البيئة  في  يتفاعلون  الذين  الرجال  وعدد  النساء  عدد  معرفة  المعلومات  من  النوع  لهذا  باستخدامنا   سنحاول 
واالقتصادية التي نعتمدها مرجعا.

بياناتهم  ما يهمنا هو  فإن  وبالتالي،  المتبادلة؛  العالقة  لالطالع على  بالسعي  بل  أرقام مطلقة،  بالبحث عن  األمر هنا  يتعلق  وال 
بالنسب المئوية التي تخبرنا عن نسب مشاركة السكان المستهدفين والمعتمدين كمرجع.

و لتوفير هذه المعلومات، يمكننا االستعانة باإلحصائيات التي تم إعدادها ونشرها بالفعل من قبل المنظمات أو الهيآت - سواء 

وفق الجنس  متغير  إدراج  يتعين  الخيار،  كان  وكيفما  بنا.  الخاصة  اإلحصائي  اإلنتاج  عملية  بدء  يمكننا  أو   - خاصة  أو  عامة   كانت 
التصنيف والفرز المعتمد، ويفضل أن تقدم لنا هذه اإلحصائيات المتغيرات االجتماعية واالقتصادية األخرى ذات الصلة.

وكمقاربة أولية، نقدم الئحة ببعض المؤشرات اإلحصائية التي يجب تحديدها: 

حول التركيبة السكانية.   

الهرم السكاني )النساء والرجال حسب الفئات العمرية(،   

معدالت معرفة القراءة والكتابة واألمية بين النساء والرجال،   

معدالت مستوى التعليم النظامي للنساء والرجال.  

حول مشاركة المرأة والرجل في االقتصاد.   

االقتصاد المرئي / االقتصاد غير المرئي أو غير المهيكل.  

إعادة توزيع الثروة: الموارد - االقتصادية واالجتماعية - التي يتم إعادة توزيعها.  

حول مشاركة المرأة والرجل في سوق الشغل   

معدالت النشاط والتوظيف والبطالة.  

معدالت المشاركة حسب القطاعات اإلنتاجية.  

شروط المشاركة في سوق العمل )نوع العقد ويوم العمل(.  

نسب األجر حسب متوسط مستوى الراتب المطابق لخصائص العمل المنجز.  
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حول مشاركة المرأة والرجل في السياسة.   

معدالت المشاركة في االنتخابات.  

مؤشرات التمثيل في مواقع المسؤولية السياسية.  

على مؤشر التماسك االجتماعي.   

تكوين األسر / األسرة أو وحدات العيش المشترك.   

مؤشرات تأسيس الجمعيات أو العضوية فيها.  

مؤشرات عن أشكال العنف الظاهرة والمتجلية.  

مؤشرات الفقر والتسول.  

البحث عن المعلومات الخاصة باألدوار والوظائف االجتماعية: ج 

الهياكل من  سواء  للبيئة،  الديناميكية  العوامل  أي  االجتماعية،  الديناميكية  في  نشًطا  دوًرا  يلعبون  الذين  أولئك  تحديد   يحاول 
المعترف بها اجتماعًيا ومن عدم وجودها.

التأثير  على  القدرة  مع  والمواطنين،  االجتماعية  القيادة  في  المشاركين  واألشخاص  الشخصية  الملفات  باكتشاف  مهتمون  نحن 
على البيئة وتحديد الدور الذي يلعبونه ؛ على سبيل المثال، ممثلو حركة الحي، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات النسوية، 

وتجمعات المواطنين، ومجموعات الفنانين واإلبداع الثقافي ...

من أي منطلق نشاهد؟    2.1.3  

من منظور النوع االجتماعي.

كما أسلفنا القول، يحدد منظور النوع االجتماعي المتكامل استراتيجية التغيير؛ وبالتالي، سيتم تحليل الواقع أو استقراء الوضعيات 
التي تؤثر على النساء والرجال من البعد الجنساني أو منظور النوع االجتماعي الذي يتكون في خطوطه العريضة من:

الحصول على بيانات مصنفة ومفرزة حسب الجنس بناًء على اإلشكالية المدروسة.   

حضور التفاوتات والالمساواة بسبب الجنس.   

تحليل األسباب الهيكلية لعدم المساواة هذه.   

صياغة أهداف محددة للقضاء على هذه التفاوتات.   

إعداد المؤشرات التي تسمح بقياس الحد من التفاوتات.   

رصد الموارد الالزمة للقيام بذلك.   

تنفيذ استراتيجيات للحد من هذه التفاوتات.    

القيام بتقييمات دورية ومنتظمة تصحيح االستراتيجيات.   

تنظيم وإعادة  للواقع،  أفضل  فهم  من  ستمكن  المذكورة،  الخطوات  تنفيذ  بعد  بلوغها  يجب  التي  األساسية  األهداف   ولعل 
المجتمع، وإعادة التفكير في النموذجين االقتصادي والسياسي، ونسج عالقات جديدة متكافئة ومنصفة وعادلة.

غير  القوة  والبحث في عالقات  التقصي  إلى  الحاجة  البداية  تطرح في  لم  ما  االجتماعي  النوع  اعتماد منظور  يمكن  ال  أنه  صحيح 
من تأتي  المرأة  وضعية  تغيير  احتماالت  أن  مفهومًا  يكن  لم  إذا  األدنى،  الحد  في  بل،  الجنسين،  بين  القائم  والتفاوت   المتكافئة 

حالتها وأوضاعها الخاصة، وأن األمر ال يتعلق بتوليهم األدوار التي لعبها الرجال تقليدًيا انطالقا من نفس األنموذج الثقافي.

بل العكس هو الصحيح، أي يتعين السعي إلعادة توزيع السلطات االجتماعية، وتحويل آليات خلق وإعادة إنتاج تلك القوى.

واضح موقف  اتخاذ  االجتماعي  النوع  منظور  أو  الجنساني  البعد  تبني  يعني  الدليل،  هذا  في  سابًقا  ذكرنا  كما  السبب،   ولهذا 
فيما يتعلق بالتبعية الجندرية، وإبراز اآلثار التي تسببها هذه الهيمنة وتصميم بدائل الستئصالها.
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وإلدماج البعد الجنساني أو منظور النوع االجتماعي في تحليل الوضع القائم، يتعين:

تنظيم التحليل الذي تخضع له المعلومات من أجل الحصول على تقييم نوعي للوضع.   

تحديد المعايير التي ستستخدم في التفسير أو التحليل.   

وضح العالمات الدالة على وجود عدم التوازن بين الجنسين.   

يجب أخرى،  جهة  ومن  مجال؛  أي  وفي  بها  يقوم  من  لمعرفة  األنشطة  تحليل  على  جهة،  من  اهتمامنا،  سنركز  ذلك،  أجل  من   و 
وعمليات المعيشية  الظروف  تحليل  خالل  من  فيها  والتحكم  المجتمع  في  الموجودة  الموارد  إلى  الوصول  نظام  تفسير   علينا 

التغيير الملحوظة.

وعليه، فإن معاييرنا األساسية للتفسير والتحليل سترتبط بما يلي:

الفروق والتفاوتات بين الجنسين.  

لتوضيح محاولة  في  والرجال،  النساء  معيشة  وظروف  أوضاع  بين  لوحظت  التي  والتفاوتات  الفروق  تحليل  على  ينطوي  ما   وهو 
العناصر السببية المشتركة والمحتملة.

الخصوصية أو التكليف الحصري.  

إلى مجموعة  االنتماء  أي ما يجعل  اكتشافها وتشخيصها،  تم  التي  األوضاع  أو  لألحداث  االستثنائية  الطبيعة  بتحليل  األمر  يتعلق 
مرجعية مهًما حًقا.

 ومن األمور التي تكتسي أهمية خاصة تفسير نظام القواعد أو القيم االجتماعية أو العادات أو األساطير أو المعتقدات وإلى أي
مدى تؤثر على سلوكيات معينة أو معتقدات نمطية عن النساء أو الرجال.

العالقة المتبادلة  

ضمن نظام التعايش في المجتمع، سنحلل قواعد السلوك التي يتم من خاللها يتم التعبير - صراحًة أو ضمنًيا – عن العالقات القائمة 
بين النساء والرجال.

االتجاه نحو التغيير.  

ويمكننا التغيير.  نحو  اتجاه  أو  تطور  إلى  تشير  التي  والمواقف  واألوضاع  والسلوكيات  والمعتقدات  القيم  بتفسير  األمر   يتعلق 
اجتماعية سياقات  على  تدل  مؤشرات  عن  البحث  أو  ديناميكي،  تحليل  إلجراء  السابقة  بالفترات  يتعلق  فيما  المواقف   مقارنة 
وثقافية أخرى مختلفة عن بيئتنا قصد إلقاء نظرة على التأثيرات التي يمكن أن تولد مسارات في أفق إحداث التغيير االجتماعي 

المنشود.

مثال على التطبيق في سياق معين:

؛  العمومية  اإلدارة  مسؤولية  من  يتجزأ  ال  كجزء  وتثقيفهم  الشباب  تدريب  على  الجهوية  األندلس  إقليم  حكومة  إدارة  تسهر 
تنشيط برنامج  ريفية معينة إلطالق  الجنسين في منطقة  بين  المحتملة  االختالالت  لتحديد  تم تكليف فريق فني  السبب،   ولهذا 

الشباب في المناطق الريفية من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

خارج الشباب  يستثمره  الذي  الوقت  كمية  مراقبة  على  اهتمامه  يركز  التحليل،  هذا  إجراء  عن  المسؤول  الفني  الفريق   ويركز 
المدرسة، والنجاح األكبر أو األقل الذي تحققه قاعات اإلنترنت المتوفرة في كل قرية بالمناطق الريفية )على وجه التحديد، في 

العصبة الترفيهية والرياضية(. وبعد المالحظة الدقيقة، يؤكد الفريق الفني بشكل عام أن:

الشباب من هذه البلدة الريفية، عادًة ما يقضون وقتهم خارج المدرسة في جلسات تلفزيونية وممارسة رياضية وتجمعات     
ترفيهية احتفالية، في الساحة الرئيسية بالمدينة أو خالل أمسيات السبت واألحد.  
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ساًء السابعة   7:00 الساعة  بعد  والجمعة  االثنين  يومي  خاصة  الشباب،  بين  كبيرا  إقباال  اإلنترنت  قاعات  على  الطلب  يلقى     
وفي صباح يوم السبت. في حين ال تشهد فترات ما بعد الظهيرة أيام اآلحاد تركيزا كبيرا من مستخدمي اإلنترنت الشباب،    
وجود من  الرغم  على   ،100٪ بنسبة  نشيطة  الفرق  تظل  الحقيقة،  ففي  أيضا.  اليوم  هذا  في  تام  غياب  يوجد  ال  ولكن    

أوقات انتظار.  

بإعداد يقوم  ولهذا  الجنسين،  بين  المحتملة  االختالالت  تحديد  أجل  من  المرصودة،  للحقائق  ثاٍن  تقييم  إجراء  الفني  الفريق   يقرر 
بإدماج له  تسمح  بطريقة  المعلومات  تصنيف  معايير  الفني  الفريق  يحدد  كما  ؛  والشابات  الشباب  لمقابلة  يستخدم   استبيان 

منظور النوع االجتماعي في التحليل.

وقد جمعت النتائج التي تم الحصول عليها انطالق من هذه النظرة الجديدة في الجدول التوضيحي التالي:

المعيــــــار المستــخدم

الفرق بين الجنسين  

التخصيص أو التوظيف الحصري  

الترابط والتفاعل  

الميل نحو التغيير  
النتائج المتحصل

عليها من تحليل الوضعيات

%92 من الشباب الذي يتردد على قاعات اإلنترنت هم من الذكور    
و%8 من اإلناث  

الترفيهية العصبة  بوجود  اطالع  على  الذكور  الشباب  أغلبية    
والرياضية، بما أنها جمعيات رياضية تستهوي عشاق فريق كرم   

القدم المحلي من الذكور.  

باألشغال  القيام  في  المساعدة  على  اعتدن  الشابات  غالبية    
المنزلية وبعض المهام األسرية في فترة الصباح أيام السبت.  

هناك اعتقاد سائد بأن المعلوميات وعالم اإلنترنت صعب ومعقد   
وغير عملي باستثناء الشق المتعلق باأللعاب االفتراضية  

العصبة منشآت  على  يترددون  الذكور  من  الشباب  غالبية    
الترفيهية والرياضية بعد تداريب فريق كرة القدم، وهو ما يحدث    
للتداريب يأتين  الفتيات  من  وقليل  األسبوع.  في  مرات   4   

كمتفرجات ومشاهدات ليس إال.  

ما  نادرا  واشتغالها،  اإلنترنت  قاعات  إطالق  من  األولى  األشهر  خالل 
محدودة  بطريقة  ذلك  فيكون  فعلن  وإن  عليها،  يترددن  الفتيات  كانت 
التجهيزات  الذكور يستحوذون على  الشباب من  وخجولة، في حين ظل 

المعلوماتية )حواسيب(، خاصة أيام اآلحاد.

على تحمل  أن  يجب  والتي  إناثا،  أم  كانوا  ذكورا  الشباب  بين  متباينة  وحاالت  سلوكيات  وجود  رصد  من  الفني  الفريق  تمكن   وقد 
االختالل  على  للقضاء  فعالة  وسيلة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  الشباب  تنشيط  برنامج  جعل  قصد  الجد   محمل 

والخلل الذي تم اكتشافه من منظور النوع االجتماعي.
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الوضعيات  نية إلبراز  بالفعل  إذا كان هناك  النوع االجتماعي،  الواقع من منظور  إلى  النظر  الضروري  أنه من  السابق  المثال  يوضح 
المتباينة التي تبين وجود اختالالت أو تمييز غير مباشر على أساس الجنس. ويتطلب هذا الرأي ترتيب المتغيرات.

استخدامه  يمكن  والذي  الجنساني،  البعد  أو  االجتماعي  النوع  منظور  من  المعلومات  تحليل  لمنهجية  مفصل  عرض  يلي  وفيما 
سيتم الذي  والسياق  له  المخطط  اإلجراء  لنوع  وفًقا  الالزم  التعديل  مع  المشاريع،  أو  البرامج  أو  السياسات  تطوير  في   كمرجع 

تنفيذه فيه.

قصد اإلجراء  أو  البرنامج  تصميم  عند  الحسبان  في  أخذها  يجب  التي  الجوهرية  النقاط  على  بالحصول  التنظيم  هذا   ويسمح 
االستجابة للوضعيات المختلفة للنساء والرجال، وبالتالي المساهمة بقدر أكبر من اإلنصاف في تدبير الشأن العام.

المراحل

ما هي؟

ما هي؟

في أي مجال؟

من يقرر؟

من يقوم بها؟

من يستخدمها؟

تحديد األنشطة والوظــــائف

تحديد الموارد: نظام الولوج والمراقبة

الظروف المعيشية واالتجاهات نحو التغيير

المصالح االستراتيجية؟االحتيادات الفعلية؟

تنظيم التحليل من منظور النوع االجتماعي

الشرط:
توفير معلومات
مصنفة ومفرزة

حسب الجنس

5960



وصف توزيع األنشطة بين النساء والرجال في مجموعة ما.   

يتعلق األمر بتحديد األنشطة التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المشروع وإبراز من ينجزها.
يمكن الحصول على المعلومات التي نحتاج إلى جمعها في هذه المرحلة من خالل األسئلة التالية:

من يفعل أي نشاط؟  

كيف تنظم النساء والرجال أوقاتهم؟  

كيف يمكن تمييز األنشطة المخصصة للنساء وتلك المخصصة للرجال؟  

ما هي اآلثار المترتبة على المشروع أو اإلجراء الذي ينطوي عليه تقسيم العمل بهذه الطريقة؟  

ما هي األنشطة المرتبطة بهدف المشروع تقوم بها النساء وما هي تلك التي يقوم بها بها الرجال؟  

في المثال السابق، بعد التقييم الثاني للوضعية القائمة، تم الوقوف، من بين أمور أخرى، على وجود اختالفات في تنظيم الوقت 
التي إلى تمايز واضح في األنشطة  انعكاس ذلك بشكل واضح على استخدام قاعات اإلنترنت، باإلضافة  الشباب والشابات مع   بين 

كان يقوم بها  الذكور واإلناث كل على حدة:

التدريب: موجه للشباب  

األعمال المنزلية والعائلية: موجهة للشابات  

تحليل األنشطة حسب مجاالت التفاعل   

يتعلق األمر هنا في هذا المقام بتحديد مجاالت التفاعل بين النساء والرجال عند قيامهم باألنشطة المحددة أعاله، وفي الوقت 
نفسه بالكشف عن وجود قوالب نمطية اجتماعية مختلفة، اعتماًدا على معرفة من يقوم بالنشاط في مجاالت معينة.

