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المرأة. لفائدة  الفرص  تكافؤ  تحقيق  تستهدف  التي  والبرامج  الخطط  تنفيذ  في  رائدة  منطقة  يزال  وما  األندلس  إقليم   كان 
نوعية طفرة  مجملها  في  مثلت  التي  المختلفة  والتجارب  والمشاريع  الخطط  من  العديد  نفذت  األخيرة،  السنوات  مدار   وعلى 

وتقدما مهما لصالح المرأة األندلسية.

إلزالة العمل  علينا  يتعين  المساواة،  من  قدر  أكبر  فيه  يسود  للتعايش  فضاء  تطوير  ودعم  التقدم  مواصلة  أردنا  إذا  ذلك،   ومع 
الحواجز الهيكلية التي ال تزال قائمة في مجتمعنا.

تضع جديدة  تدخل  بنماذج  مدعومة  النساء(  تستهدف  )التي  المحددة  واإلجراءات  البرامج  تكون  أن  يجب  الغاية،  لهذه   وتحقيقا 
مبدأ تكافؤ الفرص لفائدة المرأة في قلب مخططات السياسات العمومية وتدبيرها.

ونموذج  جديدة  نظرة  اعتماد  تلقائيا  يستدعي  الجنساني«،  أو  االجتماعي  النوع  مقاربة  »إدماج  باسم  المعروف  المنظور،  هذا 
وأدوارهم والنساء  الرجال  ظروف  بين  الموجودة  االختالفات  منهجية  وبطريقة  الحسبان  في  يأخذ  والتدبير  والتدخل   للتحليل 

وحاالتهم واحتياجاتهم، أي فهما أكبر لواقع كال الجنسين ودرجة تجذر مبدأ تكافؤ الفرص في التنظيمات بمختلف تجلياتها.

عبر اإلدارة  تقوية  على  راهن  الفرص،  تكافؤ  لسياسات  تروج  منظمة  بوصفه  األندلس،  بإقليم  المرأة  شؤون  معهد  راهن   وقد 
الجنسانية مقاربة  وإدماج  إرساء  عملية  في  للشروع  قــــار  دعم  هيكل  تكون  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة   إنشاء 

)الجندر( وتعزيزها في كامل إقليم األندلس.

وهو ما يمثل أول تجربة لتزويد فرق تدبير السياسات بالمعرفة الالزمة وباألدوات المحددة إلدماج البعد الجنساني في قراراتهم 
وأنشطتهم، وبالتالي توفير استجابة فعالة للتوصيات الصادرة عن االتحاد األوربي.

ويتم الترويج لوحدة المساواة والنوع االجتماعي وتنسيق عملها من قبل معهد شؤون المرأة بإقليم األندلس والوزارة اإلقليمية 
لالقتصاد والمالية، عبر المديرية العامة للصناديق األوروبية.

كما تندرج تلك الوحدة ضمن:

سياسة المفوضية األوروبية من أجل »إدماج مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع السياسات والتدخالت المجتمعية«.

ويأتي إدراج منظور النوع االجتماعي في النظم األساسية للصناديق الهيكلية كنتيجة منطقية لمعاهدة أمستردام:

االستراتيجية اإلطارية أو برنامج العمل بخصوص المساواة بين المرأة والرجل )2005-2001(.  

السياسة، التي روج لها معهد شؤون المرأة بإقليم األندلس وفعلتها حكومة إقليم األندلس الجهوية لدعم تنفيذ تدابير    

وحدة المساواة والنـــــوع االجتمـــاعي:تقديم: 12



مندمجة تضمن التطبيق الفعلي للمنظور المتكامل للمساواة بين الجنسين في تدبير الشأن العـــام.  

البرنامج العملي الذي ينفذ السياسات الممولة في إطار الدعم األوربي 2006-2000.  

