02
أدبيات التعاون اإلنمائي اإلسباني

2015

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي
من أجل التنمية  "AECIDلتعميم
منظور النوع االجتماعي

النسخة الرقمية
1

Cooperación
Española

توجيهات من أجل مسارات التخطيط

ديباجة

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي

2

بــذل التعــاون اإلنمائــي اإلســباني خــال الســنوات األخيــرة جهــودا حثيثــة مــن أجــل التقــدم علــى صعيــد أجنــدة
فعاليــة وجــودة املســاعدات .وعلــى مــدى هــذا املشــوار ،أولــت الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
 AECIDأهميــة قصــوى لتعميــم منظــوري النــوع االجتماعــي والبيئــة ،بوصفــه عنصــرا يحظــى باعتــراف الجميــع
كمفتــاح لألجنــدة املذكــورة .وقــد حــازت جهودنــا فــي هــذا املجــال علــى تقديــر مشــهود علــى الصعيــد الدولــي
مــن طــرف هيئــات مــن مكانــة "منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة  ،"OECDإلــى جانــب مانحــن ومؤسســات
ومنظمــات أخــرى مــن البلــدان الشــريكة.
وتك ـ ّرس "األجنــدة الجديــدة للتعــاون  "2030االلتــزام الــذي ينبغــي أن نتحلــى بــه إلــى جانــب كافــة املؤسســات،
حيــال هــذه املقاربــات ،وذلــك مــن خــال حيازتنــا ألذونــات اجتماعيــة وبيئيــة تنــدرج ضمــن أنظمتنــا للمســاءلة.
ولهــذا ،فإنــه لشــرف لنــا أن نقــدم هــذا الدليــل كأداة عمليــة لعملنــا اليومــي ،لبلــورة االختصاصــات التــي ينــص
عليهــا "املخطــط العــام الرابــع" و"الخطــة اإلســتراتيجية للوكالــة".
ويكمــن التحــدي األكبــر الــذي يواجهنــا اآلن ،فــي التطبيــق ،حيــث أن ســر نجــاح تقدمنــا ســيكون صبــر ومثابــرة
والتــزام كافــة موظفــي الوكالــة.

قسم التعاون القطاعي
مديرية التعاون متعدد األطراف واألفقي واملالي
الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية
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وتمثلــت نقطــة االنطالقــة فــي إيجــاد تشــخيص ملختلــف املبــادرات التــي تــم إعدادهــا فــي كنــف الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي
مــن أجــل التنميــة  ، AECIDوالتــي تــم إنجازهــا ضمــن مجــال اعتمــاد التعميــم علــى مــدى الســنوات األخيــرة .وقــد عكســت
الحصيلــة النهائيــة كــم ونوعيــة املمارســات التــي تــم إعدادهــا ســواء فــي مقــر الوكالــة أو فــي بلــدان التنفيــذ ،األمــر الــذي مثــل
انطالقــة قويــة لعملنــا .وعــاوة علــى ذلــك ،اعتمدنــا كمرجعيــة ،علــى عــدة تجــارب ملانحــن آخريــن وحــاالت أخــرى مــن الواقــع،
ســواء علــى الصعيــد العــام أو الخــاص ،للبلــدان الشــريكة للتعــاون اإلنمائــي اإلســباني .وقــد ســاعد هــذا املعطــى علــى إنجــاز
صياغــة أولــى لهــذا الدليــل الكت ّيــب ،أتاحــت االنخــراط فــي حــوار مــع ســائر وحــدات الوكالــة ،مــن أجــل معرفــة اهتماماتهــا وتكييــف
املحتويــات مــع احتياجاتهــا .وكانــت ثمــرة ذلــك الحــوار ،هــذا الدليــل الكت ّيــب.
كمــا أنــه لــم يكــن لهــذا الدليــل أن يــرى النــور لــوال اإلســهامات القيمــة للعديــد مــن األشــخاص الذيــن بذلــوا أوقاتهــم مــن أجــل
مســاعدتنا علــى مراجعــة فحــوى الدليــل والذيــن نكــن لهــم أســمى تعابيــر االمتنــان .ونعــرب بدايــة عــن شــكرنا الجزيــل للمستشــارة
كارمــن رودريغيــث لوســادا ،عــن عملهــا ودعمهــا بشــأن إعــداد التشــخيص والصياغــات األولــى للدليــل التــي كانــت ذات أهميــة
قصــوى.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تجربــة التعــاون التــي قامــت بهــا "مجموعــة العمــل" ســواء فــي املقــر أو ميدانيــا مــن أجــل اعتمــاد
التعميــم ،كانــت مفيــدة جــدا ،حيــث اســتفادت هــذه الوثيقــة مــن خبــرة أفرادهــا إلــى جانــب الرؤيــة امليدانيــة التــي أســهمت بهــا
املكاتــب التقنيــة للتعــاون ،واملنظــور الشــامل لوحــدة التخطيــط والفعاليــة وجــودة املســاعدة ووحــدة النــوع االجتماعــي التابعــة
لألمانــة العامــة للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة و وحــدات أخــرى .وقــد كان كل ذلــك حيويــا مــن أجــل تحســن نوعيــة وإتّســاق
الوثيقــة النهائيــة.
التصميم األصلي والتصفيف—Frank Martínez Soriano. frank@frankmartinezportfolio.com
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.5عمليات تدخل عامة

AECID

 .7مجاالت التدخل

 .6أدوات وإجراءات

علبة األدوات

تقديم
"إذا لــم يتــم إدمــاج ُبعــد النــوع االجتماعــي فــي التنميــة ،فــإن هــذه األخيــرة ســتكون مهــددة .وإذا لــم تســاعد االســتراتيجات
الراميــة إلــى تقليــص الفقــر ،علــى ترقيــة النســاء ،فإنهــا لــن تعــود بالنفــع علــى املجتمــع برمتــه".
تقرير عن التنمية البشرية لبرنامج األمم املتحدة للتنمية،

1997

وعلــى الرغــم مــن التقــدم املحــرز وبعــد عشــرين ســنة مــن اعتمــاد "منهــاج عمــل بيجــن" خــال املؤتمــر العاملــي الرابــع
حــول املــرأة ،وخارطــة الطريــق مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن النســاء والرجــال ،فــإن التحــدي مــا زال قائمــا :حيــث أنــه
لــم ينجــح أي بلــد فــي العالــم بشــكل كامــل فــي تحقيــق املســاواة ومــا زالــت العديــد مــن النســاء والفتيــات يعانــن مــن عــدة
أشــكال مــن التمييــز والحرمــان والتهميــش علــى مــدى كل مراحــل حياتهــن.
يســتند التــزام "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDحيــال املســاواة بــن الجنســن ،إلــى أزيــد من
عقديــن مــن الزمــن مــن املعــارف والتجــارب ،حيــث يعتبــر اعتمــاد التعميــم فــي منظــور النــوع االجتماعــي ،مأموريــة نصــت
عليهــا الخطــة املديريــة الرابعــة للتعــاون اإلســباني وأحــد الخطــوط األولويــة لخطــة العمــل القطاعــي للنــوع االجتماعــي
والتنميــة فــي "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة ."AECID
ويح ّتــم علينــا تحــدي املســاواة بــن الجنســن أن نقــوم بخطــوة نهائيــة ونتبنــى "رؤيــة النــوع االجتماعــي" فــي عملنــا اليومــي.
ومــن أجــل ذلــك ،مــن األهميــة بمــكان أن نســتخدم أداة عمليــة تتيــح لنــا التعــرف علــى القضايــا الرئيســية التــي يجــب أن
نســتحضرها لــدى تقييــم درجــة إســهام عمــل "الوكالــة" فــي إتاحــة حضــور النســاء وتحفيــز دورهــن كفاعــات فــي التنميــة
وتحقيــق املســاواة املذكــورة.
وبهــذه الصــورة يســهم هــذا الدليــل الكت ّيــب فــي مأسســة ثقافــة تعميــم النــوع االجتماعــي التــي انطلقــت مــن إعــداد
تشــخيص لكيفيــة تنظيــم الــدروس والعِ َبــر املســتقاة علــى مــدى هــذه الســنوات وتلبيــة ضــرورة الحصــول علــى دليــل يج ّمــع
كل األدوات املتاحــة فــي الوقــت الحاضــر ويجيــب بشــكل عملــي علــى الســؤال التالــي :مــا هــي الجوانــب التــي يجــب أن
أراعيهــا فــي عملــي مــن أجــل ضمــان اعتمــاد تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي؟
كمــا أن تطبيــق مضامينــه ،ال يقتصــر فقــط علــى خبيــرات النــوع االجتماعــي بــل علــى كافــة موظفــي "الوكالــة" ،حيــث أن
التدريــب يمثــل إحــدى "األدوات" األخــرى التــي تســاعد علــى تفعيــل هــذا الدليــل.

7

تقديم

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

هدف هذا الدليل
وكيفية استخدامه
يتمثــل هــدف هــذا الدليــل فــي منــح موظفــي "الوكالــة" (فــي املقــر وميدانيــا) ،توجيهــات وإرشــادات قابلــة للتطبيــق ســواء
علــى عمليــات التخطيــط اإلســتراتيجي كمــا عمليــات التدخــل وذلــك إجابــة علــى الســؤال التالــي :كيــف يمكــن تطبيــق تعميــم
منظــور النــوع االجتماعــي ،فــي عملــي اليومــي؟
وأول خطــوة لتطبيــق فحــوى الدليــل هــي معرفــة كيفيــة اســتخدامه ،حيــث أنــه ينتظــم ضمــن عــدة مســتويات للقــراءة مــن
أجــل تلبيــة احتياجــات كل مســتخدم .وبالتالــي نوصــي بعــدم التعامــل مــع الدليــل ككل بــل التركيــز علــى تلــك الفصــول
األكثــر مالءمــة وفــق العمليــة التــي أنــت بصددهــا (املشــاركة فــي إعــداد "إطــار شــراكة البلــد" وتقييــم صياغــة مشــروع مــا
أو تحليــل مقتــرح للتقييــم... ،إلــخ).
وهكذا ،يجب أن تأخذ في الحسبان ،لدى استخدامك للدليل ،ما

يلي:

1

إذا ما كان موضوع النوع االجتماعي غير معروف لديك ،فالبد من مراجعة الفصول " 2إطار املفهوم" و " 3اإلطار التشريعي" حيث يتم الرد
على السؤال التالي :ما هو منظور النوع االجتماعي؟ إضافة إلى معنى اعتماد التعميم وإبراز املبادئ وااللتزامات الدولية ومسيرة التعاون
اإلنمائي االسباني.

2

وفي حال مشاركتك في عملية التخطيط اإلستراتيجي على صعيد املقر أو امليدان ،فإن الفصل  4يقدم لك قائمة التحقق من كل املسائل التي
تتيح لك التأكد مما إذا كانت كل مرحلة تشمل اعتماد التعميم بشكل سليم.

3

وأما الفصل " 5توجيهات عامة لعمليات تدخل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية " ،"AECIDفإنه أساسي في حال كونك
تعمل على املستوى العملياتي في مرحلة تصميم عملية تدخل ذات طابع ثنائي من خالل تقييم صياغة عمليات التدخل واملشاركة في لجنة تتبع
أو مراجعة مقترحات تقييم عمليات التدخل.

4

ويتكامل الفصل  5مع التوجيهات الخاصة التي ستجدها في الفصل  6لألدوات ('مثال ،املشاريع واالتفاقات ومشاريع التجديد وصندوق
التعاون للماء والصرف الصحي في أمريكا الالتينية والكاريبي ،وغيرها) والفصل  7في حال كون املشروع عمال إنسانيا أو للتعليم من أجل
التنمية.

5

وفي كل فصل ستجد ما يلي:

– "أدوات متاحة من "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية " ،"AECIDذات طابع عام ،وإن كانت غير خاصة باعتماد التعميم
فإنها تشمل إشارات له.
– "توجيهات من أجل اعتماد التعميم" تسمح لك بفهم أحسن لألدوات املذكورة وإكمال تحليلك إلى جانب مسائل هامة أخرى.

6

ويشار إلى أن هذه التوجيهات ال نستعيض بها عن مضامني "إستراتيجية النوع االجتماعي في التعاون اإلنمائي اإلسباني" وال سائر الكتيبات
واألدوات املعتمدة في "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية " "AECIDبل هي مك ّملة لها وتقدم توجيها إضافيا للتحسني ،يرمي
إلى ترشيد تحديثها في املستقبل.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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وتتسم املسائل بطابع توجيهي وبالتالي فليس املطلوب منك أن تجيب عليها جميعا ،بل أن تختار ما يناسب أكثر العملية أو األداة أو نوع
التدخل الذي أنت بصدده.

ورغم أننا نطرح املسائل وفق صيغة "قائمة التحقق" برفقة جواب "مغلق" (

هي دعوة إلى التفكير بخصوص تلك املسائل.

) ،الحقيقة أنه ال توجد أجوبة وحيدة وال تلقائية ،بل

9

وفي حال كون جوابك على إحدى املسائل ،سلبيا ( ) ،فذلك يعني أنك إذا كنت في عملية اإلعداد ( مثال ملالحظة مفهوم في عملية "إطار شراكة
البلد" أو صياغة تدخل ثنائي) ،فإنه ينبغي تعزيز ذلك الجانب ،وأما في حال التقييم فعليك تقديم توصية من أجل التحسني.

10

ومن األهمية بمكان ،الحرص على مراعاة توجيهات اعتماد التعميم هذه (الواردة في الفصول  5و 6و ،)7عند مراجعة االستمارات والكتيبات
أو التعليمات املتعلقة باألدوات من أجل إدراجها كمسائل ينبغي أن تبرز لدى تحديد أو صياغة عمليات التدخل .وهكذا يصبح من املعقول أن
نطبق الحقا "قائمة التحقق" في تقييم ما.

11

وال يمكننا أن نغفل أن محور النوع االجتماعي ،يتغير وفق السياق الجغرافي ،وبالتالي البد من بذل جهود من أجل تأويل وتكييف املسائل
املقترحة لكل عملية تدخل أو واقع مختلف.

12

وتقدم لك علبة األدوات وسائل تكميلية تساعدك على تطبيق اعتماد التعميم بشكل عملي جدا.

13

ومن أجل تيسير استخدام الدليل ،فإن األيقونات التالية ستساعدك على ذلك:
علبة األدوات
توجيهات اعتماد التعميم
بعض التأمالت املسبقة
قائمة التحقق
إحالة على فصل آخر له عالقة ،من الدليل

وفــي نهايــة املطــاف ،فقــط التطبيــق اليومــي للدليــل ســيتيح لنــا التأكــد ممــا إذا كان يحقــق هدفــه .ولهــذا كان مــن املفيــد أن
نتلقــى كل مقترحاتــك وتعليقاتــك فــي صنــدوق البريــد بهــدف تحســن الدليــل وتكييفــه مــع احتياجــات األشــخاص الذيــن
نعمــل فــي "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة ."AECID
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هدف هذا الدليل وكيفية استخدامه

وصايا من أجل تعميم
منظور
النوع االجتماعي

1

وصايا
.1

ال تنــس أن تضــع "عدســات النــوع االجتماعــي" فــي كل مرحلــة علــى حــدة مــن
دورة التدبيــر.

.2

مــن خــال إبــراز واقــع ومشــاكل النســاء والفتيــات فــي تحليــل الســياق،
يمكننــا أن نحقــق املرئيــة لكافــة الســكان.

.3

إن البيانــات املفصلــة وفــق الجنســن تســاعدنا علــى توصيــف أحســن
للمجتمــع املســتفيد.

.4

إن املشاركة النشيطة للنساء ومنظماتهن ،تسهم في االستدامة.

.5

تؤمــن حوارا أحســن
إن انخــراط املؤسســات املســؤولة عــن مســاواة الجنســن ّ
مــع البلــد الشــريك.

.6

تســاعدنا املؤشــرات التــي تراعــي النــوع االجتماعــي علــى قيــاس أحســن
للتغيــرات االجتماعيــة بالنســبة للمســاواة بــن الجنســن.

.7

نســتطيع بفضــل األنشــطة الخاصــة الراميــة إلــى تمكــن النســاء والفتيــات أن
نتجــاوز عــدم املســاواة بــن الجنســن.

.8

يتطلب اعتماد التعميم استخدام موارد بشرية متخصصة وموارد مالية.

.9

يمكننــا بفضــل نظــام تتبــع "يراعــي النــوع االجتماعــي" ،تحديــد العقبــات
التــي تحــول دون تحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

.10

فقــط يمكننــا أن نعــرف إذا مــا كان تعاوننــا يســهم في املســاواة بني الجنســن،
إذا اعتمدنــا تقييمــا يقيــس أثــر النــوع االجتماعــي.