ويمكن الحصول على المعلومات التي نحتاج إلى جمعها في هذه المرحلة من خالل طرح األسئلة التالية:

كيف يشارك الرجال والنساء في مجاالت التفاعل المختلفة؟  

كيف يتم تقدير نشاط النساء والرجال في كل مجال من مجاالت التفاعل؟  

ما هي الصور النمطية الموجودة حول مشاركة المرأة والرجل في كل مجال من مجاالت التفاعل؟  

ما هي التأثيرات المترتبة على هذا التوزيع على حياة النساء والرجال، وكذلك على رفاهية المجتمع؟  

المجال في  نشيطات  كن  فقط  الشابات  أن  عن  المالحظات  من  جملة  بين  من  الكشف  تم  السابق،  المثال  منوال  على   وسيرا 
القدم، كرة  وفريق  الرياضية  )التداريب  االجتماعية  العالقات  مجاالت  في  أكبر  مشاركة  لديهم  الشباب  أن  حين  في   المنزلي، 

واستخدام غرفة اإلنترنت خالل أيام التوافد الكبير عليها، ناهيك عن االستجمام وتمضية بعض الوقت في الترفيه واالحتفاالت(.

أن مفاده  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  يتعلق  فيما  نمطي  اعتقاد  وجود  المثال  يظهر  ذلك،  إلى   باإلضافة 
تقييم  وجود  على  يدل  مما  االفتراضي«،  اللعب  توفير  في  دورها  باستثناء  عملية،  وغير  للغاية  معقدة  واإلنترنت  »المعلوماتية 
أنهم أو  خارق،  بذكاء  يتمتعون  ألنهم  إما  ساحقة،  بأغلبية  اإلنترنت  غرف  يستخدمون  الشباب  كون  تفسير  إلى  يفضي   تمييزي، 

يضيعون وقتهم في اللعب، أي أنه ليس لديهم ما يفعلونه أكثر من ذلك، وال أي مسؤولية يتحمولنها.

أو الذكاء،  إلى  قلياًل  يفتقرن  ألنهن  إما  محدود:  بشكل  اإلنترنت  غرف  يستخدمن  الشابات  كون  تفسير  يمكن  نفسها،  بالطريقة   و 
يتعين التي  المسؤوليات  أو   / و  بها  القيام  يجب  أهمية  أكثر  أخرى  أشياء  لديهن  وأن  األلعاب،  في  الوقت  بإضاعة  مهتمات   غير 

عليهن تحملها، مثل المساعدة في المهام المنزلية.

نظام يديم  مما  المستقبل،  في  الشباب  حياة  تطور  على  مباشرة  آثار  الواضح  والتمييزي  النمطي  االعتقاد  هذا  عن  يترتب   وقد 
القوالب النمطية من منور النوع االجتماعي.

 
تحليل الوصول والتحكم في الموارد والفوائد.   

بإمكانه  من  معرفة  قصد  المشروع  يوفرها  التي  وتلك  المحيطة  البيئة  في  المتوفرة  الموارد  من  كل  بتحديد  هنا  األمر  يتعلق 
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الوصول إلى استخدامها ومن يتحكم في الفوائد المستمدة منها.

التحكم يشير إلى الحديث عن  أن  الحديث عن فرص االستخدام، في حين  الموارد يعني  لتلك  الوصول  الحديث عن  أن   ويجب توضيح 
اتخاذ القرارات بشأن استخدامها والفوائد المتحصل عليها من ذلك الوصول.

ويمكن الحصول على المعلومات التي نحتاج إلى جمعها في هذه المرحلة من خالل طرح األسئلة التالية:

ما هي الموارد المتاحة للنساء والرجال للقيام بأنشطتهم؟  

ما هي الموارد التي يوفرها المشروع ولمن؟  

من وكيف يستفيد من الموارد التي يوفرها المشروع؟  

من يتخذ القرارات المتعلقة بالموارد والفوائد التي يوفرها المشروع؟  

ما هي أوجه التفاوت بين النساء والرجال فيما يتعلق بالحصول على المنافع والتحكم فيها؟  

وصول ألن  نظًرا  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا  لموارد  متكافئ  غير  استخدام  بوضوح  لوحظ  السابق،  للمثال   ومواصلة 
يستخدمون الذين  الشباب  الشابات فقط مقابل ٪92 من  المئوية ٪8 من  بالنسب  يبقى محدودا، وهو  الموارد  إلى هذه   الشابات 

غرف اإلنترنت.

 لذلك، يجب على فريق البرمجة أن يأخذ على محمل الجد المالحظة الثانية التي قدمها الفريق الفني والتقني، من أجل التخفيف
من اختالالت التوازن بين الجنسين التيتم تشخيصها.

تحليل االحتياجات العملية والمصالح االستراتيجية   

يحاول التعرف على المواقف المختلفة التي تحدد الظروف المعيشية للمرأة والرجل، وكذلك المواقف االجتماعية.

ويمكن الحصول على المعلومات التي نحتاج إلى جمعها في هذه المرحلة من خالل طرح األسئلة التالية:

ما هي االحتياجات األساسية للمرأة والرجل، المستمدة من أدوارهم في المجتمع؟  

ما الذي من شأنه أن يلبي تلك االحتياجات؟  

ما المطلوب لتغيير األدوار التقليدية للمرأة والرجل وتحقيق قدر أكبر من المساواة؟  

كيف يمكن تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مراكز صنع القرار المتعلقة بالمشروع؟  

كيف يمكن توسيع دائرة خيارات التنمية الشخصية للنساء والرجال؟  

بطريقة والرجال  النساء  الحتياجات  االستجابة  قصد  أهدافه   وضمن  المشروع  في  إدراجها  يمكن  التي  األنشطة  هي  ما    
مختلفة ومتمايزة؟  

لمعظم  العالئقي  الترابط  وفي  الترفيه  وفي  الموارد،  إلى  الوصول  في  االجتماعي  النوع  دور  يتدخل  كيف  السابق  المثال  يوضح 
الغرف  مرافق  تنويع  يمكن  فمثال:  التداخالت،  هذه  على  بالتغلب  تسمح  عمل  خطوط  على  البرنامج  يشتمل  أن  ويتعين  الشباب. 
اإللكترونية - دون عبء جنساني- لتسهيل وصول الشابات لتلك الغرف ؛ وتقديم ورش عمل ديناميكية للتعامل مع اإلنترنت في 
المدى  على  عملية  وإجراءات  كتدخالت  المستهدفة  القرى  في  والثقافية  االجتماعية  األنشطة  برمجة  وبين  المدرسي  البرنامج 
والمشتركة المختلطة  الممارسة  إلى  الحاجة  أو  المختلطة  بالممارسة  الوعي  لزيادة  الحمالت  ببعض  القيام  والبعيد،   المتوسط 

في الرياضة بين الشبان، إناثا وذكورا.

تطوير أدوات ومسارات تستجيب لمنظور النوع االجتماعي.  2.3  

المعارف المتعلقة بالنوع االجتماعي   1.2.3  

تعميم  إدماج  المضي قدًما في  أجل  أنه من  الفرص،  تكافؤ  2000 بشأن  لعام  السنوي  التقرير  بعد  األوروبية،  المفوضية  أوضحت 
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تنفيذ في  بأخرى،  أو  بطريقة  يتدخلون،  الذين  الفاعلين  لجميع  محدد  تكوين  إعطاء  ينبغي  االجتماعي،  النوع  منظور   مراعاة 
السياسات أو اإلجراءات.

فهو تغيير،  عملية  بدء  على  ينطوي  الجنسين  بين  والمتكامل  الشامل  المساواة  منظور  كان  إذا  ألنه  تماًما،  منطقي   وهذا 
المسولين  على  الحاجة  هذه  تؤثر  أن  أيًضا  المنطقي  ومن  لتطبيقها.  جديدة  وطرق  وتقنيات  ومهارات  معارف  اكتساب  يتطلب 

السياسيين وأعضاء الفريق الفني ألي منظمة والمجتمع المدني بشكل عام.

الجنسين، بين  والمساواة  اإلنسان  وحقوق  التغيير  مسارات  تجاه  إيجابي  موقف  تجريب  مسبًقا  المعارف  هذه  اكتساب   يتطلب 
يمكن تلخيصها في:

القدرة على احترام االختالفات ومساءلة التفاوتات والالمساواة القائمة.  

القدرة على التشكيك في العالقات بين الجنسين، على النحو السائد في النموذج األبوي.  

القدرة على التشكيك في بعض القيم الشخصية والسلوكيات المكتسبة وبعض المواقف »الحيادية الزائفة«.  

القدرة على ربط المعرفة والخبرات واإلجراءات فيما بينها.  

 وستمكن عمليات التعلم هذه من تطوير قدرات جديدة: أن يتحول الفرد، بقناعاته واختياراته الشخصية، إلى مروًج لتكافؤ الفرص
في أقرب بيئة عمل تحيط به، كحد أدنى، والتي سيكون لها بال شك تأثيرها المضاعف الذي يخدم وعًيا اجتماعًيا أوسع.

من التعبيرات  هي  السلوكية،  المعرفة  هذه  اكتساب  في  تساعد  ال  التي  المواقف  أو  السلوك  نوع  على  األمثلة  بين   ومن 
العمل كمية  »مع  أو  اآلن«،  حتى  للغاية  سيًئا  يكن  لم  »ألنه  أو  األخرى«،  الطريقة  بهذه  دائًما  ذلك  فعلنا  »لقد   قبيل 
والرجال  ... هن  النساء  هذا:  كل  بالفعل  نعرف  »ولكننا  أو  الترهات؟«،  من  النوع  هذا  في  الوقت  سنضيع  وهل  لدينا؟   المتراكمة 
النمطي، الذي يؤدي بوعي النهج  للتغيير باإلضافة إلى السير على   هم كذلك....«، ألن هذه السلوكيات تنم عن مقاومة واضحة 

أو بدونه إلى استمرار عدم المساواة بين الجنسين.

العالئقية القدرات  وممارسة  تدريب  تعزيز  أيًضا  المالئم  من  سيكون  المذكورة،  والمواقف  المهارات  على  التدريب  إلى   باإلضافة 

األخرى المفيدة جًدا والضرورية، بصرف النظر عن مجال التدخل الذي يتحرك فيه كل واحد:

القدرة على تطوير التواصل الفعال بين األشخاص.   

القدرة على تطوير ثقافة تشاركية.  

والتقنيات، اإلجراءات  تغيير  يعني  والمتكامل  الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  أن  وبما  األوروبية،  المفوضية  نهج  عل   وسيرا 
برامج في  المنظور  هذا  بإدماج  لنا  تسمح  التحديد  وجه  على  التقنية  المعرفة  من  سلسلة  اكتساب  والالزم  األفيد  من   سيكون 
تطبيق عليهم  يتعين  الذين  ألولئك  التدريب  من  المستوى  هذا  باعتماد  بشدة  ويوصى  التدخل.  مجاالت  مختلف  داخل   العمل 

تقنيات أو أدوات متخصصة للغاية - مثل تقييم األثر الجنساني.

والتبريرات النظرية  المعرفة  من  سلسلة  تخصيص  يتطلب  االجتماعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم  أن  أيضا  ننسى  أن   ودون 
تفضيل وبالتالي  وتطويرها،  وتوسيعها  الديمقراطية  المبادئ  تعزيز  أجل  من  الفرص  تكافؤ  ونطاق  معنى  حول   السياسية 

فهم حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين وقبولهما.

ما هي التقنيات أو األدوات التي يمكن استخدامها؟  

نشير، بشكل عام، إلى األدوات أو التقنيات التعليمية في جوهرها والتي تسمح لنا بتغطية جانبين أساسين اثنين:

التوعية والتحسيس.  

ونقل المعرفة والتعلمات.  

منها، الغرض  على  بناًء  سنختارها  التي  التعليمية،  الدعامات  أو  والخدمات  اإلجراءات  من  العديد  استخدام  يمكننا  الغاية،   ولهذه 
مساعدين  أو  مستقلين  كمهنيين  أو  العامة،  اإلدارية  الهيآت  داخل  يعملون  كأفراد  الخاصة  اعتباراتنا  على  بناًء  شيء  كل  وقبل 
واألدوات للتقنيات  مرجعا  التالي  المخطط  اعتبار  يمكن  تطويره،  أو  عمل  لبرنامج  التخطيط  عليه  يتعين  لمن  بالنسبة   اجتماعيين. 

التي سيتم تطبيقها، بناًء على الغرض المطلوب تحقيقه:
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الوظيفة / الغـــاية

التوعية والتحسيس  

المعارف  وتبادل  التعلم  تيسير    
المشاركة  إطار  في  والتدارب    

التفاعلية  

تعميق المعرفة: التفاعل  

تيسير االستشارات وتعميق   
المعرفة: التعلم الذاتي أو   

العصامي  

نوع التقنية أو األداة

بين  المساواة  بمسألة  والتحسيس  للتوعية  بحمالت  القيام    
الجنسين.  

مطويات ودعامات تعريفية أخرى.  

دورات تكوينية في مسألة المساواة بين الجنسين.  

عقد لقاءات وأيامك دراسية ومنديات للنقاش.  

مجموعات للتفكير والمناقشة.  

دوائر وأقسام للبحث ضمن »وحدة النوع االجتماعي«.  

خبراء متنقلون للمحاضرة والتكوين في مسألة المساواة.  

إنجاز دراسات وأبحاث وتقارير.  

مواد ودعامات تعليمية.  

كراسات ودالئل عملية.  

توفير اإلحصائيات.  

العام والوعي  المناسبة  المعرفة  اكتساب  بتسهيل  كفيل   - والتحليلية  -التعليمية  التقنيات  من  األنواع  هذه  بين   والجمع 
بالمساواة بين الجنسين وكذلك االهتمام السياسي والتعبئة العامة.

المقترحة الطرق  بعض  فإن  الفردي،  االلتزام  من  انطالقا  العمل  إلى  وجدية  ببساطة  االنتقال  يقررون  الذين  ألولئك   بالنسبة 
الكتساب المعرفة بمنظور النوع االجتماعي يمكن أن تمر عبر:

استخدم هذا الدليل كمرجع ووثيقة عمل للمناقشة مع الزمالء.

البحث عن المزيد من الوثائق حول المساواة بين الجنسين )على سبيل المثال، من خالل الموقع اإللكتروني لمعهد المرأة   
األندلسية و / أو وحدة النوع االجتماعي(.  

استشر مواد تعليمية وأدلة وأدلة وتقارير إحصائية أخرى حول تكامل نهج النوع االجتماعي.  

طلب ندوة تدريبية محددة من وحدة النوع االجتماعي )معهد المرأة األندلسية(.  

هيئات أو  األندلسية  العامة  اإلدارة  تنظمها  التي  الجنسين  بين  المساواة  حول  التدريبية  الوحدات  بعض  في  المشاركة    
عامة أخرى أو كيانات خاصة.  

اطلب من وحدة النوع االجتماعي مراقبة مجموعة مناقشة ومنتدى نقاش حول تكافؤ الفرص ونهج النوع االجتماعي.  

2.2.3   المشاركة المتوازنة بين النساء والرجال.  

كبير لعدد  النشطة  المشاركة  ضمنيًا  االجتماعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم  يعني  الدليل،  هذا  امتداد  على  سابقا  أوضحنا   كما 
االقتصاد، مجال  في  والفاعلون  والمثقفين  االجتماعيين  والمساعدين  السياسية،والفنيين  الطبقة  ذلك  في  بما  الناس،   من 
نساء ورجاال. ويتعين أن تتحقق هذه المشاركة النشطة في جميع مستويات صنع القرار السياسي، وأن تتجه نحو تحقيق معايير 

تمثيل التكافؤ والمناصفة.

مع ما يتصف به تنفيذ منظور النوع االجتماعي المتكامل والشام من مسألتين رئيستين:
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عملية تشاركية ومفتوحة.  

المشاركة المتكافئة بين المرأة والرجل.  

الكفاءة  في  تجربة  أنها  على  االجتماعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم  تعريف  يمكن  كاملة،  بمشاركة  مفتوحة  عملية  ولكونها 
رئيسية أجزاء  أيضا  عم  ويصبحوا  المعنيين،  الفاعلين  مختلف  بين  والصالحيات  والمسؤوليات  الوظائف  توزيع  يتم  حيث   المشتركة، 

من العملية:

المسؤولون السياسيون نساء ورجاال.  

اإلدارة العمومية في مختلف مستويات عملها.   

هيئات المساواة.  

الخبراء الخارجيون أو المتنقلون المختصون في مجال المساواة بين الجنسين.   

الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بشكل عام.  

وسائل اإلعالم.  

ويتطلب تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة والرجل توفر ثالثة مستويات من العمل المستمر والمتواصل:

تطوير عملية تشاور متساوية بين النساء والرجال للتعرف على احتياجاتهم واهتماماتهم ودوافعهم. أ 

على سبيل المثال، يمكن اتخاذ مؤشرات مشاركة مثل:  

كم عدد النساء اللواتي تمت استشارتهن وكم عدد الرجال؟  -

الخبراء عدد  وكم  الفنية،  أو  السياسية  أو  االجتماعية  المجموعات  في  يشاركن  استشارتهن  تمت  اللواتي  النساء  من  كم   - 
الذين تمت استشارتهم، وكم عدد الرجال؟  

ضمان االنخراط  النشط والمتساوي للمرأة والرجل في تخطيط وتنفيذ برنامج المساواة بين الجنسين، على جميع  ب 
مستويات صنع القرار.  