التوعية 
والتحسيس

التتكوين 
والتعميم

تصميم 
أدوات التدخل

الـبحــث التنسيق
تشكيل مجموعات 

العمل المنتجة 
والفرق التجريبية

1.2  وظيفتها:

للخطط والتقييم  والرصد  التحليل  أنظمة  في  الجنسانية  مقاربة  إدماج  تيسير  بهدف  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة   ُأنشئت 
بين  ما  األوربي  االتحاد  طرف  من  المبرمجة  الفترة  في  لألندلس  الجهوية  األندلس  إقليم  حكومة  مجلس  وضعها  التي  والبرامج 

.2006-2000

وبالتالي، فالغاية منها هو االستمرارية لتشمل، على األقل، الفترة الزمنية المبرمجة لتواصل وضع برامج وتدخالت سنوية حسب 
النتائج المحققة والتقدم المحرز.

وقد كانت األهداف المحددة، حتى اآلن، كما يلي:

بإدماج يتعلق  فيما   2006-2000 العملي  البرنامج  تدابير  تنفيذ  على  المشرفة  التدبير  مراكز  وإمكانيات  احتياجات  تحديد    
منظور النوع االجتماعي.  

كإطار المتكامل  االجتماعي  النوع  منظور  اعتماد  قصد  والتدريب  التكوين  على  الحصول  من  اإلدارية  الفرق  تمكين    
عمل مشترك.  

عملها في  االجتماعي  النوع  منظور  بإدماج  المتعلقة  القضايا  في  التدبير  لمراكز  والدائمة  المتخصصة  المشورة  تقديم    
اإلداري البحت.  

طريقة تنظيمها:  2.2

ولغرض تحقيق األهداف المسطرة، يتوفر لدى وحدة المساواة والنوع االجتماعي نموذج تنفيذ معروف ومحاور عمل للتدخل 
محددة سلفا.

نموذج التنفيذ

مـحاور التدخل

المرحلة األولى:
التوعية والتشخيص

المرحلة الثالثة:
التحفيز والتنظيم

المرحلة الثانية:
التـــعمــــيم

المرحلة الرابعة:
الـمشــــــاركة

وحدة المساواة
والنوع االجتماعي
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الفئات المستهدفة:  3.2

تستهدف وحدة المساواة والنوع االجتماعي الموظفين من جميع مستويات اإلدارة األندلسية والمسؤولين عن التخطيط 
للسياسات العـــــمومية وتنفيذها.

العملي البرنامج  تشكل  التي  للتدابير  التخطيط  في  المشاركين  واإلداريين  الموظفين  جميع  تستهدف  بدء،  ذي   بادئ 
2000-2006 وتنفيذها.

وفي المقام الثاني، تستهدف جميع المهتمين بالشروع أو بتعميق إدماج منظور الجنسانية المتكامل في ممارساتهم المهنية.

والمعلومات الوثائقية،  والدعامات  والموارد  المتخصصة،  والمشورة  التدريب،  خدمات  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة   وتقدم 
عن الممارسات الجيدة والفضلى وتبادل الخبرات بخصوص إدماج منظور النوع االجتماعي )الجندر(.

من أي  في  والمشاركة  مختلفة،  مستويات  وعلى  متعددة  بطرق  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة  في  المشاركة   ويمكن 
العمليات التي تنفذها:

مقابالت شخصية  

فرق  

التكوين حضوريا  

وحدة المالحظة أو فرق تجريبية تنوب عن مجموعات العمل  

متابعة / مشورة  

تبادل  

نقل الخبرات  

أيام دراسية  

منتديات  

ندوات علمية بحضور و/أو إشراف خبراء  

أدوات  

الويب  

دالئل التطبيق  

التكوين عن بعد  

متابعة

تشخيص  

أجهزة التسيير، مصالح، قطاعات، أقسام  
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بعض محاور التدخل العامة واألدوات المستخدمة:  4.2

1.4.2  التشخيص  

الهيئات في  االجتماعي  النوع  منظور  إدماج  درجة  تشخيص  هو  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة  به  قامت  إجراء  أول   كان 
بعض استخالص  في  يسعف  فهو  تعميمه،  باإلمكان  يكن  لم  عن  حتى,  والذي،  األندلسية،  العامة  اإلدارات  داخل   التسييرية 

االستنتاجات من قبيل:

بطريقة مفروضا  وأصبح  ما  حد  إلى  رسمًيا  طابًعا  اكتسب  أوروبا،  أنحاء  جميع  في  الحال  هو  كما  المساواة،  حول  الخطاب   أن 
معيارية، مما أدى إلى نشوء إطار بضوابط صارمة ضمن ما ما هو مقبول سياسيا.