إطار املفهوم

2

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

 1.2ما هو منظور النوع االجتماعي؟
عندمــا نرغــب فــي تنــاول تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي عملنــا اليومــي ونفكــر فــي ضــرورة املســاواة بــن الجنســن
واملشــاركة النشــيطة للنســاء والفتيــات فــي مســارات التتنميــة ،ينبغــي أن نقــوم بخطــوة أولــى تتمثــل فــي التمييــز بــن
مفهومــن:

n

n

الجنــس :عندمــا نتحــدث عــن الفــوارق الجســدية والبيولوجيــة والبدنيــة بــن النســاء والرجــال ،التــي نولــد بهــا
والتــي ال يمكــن تغييرهــا بشــكل طبيعــي .وبنــاء علــى الجنــس يتــم تصنيــف النــاس فــي فئتــن :النســاء والرجــال.
وبنــاء علــى ذلــك يتــم بنــاء هويــة النــوع االجتماعــي األنثــوي أو الذكــوري أو هويــات نــوع اجتماعــي أخــرى بواســطة
التح ـ ّول.
النــوع االجتماعي/الجنســانية :عندمــا نتحــدث عــن مجمــل املواصفــات النفســانية واالجتماعيــة والسياســية
والثقافيــة املحــددة لألشــخاص والتــي تحــدد مجــاال واســعا مــن العالقــات القائمــة بــن النســاء والرجــال
والســلوكيات الفرديــة لــدى الجنســن.

هذا التمييز يكمن في أساس منظور النوع االجتماعي كوسيلة عمل أو كمستوى تحليل يتيح لنا

(:)MAEC, 2004

– تقييم درجة انعكاس احتياجات وأولويات النساء والرجال على عمل التنمية.
– وتقييم إذا ما كانت هناك حاجة إلى تغييرات إضافية تتيح للنساء املشاركة واالستفادة من العمل املذكور.
– تقييــم مــا إذا كانــت توجــد فــرص لتفــادي أو تقليــص اختــاالت الجنســانية/النوع االجتماعــي التــي تشــوب عمــل
التنميــة.
وبعــد اتضــاح هــذا التمييــز ،بدايــة ،مــن أجــل العمــل بمنظــور النــوع االجتماعــي ،البــد أن نأخــذ
بعــن االعتبــار مــا يلــي:
7

7

7

7

7

7

الجنســانية/النوع االجتماعــي لــه عالقــة بالكيفيــة التــي نقيــم بهــا عالقاتنــا كأشــخاص وفــق جنســنا ومــا
ينتظــر منــا اجتماعيــا.
حيــث أن النــوع االجتماعــي يحيــل علــى األدوار والقوالــب النمطيــة واملســؤوليات والفــرص املســندة
احتماعيــا وثقافيــا لكونــك رجــل أو امــرأة.
وهي خاصة بكل ثقافة وتتغير وفق الزمن لعدة أسباب منها العمل السياسي.
وبالتالــي فــإن الجنســانية /النــوع االجتماعــي ال يعنــي املرأة/النســاء لوحدهــن ،ومــن هنــا ضــرورة إشــراك
الرجــال فــي العمليــة.
كمــا أن النــوع االجتماعــي غيــر منســلخ عــن ســمات أخــرى مــن هويــة كل شــخص ،مثــل األصــل العرقــي
أو القطــري أو الثقافــة أو العشــيرة أو الســن وغيرهــا.
وهكــذا فــإن حجــر الزاويــة فــي تحليلنــا يكمــن فــي العالقــات الكامنــة بــن الرجــال والنســاء ومســاءلة
عالقــات النفــوذ القائمــة.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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علبة األدوات

 2.2ما ضرورة اعتماد منظور النوع االجتماعي في عمليات
التنمية؟
وكمــا ســبق وذكرنــا فــي تقديــم هــذا الدليــل ،فــإن املســاواة الفعليــة بــن النســاء والرجــال مــا زالــت تمثــل هدفــا وليــس
واقعــا فــي كل أنحــاء العالــم ولذلــك وجــب أن تكــون "رؤيــة النــوع االجتماعــي" حاضــرة فــي عملنــا اليومــي.
وهكذا فإننا إذا كنا نعمل من أجل تقليص الفقر وتحقيق التنمية البشرية املستدامة ال يمكننا أن ننسى ...
√ املساواة بني النساء والرجال هي أساس التنمية املذكورة.
√ يوجــد وضــع مــن الالمســاواة االجتماعيــة بــن النســاء والرجــال بخصــوص األعمــال التــي يزاولونهــا واســتفادتهم
مــن املــوارد والتحكــم فيهــا ومشــاركتهم فــي اتخــاذ القــرارات.
√ كمــا أن إســتراتيجيات التنميــة ليســت محايــدة بخصــوص النــوع االجتماعــي ،إذ قــد تترتــب عنهــا تداعيــات
إيجابيــة أو ســلبية بالنســبة للرجــال والنســاء.
√ إن أعمــال التنميــة أكثــر فعاليــة إذا مــا أخــذت بعــن االعتبــار الفــوارق والالمســاواة املوجــودة بــن النســاء
والرجــال.
√ إن عــدم مرئيــة النســاء فــي عمليــات التنميــة يتســبب فــي تعقيــد تحديــد اإلســتراتيجيات لتغطيــة االحتياجــات
العمليــة واملصالــح اإلســتراتيجية.
√ إن تحليــل الســياقات والواقــع مــن منظــور النــوع االجتماعــي يعنــي عــدم اعتبــار كافــة النســاء والرجــال متســاوين.
إن عالقــات النــوع االجتماعــي تتفاعــل بشــكل آنــي مــع مواصفــات وظــروف أخــرى قــد تفاقــم مــن الالمســاواة
والتمييــز ،مــن قبيــل األصــل العرقــي أو القطــري لألشــخاص أو العشــيرة أو الســن أو امليــول الجنســية وغيــره.
√ إن النســاء ال يمثلــن مجموعــة هشــة (إذ أنهــن يتجــاوزن نصــف عــدد ســكان العالــم) ،لكــن يعانــن مــن ظــروف
اإلقصــاء وفــي بعــض األحيــان ،الهشاشــة بســبب تعــدد أوجــه التمييــز ضدهــن.
√ إن العمــل مــع النســاء ال يعنــي تلقائيــا أننــا نــدرك الجوانــب املتعلقــة بالالمســاواة الجنســانية انطالقــا مــن منظــور
حقــوق اإلنســان ،حيــث مــن املمكــن تشــجيع مشــاريع حصريــة للنســاء قــد يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى العالقــات
الجنســانية وتعــزز وضعهــن التبعــي.
√ يعتبــر الرجــال عنصــرا أساســيا مــن أجــل تغييــر العالقــات الجنســانية .مــن الضــروري العمــل معهــم مــن أجــل
القضــاء علــى األســباب البنيويــة لالمســاواة الجنســانية وتغييــر الرؤيــة "التقليديــة" التــي للرجــال والنســاء علــى
حــد ســواء بالنســبة ل"دورهــم" الجنســاني.
√ إن الجهــود التــي تســعى إلــى تصحيــح أوضــاع الالمســاواة بواســطة مشــاريع موجهــة إلــى النســاء قــد تتســبب
فــي نتائــج عكســية إذا لــم يتــم إطــاع وإشــراك الرجــال فــي كل مراحــل العمليــة.
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إطار املفهوم

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

 3.2الجنســانيةأو النــوع االجتماعــي ،فــي التعــاون الدولــي:
التطــور التاريخــي
وعلــى صعيــد التعــاون الدولــي ،فــإن املنظــور الجنســاني فــي التنميــة يســتجيب إلــى طريقــة فــي تحليــل الواقــع االجتماعــي
مــن خــال تركيــز الرؤيــة علــى مختلــف العوامــل التــي تغــذي وتنتــج أوجــه الالمســاواة املوجــودة بــن النســاء والرجــال فــي
كل بلــد شــريك فــي تعاوننــا ،وذلــك مــن أجــل تحويلهــا وتغييرهــا.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن السياســات واملقاربــات املوجهــة بشــكل رئيســي علــى مــر الســنني إلــى النســاء فــي البلــدان
املف ّقــرة ،مــا فتئــت تتطــور (:)García, 2009

n

n

n

منظــور الرفــاه (ســنوات الخمســينيات) :هنــا يتــم التركيــز علــى تحســن تلبيــة احتياجــات النســاء الناشــئة عــن
وضعهــن كأمهــات وزوجــات ،حيــث أن هــذا هــو الــدور الرئيســي للنســاء فــي التنمية حيــث يتم جعلهن كمســتفيدات
ســلبيات ملشــاريع التنميــة.
منظــور النســاء فــي التنميــة (( )MEDفــي الســبعينيات) :قامــت منظمــات التنميــة وبشــكل خــاص املنظمــات النســوية
باإلشــارة إلــى أن هــذا النمــوذج التنمــوي يــؤدي إلــى نتائــج غيــر متســاوية بــن النســاء والرجــال .وهكــذا ظهــر
منظــور  MEDالــذي يــرى فــي النســاء أعضــاء إنتــاج فــي املجتمــع وأكــد أن وصولهــن إلــى املــوارد اإلنتاجيــة
سيســمح بتجــاوز أوجــه الالمســاوا ةبــن الجنســن .إال أنــه فضــا عــن الحصــول علــى املــوارد البــد مــن مراعــاة
عــددا مــن الجوانــب مثــل العالقــات الجنســانية وعالقــات النفــوذ (الســلطة) واملجتمعيــة وإســناد األدوار للنســاء
ـراع.
والرجــال ،التــي لــم تـ َ
املنظــور الجنســاني فــي التنميــة (فــي الثمانينيــات) :وأمــام هــذه القيــود فــإن العمــل لــم يعــد يركــز علــى مجمــوع
النســاء بشــكل منعــزل بــل تحليــل وتغييــر كل عالقــات الســلطة الالمتســاوية التــي تعيــق االســتفادة املتكافئــة مــن
منافــع التنميــة واملشــاركة الكاملــة للنســاء فــي كافــة مجــاالت الحيــاة.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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.5عمليات تدخل عامة

AECID

 .6أدوات وإجراءات

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

 4.2فوارق بني املنظور
القطاعي ومنظور التعميم
وهكــذا وانطالقــا مــن منظــور الجنســانية /النــوع االجتماعــي فــي التنميــة ،مــن أجــل تحقيــق املســاواة الجنســانية ،علينــا
أن نعمــل بشــكل تكميلــي انطالقــا مــن رؤيــة مزدوجــة:
 .1منظــور قطاعــي :مــن خــال التمكــن يمكــن تقويــة القــدرات والوضــع االجتماعــي واالقتصادي والسياســي للنســاء.
وننطلــق فــي هــذا مــن مفهــوم كلمــة "القدرة/النفــوذ" ،بوصفهــا "القــدرة مــن أجــل" (مقــدرة) وليــس "القــدرة علــى
حســاب" (تســلط) ،وذلــك بهــدف إزالــة عالقــات القدرة/النفــوذ التــي تــؤدي إلــى التبعيــة القائمــة بــن الرجــال
والنســاء .ويكمــن العنصــر الرئيســي مــن أجــل تمكــن النــس اء ،فــي املشــاركة االجتماعيــة والسياســية ،األمــر
الــذي يعنــي تغييــر البنــى التقليديــة للنفوذ/الســلطة.
إن إســتراتيجية التمكــن تعنــي تبنــي أعمــال إيجابيــة مــن خــال برامــج ومشــاريع وأنشــطة خاصــة تســعى إلــى
تقليــص فــوارق الالمســاواة املوجــودة بــن النســاء والرجــال ،وذلــك بشــكل تدريجــي ،بغيــة تجــاوز الفقــر وتحســن
ظــروف وأوضــاع النســاء فــي مجــاالت القدرة/الســلطة واتخــاذ القــرارات.
 .2منظــور تعميمــي :1يتمثــل فــي عمليــة تقييــم التداعيــات ،ســواء علــى الرجــال أو النســاء ،التــي تنشــأ عــن أي
عمــل يتــم التخطيــط لــه بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بالقوانــن والسياســات والبرامــج التــي تشــمل كل املجــاالت
واملســتويات.
إنهــا إســتراتيجية تجعــل مــن التجــارب واالحتياجــات واملصالــح ،ســواء للرجــال أو النســاء ،محــورا شــامال فــي
تصميــم وتنفيــذ وتســيير وتقييــم السياســات والبرامــج فــي كافــة املناحــي السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة
حتــى يتســنى للرجــال والنســاء علــى حــد ســواء االســتفادة ب شــكل متكافــئ وبالتالــي القضــاء علــى الالمســاواة.

وبهذه الصورة ،يمكننا من خالل املنظور الجنساني/للنوع االجتماعي ،تقييم ما
7
7

7
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يلي:

إلى أي حد تنعكس احتياجات وأولويات النساء والرجال في عمل التنمية ونتائجها.
و إذا مــا كانــت هنــاك حاجــة إلــى تغييــرات إضافيــة تتيــح للنســاء املشــاركة النشــيطة واملعتــرف بهــا
واالســتفادة مــن العمــل املذكــور.
إذا كانت توجد فرص لتفادي أو تقليص االختالالت الجنسانية التي تشوب عمل التنمية.

إطار املفهوم

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

 5.2مفاهيم أخرى أساسية لعملنا بشأن اعتماد التعميم
حتــى يتســنى تبنــي املنظــور الجنســاني بشــكل ســليم ينبغــي أن نراعــي أيضــا املفاهيــم األساســية التاليــة (مقتبــس مــن
إســتراتيجية النــوع االجتماعــي للتعــاون اإلســباني:)MAEC, 2007a ،

n

n

n

n

n

n

املســاواة الجنســانية :يشــمل املنظــور الجنســاني عــددا مــن جوانــب تحليــل أوجــه الالمســاواة كمنطلــق والحــق
األساســي فــي املســاواة ،وذلــك مــن خــال اإلســهام بآليــات لتغييرهــا نحــو توزيــع متكافــئ للســلطات وإيجــاد
فضــاءات ملشــاركة النســاء والرجــال .إن املســاواة الجنســانية هــي نقيــض لالمســاواة الجنســانية وليــس للتبايــن
الجنســاني ،وتســعى إلــى تشــجيع املشــاركة الكاملــة للنســاء إلــى جانــب الرجــال فــي املجتمــع.
اإلنصــاف الجنســاني :العــدل فــي معاملــة النســاء والرجــال وفــق احتياجــات كل منهم وفوارقهــم الثقافيــة والعرقية
واالجتماعيــة والطبقيــة وغيرهــا .يعتبــر التكافــؤ بمثابــة وســيلة لتحقيــق املســاواة .وهكــذا يمكــن اعتمــاد معامــات
متســاوية أو متباينــة ،وإن كان يتــم اعتبارهــا متعادلــة بخصــوص الحقــوق واملنافــع والواجبــات والفــرص وبالتالــي
البــد مــن إدراج إجــراءات مصممــة مــن أجــل تعويــض النقــص التاريخــي واالجتماعــي الــذي عانــت منــه النســاء.
الهويــة الجنســانية :إنهــا الطريقــة التــي ُيــرى بهــا األشــخاص مــن طــرف الغيــر ومــن طــرف أنفســهم كذكــور أو
إنــاث أو رجــال أو نســاء أو هويــات جنســانية أخــرى متغ ّيــرة .إن األشــخاص ال يولــدون بيولوجيــا بهوية جنســانية،
وال يولــدون نفســانيا كرجــال أو نســاء وال يتأهلــون ضمــن تطــور حيــوي ،بــل أن تبنــي الهويــة الشــخصية هــي
نتــاج ملســار طويــل وتركيــب يتــم فــي خضمــه تنظيــم الهويــة الجنســية انطالقــا مــن جملــة مــن االحتياجــات
واالســتعدادات التــي تصــاغ بشــكل تفاعلــي فــي كنــف الوســط األســري واالجتماعــي.
ذكوريــات :تشــمل تحليــل هويــات الرجــال وعالقــات القدرة/الســلطة بــن هــؤالء والنســاء .وتتضمــن التعقيــد الــذي
تتســم بــه العالقــات الجنســانية حيــث أن الرجــال كأفــراد يحظــون بتفضيــل مــن طــرف الســلطة الجماعيــة للرجــال
كنــوع اجتماعــي وفــي الوقــت ذاتــه يعانــون مــن قهــر الهويــة الذكريــة املســندة إليهــم ،عــاوة علــى جوانــب الضعــف
التــي تــؤدي إليهــا الســلطة فــي حــد ذاتهــا والظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة املفروضــة عليهــم.
الســلطة األبويــة :تكمــن الســلطة فــي األنظمــة األبويــة فــي يــد الرجــال وفــي ســمات الذكــورة ،وهــي الســلطة
التــي نراهــا فــي مجتمعاتنــا املتقدمــة الراهنــة ،تتجســد فــي مراكــز السياســة واالقتصــاد .وهكــذا تظــل النســاء
مقصيــات مــن كافــة مجــاالت أهــم القــرارات التــي تمــس املجتمعــات التــي يعشــن فيهــا .إن اإليديولوجيــات األبويــة
متباينــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم وتوجــد فــي مســارات تغييــر بالغــة األهميــة نتيجــة مســاعي الدفــاع عــن حقــوق
اإلنســان بخصــوص املــرأة ومكتســبات مطالــب الحــركات النســوية فــي العالــم.
التوزيــع الجنســي للعمــل :جــرت العــادة فــي املاضــي فــي كافــة الثقافــات واملناطــق فــي العالــم أن تســند للمــرأة
والرجــل أعمــال ومســؤوليات مختلفــة مــع تحديــد هرميــة وقيمــة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة متباينــة.
وضمــن توزيــع العمــل ذلــك ،فمــن جهــة كان يعتبــر الرجــال كمزوديــن ،حيــث كانــوا يقومــون بأعمــال إنتاجيــة
مأجــورة ومعتــرف بهــا اجتماعيــا ،خــارج البيــت .فيمــا كانــت تســند للنســاء أنشــطة اإلنجــاب واألمومــة وعمــل
الرعايــة الصحيــة ألفــراد العائلــة وأعمــال الحفــاظ علــى ترتيــب البيــت وبالتالــي دائمــا ضمــن املجــال الخــاص.
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وكانــت لهــذه األعمــال التــي كانــت تســند فــي العــادة للنســاء ،قيمــة ســلبية علــى الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي
فضــا عــن كونهــن غائبــات وغيــر مرئيــات علــى صعيــد ارتبــاط حيــاة النســاء بالفضــاءات السياســية العموميــة.