على سبيل المثال، يمكن اتخاذ مؤشرات مشاركة مثل:  

كم عدد النساء المشاركات في فريق اإلدارة وكم عدد الرجال؟  -

كم عدد النساء في اللجان أو مجموعات العمل المختلفة وكم عدد الرجال؟  -

-  كم عدد النساء المشاركات كخبيرات خارجيات وكم عدد الرجال؟

-  كم عدد النساء المشاركات كمتلقيات لإلجراءات؟ كم من الرجال؟

إشباع االحتياجات والمصالح الخاصة بالنساء والرجال بشكل متوازن حسب ظروفهم وأوضاعهم األولية. ج 

على سبيل المثال، يمكن اتخاذ مؤشرات مشاركة مثل:  

كم عدد اإلجراءات التي تهدف إلى تغطية مصالح المرأة؟  -

وكم عدد اإلجراءات الموجهة للرجال؟  -

كم عدد النساء وكم عدد الرجال الذين قاموا بتحسين ظروفهم المعيشية نتيجة لإلجراءات التي تم تنفيذها؟ وكيف يؤثر  - 
ذلك على أوضاعهن في البداية؟ وعلى أووضاعهم؟  

وبهذه الطريقة، يمكن لتعميم منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل أن يعطي دفعة قوية لتجديد العملية الديمقراطية 
من خالل تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للنساء والرجال في جميع مستويات صنع القرار وفي مختلف المجاالت المجتمعية.

ما هي التقنيات أو األدوات التي يمكن استخدامها؟  

الديمقراطية  المشاركة  عملية  لفتح  ضرورية  تصبح  ألنها  المباشرة،  والمشاركة  التشاور  تسهل  التي  تلك  هي  التقنيات  أنسب 
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وتحسينها، فهي تقتضي مشاركة طيف اجتماعي واسع )سياسي، تقني، مواطنون، أشخاص مهتمون...(.

فضاًل والفاعلين،  المتدخلين  مختلف  بين  والمعرفة  والخبرات  المعلومات  تبادل  االجتماعي  النوع  منظور  تعميم  مراعاة   وتتطلب 
عن تنسيق مشاركتهم.

ولذلك، بالنسبة لمن يتعين عليه التخطيط لبرنامج عمل أو تطويره، قد يجد في هذا المخطط الرسم البياني بعض األدوات التي
ينصح باستخدامها:

الوظيفة / الغـــاية

معرفة من تتعين االستشارة معه  

دعم المشاركة والتمثيية  

تيسير المشاركة المباشرة  

تيسير االستشارة والمشورة   

نوع التقنية أو األداة

قوائم العناوين.  

والمتدخلين  الفاعلين  مختلف  تضم  التي  البيانات  قواعد    
االجتماعيين.  

قواعد بيانات تضم النساء الخبيرات في مجاالت مختلفة  

التمثيل لضمان  »الكوتا«  الحصة  نظام  و/أو  إيجابية  إجراءات    
النسائي في السياسة.  

إقامة مؤتمرات وندوات ولقاءات.  

تنظيم منتديات للنقاش ومجموعات للتأمل والتفكير.  

فرق أو لجان استشارية.  

جلسات علنية.  

أيام دراسية مفتوحة في وجه العموم.  

عملية أداة  وجدية،  ببساطة  الواقع،  أرض  على  الفعل  إلى  والمهني  الفردي  االلتزام  من  االنتقال  يمثل  يقرر،  لمن   بالنسبة 
مفيدة للمشاركة بنشاط في تنفيذ استراتيجية التعميم:

إعداد قاعدة بيانات تضم معلومات عن المتدخلين االجتماعيين المحتملين الذين يمكن استشارتهم.  

البحث في قوائم العناوين وقواعد البيانات الخاصة بوحدة النوع االجتماعي للحصول على معلومات عن القيادات النسائية   
والخبيرات في مختلف المجاالت المهنية و النساء الخبيرات في النوع االجتماعي.  

المواطنين من  واالقتراحات  المقترحات  لجمع  تستخدم  التي  االستبيانات  أشكال  مختلف  عبر  العمل  في  الزمالء  استشارة    
بشكل عام.  

إعداد أوراق تقنية يمكن استخدامها لجمع المعلومات حول مؤشرات المشاركة التي سيتم استخدامها.  

المشاركة في موقع »وحدة النوع االجتماعي )الجندر(«   

المشاركة في مجموعات ولجان عمل بخصوص برنامج المساواة بين الجنسين من منظور النوع االجتماعي.  
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3.2.3  طريقة العمل التي تمكن من استيعاب التغيير.  

به، مرن ومتأقلم مع أسلوب عمل خاص  يتطلب  تثقيفيا،  كينونته مسارا  والمتكامل في  الشامل  االجتماعي  النوع   يعتبر منظور 
كل سياق ينفذ فيه ؛ لكنه، في جميع األحوال، يتميز بثالثة مبادئ أساسية تم التطرق إليها آنفا: 

أن يكون عملية منهجية:   

مما ؛  ونتائجها  عملياتها  على  بناًء  المراحل  من  مرحلة  كل  في  الترابط  ومعايير  والعوامل  العناصر  بترتيب  يسمح  أن  يجب   ألنه 
يسمح بتعزيز كل جزء من العملية التي تم تطويرها في إطار تماسك طرحها والموارد القابلة للتطبيق.

نموذج لضبط  مراجع  أو  جيدة  ممارسات  اعتبارها  يمكن  والتي  األخرى،  التجارب  من  والتعلم  المعرفة  المنهجية  العملية   تسهل 
العمل لبيئة محددة أخرى.

أن يكون عملية تكاملية وتشاركية:   

مراحل من  مرحلة  كل  في  المتدخلين  الفاعلين  لجميع  المباشرة  المساهمة  عبر  التشاركية  المشاورات  من  يتغذى  أن  يجب   ألنه 
دورة المشروع أو اإلجراء.

أن يكون عملية متساوية:   

النوع  منظور  مراعاة  تعميم  عملية  تحتاجها  التي  والتنسيق  المتابعة  ولجان  الفنية  واللجان  العمل  مجموعات  جميع  في  ألنه 
االجتماعي الشامل والمتكامل، يتعين وجود مشاركة متوازنة ومتساوية بين المرأة والرجل.

يمكن أن تسهل هذه المبادئ األساسية التماسك في أسلوب العمل أثناء إنجازه.

في  الوسيطة  والمؤسسة  السياق  حسب  سلفا  محددة  وتكون  العمل  أسلوب  تنظيم  بها  سيتم  التي  الطريقة  ستختلف  ويقينا 

النوع االجتماعي الشامل والمتكامل ؛ ومع ذلك، ال يمكن أن يجعلنا ذلك نغفل خطوط العمل التي يجب بالضرورة توقعها  تنفيذ 
في المنهجية التي قررنا تطويرها:

إعداد التشخيص الجنساني للوضعية في بدايتها.  

تعزيز الوعي المستمر وعمليات التدريب.   

تعزيز عملية التعلم من أجل التغيير.  

منهجية اإلدارة االقتصادية والفنية والسياسية للعملية، مع مراعاة منظور النوع االجتماعي.  

تأسيس فريق متعدد التخصصات إلنشاء نظام التنسيق والمراقبة لعملية تعميم البعد الجنساني.  

مشاركة واستشارة خبراء من خارج جهة الهيأة أو المؤسسة.  

إعداد خطة استراتيجية لتعميم منظور النوع االجتماعي.  

تقييم أثر تطبيق منظور النوع االجتماعي لإلجراءات والبرامج.  

مقترح تنظيم لمنهجية العمل الرامي لتعميم منظور النوع االجتماعي تأخذ في الدليل   ومسايرة لما ذكر، نقدم في هذا 
الواقع  )والتي يجب تعديلها حسب  اإلجراء  أو  المشروع  أو  البرنامج  لدورة حياة  األكثر مقايسة وتوحيًدا  الخمس   5 المراحل  االعتبار 

موضوع التدخل(.

التزام جد وصريح. أ 

تكافؤ  بمبدأ  التزام جدي وصريح  المهم وجود  االجتماعي، من  النوع  ينشدها تعميم منظور  التي  تغيير مثل  بدء عملية  أجل  من 
الفرص على المستوى التنظيمي والمهني والشخصي.

في البداية، سيكون من المهم التعرف على مدى تجسيد االلتزام المذكور في ثالثة محاور عمل من شأنها أن تمكن من تقوية 
وتطوير االستراتيجية الواجب اتباعها.
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وستكون محاور العمل الثالثة هي:

اتخاذ هذا  األنسب  والمتكامل وسيكون من  الشامل  االجتماعي  النوع  للشروع في تطبيق منظور  السياسي  القرار  اعتماد     
القرار من قبل أعلى هيئة تمثيلية )على المستوى التنظيمي(.  

وعلى ؛  والمتكامل  الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  تعميم  احتياجات  مع  لتكييفه  المنظمة  في  التواصل  نظام  مراجعة     
معايير أحد  المنظمة  في  أصال  موجودة  وغير  الجنسية  الخلفيات  من  مجردة  تواصل  لغة  استخدام  يعتبر  المثال،  سبيل    
- والتبليغ  التوصيل  عملية  هو  مقترح  إجراء  أول  وسيكون  وتشغيلها.  وجودها  من  التحقق  يجب  التي  األساسية  االتصال    

الداخلي والخارجي- للقرار المعتمد بشأن تطبيق منظور النوع االجتماعي المتكامل.   

إنشاء فريق عمل متعدد التخصصات، ممثاًل لمستويات صنع القرار المختلفة )السياسية والفنية( الموجودة في المنظمة.    
وسيكون هذا الفريق مسؤوال عن برنامج المساواة بين الجنسين )الخطة االستراتيجية لتعميمي منظور النوع االجتماعي(   
الذي سيتم تطويره؛  وبالتالي، سيتطلب أن يكون لدى أعضائه وعي مسبق واستيعاب شخصي لمبدأ تكافؤ الفرص، فضال   

عن مشاركة المنطقة أو المجموعة المتخصصة في المساواة الفرص داخل المنظمة.  

من الناحية التخطيطية، يمكننا تجسيد محاور العمل في هذه المرحلة األولى من االلتزام على النحو التالي:

القـــــرار

التواصل:
تبليغ القرار

ومراجعة المعايير

إنشاء الفريق
متعدد التخصصات

ما الذي يمكن القيام به على المستوى الشخصي و / أو المهني؟  

ًرا للمساواة بين الجنسين في دائرة  تأثيرك القريبة. أخبر زمالئك في العمل بأنك قررت أن تصبح فاعال وميسِّ  

ابحث عن معلومات عن تجارب تعميم مراعاة تنفيذ منظور النوع االجتماعي في اإلدارات العامة األخرى.  

طلب دعم فني وتعليمي من وحدة النوع االجتماعي.  

اقترح على زمالئك في العمل تجميع المقترحات لتجنب االستخدام الحالي للغة ذات إيحاءات جنسية.  

شارك في منتدى مناقشة »وحدة النوع االجتماعي« وشجع المزيد من زمالء العمل على القيام بذلك أيًضا.  

المشاركة في الفريق متعدد التخصصات المشرف على تنفيذ منظور النوع النوع االجتماعي المتكامل والشامل الموجود    
فعليا في الهيأة اإلدارية ؛ أو إن أمكنك ذلك، اقترح مباشرة تشكيلها.  

إنجاز التشخيص الجنساني: ب 

»تحديد خالل   من  تكون  أنها  على  التأكيدي  الرد  يكون  التنفيذ«،  موضع  المتكامل  االجتماعي  النوع  منظور  وضع  »كيفية   في 
الواقع دون تحيز جنساني«، ويتم تفسير التشخيص الجنساني على هذا المنوال.

ويتم إنجاز التشخيص الجنساني استنادا إلى تحليل الواقع الذي يراد التأثير عليه من منظور النوع االجتماعي.

وقطاعي إقليمي   - محدد  سياق  في  الجنسين،  بين  المساواة  وضعية  عن  تقرير  تقديم  إلى  الجنساني  التشخيص   ويهدف 
وكرونولوجي- ولذلك، وعلى الرغم من وضوحه، يستحسن التذكير بالحاجة إلى مراجعة نظام جمع المعلومات الذي يتم استخدامه، 
المتغيرات مع  جنب  إلى  جنبا  ومفرزة  تفصيلة  بطريقة  الجنس  متغير  اعتماد  يتم  لم  إذا  ألنه  المستخدمة،  األدوات   وكذلك 
من انطالقا  فقط  الواقع  تحليل  المستحيل  من  سيكون  األسرية،  واألعباء  العمرية  الفئة  مثل  األخرى،  واالقتصادية   االجتماعية 

منظور النوع االجتماعي.

وضمن سياقنا المرجعي، يعمل التشخيص القائم على منظور النوع االجتماعي على إظهار:
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وجود اختالالت بين الجنسين.  

اآلليات التي من خاللها يتم توليد حاالت التمييز بين الجنسين - التمييز غير المباشر.  

ولعل تنظيم العملية التي تتيح لنا القيام بهذا التشخيص، يقتضي، على األقل، اتخاذ الخطوات األولية التالية:

تحديد السياق المراد تحليله والذي يجب التدخل فيه.  -

تحديد المتغيرات ذات الصلة بالتحليل المراد إنجازه، وكذلك اإلطار الزمني.  -

تنظيم عملية البحث عن المعلومات )عن طريق اتباع التفسيرات المقدمة بالفعل في هذا الدليل(.  -

وضع معايير التحليل والتفسير.  -

تحديد الفريق المسؤول عن إعداد التشخيص القائم على منظور النوع االجتماعي.  -

لبحث وجمع المعلومات.  -

تفسير المعلومات والحصول على التشخيص.  -

من الناحية التخطيطية، يمكننا تجسيد إنجاز التشخيص المنطلق من البعد الجنساني وفق المسار التالي:

التخطيط
قصد نجاز التشخيص من 

منطلق منظور النوع 
االجتماعي

جمع المعلومات 
والبيانات المهمة

تفسير 
المعلومات والتشخيص

المنجز للوضعية

ما هي التقنيات أو األدوات التي يمكن استخدامها؟  

أو وفرزها  تصنيفها  أو  الالزمة  المعلومات  جمع  هو  أغراضها  أحد  أن  حيث  شك،  بال  األنسب  هي  التحليلية  التقنيات   تعتبر 
التي نفسها  العملية  على  للتطبيق  القابلة  المعلومات  عن  فضال  اإلجراء،  أو  البرنامج  وتطوير  التدابير  تصميم  أجل  من   إنتاجها 

سيتخذ قرار بإطالقها.

وإذا وضعنا أنفسنا في المستوى التنظيمي، لمن هو موكول له التخطيط لبرنامج عمل أو تطويره، قد يجد أداة من بين األدوات 
التالية قصد استخدامها لما لها من مزايا، وبعضها صالح للتطبيق في سياقها الخاص:

إحصائيات مصنفة ومفرزة حسب متغير الجنس؛  -

-  بحوث ودراسات.

استبيانات وتوقعات.  -

تقارير ومستندات رسمية.  -

دالئل وكراسات.  -

النوع اختالالت  أو  بمشاكل  جيدة  معرفة  على  التوفر  الضروري  من  سيكون  تحليلية،  أدوات  لهكذا  األمثل  االستخدام   ولغاية 
استخدام أيًضا  المواتي  الوقت  وفي  األنسب   من  سيكون  وبالتالي،  ؛  التفسير  في  الجنساني  التحيز  تجنب  أجل  من   االجتماعي 

بعض األساليب أو األدوات التعليمية مثل:

تخصيص دورات تدريبية متخصصة.  -

مشورة خارجية / خبراء خارجيون متنقلون متخصصون في مجال المساواة بين الجنسين.  -

ما الذي يمكن القيام به على المستوى الشخصي أو المهني؟  

االطالع على التقارير واإلحصائيات حول وضع المرأة والرجل في السياق الذي سيكون فيه التدخل.  -
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البحث عن الوثائق المتعلقة بتجارب تطوير التشخيصات الجنسانية.  -

طلب الدعم من وحدة النوع االجتماعي للكشف عن االختالالت القائمة بين الجنسين.  -

مراقبة واقع البيئة المرجعية من منظور النوع االجتماعي.  -

استخدام الملفات التقنية في جمع المعلومات التي تنظم منظور النوع االجتماعي.  -

الجنسين وأدوار  القرار  المسؤوليات ومواقع صنع  العاملة، وتوزيع  القوى  تحليل -بطريقة سطحية- بخصوص تكوين  إجراء   - 
التي يتم إعادة إنتاجها في مكان العمل.  