ويوجد قصور معين في المعرفة حول ماهية منظور النوع االجتماعي المتكامل وآثاره العملية، وبالتالي فلم ينتشر بما يكفي 
وظل تطبيقها محدودا.

قصد االجتماعي  والنوع  الفرص  تكافؤ  حول  كافية  معرفة  لديهم  ممن  المؤهلين  األشخاص  من  منخفضة  نسبة  نصادف   كما 
تعميم ممارسة إدماج منظور النوع االجتماعي أو الجنسانية.

مختلف إدراك  مالحظة  بمكن  فقط  األندلس،  بإقليم  اإلدارات  في  االجتماعي  والنوع  المساواة  منظور  إلدماج  واع  رفض  يوجد   وال 
نحو قدما  للمضي  فاعلية  أكثر  سياسات  لتطوير  مواتية  أرضية  توجد  أنه  القول  يجوز  عام،  وبشكل  اإلشكالية.  هذه   لفهم 

تحقيق المساواة الحقيقية لفائدة المرأة، وال شك أن اإلدارة تعتبر نفسها أيًضا معنية بأن تكون قاطرة تقود هذه العملية.

مؤشرات من  محدود  عدد  وهناك  الجنس.  أساس  على  التصنيف  من  منخفضة  درجة  على  المعلومات  مصادر  أن  ذلك  إلى   أضف 
النتائج مقارنة  وكذلك  التحديد،  وجه  على  والنساء  الرجال  وضع  ومعرفة  كفاية  اإللمام  الصعب  من  وكلها  المصنفة،   السياق 

واآلثار بينهما.

منظور إدماج  على  المساعدة  األدوات  وحول  االجتماعي،  النوع  أو  الجنسانية  حول  المعرفة  اكتساب  على  االحتياجات   وتتركز 
وقنوات وتقنيات  عملية  منهجيات  باعتبارهما  والقيم  السلوكيان  على  بالعمل  تسمح  التي  االجتماعي  والنوع   المساواة 

للمعلومات والمشورة تساعد على التطبيق الناجع والجيد لسياسة النوع االجتماعي الشاملة.

طبيعة ولها  للغاية  مهمة  ومكابحها  مقاومتها  مظاهر  تعتبر  والقائمة،  الكبيرة  للبنى  تغيير  عملية  أي  في  الحال  هو   وكما 
تكون أن  يجب  والرفض.وعليه،  المقاومة  مظاهر  تقوية  شأنه  من  هذا  ألن  شامل،  تغيير  فرض  يمكن  ال  لذلك،   نظامية. 
للوحدات  التدريجي  التحول  الصغيرة. وسيؤدي  والعملية وحتى  الملموسة  الجوانب  تبدأ من  وأن  االستراتيجية رصينة في بطئها 

الصغيرة في النظام إلى توافقات متناغمة وإيجابية )»تأثيرات مضاعفة«( تؤدي حتما إلى تغيير متدرج وأكثر شـمــــــولية.

2.4.2  التــكوين والتدريب  

يعد التكوين والتدريب على اعتماد منظور النوع االجتماعي المتكامل أحد األنشطة األساسية والمحورية لهذه الوحدة.

اإللكتروني الموقع  عبر  لألفراد  الموجهة  والمشورة  بالمواكبة  دائما  مدعوما  حضوري  نصف  أو  حضوريا  التكوين  هذا   ويكون 
)الويب( الذي أنشئ لهذه الغاية.