n

أدوار جنســانية :مجمــل الســلوكيات واملواقــف والقيــم التــي يتبناهــا املجتمــع ،بوصفهــا مالئمــة أو غيــر مالئمــة
لــكل نــوع اجتماعــي ،والتــي يتــم تلقينهــا للشــخص وفــق نوعــه االجتماعــي حتــى يتبناهــا.
– دور اإلنجــاب :الــدور االجتماعــي الــذي يجعــل النســاء يبديــن دائمــا بمظهــر األمهــات الراعيــات (لألبنــاء
والبنــات والعجــزة واملرضــى وغيرهــم) وكمانحــات للحيــاة وســاهرات علــى األعمــال املنزليــة .إنهــا أعمــال
ُم َبخســة علــى الصعيــد االجتماعــي واالقتصــادي وال تحظــى بــأي قيمــة أو مرئيــة.
– الــدور اإلنتاجــي :يشــمل األنشــطة التــي تجلــب إيــرادات .إنــه الــدور الــذي جــرت العــادة علــى إســناده للرجــل.
وهــو الــدور الــذي عــادة مــا يعتبــر ذو قيمــة ومأجــورا ،حســب النــوع االجتماعــي .وفــي حــال الرجــال ،فــإن
ذلــك يمثــل النشــاط الرئيســي واملعتــرف بــه اجتماعيــا .لكــن فــي حــال النســاء فــإن هــذا الــدور لــم تكــن لــه أي
مرئيــة وال أي اعتــراف ،بــل يعتبــر كإســهام هامشــي إليــرادات األســرة علــى الرغــم مــن أنــه فــي كثيــر مــن
الحــاالت مــا يمثــل املــورد الرئيســي أو الوحيــد لألســر التــي تكــون النســاء فيهــا ربــات األســرة.
– دور لخدمــة املجتمــع :إنــه العمــل الــذي غالبــا مــا ال يقابلــه أي أجــر ويكــون لصالــح املجتمــع .هنــا نجــد
الرجــال والنســاء ولكــن فــي الوقــت الــذي تُطلــب فيــه النســاء مــن أجــل األنشــطة االجتماعيــة والتربويــة
والرعويــة ،فــإن الرجــال تســند إليهــم أنشــطة مثــل اإلدارة وغالبــا مــا يزاولــون أعمــال التفويــض أو التدبيــر
أو اتخــاذ القــرارات .النســاء مطالبــات بالقيــام بأعمــال تطوعيــه غيــر مأجــورة .ويعتبــر عملهــن كمك ّمــل للعمــل
املؤهــل .وفــي حــال الرجــال ،بخــاف ذلــك ،فــإن عملهــم يحظــى
املنزلــي غيــر املرئــي وغيــر املعتــرف بــه وغيــر ّ
باالعتــراف وإن كان غيــر مالــي فعلــى األقــل اجتماعــي وسياســي.

n

n

n
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االحتياجــات العمليــة :ظــروف املعيــش واالحتياجــات األساســية التــي لــدى جميــع النــاس .وفــي حــال االحتياجــات
العمليــة للنســاء ،فيتــم تحديدهــا مــن طرفهــن انطالقــا مــن األدوار التــي تم تحديدها لهــن على الصعيــد االجتماعي،
كــرد علــى الظــروف املاديــة الفوريــة .إن االحتياجــات العمليــة غالبــا مــا تكــون متصلــة بغيــاب متطلبــات الحيــاة مثــل
االســتفادة مــن املــاء وخدمــات الصحــة وفــرص العمــل .إن منظــورا يقتصــر علــى هــذا النــوع مــن االحتياجــات ال
يســائل التوزيــع الجنســي للعمــل وال الوضــع االجتماعــي لتبعيــة النســاء للرجــال.
املصالــح اإلســتراتيجية للجنســانية :تحددهــا النســاء انطالقــا مــن وضــع تبعيتهــن االجتماعيــة .إن هــذه املصالــح
تطــرح تحديــا علــى التوزيــع الجنســي للعمــل والســلطة والتحكــم فضــا عــن األدوار والقواعــد املحــددة حســب
معاييــر تقليديــة .وهــي تتغيــر وفــق الســياقات الخاصــة ويمكــن أن تتضمــن قضايــا مثــل الحقــوق القانونيــة
والعنــف املنزلــي واملســاواة فــي األجــور وتحكــم النســاء فــي أجســادهن.
منظــور قائــم علــى حقــوق اإلنســان( :انظــر  :)ACNUDH, 2006إطــار مفاهيمــي لعمليــة التنمية البشــرية الذي يســتند
قانونيــا إلــى القوانــن الدوليــة لحقــوق اإلنســان ويرمــي عملياتيــا إلــى تعزيــز وحمايــة تلــك الحقــوق .ويهــدف إلــى
تحليــل أوجــه الالمســاواة التــي توجــد فــي صلــب مشــاكل التنميــة وتصحيــح املمارســات التمييزيــة والتوزيــع
املجحــف للســلطة/النفوذ الــذي يعيــق التقــدم الفعلــي للتنميــة.

إطار املفهوم

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

إن املنظــور الــذي يســتتند إلــى حقــوق اإلنســان وإســتراتيجية تبنــي املنظــور الجنســاني ،يكمــان بعضهمــا
ويتعــززان بشــكل متبــادل .حيــث أن املقاربتــن ،فــي حــال تطبيقهمــا بشــكل فعلــي ،تســهمان فــي التغييــر
االجتماعــي واالقتصــادي ،الــذي يمثــل أمــرا حيويــا مــن أجــل تحديــد وتحليــل أوجــه الالمســاواة واملمارســات
التمييزيــة والعالقــات املختلــة للســلطة ،والتــي تمثــل جميعهــا صلــب املشــاكل التنمويــة .وبنفــس الطريقــة ،فــإن
املقاربتــن تســتندان إلــى أطــر تحليليــة وقانونيــة وتتطلبــان التركيــز علــى آثــار أعمــال التنميــة مــع مراعــاة تســاوي
كرامــة كل األشــخاص بغــض النظــر عــن وضعهــم الجنســي-الجيني أو أي ســمة أخــرى .وفــي نهايــة املطــاف
قــد نقــول أنــه فــي الحالتــن فــإن انخراطهمــا فــي الشــأن العــام يســتند إلــى املســؤوليات الدوليــة للبلــدان والتــزام
"الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة ."AECID
وللمزيــد مــن املعلومــات ،الرجــاء االطــاع علــى مســرد مصطلحــات "إســتراتيجية النــوع االجتماعــي للتعــاون اإلســباني"
( ،)MAEC, 2007 Aحيــث ســتجد مفاهيــم أساســية أخــرى متصلــة بمجــال الجنســانية والتنميــة.
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مالحظاتك
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توجيهات من أجل مسارات التخطيط

3

اإلطار التشريعي

3

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

 1.3األجندة الدولية الجنسانية أو النوع االجتماعي والتنمية
لقــد حظــت األجنــدة الدوليــة ،كمــا تــم تعريفهــا فــي "اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد املــرأة " (ســيداو) والتــي
تــم تعزيزهــا بمختلــف املؤتمــرات التابعــة لألمــم املتحــدة التــي تــم عقدهــا فــي فيينــا والقاهــرة وبيجــن ،بدعــم املنظمــات
النســوية واملدافعــة عــن حقــوق النســاء وخاصــة فــي مناطــق مثــل أمريــكا الالتينيــة ،فضــا عــن الجهــود املشــتركة التــي
بذلتهــا الحكومــات مــن أجــل وضــع مســاواة الجنســن فــي األجنــدات السياســية علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي.
إذ أن مؤتمــر النســاء املنعقــد فــي بيجــن فــي  1995عــزز وأعطــى دفعــة كبيــرة ملشــاركة النســاء وحضورهــن علــى املســتوى
العاملــي .حيــث أن إعــان بيجــن ،الــذي وقعــه  189بلــدا ،رفــع املســاواة واإلنصــاف الجنســانيني إلــى مســتوى األولويــة
السياســية العامليــة وجعــل تعميــم املنظــور الجنســاني بمثابــة إســتراتيجية .ويتعــن علــى هــذه اإلســتراتيجية أن تضمــن
كــون كافــة السياســات واإلجــراءات العامــة التــي يتــم اعتمادهــا فــي مختلــف مجــاالت التنميــة ،تســعى أيضــا إلــى تحقيــق
املســاواة بشــكل نشــيط مــع األخــذ بعــن االعتبــار منــذ مرحلــة التخطيــط ،اآلثــار املحتملــة علــى وضــع النســاء والرجــال.
وهــذا يعنــي الفحــص املنتظــم لإلجــراءات والسياســات ،ومراعــاة تلــك اآلثــار املحتملــة ،ضمــن تعريفهــا وتطبيقهــا.
وبهــذه الصــورة فــإن إســتراتيجية تعميــم املنظــور الجنســاني ،ال يتــم طرحهــا كبديــل لتطبيــق سياســة مســاواة الفــرص بــل
كتتمــة لهــا مــع التأكيــد علــى أهميتهــا علــى الصعيــد الدولــي.
وبعــد مــرور عشــرين ســنة علــى اعتمــاد "منهــاج عمــل بيجــن" وضمــن "أجنــدة مــا بعــد  "2015الجديــدة ،يتــم فــي الوقــت
الراهــن تعزيــز االلتــزام حيــال املســاواة الجنســانية ،حيــث تقــوم إســبانيا بدعــم موقــف مؤسســة "األمــم املتحــدة للنســاء"
بخصــوص تشــكيل هــدف خــاص باملســاواة الجنســانية وحقــوق النســاء فضــا عــن إدراج التعميــم الجنســاني فــي باقــي
أهــداف وغايــات األجنــدة.
وتكتســي معرفــة هــذا اإلطــار الدولــي أهميــة قصــوى لــدى دراســة االتســاق مــع سياســات املســاواة املتوافــق عليهــا فــي كل
البلــدان الشــريكة كل علــى حــدة والتزاماتهــا الدوليــة فضــا عــن عمليــات التدخــل التــي تــم إنجازهــا.
واآلن وكخالصــة ،ســنعرض التطــور الــذي شــهدته األطــر التشــريعية الرئيســية فــي مجــال األمــم املتحــدة واالتحــاد
األوروبــي والتــي شــكلت "األجنــدة الدوليــة للنــوع االجتماعــي والتنميــة" خــال الســنوات األخيــرة.
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.5عمليات تدخل عامة

AECID

 .6أدوات وإجراءات

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

 1962-1945استحضار أوجه عدم املساواة والتأكيد على املساواة القانونية والرسمية
األمم املتحدة

 ،1945ميثاق األمم املتحدة
إنها أول أداة قانونية تؤكد على املساواة بني جميع البشر وتحيل بشكل صريح على الجنس كسبب للتمييز

األمم املتحدة

 ،1946استحداث اللجنة القانونية واالجتماعية للمرأة
وتمثلت مهمتها في إعداد توصيات وتقارير حول املشاكل العاجلة وتشجيع حقوق النساء في املجاالت السياسية واالقتصادية
واملدنية واالجتماعية والتربوية مع توسيع نطاق عملها في  1987إلى األنشطة املتصلة باملساواة والتنمية والسالم فضال عن
متابعة تطبيق اإلجراءات املتفق عليها ومراجعة أوجه التقدم املحرزة.

االتحاد األوروبي

 ،1957معاهدة روما
تنص في مادتها  - 119التي أضحت اليوم  141في النسخة املدمجة ملعاهدة أمستردام ( - )1997على مبدأ مساواة األجور
بني العامالت والعاملني الذين يزاولون نفس العمل ،مع حظر التمييز في األجور بناء على الجنس.

 ،1975-1963بذرة املأسسة
األمم املتحدة

 ،1967إعالن حول إزالة التمييز ضد املرأة
إذ أنه يضع أسس مساواة الحقوق ويدرج ضمن األجندات قضايا مثل صياغة السياسات وتغيير املواقف وااللتزامات
السياسية واملأسسة.

األمم املتحدة

 ،1985-1975عشرية األمم املتحدة للمرأة

األمم املتحدة

 ،1975أول مؤتمر عاملي للسنة الدولية للمرأة (املكسيك)
تم اعتماد خطة عمل متعددة السنوات تشمل إستراتيجيات عابرة لألوطان في مجال املساواة الجنسانية وتضم املحاور الثالثة
التالية :املساواة والتنمية والسالم.

 ،1985-1976تغ ّير الوعي الدولي بشأن دور النساء
األمم املتحدة

 ،1979اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة
وهي بمثابة "ميثاق" لحقوق النساء يتمتع بطابع قانوني ُملزم ويعرض للمبادئ املتفق عليها دوليا حول حقوق النساء والتي
يتم تطبيقها على جميع النساء في كافة املجاالت ،وليس فقط في الحقل العام بل الخاص ايضا.

األمم املتحدة

 ،1980املؤتمر العاملي لعشرية األمم املتحدة للمرأة (كوبنهاغن)
تم تسليط الضوء على الفوارق املوجودة بني الحقوق املضمونة (املساواة الرسمية) وقدرة النساء على ممارسة تلك الحقوق
(املساواة الفعلية) مع التركيز بشكل خاص على فرص العمل وخدمات الصحة والتعليم .اعتماد "برنامج عمل كوبنهاغن".

 1995-1985مساندة هيئات دعم النساء وإدراج مفهومني جديدين :التمكني ومينستريمينغ (تعميم النوع االجتماعي)
األمم املتحدة

" ،1985املؤتمر العاملي لفحص وتقييم مكتسبات عشرية األمم املتحدة للمرأة" (نيروبي)
تمت اإلشارة إلى أن عددا محدودا من النساء كن يستفدن من أوجه التحسن ،وتمت مطالبة الحكومات بإيجاد مجاالت
عمل جديدة لتأمني السالم والتنمية واملساواة .وتم تحديد ثالث قطاعات في نيروبي تشمل املساواة في املشاركة االجتماعية
واملساواة في املشاركة السياسية وفي اتخاذ القرارات.

األمم املتحدة

" ،1993املؤتمر العاملي لحقوق اإلنسان" (فيينا)
تعتبر حقوق النساء كعنصر رئيسي في أجندة حقوق اإلنسان ،مع إبراز أهمية معالجة مشكل العنف ضد النساء.

األمم املتحدة

" ،1994املؤتمر الدولي حول السكان والتنمية" (القاهرة)
وقدم إدراكا جديدا للتنمية املرتكزة إلى األشخاص مع معالجة مشاكل مثل تقليص حدة الفقر وعدم املساواة بني الجنسني
واألجيال واألعراق وتحفيز الصحة وحقوق اإلنجاب واملساواة بني الجنسني وتمكني النساء.
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اإلطار التشريعي

 .1وصايا

األمم املتحدة

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

" ،1995القمة العاملية حول التنمية االجتماعي ّة"
وقد اعترفت بالنساء كركيزة أساسية للقضاء على الفقر

األمم املتحدة

" ،1995املؤتمر العاملي الرابع حول املرأة في بينجيغ"
وكان بمثابة أكبر مؤتمر تنظمه األمم املتحدة ومحطة رئيسية في أجندة النوع االجتماعي أو الجنسانية .وقد تم تبني "منهاج
عمل بيجني" ( )PAdBبإجماع ،من أجل ضمان تحسني أوضاع كافة النساء بدون استثناء .وقد حدد "منهاج عمل بيجني"
( )PAdBإثنى عشر مجاال حرجا تمثل كافتها عوائق تحول دون تقدم النساء وع ّرفت مدى تأثير اإلجراءات التي يتع ّين عن
الحكومات واألمم املتحدة ومنظمات املجتمع املدني ،أن تتخذها من أجل جعل حقوق اإلنسان للمرأة ،واقعا ملموسا .وقد تم اعتبار

تعميم النوع االجتماعي وتمكني النساء ،للمرة األولى كإستراتيجيات.

أجندة األهداف اإلنمائية لأللفية وفعالية املساعدات
االتحاد األوروبي

 ،1997معاهدة أمستردام
إشارة إلى املساواة بني الجنسني في العمل.