مناقشة زمالء العمل بخصوص المصادفات أو »الصدف« الملحوظة التي يمكن أن تشير إلى اختالل التوازن بين الجنسين.  -

إعداد الخطة اإلستراتيجية لتعميم منظور النوع االجتماعي. ج 

تم التي  االختالالت  أن  به  المسلم  من  االجتماعي،  النوع  منظور  لتعميم  خطة  لوضع  جاهزة  وصفات  وجود  عدم  من  الرغم   على 
التي التدخل  استراتيجيات  سيشمل  الذي  الجنسين،  بين  المساواة  تحقيق  برنامج  إعداد  في  المباشر  المرجع  ستكون   تشخيصها 

صاغها الفريق متعدد التخصصات لمنظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل.

تقديم  دون  تحول  التي  المستعصية  والعقبات  الكبرى  لإلمكانات  صحيح  اكتشاف  في  الشروع  هي  ستكون  الجوهرية  والمسألة 
مقترحات للتجديد أو التغيير  التي يقتضيها، كما سبقت اإلشارة إليه، منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل

كيفما كان الحال، يمكن تحديد 3 ثالث جوانب يجب تحديدها في البداية:

تحديد األشخاص الذين من المتوقع أن يلعبوا دوًرا في تعميم منظور النوع االجتماعي وتنفيذه.  -

تحديد مجاالت ومستويات السياسة التي ستكون األنسب لبدء تعميم منظور النوع االجتماعي.  -

تحديد التقنيات واألدوات التي سيتم استخدامها في استراتيجية التعميم )أدوات تحليلية، وتعليمية، واستشارية ، وتشاركية،...(.  -

من مجموعة  إعداد  والمتكامل  الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  تفعيل  في  التخصصات  متعدد  الفريق  على  يجب  ذلك،   بعد 
الواقع، وفًقا لترتيب األولويات الموصى به بعد  التي تسمح بتفعيل االستراتيجيات المصاغة وتنزيلها على أرض  مقترحات العمل 

إجراء التشخيص.

وتكمن الفكرة في تنفيذ برنامج تدخالت يعطي محتوى الستراتيجية تعميم البعد الجنساني ؛ وللقيام بذلك، يتعلق األمر بتحديد 
ما ذا سيتم القيام به، في كل مجال من مجاالت التدخل وبشكل مشتركة، وكذلك تحديد المعايير التي ستحدد كيف سنقوم بذلك.

وبالفعل، سنجد أنفسا في وضع يسمح لنا بتحديد الموارد الالزمة بشكل واضح: الموارد البشرية، والتقنية، والمالية، والبنية التحتية 
أو البرمجة الزمنية، من أجل التنفيذ األمثل لإلجراءات المخطط لها مسبقا. لهذا يتعين علينا أن نحدد مع من، وبماذا، وكم، وأين 

ومتى سنباشر تنفيذ ما تم التخطيط له.

اإلجراءات لتقييم  مالءمة  األكثر  المؤشرات  نوع  هو  ما  بلوغها،  المراد  النتيجة  على  بناًء  نتوقع،  أن  يجب  نفسه،  الوقت  في   ثم 
والتقييم. الرصد  عملية  في  استخدامها  األسهل  من  كان  تحديدها،  عند  المواصفات  تدقيق  مستوى  زاد  وكلما  لها؛   المخطط 

يتعلق األمر، إذن، بتحديد كيفية قيامنا بالرصد والتقييم.

وأخيًرا، سيكون من الضروري تحديد ما ذا سنقوم بتقييمه ؛ لذلك، يكتسي تحديد معايير التقييم أهمية قصوى.

ماذا سنقيم؟ اإلجراءات؟ النتائج؟ المسار والمنهجية المتبعة؟ األثر الذي تم تحقيقه؟

بناًء على ما قد نقرره، سيكون من الضروري تحديد نوع مؤشرات التقييم األكثر مالءمة للغايات المرجوة.
وعلى سبيل الذكر ال الحصر ولغاية تعريفية بحتة، تسرد الجوانب المختلفة التي يمكن أن تخضع لتقييم البرنامج.

الجوانب التي قد تخضع للقياس:

واالستراتيجية  العملية  االحتياجات  وأهدافها مع  اإلجراءات  تتوافق عقالنية  أي مدى  إلى  النية هي معرفة  تكون  عندما     
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المحددة مسبًقا للنساء والرجال، فسنحتاج هنا إلى قياس مدى مالءمة اإلجراءات المقترحة.  

عندما تكون النية هي معرفة إلى أي مدى يستخدم نظام إعادة توزيع الموارد بالكامل إمكانات النساء والرجال المنخرطين    
في اإلجراءات، فسنقوم بقياس فعالية االقتراح.  

اإلجراءات تلبي  مدى  أي  وإلى  ؛  مسبقا  المصاغة  المحددة  األهداف  تحقيق  تم  مدى  أي  إلى  معرفة  النية  تكون  عندما     
المحددة المصممة االحتياجات العملية واالستراتيجية التي تم تشخيصها، سنقوم بقياس نجاعة االقتراح الذي تم تطويره.  

واألهداف العمل  لخطة  المخصصة  واالعتمادات  الموارد  بين  العالقة  تكون  مدى  أي  إلى  معرفة  هي  النية  تكون  عندما     
المحددة متوازنة، فإننا سنسعى إلى قياس جدوى اإلجراءات التي تم تنفيذها.  

عندما تكون النية هي معرفة األدوار التي يلعبها الرجال والنساء الذين يشاركون في البرنامج في كل مرحلة من مراحله    
المخطط لها، فإننا سنحدد مؤشرات تطوير البرنامج أو اإلجراء.  

برنامج أو  للخطة  نتيجة  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  حدثت  التي  والسلبية  اإليجابية  التغييرات  معرفة  النية  تكون  عندما     
الجنسانية االختالالت  أدت  مدى  أي  إلى  معرفة  النية  تكون  عندما  أي  ؛  والرجال  للنساء  المتاحة  الفرص  بشأن  العمل    

المكتشفة إلى تقليصها أو إلغائها، سنقوم بقياس تأثير منظور النوع االجتماعي على العمل السياسي أو المهني.  

من الناحية التخطيطية، يمكننا تجسيد إنجاز التشخيص المنطلق من البعد الجنساني وفق المسار التالي:

التعريف
 - األشخاص

المتدخلون الفاعلون
 - مجاالت التدخل
ودرجات االنخراط

- التقنيات واألدوات

تصميم
االستراتيجيات

 - تحييد التدخالت
لتكون موضوعية
- معايير البرمجة
- الموارد الالزمة
 - معايير التابعة

والتقييم

ما الذي يمكن القيام به على المستوى الشخصي أو المهني؟  

والذين المحيطة  البيئة  في  يتدخلون  الذين  المحتملين  الفاعلين  أو  المتدخلين  األشخاص  حول  معلومات  عن  البحث   - 
يمكنهم المشاركة في خطة التعميم ؛  

مناقشة الزمالء في العمل حول األدوار والمهام المختلفة التي يمكن توزيعها بين هؤالء المعنيين.  -

إقامة عالقات أفق  والتحديات في  الصعوبات  أكبر  التي تمثل  التدخل  لتحديد مجاالت  االجتماعي«  النوع  طلب دعم »وحدة   - 
المساواة بين الجنسين.  

تجميع الخبرات في استخدام التقنيات واألدوات التي يمكن استخدامها في خطة التعميم.  -

تحليل دائرة العمل التي يوجد فيها كل متدخل وتحديد الخصاص في الموارد الالزمة لتنفيذ خطة التعميم.  -

اقتراح إجراءات يمكن تنفيذها في دائرة عملك لتصحيح االختالالت بين الجنسين التي تم رصدها.  -

الحديث مع زمالء العمل ومناقشتهم حول الطريقة التي يمكن بها تنفيذ المقترحات السابقة.  -

طلب دعم »وحدة النوع االجتماعي« إلعداد التقنيات المناسبة لمقترحات التدخل المطروحة.  -

ما هي التقنيات أو األدوات التي يمكن استخدامها؟  

)أو التحقق  قوائم  تعمل  التصنيف،  هذا  وضمن  للعملية،  كامل  تصور  لدينا  يتوفر  بأن  التحليلية  األدوات  أو  التقنيات  لنا   تسمح 
قائمة المراجعة( كدعامة مساعدة عند التحقق من محتوى الخطة اإلستراتيجية الخاصة بتعميم منظور النوع االجتماعي.

قائمة التحقق بخصوص مخطط تعميم منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل

النوع منظور  من  المساواة  ودعم  الفوارق  تقليص  بغية  كميا  حصرها  يمكن  التي  العامة  األهداف    
االجتماعي  
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األهداف الخاصة المحصورة كميا من حيث مساهمتها في دعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.  

معايير المتابعة مصنفة ومفرزة حسب الجنس.  

إشارة إلى كيفية تحقيق المشاركة المتوازنة بين النساء والرجال في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج.  

إشارة إلى النظام المتبع في البرنامج للتواصل مع الداعمين/المختصين في قضية تكافؤ الفرص.  

معايير واضحة بخصوص نظام الرصد والمتابعة والتقييم لبرنامج تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص.  

قيمة التدخالت وانسجامها مع السياسات األوربية بخصوص المساواة من منظور النوع االجتماعي.  

تشخيص الوضعية الحالية لتكافؤ الفرص  

الفرص والعقبات  -

أهداف خاصة  -

تقدير التأثيرات المرجوة  -

إشارة إلى كيفية أخذ مبدأ تكافؤ الفرص بعين االعتبار في البرنامج   

بين األشخاص المتدخلين في البرنامج  -

بين األشخاص المستفيدين من البرنامج  -

ضمن تشكيلة فريق العمل متعدد التخصصات وفرق العمل األخرى التي قد يتم إنشاؤها  -

المسطرة العمليات  مراقبة  نظام  وفي  التسيير  في  الفرص  تكافؤ  مبدأ  أخذ  كيفية  حول  عامة  معايير    
في البرنامج.  

تنفيذ الخطة االستراتيجية لتعميم منظور النوع االجتماعي الشامل: الرصد والمتابعة. ح 

بعد تصميم خطة تعميم منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل، يجب أن نكون قد انتهينا مبدئيا من تحديد العناصر التالية 
بوضوح:

االجتماعي النوع  منظور  تعميم  خطة  عن  السياسي(  المستوى  )على  المسؤولين  أو  المكلفين  األشخاص  من  مجموعة   - 
الشامل والمتكامل تنفيذا وتنسيقا ومراقبة.  

تشخيص جنساني أو الوضع الحقيقي الذي ننطلق منه.  -

استيفاء المتطلبات والشروط للبدء فعليا في تنفيذ منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل.  -

مجاالت التدخل ومستويات صنع القرار ودرجة الترابط في السياق المحدد، موضوع التدخل.  -

األدوات والتقنيات القابلة للتطبيق اعتماًدا على الغرض والمتدخلين المشاركين في العملية.  -

 إنها اآلن مسألة تنفيذ اإلجراءات المسطرة بناًء على الصياغة التي تم إجراؤها مسبًقا وتحديد نظام الرصد المراقبة والتحكم في
سير الخطة اإلستراتيجية التي سنقوم بتنفيذها باستمرار.

ويجب أن يكون الهدف من نظام الرصد والمتابعة هو التحقق مما يتم تنفيذه وكيف يتم ذلك بما يسمح بتجويد عملية تعميم 
من المرحلة  هذه  ترك  عدم  الضروري  من  السبب  ولهذا  التحسن،  في  بدأت  التي  والمتكامل  الشامل  االجتماعي  النوع   منظور 
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العملية إلى النهاية، بل يجب دمجها في المرحلة األولية من صياغة خطة التعميم االستراتيجة.

والغرض ؛  االجتماعي  النوع  لمنظور  االستراتيجية  التعميم  خطة  جودة  وفعال  ناجع  تواصل  نظام  وجود  سيضمن  وأخرى،   مرة 
والممثلين الفنية  )الفرق  تطويره  في  المساهمة  المختلفة  الفاعلة  الجهات  مشاركة  من  ممكن  قدر  أكبر  تحقيق  هو   منه 

السياسيين والمشاركين والفاعلين الوكالء االجتماعيين الذين يتدخلون في السياق الذي نشير إليه(.

لذلك وبغية التنفيذ السليم للخطة، سيكون من المالئم تصميم قنوات تدفق المعلومات، بطريقة تسمح بالحصول على تعليقات 
أن يؤدي  المثال، يمكن  الخطة. فعلى سبيل  أو غير مباشر، حول فعالية  المعنيين، بشكل مباشر  ومالحظات من جميع األشخاص 
يتم التي  األخبار  توزيع  قوائم  أو  المناقشة  منتديات  )مثل  اإلنترنت  توفرها  التي  واالتصاالت  المعلومات  مصادر  بعض   استخدام 
إجراءات في  المشاركين  األشخاص  بين  والتواصل  اإلخبار  عملية  وتسريع  تحسين  إلى  اإللكتروني(  البريد  عبر  مباشرًة   تلقيها 
معرفة أيضا  تتوفر  وأن  بينهم/بينهن،  فيما  التواصل  لهم  يتأتى  حتى  للجميع  الالزمة  التقنية  الموارد  توفر  بشرط  ؛   معينة 
تيسير  عن  وبداًل  ذلك،  بخالف  ألنه،  اإلنترنت؛  وشبكة  اإللكتروني  البريد  استخدام  وعادات  ممارسة  أيًضا  وهناك  اإلنترنت  الستخدام 
االجتماعي النوع  منظور  لتعميم  اإلستراتيجية  الخطة  تعاني  قد  وبالتالي  للمعلومات،  المتكافئ  الوصول  سيعيق   التواصل، 

الشامل والمتكامل من هذا الخلل.

من الناحية التخطيطية، يمكننا تجسيد إنجاز التشخيص المنطلق من البعد الجنساني وفق المسار التالي:

نظــــام التـــواصل 
واالتصال

نظــــام الرصـــد 
والمراقبة  تنفيذ التدخــالت

ما هي التقنيات أو األدوات التي يمكن استخدامها؟  

لألدوات التعليمية والتحليلية والتشاركية بحيث تكون  لعل أكثر األساليب مالءمة للرصد والمتابعة تكمن في االختيار األمثل 
االجتماعي النوع  منظور  تعميم  خطة  في  ضرورية  أنها  على  سلفا  المصنفة  الجوانب  جميع  تشمل  عملية  ذاتها  بحد   المراقبة 

الشامل والمتكامل.

مناسب  استخدامها  أن  يجدوا  قد  الذين  التنظيمي،  المستوى  على  للمتدخلين  والمفيدة  العملية  المقترحات  بعض  هنا  ونقدم 
ومواتي:

اجتماعات من أجل التنسيق   

التكوين المهني وإعادة التدريب.  

لقاءات ومنتديات مخصصة للمناقشة )حضوريا أو عن بعد عبر اإلنترنت(   

تقارير الرصد والمتابعة.  

إحصائيات.  

والمتكامل الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  تعميم  خطة  لمراقبة  خصيًصا  المصممة  األدوات  بعض  تطوير  يمكن  أيًضا،   أو 
يتم  التي  اإلجراءات  تساهم  مدى  أي  إلى  تخبرنا  برمجيات  أو  كمبيوتر  برنامج  المثال  سبيل  على  ونذكر  ؛  سياقها  حسب  المعدلة 
التي للمتغيرات  المسبق  والتعريف  المراقبة  تقارير  جدولة  خالل  من  تشخيصها،  تم  التي  االختالالت  من  التخفيف  في   تنفيذها 

يجب إدخالها في برنامج الحاسوب لضمان نجــاعتها.

ما الذي يمكن القيام به على المستوى الشخصي أو المهني؟  

ما الذي يمكن عمله على المستوى الشخصي و / أو المهني؟ صمم قائمة مرجعية مخصصة تتضمن:

تحديد من سيكون مسؤواًل عن عملية الرصد والمراقبة في مجال التدخل المراد متابعته.  -
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تحديد ما ذا سيتم رصده: اإلجراءات، والمتدخلون المعنيون، والنتائج، والعالقات بين الجنسين، ...  -

تحديد التقنيات واألدوات التي ستستخدم في الرصد والمتابعة.  -

العمل مع الزمالء في الشغل على تحديد المعايير التي ستستخدم في الرصد والمتابعة.  -

الزمنية والمواعيد  الموارد  وتخصيص  العملية  واإلجراءات  التدخالت  جدول  تنظيم  على  الشغل  في  الزمالء  مع  العمل   - 
وطرق الرصد.  

طلب دعم »وحدة النوع االجتماعي« في االجتماعات التنسيقية لفرق العمل المكلفة بالرصد والمتابعة.  -

البحث عن معلومات تهم التجارب المبتكرة في تصميم أنظمة المراقبة والتحكم.  -

تقييم األثر الذي يحدثه منظور النوع االجتماعي. خ 

من أين يستمد تقييم األثر الذي يحدثه منظور النوع االجتماعي مصدره؟

يستخدم الذي  االجتماعي،  األثر  تقييم  على  االجتماعي  النوع  منظور  يحدثه  الذي  األثر  تقييم  لنظام  التحليلي  األساس   يرتكز 
 لقياس وتقييم التداعيات االجتماعية واالقتصادية إلجراء أو تدخل معين على مجموعات سكانية معينة وعلى بيئة السياق الذي

يتم فيه تنفيذ البرنامج أو التدخل.