ويتم تقديم تكوين خاص عن المساواة بين الجنسين وسياسات إدماج منظور النوع االجتماعي وتأثيرها العملي في تسيير اإلدارة.

وبالمثل، ُيستكمل هذا التدريب المحدد بالمشورة التي ستقدمها هذه الوحدة من خالل الموقع اإللكتروني ومن خالل التخطيط 
لخطط عمل محددة وتنفيذها ورصدها، تكون مستمدة من االحتياجات التي تعبر عنها الفرق نفسها.

الخبرات لتبادل  الموضوع  هذا  حول  خبراء  مع  اإلنترنت  عبر  بعد  وعن  حضورية  تقنية  مؤتمرات  أيًضا  الوحدة  ستنظم   كما 
والممارسات الفضلى والجيدة.
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خطة وضع  المنتظر  من  )النت(،  العنكبوتية  شبكة  على  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة  موقع  اشتغال  طريقة  من   وانطالقا 
إلى ومستقل  فردي  بشكل  الوصول  يتيح  مما  المعمقة،  أو  األساسية  المعرفة  اكتساب  تتيح  بعد  عن  تدريب  منصة  عبر   تكوين 

موارد التدريب المطلوبة والتي تحتاجها  فرق التسيير والمصالح اإلدارية.

3.4.2  الـمـــــوقع اإللكتروني )الويب(:  

موقع  صفحة  خالل  من  عملها  من  كبيرا  جزءا  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة  ستؤدي  والتدريب،  التكوين  وظيفتي  عن  فضال 
البعد  إدماج  لدعم  الوحدة  ستوفرها  التي  وتلك  المتوفرة،  الدعم  وموارد  والمعلومات  الوثائق  ستظهر  حيث  ويب،   / إلكتروني 
في  المشاركين  مجموعة  من  كل  بين  والتبادل  والعالقات  للتشبيك  منصة  الموقع  هذا  سيكون  نفسه،  الوقت  وفي  الجنساني. 

المشروع وبين هذه األخيرة مع المساعديين الفنيين والمشرفين عليها من التقنيين.

العنكبوتية  الشبكة  من  انطالقا  شخص  ألي  مجاني  وصول  مع  للعموم  مفتوح  واحد  نطاقين،  على  هذه  الويب  صفحة  وتحتوي 
)النت(، وآخر خــــاص يلج إليها حصريا األشخاص المنتسبون لإلدارة أو للمراكز المتـــعاونة الذين يتسجلون في الموقع لهذا الغرض 

ويشاركون في تطوير الوحدة بمعية اآلخرين.

المستهدفة والفئات  وأهدافها  االجتماعي  والنوع  المساواة  وحدة  عن  معلومات  توجد  الموقع  هذا  من  العام  النطاق   ففي 
المساواة وحدة  تنجزها  التي  العمليات  من  أي  في  المشاركة  طلب  أيًضا  يمكن  النطاق،  هذا  وعبر  األساسية.  الوثائق   وبعض 
األيام  للمشاركة في بعض  أو  التدريب  لتلقي معلومات عن  أو  المناسب،  التشخيص  إما إلجراء مقابالت إلعداد  والنوع االجتماعي، 
الحقا للولوج  التسجيل  من  المهتمين  األشخاص  النطاق  هذا  يمكن  أيضا،  وبالمثل  تعقد.  التي  الندوات  أو  والمؤتمرات   الدراسية 

إلى النطاق الخاص.

بيــنمـــا يتكون النطاق الخاص من أقسام مختلفة تشمل:

النصوص القانونية والوثائق:  

التشريعات والقوانين والتوصيات والقرارات واإلعالنات واالتفاقيات الدولية والوطنية والمحلية على حد سواء بشأن تعميم   
إدماج منظور النوع االجتماعي ومبدأ وتكافؤ الفرص.  

المعلومات والوثائق المتعلقة بالممارسات الجيدة والفضلى التي طورتها إدارات أو هيئات أخرى.  