األمم املتحدة

 ،2000إعالن أهداف األلفية
تتمثل أهداف األلفية في تحفيز املساواة بني الجنسني وتمكني النساء .في عام  ،2005تم إدراج الغاية الفرعية  5 ODMالتالية:
"تحقيق االستفادة الشاملة من الصحة اإلنجابية لعام  ."2015وقد تم إبراز بعض عيوب "أهداف األلفية" من منطلق النوع
االجتماعي ،التالية :عدم تسليط الضوء على تأنيث الفقر وعدم إدراج مكافحة العنف ضد املرأة ومعالجة صحة األمهات دون
الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء من منطلق الحقوق فضال عن الرؤية الشاملة واملح ّولة الضعيفة على صعيد املساواة بني
الجنسني في كافة مجاالت نشاط "أهداف األلفية" ودون تناول األسباب البنيوية لعدم املساواة.

األمم املتحدة

 ،2000القرار  1325ملجلس األمن
وقد قام بحض الحكومات على تبني املنظور الجنساني في عمليات حفظ السالم.

االتحاد األوروبي

اتفاقية  CE-ACPعام

2000

تحفيز "البلدان النامية" لكي تتبنى منظور النوع االجتماعي/الجنسانية في سياساتها الوطنية.
االتحاد األوروبي

 ،2000إعالن الحقوق األساسية في االتحاد األوروبي
حيث يعتبر أن املساواة بني الرجال والنساء مبدأ أساسيا.

االتحاد األوروبي

 ،2004الالئحة املتصلة بتحفيز املساواة بني الرجال والنساء في التعاون من أجل التنمية
وتسعى إلى تحقيق هدف تقديم الدعم لإلدماج األفقي لدراسة القضايا الجنسانية في كافة أوجه التعاون من أجل التنمية.

االتحاد األوروبي

 ،2006التوافق األوروبي حول التنمية
حيث يعلن أن تشجيع املساواة بني الجنسني وحقوق املرأة ،ليس ضروريا فقط لذاته بل كحق أساسي وقضية عدالة اجتماعية.

األمم املتحدة

اجتماعات تتبع ملؤتمرات فيينا والقاهرة وبيجني ،على مدى خمس وعشر وعشرين سنة .وقد أسفر كل منها
عن عدد من الوثائق املتوافق عليها من طرف الحكومات والتي تؤكد وتك ّرس االلتزامات .وبخصوص مسار بيجني ،فقد تم إبراز
العقبات العالقة والتحديات الجديدة ،بما فيها ما يتصل باملساواة بني الجنسني كأولوية أفقية ضمن تنفيذ األهداف اإلنمائية
لأللفية و"األجندة الجديدة ما بعد ."2015

االتحاد األوروبي

 ،2004دليل إلدماج املساواة الجنسانية في التعاون من أجل التنمية للمفوضية األوروبية
يجسد الخطوات الضرورية من أجل إدماج املساواة الجنسانية في منظور املشروع وما هو قطاعي ،مع االلتفات إلى
حيث
ّ
تعليمات عن كيفية تطبيق ذلك التعميم الجنساني في برامج البلدان ومختلف كيفيات تطبيق املساعدة.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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AECID

االتحاد األوروبي
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علبة األدوات

" ،2010-2006خطة عمل املساواة بني النساء والرجال"
وتبرز خطة العمل هذه ضرورة تحسني الحوكمة وتؤكد على املقاربة املزدوجة للمساواة الجنسانية التي تستند إلى املنظور
الجنساني (تحفيز املساواة الجنسانية في كل املجاالت السياسية وكافة األنشطة) واإلجراءات الخاصة" .امليثاق األوروبي
من أجل املساواة الجنسانية" الذي تبناه "املجلس األوروبي" في ربيع  2006والذي يحض أيضا الدول األعضاء على تنفيذ
املنظور الجنساني.

االتحاد األوروبي

 ،2007معاهدة لشبونة
تأكيد مبدأ املساواة الجنسانية وإدماجها في سياسات االتحاد األوروبي.

االتحاد األوروبي

 ،2007رسالة للمساواة الجنسانية وتمكني النساء ضمن سياسات التنمية ،والتي انبثقت عنها "خطط عمل
االتحاد األوروبي للمساواة الجنسانية وتمكني النساء".

منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية
 /OECDنظام CAD

"أجندة فعالية املساعدات ،باريس ( ،)2005وأكرا ( )2008وبوسان (.)2011

االتحاد األوروبي

على الرغم من اعترافها بأن املساواة الجنسانية واحترام حقوق اإلنسان واستدامة البيئة كأمور ضرورية لتحقيق آثار دائمة
على معيش الناس وإمكانيات النساء والرجال واألطفال الفقراء ،إال أنها منقوصة بخصوص تعميم النوع االجتماعي ،على
مستوى محتوى "إعالن باريس" .وخالل التحضير الجتماع أكرا ،قام ما يزيد عن  200منظمة للدفاع عن حقوق النساء
بتبني "إعالن منتدى النساء"  ،الذي شمل توصيات محددة تسعى إلى تأمني اعتماد املنظور الجنساني في إعالن باريس
فضال عن مقترح واضح بخصوص مؤشرات للتتبع ،تسمح بتعزيز تطبيق التعميم الجنساني .وخالل "املنتدى رفيع املستوى
الثالث حول فعالية املساعدات" الذي انعقد في أكرا خالل  ،2008اعتبرت "خطة العمل" أن "املساواة الجنسانية واحترام
حقوق اإلنسان واالستدامة البيئية ،كافتها ضرورية من أجل تحقيق األثر الدائم على معيش الناس وإمكانيات النساء والرجال
واألطفال الفقراء" .وعقب ثالث سنوات ،خالل "املنتدى الرابع" املنعقد في بوسان ،تم إبراز كون املساواة الجنسانية وتمكني
النساء ،كأدوات أساسية من أجل تحقيق نتائج على صعيد التنمية.

" ،2015-2010خطة العمل من أجل املساواة الجنسانية وتمكني النساء في التنمية"
تم إيالء أهمية خاصة لعملية تعميم النوع االجتماعي في كافة السياسات الحكومية.

االتحاد األوروبي

 ،2011-2010امليثاق األوروبي للمساواة الجنسانية
حيث يم تعزيز الحوكمة من خالل إدماج املنظور الجنساني في كافحة مجاالت التطبيق بما فيها العمل الخارجي لالتحاد
األوروبي.

االتحاد األوروبي

" ،2011زيادة أثر سياسة التنمية في االتحاد األوروبي"" :برنامج من أجل التغيير"
ينص بشكل صريح على أن مساعدة االتحاد األوروبي ينبغي أن تتجه بشكل أولوي إلى القطاعات التي تمثل قواعد للتنمية
الدامجة واملستدامة ومن بينها الحوكمة الجيدة وهو املفهوم الذي يشمل احترام حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني
واملشاركة في املجتمع املدني.

األمم املتحدة

 ،2015اإلعالن السياسي بمناسبة الذكرى العشرين للمؤتمر العاملي الرابع حول املرأة

()CSW 59ª

اعتراف كامل وفعال بإعالن ومنهاج عمل بيجني ،أي األداة الرئيسية إلكمال العمل غير املكتمل من أجل تحقيق أهداف التنمية
لأللفية ومن أجل مواجهة املشاكل الرئيسية العالقة من خالل منظور واسع النطاق قادر على إحداث تغيير ضمن أجندة التنمية
ملا بعد  2015وبشكل خاص بواسطة هدف التنمية املستدامة بخصوص تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني جميع النساء
والفتيات.

أجندة ما بعد

2015

األمم املتحدة

أجندة التنمية ملا بعد  2015وأهداف التنمية املستدامة
تجسد املساواة بني الجنسني هدفا خاصا وشامال ضمن باقي أهداف األجندة.
ّ

االتحاد األوروبي

خطة العمل الثانية لالتحاد األوروبي بخصوص املساواة بني الجنسني وتمكني النساء ضمن
التنمية 2020-2015
وتبرز هنا املحاور املواضيعية الثالثة التالية :السالمة الجسدية والنفسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية  /التمكني
والصوت واملشاركة عالوة على محور رابع يتصل بتغيير العقلية املؤسساتية.
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 2.3التعاون اإلنمائي اإلسباني
إن األعمــال التــي تــم إنجازهــا ومــا تــم تحقيقــه علــى صعيــد مأسســة منظــور النــوع االجتماعــي ،كل ذلــك يجعــل مــن
املســاواة الجنســانية إحــدى مالمــح هويــة التعــاون اإلنمائــي اإلســباني ،كمــا هــو معــروف علــى الصعيــد الدولــي ضمــن
فحــص الثنائــي لجنــة املســاعدة اإلنمائيــة /CADمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة  OECDلعــام ( 2011منظمــة التعــاون
والتنميــة االقتصاديــة .)OECD, 2012
وتعتبــر إســبانيا ،بفضــل مســيرتها ،فاعــا مرجعيــا بــن املانحــن فــي حقــل النــوع االجتماعــي ويعــود ذلــك بنســبة كبيــرة
إلــى التقــدم التشــريعي الــذي تــم إحــرازه علــى الصعيــد الوطنــي وضمــن سياســة التنميــة إلــى جانــب أنهــا مــن بــن
املانحــن الرئيســيني فــي مجــال املســاواة الجنســانية وحقــوق النســاء وبشــكل خــاص فــي أمريــكا الالتينيــة.
وقــد راهــن التعــاون اإلنمائــي اإلســباني ،منــذ عــام  2005بشــكل حــازم علــى املســاواة الجنســانية مــن خــال إدمــاج منظــور
النــوع االجتماعــي فــي التنميــة وكأولويــة أفقيــة وقطاعيــة ،ســواء علــى صعيــد املخطــط العــام الثانــي وإســتراتيجية النــوع
االجتماعــي فــي التنميــة للتعــاون اإلســباني  ،أو املخططــن الثالــث والرابــع ،عــاوة علــى تنفيــذ "خطــة عمــل النســاء وبنــاء
الســام" واملوافقــة علــى خطــة العمــل القطاعــي للنــوع االجتماعــي فــي التنميــة التــي تبنتهــا "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون
الدولــي مــن أجــل التنميــة ."AECID
وقــد مثــل املخطــط العــام الرابــع خطــوة إلــى األمــام عندمــا أدرج تحفيــز حقــوق النســاء واملســاواة الجنســانية كإحــدى
الخطــوط العريضــة للتعــاون اإلســباني خــال الفتــرة  .2016-2013ويتــم الرهــان تحديــدا علــى املضــي قدمــا نحــو مزيــد مــن
الفعاليــة علــى صعيــد تطـ ّور وتنفيــذ الحقــوق االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة للنســاء ومــا يتصــل بالعمــل،
حيــث مــن الضــروري املواءمــة بــن اعتمــاد التعميــم الجنســانية الحقيقيــة مــع السياســات الخاصــة التــي يتــم تحديدهــا
فــي ثــاث مســتويات عملياتيــة ،كمــا يلــي:
 .1خطوط من أجل املساواة الرسمية
– مواءمــة األطــر التشــريعية للبلــدان مــع القوانــن الدوليــة حــول النــوع االجتماعــي وخاصــة مــا يتصــل بالحقــوق
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة و الحقــوق الجنســية واإلنجابيــة مــع اعتبــار ظرفيــة كل بلــد.
 .2خطوط من أجل املساواة الواقعية
– تشــجيع السياســات العامــة للنــوع االجتماعــي وللتالحــم االجتماعــي مــن أجــل تعزيــز الحوكمــة ســواء علــى
صعيــد املســارات الوطنيــة أو املحليــة وبالنســبة للمبــادرات الراميــة إلــى إدمــاج املســارات اإلقليميــة.
 .3أعمال خاصة من أجل تمكني النساء
– تعزيــز املنظمــات النســوية واملدافعــة عــن حقــوق النســاء ،ضمــن املجتمــع املدنــي والتــي تســتطيع أن تتيــح عامــا
ُمضاعفــا بشــأن االســتفادة مــن مواطنــة كاملــة وتحســن جــودة وفعاليــة املســاعدات.
– تبنــى خطــوط خاصــة تســعى إلــى تخفيــف كافــة أشــكال العنــف والتمييــز الــذي يطــال النســاء والفتيــات مــع
االلتفــات بشــكل خــاص إلــى الحــاالت شــديدة الصعوبــة مــن قبيــل املتاجــرة بالبشــر واالســتغالل الجنســي
وتشــويه األعضــاء التناســلية األنثويــة وتداعياتهــا ،عــاوة علــى التمييــز والضعــف اللذيــن تعانــي منــه النســاء فــي
االقتصــاد والعمــل وبشــكل خــاص مــع يتعلــق باقتصــاد الرعايــة ووضــع عامــات املنــازل واالقتصــاد غيــر املنظــم
والنســاء فــي املجــاالت الريفيــة.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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.5عمليات تدخل عامة

AECID

 .6أدوات وإجراءات

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

كمــا أن "إســتراتيجية النــوع االجتماعــي فــي التنميــة للتعــاون اإلســباني ( ،)MAEC, 2007تنــص علــى مراحــل محــددة
مــن أجــل تعميــم النــوع االجتماعــي .وذلــك إلــى جانــب مختلــف اإلســتراتيجيات القطاعيــة للتعــاون اإلســباني التــي
تنــص علــى توجيهــات مــن أجــل التعميــم مــع كل قطــاع علــى حــدة.
وفــي مجــال "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  ،"AECIDفــإن "خطــة التطبيــق القطاعــي للنــوع
االجتماعــي والتنميــة  ،AECID, 2010تشــير إلــى خمســة خطــوط إســتراتيجية للعمــل:
n

املشاركة االجتماعية والسياسية.

n

مناهضة العنف ضد املرأة.

n

الحقوق الجنسية واإلنجابية.

n

املرأة وبناء السالم.

n

الحقوق االقتصادية وحقوق العمل.

كما أنها تراعي اتجاهني للتعزيز

املؤسساتي:

n

التعميم.

n

مأسسة منظور النوع االجتماعي

األعمــال الــواردة فــي خطــة تطبيــق النــوع االجتماعــي مــن أجــل اعتمــاد فعلــي لتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي
"الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  ،"AECIDوالتــي تنتظــم ضمــن مك ّونــن رئيســيني ،كمــا يلــي:
n

التخطيط والبرمجة بناء على منظور النوع االجتماعي.

n

إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي مختلــف وحــدات "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
."AECID
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 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

وكمــا يــرد فــي "دليــل التخطيــط وتتبــع اإلدارة بشــأن نتائــج التنميــة فــي "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل
التنميــة  AECID", 2015علــى املســتوى العــام وكافــة اإلســتراتيجيات والبرامــج وعمليــات التدخــل ،لهــذه املنظمــة ،فإنهــا
تخضــع لــدورة إدارة رئيســية مــن أجــل تحقيــق النتائــج املنشــودة والتحقــق منهــا:

التخطيط
والصياغة

التنفيذ
والتتبع

التقييم
واملساءلة

بالنســبة للتعــاون اإلســباني فــإن أداة التخطيــط اإلســتراتيجي الجغرافــي ،هــي "إطــار شــراكة البلــد" ( ،)MAPالتــي ترشــد
جهــود كافــة القطاعــات املنخرطــة بخصــوص نتائــج محــددة لإلنجــاز ،تــم تعريفهــا مــن طــرف البلــد نفســه بواســطة الحــوار.
وبالنســبة ملنظمــة "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  ،"AECIDفــإن األداة الرئيســية هــي "البرنامــج
البلــد" ،القابــل للتطبيــق املباشــر ضمــن عملهــا مــع البلــدان الشــريكة .وفيــه يتحــدد عمــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون
الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDبخصــوص كل مــن النتائــج املحــددة فــي "إطــار شــراكة البلــد"  ،MAPحيــث يتــم تجســيد
الخطــوط العريضــة واألهــداف واالســتراتيجات ذات الطابــع العــام التــي يزمــع تنفيذهــا علــى مــدى فتــرة تمتــد مــن ثــاث
إلــى ســت ســنوات .وطاملــا أنــه ينبثــق عــن "إطــار شــراكة البلــد"  ،فــإن "البرنامــج البلــد" لــه مــدة صالحيــة تتزامــن معــه.
وبهــذه الصــورة ،ســنضع رهــن إشــارتك فــي هــذا الفصــل ،الخطــوط العريضــة لتعميــم املنظــور الجنســاني فــي التخطيــط
اإلســتراتيجي ،3والــذي ينــدرج ضمــن نمــوذج مفاهيمــي مشــترك يســمى "السلســلة املنطقيــة للنتائــج" .ويتــم بواســطة تلــك
السلســلة تحديــد العالقــات القائمــة بــن النتائــج املطلــوب تحقيقهــا واألعمــال واملــوارد املتاحــة مــن أجــل ذلــك.
وفــي هــذا الصــدد فــإن اعتمــاد تعميــم املنظــور الجنســاني ،ال يمكــن فهمــه كمســألة تقنيــة صرفــة يمكــن معالجتهــا بواســطة
إدخــال بعــض التغييــرات فــي املؤشــرات واألصــول والنتائــج بــل أنــه ينبغــي اســتحضارها فــي كافــة املســتويات:

المستوى  :1نتائج اإلنجاز

"إطار شراكة البلد"

تغييرات في ظروف عيش النساء والرجال.
اإلسهام في تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء

المستوى  :2النتائج المتوسطة

"إطار شراكة البلد"

مكتسبات نحو المساواة بين الجنسين.

المستوى  :3النتائج المباشرة أو المنتجات

البرنامج البلد

ممتلكات وخدمات أو تعزيز قدرات مطلوبة من أجل تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين.