والطريقة المستخدمة هي طريقة التحليل المقارن بين اآلثار التي تعتبر »مرغوبة« في سياق معين، وتقدير تلك التي يمكن أن 
تحدث بعد اإلجراء المخطط له، وما الذي يتسبب في النهاية في اتخاذ اإلجراء نفسه. وتؤخذ في الحسبان أنواع التأثير لحظة القيام 

بالتقييم، وهي تأثيرات اجتماعية وثقافية وديموغرافية واقتصادية ونفسية، وفي كثير من األحيان تكون أيضا سياسية.

المبادئ األساسية التي تحدد نظام تقييم األثر االجتماعي هي:

اآلثار المترتبة على التنوع السكاني: محاولة تحديد وإشراك جميع مجموعات السكان المحتمل تأثرها.  -

مجموعات تحليل  على  أكبر  بشكل  التركيز  مع  والخسران،  للمستفيد  الواضح  التحديد  هو  الهدف  اإلنصاف:  تأثير  تحليل   - 

السكان في وضعية الهشاشة االجتماعية الحادة.  

إيالء أكبر قدر من االهتمام لتقييم الجوانب غير الملموسة )مثل اهتمامات وتصورات السكان(.  -

تحديد أساليب التشغيل وفرضياته وتحديد معناها.  -

واالنحرافات المشاكل  لتحديد  محاولة  في  االجتماعية،  التأثيرات  عن  مستمرة  معلومات  يوفر  نقدية  مراجعة  نظام  توفير   - 
المحتملة وكذلك الحل من خالل البدائل المنصوص عليها في البرنامج أو اإلجراء.  

إشراك الخبيرات والخبراء االجتماعيين في تطوير نظام تقييم األثر االجتماعي.  -

وضع خطة لمتابعة ورصد وتخفيف اآلثار السلبية المحتملة.  -

تحديد مصادر المعلومات التي سيتم استخدامها.  -

مجال في  يعرف  ما  ويكمله  معينة،  إلجراءات  البيئي  األثر  تقييم  في  كأساس  المستخدم  النظام  هو  هذا  التقييم  نظام   يعتبر 
الحكومي النظام  ينتجها  التي  للموارد  الفعال  التخصيص  ضمان  هو  منه  والغرض  والعائد«،  التكلفة  »تحليل  باسم   االقتصاد 

في تفاعله مع اقتصاد السوق.

مثل الرئيسة  الموارد  وإدارة  المهنية  والصحة  البيئي،  األثر  لتقييم  أساسي،  بشكل  والعائد،  التكلفة  تحليل  تطبيق  تم   وقد 
مقاربة  من  انطالقا  العمومية،  اإلدارة  من  المجتمع  عليه  يتحصل  الذي  والعائد  التكلفة  تقييم  هو  يظهره  الذي  والبعد  المياه. 
مزدوجة نقدية واجتماعية ؛ ولهذه الغاية، يتم استخدام تقنيات التحليل الكمي والنوعي التي تجعل من الممكن قياس الجوانب 

»غير الملموسة«.

فائدة أقصى  ومعه  عامة  فائدة  ألقصى  ضماًنا  ذلك  باعتبار  الجنسين  بين  المساواة  مع  هذا  التحليل  نظام  تكييف  يأتي   كما 
اجتماعية.

االجتماعية العلوم  لتطبيق  تحليليا  نظاما  بصفته  الجنساني  األثر  تقييم  نظام  على  الشرعية  يضفي  إليه  التطرق  سبق  ما   لذلك، 
التي تؤثر على الرفاه االجتماعي للبرامج أو اإلجراءات.

8788



ما هي العناصر التي يتكون منها تقييم أثر منظور النوع االجتماعي؟  

وباالتجاه وبالوضعية  بالجنس،  الصلة  ذات  المعايير  على  بناًء  وتقييم  مقارنة  إجراء  يعني  االجتماعي  النوع  منظور  تأثير   تقييم 
االجتماعي. النوع  منظور  وفق  األثر  لتقييم  )توجيهات  المقترحة.«  السياسة  إدخال  نتيجة  المتوقع  للتطور  المساير   الحالي 

المفوضية األوروبية(.

والرجل  المرأة  بين  الفروق  وإزالة  تقليص  في  المتبعة  المسارات  نماذج  وكذلك  اإلجراءات  مساهمة  لتحليل  حثيث  سعي  ويظهر 
في التقدم  لمواصلة  المستقبلي  للعمل  توصيات  تصاغ  ذلك،  على  وبناًء  االستراتيجية.  والمصالح  العملية  االحتياجات  حيث   من 

أفق تحقيق المساواة بين الجنسين.

لمعرفة مفيدة  أداة  هو  المهني،  أو  السياسي  الصعيد  على  سواء  االجتماعي،  النوع  منظور  تأثير  تقييم  فإن  أخرى،   وبعبارة 
الجوانب التالية:

إذا كان بإمكان اإلجراء أو البرنامج المقترح أن يؤثر أو قد أثر على أحد الجنسين بشكل مختلف.  -

إذا كان واردا أن يكون القتراح تدخل أو إجراء ما أو برنامج تأثير إيجابي أو سلبي على تحقيق هدف تكافؤ الفرص بين المرأة   - 
والرجل.  

إذا كان من الضروري تنفيذ إجراءات أو سياسات محددة للتغلب على االختالالت القائمة بين الجنسين، والتي تم تشخيصها   - 
مسبًقا.  

المساواة هدف  لتحقيق  ضروري  فهذا  الجنساني،  البعد  لدمج  مصمم  برنامج  أو  إجراء  أي  تعديل  األنسب  من  كان  إذا   - 
المعلن.  

النوع منظور  أثر  تقييم  إجراء  فيها  المناسب  من  يكون  التي  الثالث  اللحظات  على  التعرف  تيسر  المحددة  المفيدة   واألداة 
االجتماعي بعد تنفيذه:

مسبًقا، قبل صياغة البرنامج أو اإلجراء.   -

كيف يتم تطوير نظام تقييم أثر منظور النوع االجتماعي؟  

ينبغي تعديلها  الحال،  النوع االجتماعي و كيفما كان  أثر منظور  لتنظيم تقييم  5 خطوات مرجعية  التوجيه، تم تحديد  على سبيل 
وتكييفها تبعا للسياق الخاص الذي سيخضع للتدخل:

نهائًيا، عند نهاية تنفيذ البرنامج أو اإلجراء.  -

بعد مدة زمنية، أي بعد انقضاء مدة زمنية بعد انتهاء البرنامج أو األداء.  -

تحديد األهداف والمعايير بناًء على ما ُيراد تحقيقه من خالل البرنامج أو اإلجراء. أ  

تحديد االحتياجات واالهتمامات واالختالالت بين الجنسين.   -

تحديد المساهمة التي ُيتوقع إضافتها للمساواة بين الجنسين.  -

ب  جمع المعلومات التي تسمح بتحليل اتجاهات التغيير في أوضاع المرأة والرجل.

إحصائيات مفصلة ومفرزة حسب الجنس.   -

استشارة الخبيرات والخبراء.  -

تفسير الواقع من منظور النوع االجتماعي.  -

ج  تحديد الخيارات والبدائل المخطط لها للتأثير على:

تكافؤ الفرص واالختيارات الخاصة بكل واحد من المرأة والرجل.  -

تغيير المفاهيم حول الصور النمطية الجنسانية.  -
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ح  تطوير تواصل يراعي منظور النوع االجتماعي.

إنشاء لجان المساواة   -

استخدام لغة غير متحيزة جنسيًا.  -

خ  الرصد والتقييم النهائي للتأثير.

تطوير مؤشرات النوع االجتماعي بهدف الرصد والمتابعة.  -

تقييم تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين على مستوى النتائج.  -

التعلم من التجارب المطورة )األخطاء واالنحرافات(.  -

تحديد التجارب اإليجابية أو الممارسات الجيدة ونشرها.  -

ما هي التقنيات أو األدوات التي يمكن استخدامها؟  

أثر منظور لتقييم  المقارن  التحليل  يتألف أسلوب  األوروبية،  المفوضية  لفائدة  ڤـــيرلو  التي صاغها ووضعها م.  المنهجية   باتباع 
النوع االجتماعي من التحديد الواضح:

الفروق بين المرأة والرجل من حيث: أ  

المشاركة:

أو  كمستفيدين،  إما  ؛  المختلفة  التنفيذ  مراحل  خالل  المنجزة  األعمال  في  مساهمتهم  أو  والرجال  النساء  مشاركة  مدى  تحديد 
كوسطاء، أو كجزء نشط من عملية صنع القرار.

الموارد:

الجديدة والتعليم والتدريب والعمل والترفيه  الوقت والمكان والمعلومات والتقنيات  الموارد مثل  لتوزيع  المختلف  النظام  تحديد 
والخدمات العامة بشكل عام والثروة والسلطة السياسية.

األعراف والقيم االجتماعية:

تحديد إلى أي مدى تساهم األعراف والقيم االجتماعية الحالية في إدامة نظام األدوار التقليدية والقائم على التقسيم الجنسي، 
وبالتالي يمكننا تحديد أنظمة عدم المساواة التي ما زالت مستمرة في المجتمع.

الحقوق:

تحديد المعوقات التي تحول دون ممارسة الحقوق بالرغم من وجود ظروف المساواة في البيئة القانونية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصادية.

والرجل المرأة  بين  التفاوتات  على  القضاء  في  المهنية  الممارسات  أو  العامة  السياسات  مساهمة  تحليل   ب 
وتعزيز المساواة.  

على المترتبة  الجنسين،   بين  للتمييز  أخرى  مؤشرات  بين  من  المحتملة،  االختالفات  مراجعة  والضروري  المناسب  من   سيكون 
معدالت المشاركة ومعدالت البطالة والمساعدات وتوزيع المهام والمسؤوليات في الحياة العامة والخاصة.

ما الذي يمكن القيام به على المستوى الشخصي أو المهني؟  

التحضير المستمر وجمع المعلومات اإلحصائية المصنفة حسب الجنس، والتي يتم الحصول عليها أيًضا من الخطة نفسها.   
اطلب من وحدة النوع االجتماعي مراقبة مجموعة العمل المسؤولة عن:   

راجع الطريقة التي يتم بها إعداد وتنفيذ وتقييم اإلجراءات، على المستويين الفني والسياسي.  

تطوير مؤشرات المساواة بين الجنسين واختيار مؤشرات أخرى الستخدامها.  
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تجميع تقارير حالة عن المساواة بين الجنسين تكون بمثابة مرجع في سياق معين.  

رصد تطور االختالالت المكتشفة بين الجنسين ومناقشتها مع زمالء العمل.  

تحليل تأثير اإلجراءات التي تعتبر محايدة بين الجنسين على االختالالت بين الجنسين.  

مثال على التطبيق في سياق معين:

المعلومات تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  الريفية  المناطق  في  الشباب  تنشيط  برنامج  حول  السابق  المثال  منوال  على   سيرا 
أثر تقييم  قصد  معينة  لفترة  للتدخل  طريقتين  تجربة  تقرر  الجهوية  الحكومة  في  اإلدارة  الهيآت  أن  وافتراض   واالتصاالت، 
القدادم البرنامج  في  العكسية  اآلثار  تصحيح  على  القدرة  توفر  وبالتالي  يحدث  أن  شأنه  من  الذي  االجتماعي  النوع   منظور 

والمستقبلي.

ونعرض هنا القياسات التجريبية المختبرة وهي:

الخيار 1

الكمبيوتر في أجهزة  إلى  الوصول  أجل توسيع  الترابية من  الجماعة  والرياضية  في كل قرية من قرى  الترفيهية  العصبة   دعم 
غرف وقاعات اإلنترنت.

الخيار 2.

إطالق ورشة عمل حول البحث االفتراضي وتصفح اإلنترنت في رحاب المكتبة البلدية، خالل الفترات المسائية من االثنين إلى الجمعة.

وباعتماد المالحظة المباشرة والمقابلة الشخصية كطريقتين للبحث، يتم الحصول على النتائج التالية:

قبل بدأ التجربة

بعد االنتهاء من التجربة

ورشة االفتراضي وتصفح 
اإلنترنت )من االثنين إلى 

الجمعة(

غرف وقاعات اإلنترنت 
)عصبة الترفيه والرياضة(
)من االثنين إلى الجمعة(

غرف وقاعات اإلنترنت
)عصبة الترفيه والرياضة(

غرف وقاعات اإلنترنت
)عصبة الترفيه والرياضة(

المـجــمــــــــــــــــــــــوع

عدد األشخاص
المستفيدين من 

الخدمة

تأثير تفاضلي إيجابيالنسبة المئوية %

8%

إناث

54,5%

16,7%

22,9%

62,5%

38,45%

إناث إناث

30

7

8

15

60

92%

ذكور

54,5%

83,3%

77,1%

37,5%

61,54%

ذكور

25

35

27

9

96

84

ذكور

9

66,6

54,28

25

23,08
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المشاركة  حيث  من  التباين  تخفيف  الممكن  من  يجعل  النهائي  التأثير  أن  من  الرغم  على  أنه  نالحظ،  أن  يمكن  التقييم،  هذا  بعد 
الحصري  المحتوى  أنها  على  التجريبية  التدابير  هذه  تفسير  ينبغي  ال  األولية،  االنطالق  نقطة  مثلت  التي  الموارد  إلى  والوصول 
الشباب من لصالح فئة  الغالب  يبقى في  الجنس، فهو  اعتماًدا على  تأثير مختلف  إحداث  نظًرا ألنه يستمر في  التنشيط،   لبرنامج 

الذكور.

ألن نظًرا  المحققة،  النتائج  من  يتضح  كما  الجنسين،  بين  األدوار  توزيع  نظام  على  المنفذ  البرنامج  بمقدور  ليس  ذلك،  عن   فضال 
الكثافة المختلفة الستخدام غرف اإلنترنت في أيام السبت تشير إلى ذلك بشكل جلي.

حقيقية فرصة  تمثل  أنها  إلى  باإلضافة  والتي،  اإلنترنت  تصفح  عمل  ورشة  من  التجربة  هذه  من  إيجابية  األكثر  الجزء   وسيأتي 
عند تشخيصه  تم  الذي  النمطي  التحيز  على  تدريجيا  القضاء  من  ستمكن  االفتراضي،  اإلنترنت  عالم  إلى  للوصول   للشابات 

المالحظة الثانية للواقع.

الذي، المرأة،  شؤون  مصلحة  رئيس  قدمه  اقتراح  على  عامة  جلسة  في   »SORICA األندلسية  العمومية  »المؤسسة   وافقت 
النوع  منظور  تطبيق  في  البدء  صواب  وبرر  علل  الجنسين«،  بين  للمساواة  األوروبية  اإلطارية  »االستراتيجية  مرجع  إلى  باالستناد 
شؤون مصلحة  ممثلة  تلقت  وقد  السياسية.  واإلجراءات  التدخالت  في  الجنسين  بين  للمساواة  والشامل  المتكامل   االجتماعي 

المرأة، السيدة سيليا، تلقت دعًما عملًيا من جميع المصالح اإلدارية، التي أدركت أهمية هذه المبادرة وابتكارها.

منظور تطبيق  بدء  إن  الجنسين.  بين  المساواة  بقضية  واضح  سياسي  التزام  على  العامة  الجلسة  في  المتخذ  القرار   »يدل 
الجنسين بين  التمييز  نظام  إنتاج  إعادة  خاللها  من  يتم  التي  اآلليات  اكتشاف  نريد  أننا  يعني  والشامل  المتكامل  االجتماعي   النوع 
ننسى أن  دون  ولكن  السياسية،  اإلدارة  تنظيم  طريق  عن  الداخل،  من  بذلك  وسنقوم  للتغيير.  الالزمة  المقترحات  إعداد   قصد 

ضرورة التأثير على المواطنين ”.

يمضي البرنامج  كان  بينما  عنها  عبروا  والتي  وزميالتها  زمالئها  من  بعض  يبديها  التي  المقاومة  على  التغلب  في  سيليا   تأمل 
قدما في التنفيذ.

واختيار مشترك  بشكل  البدائل  وتقييم  بها  الخاص  العمل  بفريق  االجتماع  قررت  المبادرة،  هذه  القتراح  عملية  طريقة   وإليجاد 
خطوات التدخل األولى.