1112
تصميم الموقع اإللكتروني 
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أخبار وإحصائيات ومواد بيانية، إلخ ...  

تشخيص ووثيقة قطعية المصداقية حول إدماج البعد الجنساني من قبل الهيئات اإلدارية المكلف بتنفيذ البرنامج العملي   

الخاص بإقليم األندلس 2006-2000.  

دالئـــل التطبيق للمقاربة الجنسانية.  

المساهمات المقدمة من طرف الهيآت اإلدارية ومستخدمي الموقع من كال الجنسين.  

لوحة اإلعالنات:  

إشعارات حول الوثائق الجديدة المضافة إلى قسم النصوص القانونية والوثائق.  

الجدولة الزمنية )رزنامة( للفعاليات والمؤتمرات واأليام الدراسية والندوات العلمية ذات الصلة.  

أخبار حول الموضوعات التي يتم تداولها في المنتدى )وهو أحد أقسام الموقع اإللكتروني(.  

المستجدات واإلضافات والتحسينات للموقع نفسه.  

استفسارات واستشارات:  

الفريق الذي يعمل في وحدة المساواة والنوع االجتماعي  التواصل مباشرة و في الوقت الفعلي، مع  وهو قسم يوفر إمكانية 
بتطبيق المتعلقة  القضايا  حول  واالستفسارات  التساؤالت  طرح  أو  المشورة،  بطلب  تعلق  سواء  استفسار،  أي  على   للرد 
دون بها  الخاصة  والردود  المقدمة  االستفسارات  من  قائمة  عرض  سيتم  وبالمثل،  الموقع.  تشغيل  أو  االجتماعي  النوع   منظور 

ذكر لألسماء حفاظا على الخصوصية، من أجل مشاركة المعلومات التي يتم تبادلها وتقاسمها.

المنتدى:  

 وهو منصة لإلبداء الرأي وتبادل الخبرات في هذا المنتدى، يتم التعليق على جميع الوثائق المقدمة إلى قسم النصوص القانونية
والوثائق، فضال عن أي موضوع يهم مستخدمي الموقع.

مساعدة:  

التسجيل  وكيفية  معينة،  مستندات  بقراءة  الخاصة  البرامج  لتنزيل  روابط  الويب:  تصفح  حول  المعلومات  جميع  يوفر  قسم  وهو 
والطباعة، وطريقة إدارة برامج المراسلة الفورية،إلخ.

4.4.2  دالئل عملية:  

وتضم مجموعة من المواد التي تشكل أدوات دعم للممارسة العملية.

بدًءا من دليل أساسي، يتبعه تدريجًيا دالئل أخرى ذات نطاقات خاصة مثل النوع االجتماعي والموازنة، والنوع االجتماعي والصحة، 
والنوع االجتماعي والتهيئة العمرانية...

5.4.2  مجموعات العمل:  

تشكل مجموعة العمل أداة بحث الغرض منها هو المناقشة والتفكير وتقديم اإلرشادات بشأن مشاكل مواضيعية محددة )مثل 
الجنس في  )الجندر(  االجتماعي  النوع  تعميم منظور  إدماج  بالتقدم في  التي تسمح  ذلك...(  إلى  وما  والتقييم،  المعلومات،  نظم 

الموضوع قيد الدراسة.
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كمــا ترتبط النتيجة النهائية أيًضا باقتراح أدوات أو إجراءات بعينها.

6.4.2  وحدات المراقبة التجريبية:  

هي أدوات عمل تسعف على البحث التشاركي، ومكونة من مجموعات عمل متخصصة، تتمثل مهمتها في تحليل إجراءات العمل 
المساعدة والقادرة على إدماج منظور النوع االجتماعي في الممارسة المهنية.

المصالح بقية  إلى  نقلها  يمكن  التي  اإلجراءات  تحديد  قصد  المعنية  المصالح  لرئاسة  مقر  اختيار  يتم  المهمة،  تنفيذ  أجل   ومن 
كصيغة تيسر فهم تعميم إدماج منظور النوع االجتماعي أو الجنساني في جميع اإلدارات العمومية ككل.