المستوى  :4أنشطة

عمليات تدخل

أعمال محددة موجهة إلى تمكين النساء والدفاع عن حقوقهن.

المستوى  :5موارد

عمليات تدخل

رصد موارد بشرية متخصصة وموارد مالية من أجل أعمال محددة وتعميم المنظور الجنساني.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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وحتــى يتســنى قيــاس جهــود "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة ( "AECIDفــي املقــر وفــي امليــدان)،
علــى صعيــد كل مســتوى ،مــن األهميــة بمــكان تحليــل مــا هــي ظرفيــة االنطالقــة ومعرفــة القــدرات الحقيقيــة لــدى معالجــة
تعميــم املنظــور الجنســاني خــال اللحظــات الحاســمة مــن دورة التخطيــط .إن التفكيــر الجماعــي لكافــة الفــرق ،قــد يســاعد
"وحــدة النــوع االجتماعــي" فــي املقــر والخبيــرات والخبــراء ونقــاط االتصــال الخاصــة بالنــوع االجتماعــي فــي امليــدان،
علــى تحديــد وضــع القــدرات الكفيلــة بمعالجــة تعميــم املنظــور الجنســاني والتحالفــات واملقاومــات ونقــاط الدخــول وظرفيــة
الجــدوى وجوانــب القــوة التــي يمكــن تعزيزهــا وغيــر ذلــك.
وبالتالي ،لدى اعتماد املنظور الجنساني في عمليات التخطيط البد أن ال ننسى ما يلي:
7

7

7

7

7

7
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عندمــا يكــون النــوع االجتماعــي قطاعــا أولويــا ،فذلــك ال يعنــي مباشــرة وجــود اعتمــاد ملنظــور جنســاني
بشــكل منســجم ،ضمــن التخطيــط اإلســتراتيجي ،بــل أنــه مــا زالــت هنــاك حاجــة إلــى اعتمــاد التعميــم.
إن األســئلة التــي ســتجدها فــي هــذا الفصــل ،تســتند باألســاس إلــى "دليــل تبنــي وتتبــع وتقييــم أطــر
الشــراكة البلــد (  ،)MAEC, 2013ولهــا طابــع توجيهــي وبالتالــي ليــس مــن اإللزامــي اإلجابــة عنهــا جميعــا.
إن القضايــا املطروحــة فــي هــذا الفصــل ال تزعــم إعطــاءك أجوبــة وحيــدة وال تلقائيــة علــى كافة اإلشــكاالت
التــي يطرحهــا تعميــم املنظــور الجنســاني .وإنمــا هــي باألحــرى ،دعــوة للتأمــل بشــأن مــا إذا كان تعميــم
املنظــور الجنســاني ،تــم بشــكل ســليم فــي كل واحــدة مــن مراحــل صياغــة وثائــق التخطيــط وتعزيــز
الجوانــب األكثــر ضعفــا التــي تــم تحديدهــا وتبنــي "ثقافــة تعميــم املنظــور الجنســاني" فــي عملنــا
اليومــي.
وفــي حــال كــون جوابــك علــى إحــدى املســائل ،ســلبيا ( ) ،فذلــك يعنــي أنــك إذا كنــت فــي عمليــة
اإلعــداد ( مثــا ملذكــرة مفهــوم فــي عمليــة "إطــار شــراكة البلــد"  ،)MAPفإنــه ينبغــي تعزيــز ذلــك الجانــب،
وأمــا فــي حــال تقييــم املســتندات املحالــة ،فعليــك القيــام بتوصيــة مــن أجــل التحســن.
وال يمكننــا أن نغفــل أن محــور النــوع االجتماعــي ،يتغيــر وفــق كل ســياق جغرافــي ،وبالتالــي البــد مــن
بــذل جهــود مــن أجــل تأويــل وتكييــف املســائل املقترحــة لــكل عمليــة تدخــل أو واقــع مختلــف لــكل بلــد.
ومــن األهميــة بمــكان تأمــن مشــاركة الشــخص الــذي يمثــل نقطــة االتصــال للنــوع االجتماعــي (فــي مقــر
وحــدة النــوع االجتماعــي فــي قســم التعــاون القطاعــي وفــي امليــدان ،أي مســؤول النــوع االجتماعــي فــي
املكتــب التقنــي للتعــاون) الــذي يتحمــل مســؤولية مراجعــة مــدى تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي كل
واحــدة مــن مراحــل مســارات التخطيــط.

مسارات التخطيط

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

 1.4أطر شراكة البلد
وكمــا ســبقت اإلشــارة ،فــإن "إطــار شــراكة البلــد" يمثــل إســتراتيجية متقاســمة للشــراكة علــى مســتوى كل بلــد ،حيــث
تحــدد األهــداف والــرؤى املشــتركة للتنميــة البشــرية والقضــاء علــى الفقــر ،والــذي يجــب أن يأخــذ بعــن االعتبــار املقاربــات
التعميميــة التــي تحددهــا أجنــدة الفعاليــة.

أدوات التعاون اإلنمائي اإلسباني املتاحة
دليــل تبنــي وتتبــع وتقييــم أطــر شــراكة البلــد ( ،)MAEC, 2013بمــا فيــه امللحــق  2بخصــوص "توجيهــات مــن أجــل إدمــاج
األولويــات الشــاملة :أي حقــوق اإلنســان والنــوع االجتماعــي فــي التنميــة والتنــوع واالســتدامة البيئيــة".

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
قائمة التحقق
بعــد أخــذ هــذه التوصيــات بعــن االعتبــار ،فــإن "الدليــل" ســيضحى بمثابــة األداة الرئيســية التــي نســتعني بهــا فــي عملنــا.
وستســاعدك قائمــة التحقــق التــي نضعهــا بــن يديــك اآلن ،علــى التحقــق فــي كل مرحلــة ممــا إذا كانــت تشــمل بشــكل
ســليم تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي مــع التوجيهــات الــواردة فــي "الدليــل" وامللحــق  .2وننصحــك بــأن تســتخدم هــذه
القائمــة فــي االتجاهــن التاليــن:
– املســائل التــي ينبغــي عليــك طرحهــا ،ذات الطابــع التوجيهــي وليــس التدقيقــي ،فــي بدايــة كل مرحلــة علــى حــدة
مــن أجــل تأمــن أننــا نأخــذ بعــن االعتبــار "رؤيــة النــوع االجتماعــي".
– وبعــد إكمــال مســودة كل واحــدة مــن املراحــل ،البــد مــن التأكــد ممــا إذا كنــا فعــا اعتبرنــا تلــك املســائل وإذا مــا
كان ينبغــي تعزيــز الجوانــب التــي نراهــا قابلــة للتقويــم.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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قائمة التحقق
املرحلة  .1االنطالق املحطة  :0مذكرة املفهوم
تشكيل املجموعة املستقرة

للتنسيق ()GEC

هل يوجد الشخص خبير النوع االحتماعي ضمن املكتب التقني للتعاون OTC؟
هل تم تحديد فاعلي التعاون اإلنمائي اإلسباني الذين بإمكانهم اإلسهام بقيمة إضافية للنوع االجتماعي؟
هل تشمل مراجع  TdRالتابعة للمجموعة املستقرة للتنسيق  GECتعميم النوع االجتماعي؟
تحليل السياق

هل تم تسليط الضوء على واقع النساء والفتيات في البالد؟
هل يتم تقديم بيانات منفصلة بناء على الجنس وتحليل النوع االجتماعي في مختلف املجاالت التي تمت دراستها (االقتصاد والتعليم
والسياسة والصحة وغيرها )....؟
خطط وطنية للتنمية وخطط قطاعية

هل تمت دراسة اإلطار التشريعي الوطني املوجود في مجال املساواة بني الجنسني؟
هل توجد موارد كافية (مالية وبشرية وغيرها) في البلد لتطبيق تلك القوانني وخطط املساواة؟
هل أخذت سائر السياسات القطاعية بالحسبان األثر املميز على النساء والرجال ويم اتخاذ إجراءات محددة؟
هل تستجيب لاللتزامات الدولية التي وقعها البلد في مجال املساواة بني الجنسني؟
ماذا؟ التعاون اإلنمائي اإلسباني أنجز في البلد

هل تم تحديد كافة عمليات التدخل املتصلة بالنوع االجتماعي املدعومة من طرف التعاون اإلنمائي اإلسباني؟
أين؟ املناطق الجغرافية للعمل وخطوط التدخل في كل منها على حدة
هل يعمل التعاون اإلنمائي اإلسباني في مناطق البلد التي تعاني من

قدر أكبر من الهشاشة على صعيد حقوق النساء؟

تنسيق الفاعلني في التعاون اإلنمائي اإلسباني

هل تم تحديد كافة الفاعلني الذين يعملون في النوع االجتماعي؟
هل توجد في البلد مجاالت للتنسيق من قبيل "لجان" أو "مجموعات" للمانحني في مجال املساواة بني الجنسني؟
عمليات تقييم متاحة

هل تشتمل التقييمات املتاحة على دراسة ألثر النوع االجتماعي؟
هل تم إنجاز تقييم خاص بالنوع االجتماعي؟
دراسة "دافو" DAFO

هل تم إدراج دراسة النوع االجتماعي؟
الحوار مع البلد الشريك

هل تم تحديد املؤسسة الحكومية املسؤولة عن املساواة بني الجنسني؟
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ومنظمات املجتمع املدني امللتزمة باملساواة بني الجنسني؟
هل توجد مجاالت مشتركة للحوار؟ (مثال لجان قطاعية وغيرها)

رؤية مستقبلية ،ما هي وجهتنا؟

هل تم تحديد التحديات التي تواجه البلد من أجل تحقيق املساواة بني الرجال والنساء في كافة قطاعات التنمية؟
هل تم تحديد أوجه التقدم واملعيقات التي تواجه "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDومانحني آخرين للنوع االجتماعي في مجال
تعميم منظور النوع االجتماعي؟

خطة عمل.

هل تم التخطيط لعقد اجتماعات مع منظمات ومؤسسات متخصصة في النوع االجتماعي؟

قائمة التحقق

املرحلة  ،1املحطة  .1الدراسة
االستتباب الديمقراطي
بنــاء علــى املعلومــات الــواردة فــي "مالحظــة املفهــوم" ،هــل تمــت دراســة درجــة مشــاركة املؤسســات الحكوميــة فــي البلــد الشــريك ،املعنيــة
باملســاواة بــن الجنســن ،فــي رســم سياســات وبرامــج التنميــة ومكافحــة الفقــر أو سياســات أخــرى؟

وماذا عن منظمات املجتمع املدني وبشكل خاص النسوية منها واملدافعة عن حقوق النساء وهل هي منخرطة بشكل نشيط؟
االتساق .نوعية حوار السياسات مع البلد الشريك

هل سلطات البالد مستعدة إلدماج مساواة الجنسني في أجندتها؟
هل تشارك بنشاط ،املؤسسة الحكومية املسؤولة عن املساواة بني الجنسني؟
هل يتم تعزيز قدرات منظمات املجتمع املدني وبشكل خاص النسوية منها واملدافعة عن حقوق النساء؟
وفي حال سلبية املسألتني السابقتني ،هل تم تحديد العوائق التي تحول دون تلك املشاركة؟
وهل تم اتخاذ إجراءات بخصوص تحسني تلك املشاركة؟
استخدام األنظمة الوطنية

هل توجد بيانات مفصلة وفق الجنسني (تحديدا ،إحصاءات رسمية)؟
هل توجد معلومات ملتغيرات أخرى تعكس تمييزات مزدوجة أو ثالثية (السن أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو العرق أو غيرها)...؟
هــل تــم اللجــوء إلــى مصــادر أخــرى مــن قبيــل تقاريــر حقــوق اإلنســان وأهــداف التنميــة لأللفيــة وتقاريــر اتفاقيــة "ســيداو" إلزالــة كل
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؟

التناسق بني املانحني

هل تمت دراسة العمل الذي يقوم به مانحون دوليون آخرون في مجال املساواة بني الجنسني؟
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ومــاذا عــن الهيئــات متعــددة األطــراف مثــل «األمــم املتحــدة للمــرأة» وبرنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة و صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان،
وغيرهــا

هل يؤخذ بالحسبان مساهمات مجموعات املانحني الناشطة بني الوكاالت بالنسبة للنوع االجتماعي؟
منتديات التناسق املوجودة على املستويات الوطنية واإلقليمية

هل يشارك التعاون اإلنمائي اإلسباني في املائدة القطاعية للنوع االجتماعي؟
هل يقود أو قاد هذه املوائد؟
وما هي العيوب الرئيسية التي تم الوقوف عليها؟ في حال وجودها.

برامج إقليمية

هل تمت دراسة كيف تم إدراج قضية املساواة بني الجنسني في البرامج اإلقليمية املوجودة؟
امليزة النسبية
هــل تمــت دراســة مــا هــي القيمــة املضافــة التــي يمثلهــا التعــاون اإلنمائــي اإلســباني فــي عملــه فــي حقــل النــوع االجتماعــي كأولويــة
تعميميــة؟

قائمة التحقق
املرحلة  .1املحطة  :2القرارات االستراتيجية
توجهات استراتيجية للتركيز والخروج

هل يتم اعتبار تعميم مقاربة النوع االجتماعي كإحدى التوجهات االستراتيجية؟
املفوض واملساعدة البرمجية متعددة األطراف
البرمجة املشتركة والتعاون
ّ

هل تستند أعمال املانحني على تشخيصات مشتركة للنوع االجتماعي؟

هل تم اعتبار املعايير الدولية في العمل من أجل مساواة الجنسني في البلد؟
هل من املتوقع التعاون مع الهيئات متعددة األطراف املتخصصة في النوع االجتماعي (مثال األمم املتحدة للمرأة)؟
هل عمليات التدخل املدعومة املوجهة إلى هيئات أخرى تأخذ بعني االعتبار تعميم مقاربة النوع االجتماعي؟
إطار نتائج اإلنجاز

هل تسمح صياغة النتائج بإبراز اآلثار اإليجابية لجهة التقدم نحو املساواة بني الجنسني؟
هل تم إدراج تعميم مقاربة النوع االجتماعي في تعريف املؤشرات و الخطوط األساسية؟
هل يتم إدراج عمليات تدخل التعاون اإلنمائي اإلسباني ،الرامية إلى تشجيع املساواة بني الجنسني؟
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قائمة التحقق
املرحلة  ،1املحطة  .3إستراتيجيات الشراكة
موارد

هل تم رصد حد أدنى من امليزانية لتأمني تعميم منظور النوع االجتماعي؟
تماسك السياسات

هل يوجد في البلد بعض الفاعلني اإلسبان الذين ينتهك نشاطهم حقوق النساء والفتيات؟
نظام التتبع والتقييم
هــل توجــد بيانــات مفصلــة وفــق الجنــس ودراســة للنــوع االجتماعــي مناســبة تعكــس إلــى أي حــد يســهم التعــاون اإلنمائــي اإلســباني فــي املســاواة بــن
الجنســن والدفــاع عــن حقــوق النســاء؟

هل يتم التعاون مع املنظمات املتخصصة في النوع االجتماعي سواء حكومية أو من املجتمع املدني ،كانت انخرطت في املحطات السابقة؟
املساءلة املتبادلة

هل تشمل املعلومات التي تم تقديمها التقدم املحرز على صعيد املساواة بني الجنسني وحقوق النساء؟
هل تشارك املنظمات األبرز في البلد الشريك ،املتخصصة في النوع االجتماعي سواء الحكومية أو التابعة للمجتمع املدني؟
املرحلة  .2تنفيذ التتبع والتقييم
حتــى يتســنى دراســة هــذا الفصــل عليــك أن تراجــع التوجيهــات الــواردة فــي الفصــل " 5التوجيهــات العامــة لعمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون
الدولــي مــن أجــل التنميــة ""AECID

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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علبة األدوات

 2.4برنامــج البلــد للوكالــة االســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل
التنميــة
وكمــا ســبقت اإلشــارة ،بالنســبة لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDوانطالقــا مــن "إطــار
شــراكة البلــد" ،فــإن األداة الرئيســية للبرمجــة اإلســتراتيجية هــي "البرنامــج البلــد" مــع التطبيــق املباشــر لعملــك مــع
البلــدان الشــريكة.
إنهــا األداة املرجعيــة مــن أجــل تحديــد عمليــات التدخــل فــي البلــد ،حيــث أنــه بعــد املصادقــة عليــه ،ينبغــي للمــوارد التــي
ترصدهــا "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDأن تركــز بشــكل رئيســي علــى تحقيــق النتائــج
الــواردة فيــه.
ويعتبر"البرنامــج البلــد" وثيــق الصلــة بإطــار شــراكة البلــد  MAPبخصــوص مضمونــه وصالحيتــه الزمنيــة .ويشــمل كالهمــا
نفــس الفتــرة الزمنيــة التــي يحددهــا "إطــار شــراكة البلــد"  .MAPويشــار إلــى أن مضمــون "برنامــج البلــد" ينبثــق عــن
يجســد نشــاط "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDبشــأن كل
"إطــار شــراكة البلــد"  MAPحيــث ّ
نتيجــة محــددة فيــه.
كمــا يعتبــر هــدف اعتمــاد التعميــم أمــرا رئيســيا فــي مرحلــة التخطيــط مــن أجــل تأمــن اســتدامة إســتراتيجية العمــل،
كمــا يلــي:
– من خالل تيسير فرصة إدماج  /تعزيز منظور النوع االجتماعي في التنمية. 4
– ووضع عناصر خاصة للنوع االجتماعي في إطار تدبير نتائج التنمية وبشكل خاص املنتجات ومؤشراتها.
– وربــط األشــخاص الخبــراء فــي النــوع االجتماعــي مــن "وحــدات التعــاون فــي الخــارج"  UCEsو/أو نقطــة االتصــال
فــي غيــاب األولــى فضــا عــن دعــم الــدور القيــادي لوحــدة النــوع االجتماعــي فــي املقــر ضمــن عمليــة املراجعــة.
ويتشــكل "البرنامــج البلــد" بشــكل رئيســي مــن إطــار نتائــج ونــص يوجــز األفــكار الرئيســية للموقــع اإلســتراتيجي املحــدد
فــي "إطــار شــراكة البلــد" والجوانــب الهامــة مــن برنامــج التعــاون لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
 "AECIDفــي البلــد املعنــي واملخاطــر التــي ترافقــه.