قرروا العامة،  الجلسة  في  المتخذ  القرار  لمضمون  مستفيضة  مناقشة  وبعد  سيليا،  مع  وبيدرو  وآنا  مارغريتا  تجتمع   ثم 
البدء في محاولة الجمع بين أكبر عدد ممكن من األشخاص والمصالح، كما يتضح من الحوار الذي دار بينهم خالل ذلك االجتماع:

مثال على الممارسات الفضلى والجيدة: 4
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»يجب أن نصر على أهمية تسليط الضوء على حاالت عدم المساواة بين الجنسين التي نتعايش معها... أيًضا حتى داخل الشركة«.
»سيكون من المهم أال يفسر العاملون في الشركة أن هذا مسؤولية حصرية لمصلحة شؤون المرأة«.

»يجب أن نقترح إعداد برنامج عمل يتضمن مراجعة داخلية ألساليب التنظيم السياسي والفني في المؤسسة«.

المحرك هي  ستكون  المختلفة  واألقسام  المجاالت  على  المترتبة  واآلثار  المساهمات  أن  بوضوح  نبين  أن  المهم  من   »سيكون 
الذي يعطي زخما للعملية«.

على متخصصة  عمل  كلجنة  يعمل  التخصصات،  متعدد  فريق  إنشاء  نقترح  دعونا  واقعة،  حقيقة  نجعلها  أن  نحاول  دعونا   »لذا، 
مسألة تبني منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل، تنضوي فيها جميع األقسام«.

»بهذه الطريقة، يمكننا أن نقدم جميعا وأن نتبادل كأفراد المعرفة والخبرات التي لدينا في مجاالت عملنا المحددة.«

»وسيكون بوسعنا اكتشاف أوجه القصور التي تم اكتشافها وتشخيصها اكتشفوها في مجاالت التدخل األخرى.«

كل من  شخصين  أو  شخص  وجود  أهمية  على  وتصر  األول،  االجتماع  هذا  لحضور  السياسيين  من  زمالئها  بدعوة  سيليا  تقوم   ثم 
لمسألة  المعززة  العوامل  من  نوًعا  تصبح  أن  بهدف  هذه،  العمل  لجنة  من  جزًءا  تشكل  التي  المعنية  الفنية  الفرق  من  مصلحة 
هذه  بدء  قررت  عندما  المؤسسة  تحملته  الذب  التحدي  وبرفع  المشتركة  مسؤوليتهم  بتحمل  الجميع  سيليا  وتناشد  المساواة. 

العملية، والتي تطلب من أجلها مساعدة السياسيين ومشاركتهم في هذا االجتماع األول.

االجتماعية والخدمات  والرياضة  )الثقافة  التدخل  مجاالت  من  مجاالت  أربعة    4 من  أشخاص   6 ستة  األول  االجتماع  حضر   وقد 
 2 و  نساء  سبع   7 هناك  كانت  المجموع،  وفي  ؛  المرأة  شؤون  بمصلحة  العامل  الكامل  الفريق  عن  فضال  االقتصادي(  والترويج 
 رجالن باإلضافة إلى سيليا، التي افتقدت زمالئها السياسيين، التي قررت أنها ستتحدث شخصًيا مع كل واحد منهم، وستصر على

توضيح معنى تطبيق منظور النوع االجتماعي المتكامل والشامل وأهميته.

المزيد وجود  لعدم  المحتملة  واألسباب  المبادرة  هذه  وّلدتها  التي  التوقعات  مناقشة  إلى  التطرق  تم  األول،  االجتماع  هذا   خالل 
من األشخاص المعنيين.

فيما يلي بعض األفكار والتعليقات التي ظهرت أثناء المحادثات أثناء االجتماع:

»يتعلق األمر فقط بعدم وجود فكرة واضحة عما تنوون القيام به عند حديثكم عن منظور النوع االجتماعي الكامل والشامل.«

كنا إذا  حال،  أي  وعلى  ؛  االجتماعي  النوع  وقضايا  المساواة  على  اإلصرار  في  لالستمرار  ضرورة   ال  بأنه  الناس  من  الكثير   »يعتقد 
الجمع على  وتعين  بذلك  أوصى  األوروبي  االتحاد  ألن  فقط  والمتكامل  الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  بتنفيذ  اآلن   ملزمين 

العام الموافقة عليه ؛ لذلك فمصلحة شؤون المرأة كفيلة بالقيام بذلك«.

الوقائع آخذة في االختفاء هذه  الجنسين  بين  المساواة  المساواة، وأن عدم  التعايش قائمة على  أن تكون عالقات   »ولكن ضمان 
ال تفيد إال النساء فقط!«

بكل للقيام  يكفي  ما  فلدينا  البقية  أما  تتحدثون،  عم  تعرفون  المرأة،  شؤون  مصلحة  في  أنتم  لكنكم   الرأي!  أوافقك   »نعم، 
عملنا على أفضل وجه ممكن«.

»وأيًضا، كلما قلت االختالالت في المجتمع، سنتمتع جميًعا بنوعية حياة أفضل«

الربحية  من  ومزيد  لتنفيذ  أفضل  طريقة  على  والعثور  وكمهنيين،  كأشخاص  ونتطور  ننمو  أن  الفكرة  هذه  تطبيق  لنا  »وسيتيح 
لخبراتنا ومهاراتنا.«

على القضية  بهذه  قليل  الوعي  ألن  األخرى،  والمصالح  األقسام  إلى  التفسيرات  هذه  تصل  أن  المهم  من  سيكون   »حسًنا، 
أهميتها.« »إذن، هل نريد تشكيل لجنة العمل؟«
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»نعم، يمكننا أن نبدأ بإخبار بقية الموظفين، ولكن بشكل مباشر ،سنحاول تحفيزهم وحثهم على االنضمام إلى الفريق.«

»حسًنا، ولكن علينا أن نعتقد أنه بصفتنا لجنة عمل سنحتاج إلى تنظيم أنفسنا حتى نتمكن من البدء على أساس متين ومن  قاعدة 
معرفية مشتركة«.

»نعم، ويجب علينا أيًضا أن نسعى لضمان حضور متساو تقريًبا للنساء والرجال في هذا الفريق، حتى ال تظل الفكرة السائد أن هذه 
مسألة تهم اإلناث والنساء فقط.«

عند االنتهاء من االجتماع، أصبحت لجنة العمل الخاصة بمنظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل بين الجنسين حقيقة واقعة 
تولت في البداية إنجاز المهام التالية:

نشر الفكرة والترويج لها، وما يعنيه االقتراح المعتمد في الجلسة العامة.  

برمجة عقد اجتماع ثان في غضون أسبوعين حيث سيحاول كل شخص حاضر استقدام شخص آخر من قسم آخر.  

القيام بإعداد مقترح بشأن التدريب الذي سيكون مفيًدا للجنة العمل لبدء عملية تطبيق منظور النوع االجتماعي الشامل    
والمتكامل ؛ وسيوصي الفريق الذي كان يعمل على تطوير السياسات المحددة لتحقيق المساواة بتبني هذا المقترح.  

الموظفين وشؤون  المالية  الشؤون  مصلحة  من  آخرين  أشخاص   3 التحاق  مع  المجموعة  كبرت  الثاني،  االجتماع  عقد   عندما 
والتخطيط الحضري )كانوا 3 ثالثة رجال(.

وفي هذا االجتماع، انصب النقاش على المهام التي ستتوالها لجنة العمل، وتم االتفاق على أنه هذه المهام ستكون كاآلتي:

تعزيز مهمة الكشف وتشخيص االختالالت بين الجنسين التي لها عالقة مباشرة بكل مصلحة.  

توصيف وتفصيل أوجه القصور التي تعاني منها كل مصلحة في أفق تجاوز االختالالت المكتشفة.  

إخبار المسؤولين السياسيين والمواطنين بالغرض من عمل هذه اللجنة ونشر ذلك.  

الزمنية الجدولة  مع  للتنفيذ،  وقابل  حقيقي  والمتكامل،  الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  ليخدم  عمل  برنامج  وضع    
والتكاليف المتوقعة، والذي يدمج المقترحات التي تشمل كل مجال من مجاالت التدخل.  

المتكامل االجتماعي  النوع  منظور  لتنفيذ  العمل  برنامج  ضمن  مجال  كل  في  تنفيذها  يمكن  التي  اإلجراءات  اقتراح    
والشامل.  

كما تقرر أيضا في هذا االجتماع أن أعضاء فريق العمل بحاجة إلى وضع مبادرات أخرى تخدم طريقة اشتغاله:

»ندرب أنفسنا على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى التقنيات لتطبيقه في مجاالت عملنا«.

نحتاج القضايا،  أو مناقشة بعض  التحدث  علينا  يتعين  المختلفة في كل مرة  األقسام  البعض في  بعضنا  نبحث عن  أن  يمكننا   »ال 
إلى قناة اتصال. لماذا ال نستخدم اإلنترنت للبقاء على تواصل فيما بيننا؟«

أنها من  للتأكد  المستخدمة  اللغة  بمراجعة  القيام  ما  شخص  على  يجب  لكن  العمل«.  لجنة  حول  إخبارية  نشرة  إصدار   »يمكننا 
شاملة ومحايدة  وغير تمييزية«.

»انطالقا من مصلحة شؤون المرأة، قمنا بإعداد دليل يحتوي على بعض التوصيات لتجنب التمييز في اللغة على خلفية الجنس، 
ويمكنه أن يساعدنا في العمل على تنقيح اللغة«.

وبالتأكيد المعلومات،  تكنولوجيا  قسم  من  الدعم  وطلب  الويب  على  المؤسسة  موقع  على  النشرة  نشر  يمكننا  جيدة!   »فكرة 
بهذه الطريقة سنتمكن من جعلهم يشاركون أيًضا«.

»ومن الذي سيحل الشكوك التي لدينا؟ نحن لم نعمل أبدا انطالق من هذه المقاربة!«

»ونحتاج إلى االجتماع مجددا لنتوحد حول ما قمنا به واتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.«
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تنفيذ من  ما  مرحلة  في  تعاونهم  نطلب  أن  يمكن  الذين  واألشخاص  والمهنيين  الكيانات  بعناوين  دلياًل  أنشأنا  إذا  رأيك   »وما 
برنامج العمل؟«

كان هذا االجتماع مثمًرا للغاية، وفي النهاية قررت لجنة العمل مواصلة أشغالها بالطريقة التالية:

الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  وتطبيق  الفرص  تكافؤ  بشأن  العمل  للجنة  خصيصا  موجهة  تدريبية  دورة  تنظيم  برمجة    
والمتكامل.  

برمجة توزيع الدليل الستخدام لغة محايدة دون حموالت جنسية بين أعضاء لجنة العمل، وبرمجة مناقشة التوصيات الواردة    
فيه بين المجموعة.  

أعمالهم  المضي في  العمل وكيفية  برنامج  للحديث عن  9 صباًحا،  إلى   8 الساعة  اثنين من  يوم  برمجة جلسة محادثة كل    
التحفيزية والمعلومات المقدمة إلى بقية الموظفين.  

على للحصول  المعلومات  تكنولوجيا  قسم  إلى  والتحدث  األولى  اإلخبارية  النشرة  بإصدار  التكفل  على  شخصان  وافق    
وطريقة التخصصات،  متعدد  عمل  فريق  إنشاء  حول  األولى  اإلخبارية  النشرة  هذه  محتوى  يدور  أن  تقرر  كما  تعاونهما.    
مقاال المرأة  شؤون  مصلحة  وستكتب  سيؤديها.  التي  والوظائف  إنشائه  وراء  للدوافع  واسع  وشرح  الفريق،  هذا   تشكيل    
عن الفوارق والتباينات بين النساء والرجال، وستكتب سيليا رسالة مفتوحة تدعو فيها الجميع لاللتحاق بهذا المسار الذي   

شرع في تطبيقه  

هذا في  األكبر  وخبرتهم  لمعرفتهم  نظًرا  ما،  شخص  يطلبها  عندما  كدعم   Pedro و   Ana و   Margarita تعمل  سوف    
الموضوع.  

دعوة »مجلس إشراك المواطنين« لالنعقاد لشرح ما ستقوم به اللجنة وطلب تعاون جميع المواطنين ومشاركتهم.  

االختالالت واإلجراءات  اكتشاف  األولى بخصوص  انطباعاتهم  بإعطاء  الجميع  يلتزم فيه  الذي  المقبل  االجتماع  تحديد موعد    
المحتملة التي يمكن تضمينها في برنامج العمل من كل مجال.  

وقد تم بالفعل إطالق لجنة العمل الخاصة بمنظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل.

العمومية  بالمؤسسة  والمتكامل  الشامل  االجتماعي  النوع  منظور  بتنفيذ  والمكلفة  المعنية  العمل  لجنة  إنشاء  عن  ملخص 
األندلسية "سوريكا" SORICA : عن اإلبداع في العمل المتخصص اللجنة من أجل التكامل بين الجنسين منهج نهج سوريك عام

مجاالت المشاركة

التركيبة

المرأة  

الثقافة  

الرياضة  

الخدمات االجتماعية  

الترويج االقتصادي  

المالية  

الموظفيون  

التعيئة الحضرية  

مهام لجنة العمل ووظائفها

قرارات حول طبيعة مهام لجنة العمل

النوع  منظور  بمسألة  والمواطنين  السياسيين  المسؤولين  إخبار    
االجتماعي الشامل والمتكامل والدور الذي تقوم به لجنة العمل  

بين  والفوارق  التفاوتات  مكامن  وتشخيص  الكشف  في  المضي    
الجنسين  

الفوارق  لتجاوز  سهيا  إدارية  مصلحة  كل  في  القصور  أوجه  تحديد    
المكتشفة  

وضع برنامج عمل يخدم منور النوع االجتماعي  

الخاص  العمل  برنامج  لإلدراج  مصلحة  كل  داخل  تدخالت  اقتراح    
بمنظور النوع االجتماعي  
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مقترح التواصل

اتصال مباشر بين أعضاء    
اللجنة نساء ورجاال.  

لغة محايدة جنسانيا دون    
حمولة جنسية  

نشرة إخبارية  

استخدام وسائل التكنولوجيا    
الحديثة واالتصال )مع    

الحصول على دعم مصلحة    
المعلوميات(.  

عقد اجتماعات عمل حضورية  

إشراف تمارسه »مصلحة    
شؤون المرأة«  

توفير معلومات ونشرها    
بخصوص مقترح منظور    
النوع االجتماعي وإنشاء    

لجنة العمل المختصة.  

الحديث عن القضية مباشرة    
مع الزمالء والزميالت في    

العمل في مجال    
اختصاصاتهم داخل المصلحة    

التي يعمل كل واحد فيها.  
يقوم الفريق المكون    

ل»لجنة شؤون المرأة«    
بتقديم مقترح دورة    

تكوينية حول تطبيق    
منظور النوع االجتماعي    
المتكامل والشامل إلى    

لجنة العمل.  

برمجة االجتماع المقبل  

التكوين في مجال تكافؤ     
الفرص ومنظور النوع    

االجتماعي موجه باألساس    
للعاملين ضمن اللجنة.  

بداية عملية تشخيص الفروق    
واالختالالت انطالقا من المنظور    

الجنساني في كل مجال من    
مجاالت التدخل.  

التقدير واالعتراف بوظيفة    
فريق »مصلحة شؤون المرأة«    

والدور الذي يقوم به.  

البرمجة الدورية لمحادثات   
الدردشة على النت بخصوص    

موضوع الجنسانية.  

طباعة النشرة األولى رقم 1 :    
مضامين تفسيرة وتوضيحية    

تتناول الفروق واالختالالت    
القائمة على بعد جنساني،    

وطبيعة منظور النوع    
االجتماعي وماهية لجنة العمل    

المختصة.  

بداية المسار التشاوري    
والتشاركي: دعوة إلى عقد    

مجلس خاص بالمشاركة    
المواطنة.  

بداية عملية تقديم مقترحات    
عملية لتصحيح االختالالت التي    

اكتشافها وتشخيصها.  

برمجة االجتماع المقبل  

إناث
8

ذكور
5

قرارات االجتماع الثانيقرارات االجتماع األول
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المرفق 1 : التشريعات األوربية بشأن مبدأ المساواة بين الجنسين.

من بين األدوات المعيارية المتعددة التي تستخدمها المؤسسات األوروبية في تطبيق وتطوير مبدأ المساواة بين الجنسين، تبرز 
األدوات التالية:

مـرفــقـــات: 5

األمور التوجيهية
للمجلس األوروبي:

مقررات المجلس األوربي و/أو 
البــرلمـــان األوروبي:

التوصيات:

القرارات:

ُيلزم األمر التوجيهي جميع الدول األعضاء من حيث العمل على الهدف المراد 
المسطرة  األهداف  بلوغ  وطريقة  الوسائل  باختيار  لها  يسمح  ولكنه  تحقيقه، 

على مستوى دول االتحاد قاطبة في إطار نظامها القانوني الداخلي.

 وهذا يعني أنه من الضروري أن يتم دمج األمر التوجيهي فعليا في القانون
بحق  األعضاء  الدول  تتمتع  العملية،  هذه  إطار  فقطفي  فقط  وهنا  الوطني، 

ممارسة صالحياتها في تقرير شكل ووسائل التنفيذ بكل حرية.