تشخيص:  

 42( كمية  بيانات  فيه  فيه  جمعت  الذي   2006-2000 األندلس  إلقليم  الفعلي  البرنامج  إدارة  مراكز  على  ينصب  بحث  وهو 
هيئة   13 فيه  )شاركت  نوعية  وأخرى  عامة(  مديرية   24 و  جهوية  وزارات   10 من  مستقاة  معلومات  تحصيل  وتم  إدارية،  هيئة 
احتياجات  بخصوص  إدارية(،  مصالح  رئاسة   8 و  عامة  مديريات   5 منها  جهوية،  وزارات   8 من  مرجعية  معلومات  توفير  وتم  إدارية  
لوحدة اإللكتروني  الموقع  الفعلي، يمكن االطالع على محتواها على  البرنامج  تدابير  تدير  التي  اإلدارية  التسيير   وإمكانات مراكز 

النوع االجتماعي والمساواة.

منظور النوع االجتماعي المتكامل:  

وهو منهجية تدخل تعتمد التدخل على إدماج مقاربة النوع االجتماعي في جميع مجاالت الحياة وعلى جميع مستويات التدخل وفي 
جميع مراحل برمجة التدخل، وُيعرف أيًضا باسم »تعميم إدماج المنظور الجنساني«.

تعميم إدماج المنظور الجنساني:  

يسعى هذا التعميم إلى إدماج مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع السياسات واإلجراءات المجتمعية.

بتعبئة بل  المرأة،  لصالح  محددة  تدابير  تنفيذ  في  المساواة  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  بذل  عن  التوقف  بعدم  فقط  ليس  األمر   »يتعلق 
االنتباه بمسألة  وواضحة  واعية  بطريقة  المفهوم  هذا  شمول  مع  المساواة،  لفائدة  صريح  بشكل  العامة  والسياسات  اإلجراءات   جميع 

مسرد: 3
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النوع االجتماعي(. وهذا يعني التشكيك بشكل منهجي في هذه اإلجراءات  النساء والرجال )منظور  آثاره المحتملة على وضع كل من  إلى 
والسياسات وأخذ آثارها المحتملة في االعتبار عند تحديدها وتنفيذها «.

واإلجراءات السياسات  جميع  في  والرجال  النساء  بين  الفرص  تكافؤ  مبدأ  »إدماج  حول  المفوضية  عن   صادرة  مراسلة  من   مقتطف 
.)COM )96( 67fin.( »المجتمعية داخل االتحاد األوربي

منظور النوع االجتماعي/المقاربة الجنسانية:  

االجتماعية الحياة  ويشرح  والرجال.  النساء  بين  القائمة  القوة  عالقات  لتفسير  النسوي  الفكر  عن  الناشئ  للواقع  بتحليل  األمر   يتعلق 
واالقتصادية والسياسية من موقع ُيظهر عالم المرأة وواقعها وإسهاماتها، وتوضع فيه حقوقها بالتوازي مع حقوق الرجل.

سياسات تكافؤ الفرص:  

 وهي الحاجة إلى اتخاذ تدابير من منطلق التمييز اإليجابي، تهدف في جوهرها إلى منح معاملة تفضيلية للمجموعات التي ال تزال تعاني
من أنواع بعض أشكال التمييز.

مبدأ المساواة:  

الناس بموجبه جميع  يتساوى  أساسي  البرجوازية. وهو حق  الثورات  المستمد من  الديمقراطية،  المجتمعات  األساسي في  المنطلق   وهو 
إنشاء وضع  ضمنيا  يعني  فهو  باختالفاتهم.  واإلقرار  االعتراف  مع  نفسها  المعاملة  ويستحقون  متطابقين(  ليسوا  )لكن  القانون   أمام 

إطار قانوني محدد والعمل على تطبيق مضامينه، وهو مرادف لمبدأ الالتمييز )عدم التمييز(.
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