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
واآلن نقــدم لــك قائمــة للتحقــق برفقــة عــدد مــن املســائل التــي ينبغــي أخذهــا بعــن االعتبــار ســواء بالنســبة لصياغــة إطــار
النتائــج كمــا بالنســبة للجانــب التحريــري ،التــي تتيــح لــك التأكــد ممــا إذا تــم إدمــاج تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي
بشــكل فعلــي .وبشــكل تكميلــي ،نوصــي بإلحــاح بــإدراج فصــل خــاص حــول كيفيــة تطبيــق تعميــم منظــور النــوع االجتماعي
ضمــن الطــرح الشــامل لبرنامــج البلــد.
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قائمة التحقق
إعداد إطار النتائج

هل تم تحديد منتجات في مصفوفة نتائج التنمية من شأنها اإلسهام في املساواة بني النساء والرجال؟
هل يتم اعتبار مؤشرات النوع االجتماعي ترتبط باملنتجات املذكورة؟
هل تم رصد موارد (مالية وبشرية متخصصة) من أجل تأمني تعميم منظور النوع االجتماعي؟
هل تم تحديد املخاطر الرئيسية أو التهديدات التي قد تؤثر على التقدم نحو املساواة بني الجنسني؟
هل يمكن تقليص أثر أو إمكانية حصول تلك املخاطر أو التهديدات؟
وبخالف ذلك ،هل تم طرح منتجات أو أنشطة جديدة؟
أو ،هل تم تغيير إطار النتائج وفق هذه الظروف؟
صياغة الجزء التحريري

هل يتم اعتبار املعلومات األهم لتشخيص النوع االجتماعي الذي تم إنجازه ضمن "إطار شراكة البلد"؟
هل تمت دراسة األسباب التي تحد من مشاركة النساء في مختلف دوائر القرار وما يحول دون استفادتهن من أعمال التنمية؟
هل تم إدماج تعميم منظور النوع االجتماعي بشكل فعلي على مستوى املنتجات في القطاعات ذات األولوية ؟
7

وفي حال وجودها ،هل تمت دراسة البيانات املفصلة وفق الجنسني؟
ومتغيرات أخرى مثل السن والعرق والتوجه الجنسي وغيرها....؟
وهل تمت دراسة املخاطر والتهديدات الرئيسية بشأن تحقيق املساواة بني الجنسني؟
هل تم تقييم العمل الذي تم إنجازه في "املنظور الجنساني في التنمية"  GEDمن طرف مانحني آخرين من أجل اعتبار إمكانيات االستفادة
من أعمال وأهداف التنمية بالنسبة للنوع االجتماعي بخصوص أعمال محددة تتصل بتعميم منظور النوع االجتماعي؟
هل تم توطيد وتشجيع فضاءات العمل املشترك في مجال تعميم منظور النوع االجتماعي مع مانحني آخرين أو حكومات وطنية أو محلية أو
منظمات من املجتمع املدني في البلد وكافة شركاء "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية "AECID؟

هل تم تأمني مشاركة املؤسسات الحكومية املسؤولة عن املساواة بني الجنسني ومنظمات املجتمع املدني وبشكل خاص النسوية منها واملدافعة
عن حقوق النساء ،خالل مسارات الحوار والتنسيق؟

هل تم وضع نظام للتتبع من أجل التحقق من إحراز النتائج بخصوص تقليص هوة املساواة بني الجنسني وتمكني النساء؟
هل ُيزمع تقييم أثر النوع االجتماعي في

عمليات التقلييم املبرمجة؟

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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توجيهات
عامة لعمليات تدخل
الوكالة اإلســبانية للتعــاون الدولي
مــن أجــل التنمية AECID

5
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بعض التأمالت األولية
انطالقــا مــن أنــه ال يوجــد عمــل محايــد تجــاه النــوع االجتماعــي ،مــن األهميــة بمــكان لــدى معالجــة تعميــم منظــور النــوع
االجتماعــي فــي كل أداة ،مراعــاة األثــر املختلــف (ســواء إيجابيــا أو ســلبيا كان) الناجــم عــن عمليــات التدخــل 8فــي حيــاة
النســاء والرجــال والفتيــات واألطفــال ومــدى اســتفادتهم مــن حقوقهــم.
وبالتالي ،لدى اعتماد املنظور الجنساني طوال دورة إدارة عمليات التدخل ،البد أن ال ننسى ما يلي:
√ لألســئلة وظيفــة توجيهيــة وبالتالــي ليــس إجباريــا اإلجابــة عليهــا كافــة وكل علــى حــدة .وســتجد فــي مرحلــة
الصياغــة ،بالتفصيــل تحــت مســمى "مســائل مهمــة" ،كل الجوانــب التــي يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار مــن أجــل
تأمــن تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي وجملــة مــن املســائل التــي ســيكون مــن املناســب أخذهــا بعــن االعتبــار
مــن أجــل تعميــق التحليــل.
√ إن القضايــا املطروحــة فــي هــذا الفصــل ال تزعــم إعطــاءك أجوبــة وحيــدة وال تلقائيــة علــى كافــة اإلشــكاالت التــي
يطرحهــا تعميــم املنظــور الجنســاني .إنهــا باألحــرى دعــوة مــن أجــل التفكيــر فــي مــا إذا تــم إدراجهــا بشــكل
ســليم وإذا تــم اعتمــاد "ثقافــة التعميــم" فــي عملنــا اليومــي ،مــع منحــك بعــض التوصيــات والتحســينات التــي
يجــب مراعاتهــا ،لكــن دون أن نزعــم تقديــم حلــول جاهــزة.
√ كمــا أن هــذه التوجيهــات تتكامــل مــع قوائــم التحقــق وفــق القطاعــات (التعليــم والصحــة والنمــو االقتصــادي
وغيرهــا) الــواردة فــي علبــة األدوات .1
√ وال يمكننــا أن نغفــل أن محــور النــوع االجتماعــي ،يتغيــر وفــق الســياق الجغرافــي ،وبالتالــي البــد مــن بــذل جهــود
مــن أجــل تأويــل وتكييــف املســائل املقترحــة لــكل عمليــة تدخــل أو واقــع مختلــف لــكل بلــد.
√ وفــي حــال كــون عمليــة التدخــل أو املشــروع ،عبــارة عــن "عمــل إنســاني" أو لــه صلــة بالتربيــة مــن أجــل التنميــة،
ال يجــب أن نغفــل عــن االســتئناس بالفصــل  7الــذي يشــمل توجيهــات ومســائل خاصــة ملراعاتهــا فــي هذيــن
الحقلــن للعمــل.
√ وفي حال عملك على أداة محددة ،البد من االطالع أيضا على الفصل  6من هذا "الدليل".
√ وفــي نهايــة املطــاف ،البــد مــن التذكيــر بــأن تحليــل النــوع االجتماعــي يجــب أن يكــون حاضــرا فــي كل دورات
عمليــات التدخــل.
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.5عمليات تدخل عامة  .6 AECIDأدوات وإجراءات

علبة األدوات

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
املرحلة  .1الصياغة والتقييم
واآلن نــزودك بالتوجيهــات التــي ينبغــي تطبيقهــا ســواء علــى صياغــة عمليــات التدخــل أو تقييمهــا ،مــن أجــل تأمــن التطبيــق
الفعلــي لتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي وذلــك انطالقــا مــن "الشــكل األساســي لصياغــة عمليــات التدخــل "الوكالــة
اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDمــع التوجــه نحــو النتائــج".
بيانات عامة
رموز

:CAD

		
CRS 13020

رعاية الصحة اإلنجابية

CRS 1302000

رعاية الصحة اإلنجابية

		
CRS 1302001

دعم رعاية ضحايا العنف ضد املرأة

CRS 1302002

رعاية التوليد

CRS 1302003

رعاية املواليد واملخاض

CRS 1516003

النضال من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني وتشجيع حقوق النساء

		
CRS 15180

إزالة العنف ضد النساء والفتيات

		
CRS 1517000

منظمات ومؤسسات املساواة بني الجنسني

CSE 1517001

املشاركة االجتماعية والسياسية للنساء

		
CSE 1517002

مناهضة العنف ضد املرأة.

		
CSE 1517003

املرأة وبناء السالم.

		
CSE 1517004

التمكني االقتصادي للنساء

CSE 1517005

التعزيز املؤسساتي للنوع االجتماعي.

9

يشــار إلــى أن رمــوز  CSEفقــط يمكــن اســتخدامها كمعاييــر للتصنيــف فــي املجــال الداخلــي لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون
الدولــي مــن أجــل التنميــة ( "AECIDفــي إطــار "مشــروع إدمــاج املعلومــة) ،مــع اإلحالــة الرســمية لـــ املســاعدات الرســمية
للتنميــة  AODللنــوع االجتماعــي مــن خــال الرمــوز  CRS 1516003و  13020و .1517000
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عمليات تدخل عامة

AECID

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

عالمات النوع االجتماعي:
n

n

n

الرئيســي (ابتدائــي) :عندمــا يكــون هــدف املســاواة بــن الجنســن أساســيا فــي تصميــم عمليــة التدخــل وأثرهــا
ويمثــل أمــرا صريحــا فيهــا .وبالتالــي نســتطيع أن نجيــب عــن الســؤال التالــي :هــل كان متاحــا إنجــاز هــذا
النشــاط دون هــذا الهــدف؟
هــام (ثانــوي) عندمــا تكــون الغايــة الرئيســية مــن النشــاط أمــرا آخــر ،وإن تــم تشــجيع املســاواة بــن الجنســن
والدفــاع عــن حقــوق النســاء والفتيــات.
غير موجه :عملية التدخل ال تسعى إلى التقدم على مسار املساواة بني النساء والرجال.

وملزيد من املعلومات حول كيفية تطبيق هذه العالمات  ،انظر في علبة األدوات رقم .3
املجال اإلستراتيجي أو البرنامج الذي تندرج فيه عملية التدخل
إطار نتائج البرنامج:
– حتــى يتســنى تقييــم مــا إذا كان التدخــل يســتجيب لألولويــات ّ
املؤطــرة فــي "برنامــج البلــد" ،مــن وجهــة النظــر
القطاعيــة و/أو التعميميــة ،علينــا أن نطــرح األســئلة التاليــة:

أسئلة رئيسية

هل يسهم ذلك التدخل في إحداث تغييرات إيجابية في ظروف معيش النساء والفتيات؟
وفي مزاولة أو سلوك املؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني املسؤولة عن املساواة بني الجنسني والدفاع عن حقوق اإلنسان؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
إدراج النتائج بشكل صريح وإضافة أنشطة خاصة من شأنها أن تضمن حقوق النساء.
دراسة إلى أي حد يمكن إشراك املؤسسات العمومية ومنظمات املجتمع املدني مع اعتبار ذلك بشكل خاص في الصياغة.

كما يجب علينا أن نرى إذا ما تم اعتبار ما يلي ...
تسهم عملية التدخل في إنجاز السياسات واالتفاقات أو تطبيق خدمات لم تكن موجودة وتعتبر كافتها ضرورية من أجل املساهمة في تقليص عدم املساواة
بني الرجال والنساء.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

الخط الرئيسي للعمل للمخطط العام الذي يشمل التدخل:
إذا تعلــق األمــر بعمليــة تدخــل خاصــة بالنــوع االجتماعــي أو تســهم بشــكل جزئــي فــي التوجيــه رقــم  5مــن املخطــط العــام
فــإن تصنيفهــا ســيكون فــي أحــد خطــوط العمــل التاليــة:
خطوط من أجل املساواة
الرسمية

مواءمة األطر التشريعية للبلدان مع القوانني الدولية حول النوع االجتماعي وخاصة ما يتصل بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والحقوق الجنسية واإلنجابية مع اعتبار ظرفية كل بلد.

خطوط من أجل املساواة
الفعلية

تشجيع السياسات العامة للنوع االجتماعي وللتالحم االجتماعي من أجل تعزيز الحوكمة سواء على صعيد
املسارات الوطنية أو بالنسبة للمبادرات الرامية إلى إدماج مسارات إقليمية.

أعمال خاصة من أجل تمكني
النساء

تعزيز املنظمات النسوية واملدافعة عن حقوق النساء ،ضمن املجتمع املدني والتي تستطيع أن توجد عامال ُمضاعفا
بشأن االستفادة من مواطنة كاملة وتحسني جودة وفعالية املساعدات.
تبنى خطوط خاصة تسعى إلى تخفيف كافة أشكال العنف والتمييز الذي يطال النساء والفتيات مع االلتفات بشكل
خاص إلى الحاالت شديدة الصعوبة من قبيل املتاجرة بالبشر واالستغالل الجنسي وتشويه األعضاء التناسلية
األنثوية وتداعياتها ،عالوة على التمييز والضعف اللذين تعاني منه النساء في االقتصاد والعمل وبشكل خاص مع
يتعلق باقتصاد الرعاية ووضع عامالت املنازل واالقتصاد غير املنظم والنساء في املجاالت الريفية.

معايير فعالية املساعدة
حتى يتسنى دراسة هذا الفصل عليك أن تراجع التوجيهات الواردة في الفصل " 1.4إطار شراكة البلد".
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عمليات تدخل عامة

AECID

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

التعريف
األشــخاص املســتفيدون النهائيــون مــن عمليــة التدخــل  //األشــخاص املوجهــة إليهــم مباشــرة أو فاعلــون آخــرون
منخرطــون:
أسئلة رئيسية

مفصلة وفق الجنسني؟
هل املستفيدون يتم وصفهم من خالل بيانات ّ
هل يتم تأمني املشاركة الحقيقية والفعلية للنساء ومنظماتهن في األنشطة الواردة في عملية التدخل؟
هل تمت دراسة التكاملية مع فاعلني أو أدوات أخرى تعمل من أجل املساواة بني الجنسني؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
n

n

n

تحديد الواقع أقصى ما يمكن ومختلف املشاكل املتصلة بالنساء والرجال.
وفي حال عدم وجود بيانات رسمية ،البد من مراجعة مصادر بديلة أخرى (تقارير الهيئات الدولية مثل برنامج األمم املتحدة من أجل التنمية أو األمم
املتحدة للنساء أو منظمات من املجتمع املدني).
إن النساء ال يستطعن دائما التعبير بكامل حريتهن في الفضاءات املختلطة ،ما يجعل من املستحسن مراعاة الفضاءات الخاصة بالنساء (بشكل
فردي و/أو جماعي) ،األمر الذي سيؤ ّمن مشاركة أكثر نشاطا ومواءمة للوقت الذي بحوزتهن.

كما يجب علينا مراعاة ما يلي ...
n

n

تم التأكد من أن النساء يشكلن مجموعة منسجمة في ما بينها ولهن مصالح واحتياجات مشتركة أو إذا كان األمر عكس ذلك ال بد من
مراعاة ظروف كل امرأة على حدة (الطبقة االجتماعية والحالة املدنية والسن والعرق).
تم تحديد فاعلني آخرين منخرطني لم يتم التصريح بمصالحهم املتصلة بالنوع االجتماعي.

املشاكل التي تجب معالجتها وبدائل للحلول املقترحة:
أسئلة رئيسية
هل تتضرر النساء بشكل مباشر أكثر من املشاكل التي تم تعريفها ،مقارنة بالرجال.

هل يتم توصيف اإلطار التشريعي الوطني القائم وااللتزامام السياسية الدولية التي وقع عليها البلد بخصوص املساواة بني الجنسني؟

10

عند دراسة البدائل ،هل تم إعطاء وزن هام للمعايير املتصلة باملساواة بني الجنسني؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
n

القيام بدراسة للسياق االقتصادي واالجتماعي والسياسي مما من شأنه السماح بتسليط الضوء على صورة النساء والفتيات املتضررات من تلك
املشاكل وملاذا هي إشكالية بالنسبة لهن وكيفية تأمني حقوقهن في بلد و/أو منطقة عملية التدخل.

n

التأكد مما إذا كانت البدائل املختارة ،تعكس مصالح وأولويات النساء والرجال.

n

البد أن نؤمن خالل اختيار إستراتيجية التدخل ،مشاركة نشيطة للنساء أو املنظمات التي تمثل مصالحهن ،في عملية اتخاذ القرار.