وفي الحاالت التي ال يتم فيها تطبيق األمور التوجيهية بشكل صحيح، يمكن 
اللجوء إلى محكمة العدل التابعة لالتحاد األوروبي، والتي تصدر أحكامها وتأمر 

الدول باالمتثال لها وتنفيذها.

السمة الهيكلية للمقرر هي طبيعته اإللزامية في جميع عناصره، وال يتطلب 
موضع  لجعله  المناسبة  التدابير  اعتماد  بل  الوطنية،  التشريعات  مع  تكييفه 

التنفيذ.

التزاًما قانونًيا على الدول  التوصيات هي مقتضيات ملزمة، لبكن ال تستوجب 
المعنية بها، وع ذلك تتمتع بمعنى سياسي ونفسي ؛ وبالتالي ، يمكن أن تنتج 

آثاًرا قانونية غير مباشرة عندما تخلق الشروط المسبقة للتدابير الالحقة.

األوروبية  للمفوضية  تسمح  المجلس  من  سياسية  التزامات  هي  القرارات 
المتعلقة القوانين  أو  التوجيهات  أو  للقرارات  الحقة  مقترحات   بتقديم 

بالموضوع المقترح للتشريع األوربي.

المعاهدات:  1.5  

المعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية األوروبية، 1957. المادة 119.   

معاهدة االتحاد األوروبي الموقعة في 7 فبراير 1992 :   

- البروتوكول الثاني بشأن المادة 119 من المعاهدة المنشئة للجماعة االقتصادية األوروبية.  

وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  باستثناء  الدول األعضاء  بين  أبرم  االجتماعية  السياسة  اتفاق بشأن   -   
    الشمالية.
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األمور التوجيهية  للمجلس األوروبي بشأن المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل:  2.5  

مبدأ تطبيق  إلى  تشير  التي  األعضاء  الدول  قوانين  تقريب  بشأن   1975 فبراير   10 في  الصادر  للمجلس  التوجيهي  األمر     
.)CEE / 117/75( .المساواة في األجور بين العمال والعامالت  

والمرأة فيما  الرجل  بين  المعاملة  المساواة في  تطبيق مبدأ  بشأن   1976 فبراير   9 الصادر في  للمجلس  التوجيهي  األمر     
 .)CEE / 207/76( يتعلق بالحصول على العمل والتدريب والترقية المهنية وظروف العمل.منخفضة  

األمر التوجيهي للمجلس الصادر في 19 ديسمبر 1978 بشأن التطبيق التدريجي لمبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل     
.)CEE / 7/79( .والمرأة في مخططات الضمان االجتماعي المهنية  

والمرأة في  الرجل  بين  المعاملة  المساواة في  تطبيق مبدأ  بشأن   1986 يوليو   24 الصادر في  للمجلس  التوجيهي  األمر     
.)CEE / 378/86( مخططات الضمان االجتماعي المهنية  

والنساء الرجال  بين  المعاملة  في  المساواة  مبدأ  تطبيق  بشأن   1986 ديسمبر   11 في  الصادر  للمجلس  التوجيهي  األمر     
.)CEE / 613/86( .الذين يمارسون نشاًطا مستقاًل، بما في ذلك األنشطة الزراعية ، وكذلك بشأن حماية األمومة  

للعاملة العمل  في  والصحة  السالمة  لتعزيز  تدابير  تطبيق  بشأن   1992 أكتوبر   19 في  الصادر  للمجلس  التوجيهي  األمر     
.)CEE / 85/92( الحامل التي أنجبت أثناء فترة الرضاعة الطبيعية  

من المبرم  الوالدية  اإلجازة  بشأن  اإلطاري  باالتفاق  المتعلق   ،1996 يونيو   3 المؤرخ  للمجلس  التوجيهي  األمر  يوسع     
الشمالية وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  المملكة  ليشمل  نطاقه   ،CES )EC/96/34( و   UNICE قبل    

.)EC / 75/97(  

األوروبي لالتحاد  المنشئة  والمعاهدات   ، األوروبي  االتحاد  معاهدة  تعدل  والتي   ،1997 أكتوبر   2 في  أمستردام  معاهدة     
)C340 / 01 / 97( وبعض القوانين ذات الصلة  

األمر التوجيهي للمجلس ا لصادر في 20 ديسمبر 1996، والذي يعدل التوجيه CEE / 378/86 بشأن تطبيق مبدأ المساواة     
.)CE / 97/96( في المعاملة بين الرجل والمرأة في مخططات الضمان االجتماعي المهنية  

أساس  على  التمييز  قضايا  في  اإلثبات  عبء  بشأن   1997 )ديسمبر(  األول  كانون   15 في  الصادر  للمجلس  التوجيهي  األمر     
.)EC / 52/98( ؛ مدد نطاقه ليشمل المملكة المتحدة )EC / 80/97( الجنس  

والمبرمة جزئي  بدوام  العمل  بخصوص  اإلطارية  االتفاقية  بشأن   1997 ديسمبر   15 في  الصادر  للمجلس  التوجيهي  األمر     
.CES )CE/97/81( و CEEP و UNICE من قبل  

األمر التوجيهي الصادر عن البرلمان األوروبي والمجلس في 17 أبريل 2002، والذي يعدل التوجيه CEE/207/76 للمجلس،     
والترقية  والتدريب  العمل  على  بالحصول  يتعلق  فيما  والمرأة  الرجل  بين  المعاملة  في  المساواة  مبدأ  بتطبيق  المتعلق    

المهنية وظروف العمل COM )2000( 334 نهاية 7 يونيو 2000.  

األمور التوجيهية للبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي تطبيقا للمادة 13 من معاهدة االتحاد األوروبي حول عدم التمييز.     
للمساواة عام  / م كإطار   78/2000 اإلثني  أو  العرق  النظر عن  المعاملة بغض  المساواة في  لمبدأ  تطبيقا  م   /  43/2000   

في المعاملة في سوق العمل.  

المقررات:  3.5  

.)EEC / 43/82( مقرر المفوضية األوروبية بشأن دستور لجنة استشارية بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل    

.)2000-1996( والمرأة  الرجل  بين  الفرص  لتكافؤ  برنامج عمل  1995 بشأن  22 ديسمبر  الصادر في  األوربي  المجلس  مقرر     
)593/95 / م(  
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توصيات البرلمان األوروبي:  6.5  

النساء  بين  المعاملة  بالمساواة في  الخاصة  التوجيهات  احترام  1988 بشأن عدم  10 مارس  األوروبي في  البرلمان  توصية     
والرجال )مشكلة التمييز غير المباشر(  

بشأن   88/109 رقم  القضية  العدل في  تداعيات حكم محكمة  بشأن   1999 أكتوبر   8 الصادر في  األوروبي  البرلمان  توصية     
المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة.  

التنفيذ بخصوص  للمجلس  الثالث  التوجيهي  األمر  تطبيق  بشأن   1991 ديسمبر   13 في  األوروبي  البرلمان  توصية     
التدريجي لمبدأ المساواة في المعاملة بين النساء والرجال في مسائل الضمان االجتماعي )CEE ،19 / 7/79 ديسمبر 1978(.  

توصية البرلمان بتاريخ 16 سبتمبر 1993 بشأن االتجار بالنساء.   

توصية البرلمان الصادر في 29 أكتوبر / تشرين األول 1993 بشأن المسؤولية المشتركة للمرأة والوالدين.   

توصية  البرلمان الصادر في 17 ديسمبر 1993 بشأن المواد اإلباحية.   

توصية البرلمان الصادر في 21 يناير 1994 بشأن وضع المرأة في القطاع الزراعي في الدول األعضاء بالمجتمع.   

توصية البرلمان الصادر في 21 يناير 1994 بشأن توزيع الحق في المعاش في حالة المطلقات أو المنفصالت عن أزواجهن    
في الدول األعضاء في المجتمع.  

توصية البرلمان بتاريخ 11 فبراير 1994 بشأن المرأة في هيئات صنع القرار.   

توصية البرلمان المؤرخ 24 فبراير 1994 بشأن فقر المرأة في أوروبا.   

التوصيات:  4.5  

.)CEE / 635/84( توصية المجلس الصادرة في 13 ديسمبر 1984 بشأن تعزيز اإلجراءات اإليجابية لصالح المرأة   

قرارات المجلس:  5.5  

قرار المجلس بتاريخ 12 يوليو 1982 بشأن تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة.   

قرار المجلس الصادر في 7 يونيو 1984 بشأن اإلجراءات الهادفة إلى محاربة بطالة المرأة.   

.)C203 / 02 / 86( القرار الثاني للمجلس بتاريخ 24 يوليو 1986 بشأن تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة   

للمرأة المهني  اإلدماج  في  والتأخر  المهني  اإلدماج  إعادة  بشأن   1988 األول  كانون   / ديسمبر   16 بتاريخ  المجلس  قرار     
.)C333 / 1 / 88(  

.)C157 / 02 / 90( قرار المجلس الصادر في 29 مايو 1990 بشأن حماية كرامة المرأة والرجل في العمل   

قرار المجلس الصادر في 22 يونيو 1994 بشأن تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء من خالل عمل الصناديق الهيكلية    
.)C368 / 02 / 94( األوروبية  

المشاركة بشأن   1994 ديسمبر   6 في  المجلس  داخل  المجتمعين  األعضاء  الدول  حكومات  وممثلي  المجلس  قرار     
العادلة للمرأة في استراتيجية النمو االقتصادي الهادفة إلى تكثيف العمالة في االتحاد األوروبي.  

الهيكلية الصناديق  في  والمرأة  الرجل  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  دمج  بشأن   1996 ديسمبر   2 المؤرخ  المجلس  قرار     
.)C386 / 01 / 96( األوروبية  

الحماية  أنظمة  دور  بشأن   1996 ديسمبر   2 في  المجلس  في  المنعقد  األعضاء  الدول  حكومات  وممثلي  المجلس  قرار     

.)C386 / 02 / 96( االجتماعية في مكافحة البطالة  
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تشريعات وقوانين أخرى:  7.5  

ميثاق المجتمع بشأن حقوق العمال االجتماعية واألساسية، 9 ديسمبر 1989.   

في والرجل  المرأة  كرامة  حماية  بخصوص  اللجنة  توصية  تطبيق  بشأن   1991 ديسمبر   19 في  الصادر  المجلس  إعالن     
.)C256 / 09 / 92( العمل، بما في ذلك مدونة الممارسات الهادفة إلى مكافحة التحرش الجنسي  

ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األوروبي، 9 ديسمبر 2000.   

توصية البرلمان الصادر في 10 مارس 1994 بشأن وضع المرأة في االتحاد األوروبي.   

توصية البرلمان بتاريخ 6 مايو 1994 بشأن انتهاكات الحريات والحقوق األساسية للمرأة.   

توصية البرلمان بتاريخ 6 مايو 1994 بشأن وضع المرأة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.   

توصية البرلمان الصادر في 18 يناير 1996 بشأن االتجار بالبشر.   

القيمة حيث  من  المتساوي  العمل  عن  األجر  في  المساواة  مذكرة  بشأن   1996 فبراير   13 المؤرخ  البرلمان  توصية     
)قانون عملي حول تطبيق المساواة في األجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة(.  

توصية البرلمان المؤرخ 15 نوفمبر 1996 بشأن تطبيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الوظائف العامة.   

المرفق 2 : أرضية عمل بيكين.

المــجـــــاالت

الفــقر:

التـعليـــم:

الصحة:

األهـــــــداف

اعتماد استراتيجيات التنمية وسياسات االقتصاد الكلي التي تراعي احتياجات المرأة    
وتساعدها على الخروج من دائرة الفقر.  

ضمان المساواة في الحقوق للمرأة والوصول إلى الموارد اقتصادية.  

صياغة منهجيات تشمل منظور النوع االجتماعي لمعالجة البيانات والمعلومات.  

ضمان الوصول إلى التعليم،  

القضاء على األمية،  

زيادة وصول المرأة إلى التكوين المهني،  

التقنيات الجديدة والتعليم المستمر،  

تطوير أنظمة غير تمييزية،  

تخصيص موارد كافية،  

ضمان الوصول طوال الحياة إلى الخدمات الصحية.  

تصميم برامج تعنى بالوقاية،  

اتخاذ إجراءات غير تمييزية ضد األمراض المنقولة جنسيا وقضايا الصحة اإلنجابية،  

تشجيع البحث وتحديد أولوياته  
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العـنـــف:

الــنــزاعات 
المسلحة:

االقتصاد:

تخصيص موارد كافية.  

تدابير لمنع العنف ضد المرأة والقضاء على هذه اآلفة،  

البحث عن األسباب والنتـــائج،  

القضاء على االتجار في الرقيق األبيض والبيئة المساعدة في انتشار الدعارة.  

زيادة المشاركة في حل النزاعات وإعطاؤها األولوية، وتقديم الحماية تفاديا لمثل    
هذه الحاالت،   

تقليل اإلنفاق العسكري وتوافر األسلحة  

تعزيز الحلول السلمية للنزاعات ومراقبة انتهاك حقوق اإلنسان خالل أوقات   
األزمات والصراعات المسلحة.  

دعم االستقاللية والحقوق االقتصادية.  

تيسير الوصول إلى الموارد وإلى السوق وإلى العمل والتجارة.  

التمكين االقتصادي والتشبيك التجاري  

القضاء على التفرقة في بيئة العمل وعلى التمييز بمختلف تجلياته  

تسهيل التوفيق بين الحياة المهنية واألسرية  

المسؤولية 
وصنع القرار:

األدوات
المؤسسية

حقوق
اإلنسان:

وسائل
اإلعالم:

البيئة:

ضمان المساواة في الوصول إلى مواقع المسؤولية وصنع القرار،  

وضع األدوات المؤسسية وتعزيزها  

إدماج منظور النوع االجتماعي )الجندر(  

توفير ونشر إحصائيات مصنفة ومفرزة حسب الجنس  

تعزيز وحماية حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة  

ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون وخالل تنفيذه.  

تقوية حضور المرأة ومشاركتها على جميع المستويات في وسائل اإلعالم،   
وضمان وجودها في مواقع صنع القرار بالمؤسسات اإلعالمية  

القضاء على الصور النمطية والالمتوازنة للمرآة  

زيادة المشاركة في مختلف مستويات مواقع المسؤولية وصنع القرار.  

إدماج منظور النوع االجتماعي )الجندر( في البرامج والسياسات البيئية لضمان    
تنمية مستدامة  
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البنات
والفتيات

التـعليـــم:

المــجــــاالت

تقوية األدوات والميكانزمات التي تساعد في قياس التأثيرات البيئية على النساء.  

التدابير واإلجراءات التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد البنات والفتيات  

القضاء على جميع الممارسات والسلوكيات الثقافية السلبية ضد البنات والفتيات    
في جميع تجلياتها  

دعم وتعزيز تعليم البنات والفتيات في أفق مساهمتن في المجتمع على جميع    
األصعدة  

المرأة تقدم  لتعزيز  وإجراءات  للقياس،  قابلة  وأهداف  األجل  قصيرة  أهداف  وضع   - 
األحزاب  القرار وفي  العامة، في مواقع صنع  الحياة  في جميع مجاالت ومستويات    

السياسية.  

التعليم على  حصولها  قصد  المرأة  لفائدة  المساواة  تشجع  سياسات  صياغة   - 

المرفق 3 : بيكين + 5 : اإلجـــراءات المصادق عليها والمعتمدة في نـيـــويورك عام 2000.

والقضاء على الفوارق القائمة على الجنس، بما في ذلك التدريب المهني والعلم    
والتكنولوجيا، وإكمال التعليم االبتدائي للفتيات في المناطق الريفية.  

تجنب الهدر المدرسي وتسرب الفتيات والفتيان من المؤسسات التعليمية، وكذلك    
الدعامات  في  خاصة  االجتماعي،  النوع  على  القائمة  النمطية  الصور  على  القضاء    

التدريسية من كتب وكراسات وفي العملية التعليمية.  

للفتيات  والثانوي  االبتدائي  التعليم  إلى  الوصول  لتحقيق  تدابير  باعتماد  التعجيل    
االبتدائي التعليم  على  وحصولهم  حصولهن  لضمان   2005 عام  قبل  والفتيان    

المجاني قبل عام 2015.  

التعليم مراحل  جميع  في  االجتماعي  النوع  قضايا  تراعي  دراسية  مناهج  إعداد    
بدءا من رياض األطفال وحتى الجامعات.  

األساسية والحريات  اإلنسان  بحقوق  التمتع  تعزز  التي  السياسات  وتطبيق  صياغة    
الخاصة بالمرأة وتخلق بيئة ال تتسامح مع انتهاكات الحقوق.  

من والحد  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  على  التصديق    
نطاق التحفظات على االتفاقية.  

النظر في إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء    
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.  

مشاركة من  للحد  أو  للتمييز  كأساس  األمومة  استخدام  عدم  لضمان  برامج  تنفيذ    
المرأة الكاملة في المجتمع.  