كما يجب علينا مراعاة ما يلي ...
إذا ما تم اعتبار أن النساء والفتيات قد يعانني من أصناف أخرى من التمييز مثل ما له صلة بالتنوع الجنسي أو االنتماء إلى عرق أو ديانة
ما أو اإلعاقة أو مكان الوالدة (الحواضر /األرياف) أو وضع الهجرة أو النزوح أو اللجوء وغيرها.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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علبة األدوات

منطق التدخل
الهدف العام:
أسئلة رئيسية

هل يستجيب لالحتياجات اإلستراتيجية للنساء؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
صياغة "الهدف العام بحيث يشار بصريح القول إلى كيفية تحسينه لحقوق النساء وتأمينها.

الهدف الخاص:
أسئلة رئيسية

بأي طريقة يمكن أن يسهم "الهدف الخاص" في تقليص عدم املساواة بني الرجال والنساء؟
هل يوجد هدف خاص للنوع االجتماعي؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
البد من أن ندرج على األقل هدفا خاصا واحدا يعكس كيف يمكن لعملية التدخل أن تسهم في إزالة عدم املساواة بني النساء والرجال.
كما يجب علينا مراعاة ما يلي ...
تعتبر األهداف الخاصة منسجمة وتعكس تحليل النوع االجتماعي الذي تم إنجازه.

نتائج:
أسئلة رئيسية

هل تسهم النتائج في تقليص/إزالة عدم املساواة بني النساء والرجال؟
هل تشمل النتائج املنشودة تحقيق توزيع متكافئ للمنافع (االقتصادية واالجتماعية) للتدخل؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
n

التأكد مما إذا كان يؤخذ بعني االعتبار  ،بشأن توزيع منافع التدخل ،أدوار ومسؤوليات النوع االجتماعي.

n

دراسة ما إذا كانت النتائج تعود بالنفع على النساء والرجال على حد سواء وبأي نسبة وإبراز ذلك بشكل صريح في صياغة النتائج.

كما يجب علينا مراعاة ما يلي ...
n

n
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إذا كان تحقيق النتائج سيسهم في توعية الرجال واألطفال بخصوص حقوق النساء والفتيات.
إذا ما تم اعتبار ما هي املهارات أو القدرات التي يحتاج إليها مختلف أصحاب الحقوق والواجبات واملسؤوليات من أجل ممارسة
وظائفهم بشكل سليم مع ضمان املساواة بني الجنسني.

عمليات تدخل عامة
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 .1وصايا

 .2إطار املفهوم
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 .4مسارات التخطيط

األنشطة الرئيسية وبرمجتها:
أسئلة رئيسية

إذا تم اعتبار أدوار النوع االجتماعي والتوزيع الجنسي للعمل عندما تم تصميم األنشطة؟
هل تم اعتبار األعمال الخاصة املوجهة إلى تغيير تلك األدوار وتحفيز مشاركة النساء؟
هل تسهم األنشطة في تعزيز قدرات املؤسسات العمومية واملنظمات النسوية واملدافعة عن حقوق النساء التي تعمل لصالح املساواة بني
الجنسني؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
n

n

n

n

تسليط الضوء على مجمل األنشطة التي جرت العادة على عدم اعتبارها كعمل والتي تقوم بها النساء (مثال األشغال املنزلية ورعاية األشخاص غير
املستقلني أو األعمال لصالح الجماعة).
تحديد مختلف التداعيات الناجمة عن التوزيع الجنسي للعمل ،على النساء والرجال وتحديد املشاكل واالحتياجات التي تنبثق عن مسؤولياتهم
وواجباتهم اليومية.
اعتبار األثر الذي سينجم عن التدخل على عبء عمل النساء والرجال وتحديد إذا كانوا مستعدين جميعهم ويتحلون باملرونة الضرورية من أجل القيام
باألنشطة الواردة في املشروع.
البد أن نتفادى االعتقاد الضمني بأن بعض املشاريع ستكون مفيدة لوضع النساء في املجتمع فقط لكونهن هن املستفيدات أو أنهن يشاركن في تخطيط
املشروع.

كما يجب علينا مراعاة ما يلي ...
n

إذا كانت األنشطة تشمل عبئا إضافيا لعمل النساء.

n

إذا كان يتم تحفيز الوعي ومشاركة الرجال واألطفال على الصعيد الفردي والجماعي في إزالة مظاهر عدم املساواة بني الجنسني.

n

إذا ما كان يتم اإلسهام في تسليط الضوء على عمل النساء وتثمينه.

n

إذا ما كان يزمع القيام بأنشطة جماعية أو إستراتيجيات أخرى ملعالجة نزاعات تتسبب فيها مساءلة األدوار املسندة تقليديا للنساء
والفتيات.

n

إذا ما كانت تشارك في املشروع منظمات محلية وال سيما النسوية منها واملدافعة عن حقوق النساء.

n

إذا ما تم توقع خدمات ودعم الترجمة من أجل تيسير مشاركة النساء غير الناطقات باللغة اإلسبانية.

n

إذا ما كان األشخاص املسؤولون عن تنفيذ األنشطة لهم تأهيل في مجال النوع االجتماعي.
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مؤشرات ومصادر التحقق وغايات املمارسة
مــن أجــل صياغــة و/أو تقييــم هــذه الجوانــب ،نوصيــك باســتخدام التوجيهــات الــواردة فــي "علبــة األدوات  "2مــن أجــل
إنجــاز املؤشــرات الكميــة والنوعيــة بنــاء علــى نمــاذج مواضيعيــة.
مخاطر
أسئلة رئيسية
هل تتم بشكل صريح مراعاة العوامل أو تعارض املصالح التي قد تؤثر على نجاح عملية التدخل من أجل إحراز أثر إيجابي لتحقيق
املساواة بني الجنسني؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
n

تحليل اآلثار الجانبية السلبية التي قد تنشأ عن التدخل أو قد يفاقمها ،بخصوص ضمان حقوق النساء.

n

تحديد اإلستراتيجيات البديلة التي قد تساعد على تفادي تلك املخاطر.

كما يجب علينا مراعاة ما يلي ...
إذا ما تم بشكل أكثر تحديدا ،دراسة العوامل اإليجابية والسلبية لتعيير عالقات النوع االجتماعي ( )Murguialday, et al, 2008وذلك
من قبيل ما يلي:
n

n

عوامل تغيير :حركات معززة للنساء بتأثير سياسي قوي أو خدمات اجتماعية من شأنها تخفيف العبء اإلنجابي للنساء أو الرفض
االجتماعي أو القانوني للعنف ضد النساء وتمكني النساء من حقوقهن وصياغة مطالبهن.
عوامل مقاومة :قيود قانونية أو دينية لحركة النساء وإصالحات زراعية ال تراعي النوع االجتماعي والهجرات الذكورية التي تترك النساء
على كاهل األسرة وقانون األسرة الذي يمنع النساء من تدبير ممتلكاتهن أو إطالق تجارتهن.

املوازنة وخطة التمويل
أسئلة رئيسية

هل تم رصد ميزانية ألعمال محددة تحفز مشاركة النساء واستفادتهن بشكل متكافئ من منافع املشروع؟
هل من الواضح ما هي نسبة امليزانية اإلجمالية التي ستعود بالنفع املباشر على النساء والرجال؟
هل تم رصد ميزانية بخصوص إنجاز أنشطة للتوعية والتأهيل في مسائل النوع االجتماعي؟
هل تم رصد ميزانية للتعاقد مع أخصائيني في قضايا النوع االجتماعي؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
n

البد من التحليل الدقيق ملعرفة أي جزء من موارد املشروع يفيد النساء وأي جزء يفيد الرجال.

n

أن نضمن حصول املوارد املوجهة إلى تقوية جوانب النوع االجتماعي على ميزانية مالئمة.

n

تسليط الضوء على إسهامات النساء في عمل التدخل.
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االستدامة
أسئلة رئيسية
هل تأخذ عملية التدخل في الحسبان إستراتيجية ما لالستدامة من شأنها السماح بتعزيز التغييرات اإليجابية الكفيلة بإزالة مظاهر عدم
املساواة بني النساء والرجال وتشجيع ممارسة حقوق النساء والتغييرات بشأن أوضاعهن ؟
وبخالف ذلك ،هل يمكننا أن نوصي أو ندرج تحسينات ...
n

تحديد إجراءات خاصة من أجل تخفيف التغيرات السلبية وضمان االستدامة.

n

تشجيع استفادة النساء والرجال بشكل متكافئ من منافع عملية التدخل واإلسهام في استدامتها.

n

عدم االقتصار على دعم العمل اإلنتاجي "املرئي" وتهميش قطاعات أخرى من املجتمع قادرة على تأمني استدامة وجدوى عملية التدخل.

n

تسليط الضوء وتثمني العمل غير املأجور للنساء في األنشطة املأجورة للرجال من أجل تفادي تهميشهن من عملية التدخل واستدامتها في املستقبل.

كما يجب علينا مراعاة ما يلي ...
n

n

إذا ما كان يزمع بناء قدرات فردية وجماعية وتنظيمية للنساء من أجل إتاحة مزيد من الفرص في عمليات اتخاذ القرار واملساواة في
املعاملة وضمان حقوقهن.
ما إذا كانت عملية التدخل تراعي تشجيع السياسات والتشريعات الرامية إلى تجاوز وضع اإلقصاء الذي تعاني منه النساء.
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مراحل التتبع والتقييم:
عقــب صياغــة أو تقييــم مقتــرح التدخــل ،مــن الضــروري أن نســتمر فــي وضــع "عدســاتنا للنــوع االجتماعــي" ســواء علــى
مســتوى تتبــع املشــاريع أو تقييمهــا.
ومــن أجــل قيــاس وتحليــل وتقييــم تداعيــات وأثــر كل تدخــل ســواء فــي الحاضــر أو فــي املاضــي ،بخصــوص إزالــة مظاهــر
عــدم املســاواة بــن النســاء والرجــال ،نــزودك اآلن بجملــة مــن املســائل التوجيهيــة (ليــس ضروريــا اإلجابــة عليهــا كلهــا)،
التــي ستســمح لــك بتقييــم مــا إذا كان التدخــل أســفر عــن أثــر ،وهــي كمــا يلــي:
سلبي

محايد

ومحول
إيجابي
ّ

يتم تعزيز مظاهر عدم املساواة بني الجنسني من أجل
تحقيق غايات قائمة للتنمية .يتم استخدام قوانني وأدوار
وقوالب نمطية تك ّرس مظاهر عدم املساواة بني الجنسني.

ال يظهر على القوانني واألدوار والصور
النمطية للنوع االجتماعي أي تدهور وال أي
تحسن وإن كان الغياب يعيد إنتاج أسباب
عدم املساواة.

يطرأ تغيير على القوانني واألدوار بحيث يتم
تحفيز مشاطرة السلطة والتحكم في املوارد
واتخاذ القرارات ودعم مسار تمكني النساء.

وبالتالــي ال تنســى أن األســئلة التــي نقترحهــا عليــك أدنــاه ،ستســاعدك عنــد املشــاركة فــي "لجــان تتبــع التدخــات" أو
ضمــان أن يشــمل أي مقتــرح بشــأن "مراجــع" التقييــم ،منظــور النــوع االجتماعــي.
وبالرغــم مــن صياغتهــا علــى شــكل أســئلة ذات طابــع مغلــق عمومــا (نعــم/ال) ،فــإن الهــدف منهــا ليــس اإلجابــة عليهــا
ببســاطة بــل التمكــن مــن تحديــد تلــك الجوانــب التــي ينبغــي ان نطلبهــا مــن الهيئــة أو املنظمــة التــي تنفــذ املشــروع أو تقــدم
"مراجــع" تقييــم مــن أجــل تعزيــز وضمــان تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي.
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املرحلة  :2التتبع
يتــم خــال هــذه املرحلــة تحديــد الجوانــب التــي يجــب تحســينها أو التوصيــات امللموســة التــي تــم تحديدهــا عقــب تطبيــق
"قائمــة التحقــق" التــي سـتُطرح خــال االجتماعــات الدوريــة للتحقــق التــي تقــوم بهــا "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي
مــن أجــل التنميــة  ،"AECIDســواء فــي املقــر أو فــي امليــدان.

قائمة التحقق

هل يعكس الفريق املشرف على التدخل ،التزاما ومقدرة بشأن تعميم منظور النوع االجتماعي؟
هل توجد معلومات نوعية وكمية كفيلة بمعرفة التقدم املحرز على صعيد تقليص عدم املساواة بني الجنسني؟
هل يشمل نظام املراقبة مؤشرات لقياس مدى التقدم في تطبيق تعميم منظور النوع االجتماعي؟
ما هي انعكاسات مشاركة النساء على العالقات واألدوار

بني النساء والرجال؟

هل ما زالت سارية التوقعات واملعلومات املتصلة بسمات واحتياجات ومصالح النساء والرجال التي كان تم تحديدها في البداية؟
هل ظهرت محدوديات أثناء تنفيد التدخل ،من شأنها الحيلولة دون املشاركة املتكافئة للنساء والرجال في توزيع املوارد واملنافع؟
وفي حال الضرورة ،هل تم طرح مقترحات وقرارات إستراتيجية تسعى إلى تحقيق النتائج املبرمجة بخصوص النوع االجتماعي؟
وعلى صعيد التسيير ،هل يتم تأمني آليات من أجل املشاركة النشيطة في آليات املساواة على صعيد البلد والنساء واملنظمات التي تعمل في
حقل املساواة بني الجنسني؟

وهل تُؤخذ إسهاماتهن بعني االعتبار؟

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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املرحلة  :3التقييم
تعتبــر إدارة عمليــات التقييــم فــي مجــال التعــاون اإلنمائــي اإلســباني مــن صالحيــات "قســم تقييــم السياســات مــن أجــل
التنميــة وإدارة املعرفــة ( .")SGCID, MAECكمــا تقــوم "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة "AECID
بإجــراءات تقييــم عملياتيــة وعمليــات تقييــم تنــدرج فــي قواعــد خاصــة وذلــك وفــق "سياســة تقييــم التعــاون اإلنمائــي
اإلســباني ( )MAEC, 2013وعلــى ضــوء الخطــط لفتــرات مــن ســنتني ،إلجــراءات التقييــم.
حيــث أن كال مــن املخطــط العــام الرابــع و"سياســة تقييــم التعــاون اإلنمائــي اإلســباني" تراعــي التــزام تعميــم منظــور النــوع
االجتماعــي وحقــوق اإلنســان والبيئــة والتنــوع الثقافــي ،فــي التقييــم .وهكــذا يتــم مراعــاة كل هــذه املقاربــات فــي إجــراءات
التقييــم حيــث أن لألشــخاص مواصفــات وهويــات مختلفــة فــي الوقــت ذاتــه .كمــا أنــه غالبــا مــا تتطــرق املــواد والتوجيهــات
املرجعيــة إلــى العديــد مــن املقاربــات املذكــورة بشــكل مشــترك .ومــن أجــل ذلــك نقــدم لــك أدنــاه بعــض املســائل التوجيهيــة
بهــدف ضمــان اشــتمال عمليــات التقييــم علــى مــدى مراحــل اإلنجــاز ،علــى رؤيــة النــوع االجتماعــي ،بشــكل ســليم.
قائمة التحقق
مرحلة تصميم وتنفيذ التقييم

11

تعليل وأهداف التقييم
هل يشار إلى املضامني األساسية ملقاربات حقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني والتنوع الثقافي التي يجب أن ّ
ترشد التقييم؟

السوابق والسياق

هل يتم إدراج تحليل أسباب وتداعيات عدم املساواة بني الجنسني؟
مدى التقييم

هل تم تحديد منظمات املجتمع املدني وبشكل خاص املنظمات النسوية وتلك املدافعة عن حقوق النساء وآليات املساواة ،كفاعلني رئيسيني؟
كموجهات لصياغة أسئلة التقييم؟
هل تم تبني مبادئ املساواة وعدم التمييز
ّ
هل يتم اعتبار من بني أسئلة التقييم ،مفهوم املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان والتنوع الثقافي التي يتناولها منفذو البرنامج والفاعلون
املنخرطون؟

أسئلة التقييم
األهلية

هل يتم اإلسهام في تحقيق األهداف الخاصة باملساواة بني الجنسني وحقوق الشعوب األصلية وحقوق اإلنسان األخرى؟
هل تندرج عملية التدخل ضمن االلتزامات الدولية والوطنية في مجال املساواة؟
هل يوجد لدى سلطات البلد أو املؤسسات املتعاونة في البرنامج/املشروع ،اهتماما خاصا بضم اعتبارات هذه املقاربات؟
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هل تم تعريف املشكل املزمع تسويته ،بشكل واضح؟
وهل لهذا األخير أي عالقة بحقوق اإلنسان واملساواة بني الجنسني والتثاقفية؟
هل يتم بشكل واضح تحديد العوامل أو األسباب الكامنة وراء مظاهر عدم املساواة أو عدم اإلنصاف املزمع تسويتها أو تقليصها أو القضاء
عليها؟