في  المساواة  للمرأة  تضمن  واإلداري  التشريعي  اإلصالح  عمليات  جعل  أن  ضمان    
وحقوق  األراضي  ذلك  في  بما  فيها،  والتحكم  االقتصادية  الموارد  إلى  الوصول    

الملكية والميراث.  
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بشكلالصحة: االنتباه  مع  الوالدة.  عن  الناتج  والموت  الوفيات  من  الحد  تحقيق  ضمان    
أساسي إلجراءات الوقاية من سرطان الثدي والمبيضين وكشفه وعالجه، إلخ.  

البحوث من  مزيد  وإجراء  واعتاللهن  النساء  وفيات  عن  موثوقة  بيانات  ونشر  جمع    
حول كيفية تأثير العوامل االجتماعية واالقتصادية على صحة المرأة.  

تكفل  بيئة  ظل  في  االجتماعية  الصحية  الخدمات  إلى  الشامل  الوصول  ضمان    
المساواة.  

األمراض من  غيره  أو  باإليدز  المصابون  األشخاص  يتعرض  ال  حتى  تدابير  اعتماد    
المنقولة جنسيا للتمييز وتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية لهؤالء المرضى.  

المراهقات  خاصة  النساء،  جميع  لفائدة  عليه  واإلدمان  التدخين  ومكافحة  تعزيز    
والحوامل، ودعم تطوير اتفاقية منظمة الصحة العالمية الدولية لمكافحة التبغ.  

العنف:

التدابير واإلدراءات التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطنيالمــجــــاالت

يمكن ما  واتخاذ  أسبابه  لمعرفة  العنف  أشكال  جميع  حول  األبحاث  ودعم  تشجيع    
من التدابير للقضاء عليها.  

اتخاذ إجراءات عملية ضد الميز العنصري وضد النساء بسبب العرق.  

ووضع األولية،  اإلسعافات  منظومة  ضمن  والعقلية  النفسية  الصحة  خدمات  دعم    
ليكون الصحة  مجال  في  والعامالت  العمال  لفائدة  والتمكين  الدعم  برامج    

بمقدورهم التعرف على حاالت النساء المعنفات.  

األدوات المؤسسية 
واالقتصاد

تخصيص أجل  من  وتنفيذها  الموازنة  وضع  عند  االجتماعي  النوع  منظور  إدماج    
الموارد الكافية لدعم برامج النهوض بالمساواة بين الجنسين.  

تدابير واتخاذ  المناسبة  االجتماعية  لحماية  تعزيز  خالل  من  المرأة  تشغيل  تيسير    
والصغيرة  الصغرى  للمقاولة  تشجيعا  القروض  إلى  الوصول  تسهيل  مثل  أخرى    

والمتوسطة.  

بين  المساواة  مجال  في  المجتمع  تقوية  على  تساعد  وطنية  أدوات  وتعزيز  خلق    
المنظمات  خاصة  المدني،  المجتمع  وجمعيات  منظمات  مع  بالتعاون  الجنسين    

النسوية غير الحكومية.  

استكمال  من  النساء  تمكين  تضمن  الوطنية  الموازنة  في  كافية  موارد  تخصيص    
مدة انتدابهن.  

لتنفيذ المصممة  الوطنية  العمل  خطط  تطبيق  شأنها  من  التي  األنشطة  تكثيف    
العمل خطط  توسيع  أو  وتعديل  بيكين  عمل  أرضية  في  توجيهات  من  ورد  ما    

الوطنية مستقبال، عند االقتضاء.  

التواصلية  واالستراتيجيات  التشريعات  جميع  في  االجتماعي  النوع  قضايا  إدماج    
الحكومية  

وتصنيف  وترتيب  لجمع  الوطنية  اإلحصاء  لمعاهد  والمالي  المؤسسي  دعم  تقديم    
على  اإلشراف  مع  االجتماعي  النوع  بقضايا  المتعلقة  والمعطيات  البيانات  ونشر    

نتائجها وتقييمها.  

بقضايا المتعلقة  بالسياسات  تعنى  وأبحاث  دراسات  بإنجاز  الكفيلة  القدرات  بناء    
النوع االجتماعي.  
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إجراءات إيجابية: 

حيث  من  والرجل  المرأة  أوضاع  على  يؤثر  الذي  الهيكلي  التوازن  اختالل  عن  التعويض  بغية  للتطبيق  قابل  سياسي  إجراء  أو  أداة 
المقارنة. ووهي ذات طبيعة مؤقتة.

حواجز غير مرئية: 

تحول وبالتالي  القرار،  صنع  عمليات  على  النساء  تدريب  تعيق  التي  التقليدية  والقيم  واألعراف  التوقعات  عن  الناتجة   المواقف 
دون مشاركتهن الكاملة في المجتمع.

للتقليد، مرجعا  تصبح  التي  العالمية  القيم  مثل  الذكورية  بالثقافة  المرتبطة  القيم  غلبة  خالل  من  تحديدها  يتم  خاصية  أو   فئة 
وهذا التصنيف يؤدي إلى تفسير التاريخ من خالل تجارب الرجال في العالم.

التحرش الجنسي:

وفي والرجل،  المرأة  كرامة  على  يؤثر  مما  الضحية،  قبل  من  فيها  مرغوب  غير  جنسية  وإيحاءات  جنسية  طبيعة  يكتسي   سلوك 
مكان العمل يشمل سلوك الرؤساء والزمالء المهنيين الذي يهدد الوظيفة.

عبء/حمولة اإلثبات:

على التمييز  وقوع  افتراض  هناك  كان  وإذا  المعاملة،  في  المساواة  مبدأ  تطبيق  عدم  من  متضرًرا  نفسه  الشخص  يعتبر   عندما 
أساس الجنس، فإن األمر متروك للمدعى عليه أن يبين أنه لم يخالف هذا المبدأ وبالتالي إثبات أعدم خرقه لمبدأ المساواة.

الذكورية المركزية )أندروسينتريك/ أبيسية(:

العجز الديمقراطي:

االنعكاسات على شرعية الديمقراطية التي تكون فيها مشاركة المرأة غير متوازنة مع مشاركة الرجل.

التحليل الجنساني:

والوصول المشاركة  ومعدالت  واالحتياجات  الظروف  في  االختالفات  دراسة  موضوعه  ؛  االجتماعي  النوع  لنظرية  التحليل  من   نوع 
إلى الموارد والتنمية والوصول إلى مراكز صنع القرار وما إلى ذلك بين المرأة والرجل بسبب األدوار المنوطة بهما تقليديا.

البيانات مصنفة/مفرزة حسب الجنس:

جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية المصنفة حسب الجنس، مما يمكن من إجراء تحليل مقارن بالنظر إلى خصوصية »الجنس«.

مـــسرد: )مصطلحات النوع االجتماعي/الجنساني/الجندر(: 6
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حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة: 

حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك الحقوق اإلنجابية، باعتبارها جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان العالمية التي ال تقبل التصرف وال  
التجزيء.

االختالف بسبب الجنس:

مستويات  حيث  من  مجال  أي  في  يحدث  أن  ويمكن  االجتماعية  التنشئة  عملية  من  ينبع  والذي  والرجل،  المرأة  بين  القائم  الفرق 
مشاركتهما، والوصول إلى الموارد ، والحقوق ، واألجور أو المزايا.

التمييز الجنسي:

التمييز غير المباشر:

معاملة حاطة من الكرامة - تتسبب في اإلقصاء أو اإللغاء أو التهميش– ناشئة عن وجود ظروف تبدو محايدة.

التمكين:

عملية التغلب على عدم المساواة بين الجنسين من خالل وعي المرأة بإمكانياتها وحقوقها وقدراتها.

التمييز المباشر:

معاملة حاطة من الكرامة -تتسبب في اإلقصاء أو اإللغاء أو التهميش- بناًء على أي من األسباب التي يحظرها النظام القانوني 
صراحًة.

معاملة حاطة من الكرامة -تتسبب في اإلقصاء أو اإللغاء أو التهميش- بناًء على أي من األسباب التي يحظرها النظام القانوني 
صراحًة.

تمييز:

إلى مجموعة  االنتماء  أساس  بها شخص على  يعامل  التهميش-  أو  اإللغاء  أو  اإلقصاء  -تتسبب في  الكرامة  معاملة حاطة من 
معينة، بغض النظر عن قدراته الشخصية.

منظور النوع االجتماعي:

جميع وفي  الحياة  مجاالت  جميع  في  االجتماعي  النوع  منظور  ومراعاة  إدماج  على  التدخل  منهجية   تعتمد 
مستويات التدخل وفي جميع مراحل برمجة التدخالت واإلجراءات العملية، وُيعرف أيًضا باسم تعميم مراعاة المنظور الجنساني أو 

.Mainstreaming منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل

الصورة النمطية:

ديمقراطية المناصفة أو التكافؤ:

في لكليهما  المتوازن  التمثيل  يكون  حيث  المساواة،  قدم  على  والرجال  النساء  بين  المتكامل  المجتمع   مفهوم 
معدالت فيه  وتكزن  المواطنة،  في  بالحق  والمتساوي  الكامل  للتمتع  مسبًقا  شرًطا  السياسة  في  القرار  صنع   مراكز 
مبدأ أساس  الديمقراطية  العملية  مجمل  في  والرجال  النساء  من   )60٪ و   40٪ )بين  مكافئة  أو  مماثلة   مشاركة 

الديمقراطية.
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تأنيث:

االتجاه نحو زيادة حدوث وانتشار أشياء وأمور تخص اإلناث بمفردهن.

تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل:

عدم وجود أي عائق جنسي أمام المشاركة االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

تأنيث الفقر:

النوع االجتماعي:

مناسبة تعتبر  التي  والمواقف  السلوك  أنماط  تحدد  التي   - البيولوجية  الحالة  عكس  على   - االجتماعية  الحالة   وهو 
الثقافات بين  كبيرة  اختالفات  وتقدم  الوقت  بمرور  وتتغير  واكتسابها،  تعلمها  تم  والتي  والرجال،  للنساء   ومختلفة 

المختلفة وداخل نفس الثقافة.

االتجاه المتزايد في انتشار ظاهرة الفقر بين النساء.

المساواة بين الجنسين:

األدوار  القرارات دون قيود، ألنهم تفرضها عليهم  واتخاذ  الشخصية  تنمية قدراتهم  أحراًرا في  البشر  الذي يكون فيه كل  الوضع 
للنساء  المختلفة  واالحتياجات  والتطلعات  بالسلوكيات  االعتزاز  المساواة،  قدم  على  لهم،  يتيح  الذي  الوضع  أيضا  وهو  التقليدية، 

والرجال.

المعاملة المتساوية:

الحصول على نفس المعاملة ونفس االعتبار والتقدير دونما أي تمييز.

المساواة بين المرأة والرجل:

تقييم األثر من منظور النوع الجنساني:

لتحييد تكييفها  أجل  من  الرجل،  عن  مختلف  بشكل  المرأة  على  ستؤثر  كانت  إذا  ما  لتحليل  السياسية  المقترحات   دراسة 
اآلثار التمييزية وتعزيز المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل.

النسوية:

اجتماعية منظومة  لتحقيق  المرأة،  بحقوق  والمطالبة  بالمساواة  المناداة  إلى  ميالة  نزعة  ذات  اجتماعية   حركة 
جديدة ونظام عالقات بين الناس يقوم على تنمية مواقف االحترام والمساواة والمسؤولية المشتركة والتضامن بين أفرادها.

اإلنصاف/المناصفة:

تنتمي مجموعة  أو  شخص  لكل  المحددة  والخصائص  الظروف  إدراك  مع  حقوق،  من  إليه  يعود  ما  فرد  كل  إعطاء  أي   العدالة، 
لفئة معينة، من االعتراف بالتنوع واحترامه.

هي الفكرة والمعتقدات التي تحدد نموذًجا للسلوك االجتماعي بناًء على آراء مسبقة، والتي تحدد قيم وتصرفات األشخاص بناًء 
على انتمائهم لمجموعتهم )الجنس، والعرق، والعمر، والعرق، والصحة، وما إلى ذلك(.
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المشاركة المتوازنة للمرأة والرجل: 

 توزيع مناصب المسؤولية ومواقع صنع القرار )بين ٪40 و ٪60 حسب الجنس( بين النساء والرجال في جميع مجاالت الحياة، وهو
شرط أساسي  لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

أبوية ذكورية/األبيسية )نظام البطريركية(:

هو التنظيم االجتماعي القائم على سلطة شخصية »األب« الذي ارتقى رمزيا إلى المستوى السياسي واالقتصادي، وعمم على 
جميع مجاالت العمل حيث سيتم إعادة إنتاج نظام التسلسل الهرمي والسيطرة الذكورية.

سياسات تكافؤ الفرص:

والقائمة أصال المكتشفة  التوازن  إلى تصحيح حاالت عدم  الهادفة  العمل  وتدابير  االستراتيجيات  تطبيق  تنص على   أداة سياسية 
بين المجموعات السكانية.

العالقات بين الجنسين:

العالقة غير المتكافئة وتوزيع الوظائف واألدوار بين النساء والرجال، وهي ما يمييز جميع النظم الجنسية.

البعد الجنساني:

الحياة يشرح  وهو  والرجال.  النساء  بين  الموجودة  القوة  عالقات  لتفسير  النسوي  الفكر  عن  الناشئ  للواقع   تحليل 
فيها وتوضع  وإسهاماتها  واقعها  وأيضا  مرئًيا،  المرأة  عالم  يجعل  موقف  من  والسياسية  واالقتصادية   االجتماعية 

حقوقها بالتوازي مع الرجال.
للبناء ولكن  البيولوجية،  أو  الطبيعية  للحاالت  يستجيب  ال  واستمرارها  المساواة  عدم  أصل  أن  يبرز  البعد   هذا 

االجتماعي الذي ينتقل من خالل التنشئة االجتماعية المتمايزة بين الجنسين.

توزيع المسؤوليات:

توزيع األعمال المفترضة طوعيًا بين شخصين أو أكثر.

المسئولية:

االلتزام بالرد واالستجابة طواعية على أفعال معينة يفترض.

دمج تكافؤ الفرص في مجموعة السياسات )تعميم مراعاة المنظور الجنساني(:

تعزيز  بهدف  السياسات  جميع  في  والرجل  بالمرأة  الخاصة  واالحتياجات  واألولويات  لألوضاع  المنهجي  الدمج  إلى  ويشير 
مراعاة مع  المساواة  تحقيق  هو  محدد  بهدف  العامة  والتدابير  السياسات  جميع  إلى  واللجوء  الجنسين،  بين   المساواة 
بكليهما، الخاصة  المواقف  على  وتأثيراته  آثاره  وتقييم   مراحل،  من  مرحلة  أي  في  وعلني  نشط  بشكل  التوحيد   شرط 

كل على حدة، عند تطبيقهما واإلشراف عليهما وتقييمهما في السياسات الموضوعة لهذه الغاية.

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي الشامل والمتكامل:

والتطبيق  )اإلعداد  السياسات  مجموع  في  الفرص  تكافؤ  تكامل  لتحديد   Mainstreaming ساكسوني  األنجلو  المصطلح  يستخدم 
والمراقبة( واإلجراءات العامة الحكومية )انظر منظور النوع االجتماعي(.

مبدأ المساواة في الحقوق والمعاملة بين المرأة والرجل.

125126



التحيز الجنسي:

الموقف أو السلوك اإلقصائي والتمييزي تجاه شخص بسبب جنسه.

الجنس:

الخصائص البيولوجية التي تميز األنثى عن الذكر.

التنشئة االجتماعية:

مجموعة من الهياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تحافظ على األدوار التقليدية للمرأة والذكر وتديمها، وكذلك تلك 
المنسوبة تقليديا للنساء والرجال.

نظام الجنس:

والمبادئ القيم  من  مجموعة  من  المكونة  والثقافية  االجتماعية  هويته  اإلنسان  خاللها  من  يكتسب  التي  التعلم   عملية 
أشخاص مع  التفاعل  خالل  من  المجتمع  في  وتندمج  انتمائه  فئة  أو  لمجموعة  وفًقا  مناسبة  تعتبر  التي  واألعراف   التوجيهية 

آخرين من نفس المجموعة أم ال.

دور الجنس:

أنماط العمل والسلوك المخصصة للنساء والرجال، على التوالي، والتي تغرسها وتديمها عملية التنشئة االجتماعية المتمايزة.

العنف الجنساني:

تقليدًيا. لها  ُتمنح  التي  االجتماعية  االعتبارات  على  بناًء  والمعنوية  الجسدية  وسالمتها  المرأة  كرامة  يهدد  سلوك  أي 

عنف جنسي:

جميع أنواع العنف الذي يمارس باللجوء إلى القوة القهرية، خاصة استخدام القوة الجسدية أو االبتزاز العاطفي أو التهديد باللجوء 
إليها ؛ وتشمل االغتصاب وضرب النساء والتحرش الجنسي وسفاح القربى/زنى المحارم واللواط.
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