هل تم تحديد الظروف الخاصة للسكان املستفيدين ،من قبيل النوع االجتماعي أو األصل العرقي أو الوطني أو السن أو متغيرات أخرى؟
الفعالية
هل تستجيب النتائج إلى االحتياجات التي تم تحديدها لدى املجموعة املستفيدة وفق مواصفاتها الجنسية-الجنسانية ،أو السن أو األصل
اإلثني أو الوطني أو أي متغيرات أخرى؟
هل تعتبر املؤشرات التي تم تحديدها (النوعي والكمي منها) ،مالئمة من أجل بلورة التقدم املحرز على صعيد املساواة بني الجنسني وحقوق
اإلنسان والتنوع الثقافي؟
هل تأخذ عملية التدخل بعني االعتبار بشكل صريح منظور املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان والتنوع الثقافي بخصوص النتائج
املنشودة؟

هل حصلت تغييرات وتعديالت في عملية التدخل بناء على تطبيق منظور شامل؟
الكفاءة

هل تمكنت النساء والفتيات من الوصول والتحكم في املنتجات و/أو الخدمات التي قدمتها عملية التدخل؟
هل تم احتساب إسهام النساء (من عمل غير مأجور وغيره) ،وتم تسليط الضوء عليه؟
االستدامة
إلى أي حد تساعد القدرات املنجزة على تحقيق التقدم نحو االحترام الكامل لحقوق اإلنسان على صعيد كافة السكان دون تمييز بناء على
النوع االجتماعي أو االنتماء العرقي؟

ما هي القدرات الجديدة املطلوبة؟
هل تم اإلسهام في إقامة آليات حوار بني أصحاب الواجبات والحقوق؟
األثر

ما هي القدرات املنجزة عند اكتمال عملية التدخل لدى أصحاب وصاحبات الحقوق والواجبات؟
هل تم اإلسهام في إزالة األسباب البنيوية لعدم املساواة بني الجنسني؟
هل تم تبني آليات للتنسيق والتحالف ومشاركة األطراف املعنية؟
بأي صورة تم تم ّلك البرنامج/املشروع ،من طرف النساء واألطفال والفتيات واملراهقني من مختلف املناطق واألصول العرقية؟
هل تم تشجيع أنماط من املشاركة (القيادة) املتكافئة؟
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املنهجية
التحقق من قابلية التقييم

هل توجد بيانات مفصلة بناء على الجنس واألصل العرقي أو الوطني والسن ،كجزء من خط األساس/التشخيص؟
هل توجد معلومات نوعية حساسة بخصوص النوع االجتماعي؟
هل يتم تأمني املشاركة النشيطة (في التنفيذ والتقييم) لكافة الفاعلني املنخرطني  -أصحاب الحقوق والواجبات واملسؤوليات؟
هل تم األخذ بعني االعتبار االستعداد والظروف (معالجة ثقافية مالئمة وتيسير الترجمة أو وجود موظفني أكثر تدريبا ،مثال بشأن مشاريع
العنف ضد املرأة)؟

هل تم اعتماد موارد من أجل تعميم منظور النوع االجتماعي في مختلف املراحل (املوظفون املؤهلون بشكل الئق واألموال)؟
جوانب منهجية أخرى لالعتبار
هل تم استخدام مناهج مختلطة وتشاركية ودامجة والتي تتك ّيف مع بعض السمات الخاصة للسكان املعنيني سواء كن من النساء أو
الفتيات اللواتي يعشن أوضاع عنف أو أشخاص نازحني بسبب النزاعات املسلحة أو أشخاص من السكان األصليني األميني أو وحيدي
اللغة وغيرهم؟

البرنامج الزمني واملنتج الذي يجب تسليمه
هل تم أخذ بعني االعتبار أوقات املقابالت واالجتماعات والورشات كي يتسنى خلق الثقة والتأقلم مع وتيرة املحادثة وال سيما مع النساء
ضحايا العنف ضد املرأة والنساء من السكان األصليني أو املنحدرات من أصول إفريقية؟
وبخصوص مضمون التقرير ،12هل يستند إلى بيانات مفصلة وفق الجنسني واملعلومات النوعية والكمية ومؤشرات النوع االجتماعي إلى
جانب خطوط أساسية تمت صياغتها انطالقا من تحليل النوع االجتماعي؟

مواصفات فريق التقييم
هل تتم االستعانة بمهنيني يتمتعون بمعارف وتجربة في مجال املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان والتنوع الثقافي فضال عن تطبيق
التعليمات الدولية والتعاون اإلنمائي اإلسباني في مجال النوع االجتماعي؟

مرحلة تقديم الحصيلة  /املساءلة
هل يتم اعتماد أنشطة خاصة/آليات من أجل املساءلة بشأن املساواة بني الجنسني في نهاية عملية التدخل سواء على صعيد األشخاص
املستفيدين أو فاعلني آخرين (الشركاء واملؤسسات املحلية)؟ مثال ،عمليات تقييم نهائية من أجل قياس أثر النوع االجتماعي.

هل يتم دعم تعزيز الحركة النسائية واملنظمات النسوية من أجل تأمني استقاللية وجهوزية املوارد الكفيلة بإنجاز تقديم الحصيلة/املساءلة؟
هل تقيس مؤشرات التقدم فوارق النوع االجتماعي على صعيد املنتجات والنتائج؟
هل يستطيع نظام التتبع جمع وتسجيل بيانات مفصلة وفق الجنسني ومعلومات نوعية حول مشاركة وتوعية ووصول النساء إلى املوارد
والتحكم فيها؟
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 1.6مشاريع واتفاقات مع منظمات إنمائية غير حكومية
يعتبــر تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي أمــرا رئيســيا ،عنــد تقييــم املشــاريع واالتفاقيــات عــاوة علــى مراحــل التتبــع
والتقييــم.

األدوات املتاحة لـ "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية "AECID
n

n

n

تعليمات من أجل تعبئة استمارة طلب/صياغة مشروع منظمات غير حكومية إنمائية أون الين.
دليــل داخلــي لتقييــم مشــاريع منظمــات غيــر حكوميــة إنمائيــة ،بالنســبة للمشــاريع التــي ليــس لهــا خــط خــاص
بهــا.
دليل داخلي إلدارة دعوم منظمات غير حكومية إنمائية .

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
في إطار عروض املشاريع واالتفاقيات ،يقدم لك هذا "الدليل" ،ما يلي:
– فــي الفصــل  5املســمى "توجيهــات عامــة لعمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
 ،""AECIDكل املســائل التــي قــد تســاعدك علــى تقييــم مــا إذا تــم تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي بشــكل جيــد
ضمــن دورة اإلدارة (التتبــع والتقييــم).
– وتوجــد فــي هــذا الفصــل توجيهــات خاصــة مرتبطــة بســمات عــروض مشــاريع أو اتفاقيــات تســمح بفهــم أحســن
لتوجيهــات دليــل التقييــم.
مرحلة صياغة العروض
يجب أن تشمل كافة عروض املشاريع واالتفاقات بشكل صريح مأمورية تعميم منظور النوع االجتماعي ،كما يلي:
ســتعطى أولويــة للمقترحــات التــي تــدرج بشــكل تعميمــي منظــور التنميــة البشــرية كمــا ينــص عليهــا املخطــط العــام ،بمــا
فــي ذلــك تطويــر القــدرات واملقاربــة التــي تســتند إلــى الحقــوق ومنظــور النــوع االجتماعــي والتنميــة املســتدامة واإلدارة
املوجهــة إلــى النتائــج واملنظــور الدامــج ومنظــور املســار وفعاليــة التنميــة.13
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التقييم)

– يتــم تقييــم تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي بشــكل كمــي (بمــا مجموعــه  70نقطــة 20 :نقطــة تعــود إلــى املكتــب
التقنــي للتعــاون و 50نقطــة للقســم القطاعــي) فــي الفصــل " 2.4مــع األولويــات األفقيــة" ،حيــث مــن الضــروري أن
تقــوم بقــراءة كاملــة ملجمــوع الصياغــة مــن أجــل تقييــم درجــة التطبيــق الفعلــي.

يوجد تعميم فعلي ( 100في املئة من التنقيط) عندما نجد ما يلي:
يتم تحليل النوع االجتماعي في السياق.
توجد أهداف ونتائج قابلة للقياس بخصوص أثر النوع االجتماعي واألنشطة الخاصة من أجل تمكني النساء واملؤشرات املفصلة وفق الجنسني.
يوجد أثر إيجابي ومحدد وقابل للقياس بشأن أوضاع النساء والفتيات ،أي ضمن عالقات النوع االجتماعي والقوانني واألدوار واالستفادة من املوارد
والتحكم فيها.

يوجد تعميم فعلي (أكثر من  50في املئة من التنقيط) عندما نجد ما يلي:
تم إنجاز تحليل للنوع االجتماعي للسياق لكن ال ينعكس على كافة مك ّونات اإلطار املنطقي (األهداف والنتائج واألنشطة واملؤشرات).
ال يفضي إلى تغيرات كافية كفيلة بإحداث أثر إيجابي ومستدام على وضع النساء والفيتات وعالقات النوع االجتماعي والنظام األبوي الذي يميز ضد املرأة.

اليوجد تعميم أو أنه لم ينجز بشكل جيد ( 0في املئة من التنقيط) ،عندما نجد ما يلي:
ال يوجد تحليل للنوع االجتماعي في السياق وبالتالي ال ينعكس على مكونات اإلطار املنطقي.
ال يتم التأثير على القوانني واألدوار وعالقات النوع االجتماعي.
تنتهك بعض حقوق النساء و الفتيات.
يتم استخدام قوانني وأدوار وقوالب نمطية للنوع االجتماعي من أجل تكريس عدم املساواة بني الجنسني.

– يمثل منظور النوع االجتماعي أحد الجوانب التي يجب أخذها بعني االعتبار في الفصل

" 3.6الجدوى":

منظــور النــوع االجتماعــي :تحليــل إلــى أي حــد تــم أخــذ بعــن االعتبــار وضــع النســاء وقدراتهــن وســياقهن
واإلطــار التشــريعي والجوانــب الثقافيــة التــي تؤثــر علــى ممارســة حقوقهــن ،وذلــك فــي تصميــم املشــروع .اعتبــار
أدوار النســاء والرجــال (اإلنتاجيــة واإلنجابيــة والجماعيــة) ،فــي تصميــم األنشــطة التــي ســيتم إنجازهــا.
– وبصــرف النظــر عــن املوظفــن املشــاركني فــي التقييــم الكمــي لتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي (موظفــو املكتــب
التقنــي للتعــاون وقســم التعــاون القطاعــي ،بشــكل رئيســي) ،علــى جميــع األشــخاص املشــاركني فــي التقييــم أن
يدرســوا مــن وجهــة النظــر النوعيــة إذا مــا تــم اعتبــار منظــور النــوع االجتماعــي فــي مجمــل الصياغــة .وهكــذا،
إذا تمــت مالحظــة أي قصــور ينبغــي تقديــم توصيــات خاصــة فــي التقييــم النوعــي.
– وهناك جانب هام آخر في مجال النوع االجتماعي يتعلق بتحليل التكاملية مع التعاون اإلنمائي اإلسباني:
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مع املخطط العام والخطط السنوية

هل تستجيب عملية التدخل إلى التزام املخطط العام  2016-2013من أجل دفع تطبيق حقوق النساء وتشجيع تعميم منظور النوع االجتماعي؟
هل تتم االستجابة إلى االلتزام الوارد في "الخطة اإلستراتيجية لوكالة التعاون اإلسبانية  )2014 ,AECID( 2017-2014وخارطة الطريق من
أجل تعميم منظور النوع االجتماعي في كافة عمليات التدخل للتعاون؟

مع أطر الشراكة واستراتيجات البلد أو اللجان املختلطة
هل املقترح ينسجم مع ما يعكسه "برنامج شراكة البلد" بخصوص املساواة بني الجنسني كأولوية قطاعية و/أو لتعميم منظور النوع
االجتماعي؟
وإذا لم يتم تموضع و/أو تطبيق تعميم منظور النوع االجتماعي على "برنامج شراكة البلد" و"إستراتيجية البلد" و"اللجان املختلطة" ،هل
يتم معالجة إجراءات محددة من أجل تعميم منظور النوع االجتماعي في املشاريع  /االتفاقيات التي من شأنها أن تمثل نقاط انطالقة لتحديد
الوثائق املذكورة؟

مع االستراتيجات والخطط القطاعية
هل املشروع/االتفاق منسجم ويستجيب للخطوط األولوية في "اإلستراتيجية القطاعية للنوع االجتماعي في التنمية للتعاون اإلسباني"
و"مخطط النشاط القطاعي للنوع االجتماعي في "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ""AECID؟ وكيف األمر بالنسبة

إلستراتيجيات أخرى أو

خطط النشاط القطاعي إذا كانت مهمة؟

14

هل تمت دراسة هذه التكاملية بما يكفي من التفصيل؟
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 2.6مشاريع التجديد من أجل التنمية
إن تشــجيع تمكــن النســاء واالســتفادة الكاملــة مــن حقوقهــن فــي مجــاالت مثــل الصحــة الجنســية واإلنجابيــة أو العنــف
ضــد املــرأة ،كلهــا تمثــل خطــوط مواضيعيــة ذات أولويــة وواردة فــي عــرض املشــروع.
مــن جهــة أخــرى فــإن اإلدمــاج الحقيقــي والفعلــي لتعميــم النــوع االجتماعــي والبيئــة وحقــوق اإلنســان ،يمثــل أحــد معاييــر
التقييــم وقابليــة التكامــل مــع "اســتراتيجة النــوع االجتماعــي لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
 ""AECIDو"خطــة النشــاط القطاعــي للنــوع االجتماعــي فــي التنميــة التابعــة لهــا.

أدوات "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDاملتاحة
n

n

:

دليل من أجل تعبئة استمارة طلب املساعدات.
"دليــل داخلــي لتقييــم أعمــال التعــاون مــن أجــل التنميــة إلنجــاز مشــاريع التجديــد مــن أجــل التنميــة" (بمــا فيــه
امللحــق الثانــي :تعميــم األولويــات األفقيــة).

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
في إطار عروض مشاريع التجديد ،يقدم لك هذا "الدليل" ،ما

يلي:

– فــي الفصــل  5املســمى "توجيهــات عامــة لعمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
 ،""AECIDكل املســائل التــي قــد تســاعدك علــى تقييــم مــا إذا تــم تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي بشــكل جيــد
ضمــن دورة اإلدارة (التتبــع والتقييــم).
– وتوجد في هذا الفصل توجيهات محددة مرتبطة بخصوصية العرض:
√ مــن الضــروري أن يتــم مراعــاة توجيهــات اعتمــاد التعميــم هــذه لــدى مراجعــة اســتمارات وتعليمــات التعبئــة،
حيــث بهــذه الصــورة يســتقيم أن نطبــق الحقــا "قائمــة التحقــق" فــي تقييــم مــا.
√

ليس من الضروري اإلجابة على جميعها وكل على حدة.

√ يجــب أن تك ّيفهــا مــع خصائــص كل مشــروع علــى حــدة .ال تســعى إلــى إيجــاد أجوبــة فريــدة أو تلقائيــة علــى
كافــة املســائل التــي يطرحهــا اعتمــاد تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي.
√ بــل أنهــا باألحــرى ،دعــوة إلــى التفكيــر بشــأن مــا إذا كان تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي تــم بشــكل ســليم
إلــى جانــب تبنــي "ثقافــة اعتمــاد التعميــم" فــي عملنــا اليومــي.
√ وفــي حــال املســائل التــي تــم الــرد عليهــا بالنفــي ،فإننــا ســننكب علــى الجوانــب التــي تتطلــب مزيــدا مــن
التعزيــز فــي املشــروع والتــي يجــب اقتراحهــا كتوصيــات مــن أجــل رفــع النوعيــة.
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قائمة التحقق
تقديم العمل التجديدي
هل تم إنجاز تشخيص للنوع االجتماعي تمت فيه دراسة األدوار واالحتياجات العملية واإلستراتيجيات بخصوص الحل التجديدي الذي
تم تقديمه؟

هل تم اعتبار مشاركة النساء في مرحلة التعريف؟

هل تمت دراسة أثر الحل املجدد على صعيد تحسني معيش النساء وتمتعهن الكامل بحقوقهن؟
تقديم املرحلة النموذجية أو التجريبية للحل املجدد

هل أفادت نتائج املرحلة النموذجية النساء بوصفهن صاحبات حقوق؟
هل أسهمت في تعزيز قدرات آليات املساواة بني الجنسني ومنظمات املجتمع املدني وبشكل خاص املنظمات املدافعة عن حقوق النساء
واملنظمات النسوية؟

تطبيق الحل التجديدي

هل تم اعتبار أعمال محددة موجهة إلى املساواة بني الجنسني؟ هل تم رصد جزء من امليزانية لها؟
هل يتمتع الفريق أو املؤسسة/املنظمة التي ستطبق الحل املجدد ،بتأهيل ولها حس خاص تجاه النوع االجتماعي؟ وبخالف ذلك ،هل تم
اعتبار عمليات تعزيز قدرات للنوع االجتماعي؟ وهل هناك سياسة/إستراتيجية للمساواة بني الجنسني؟

صياغة الجزء التحريري
هل تم اعتبار إستراتيجيات وأنشطة محددة موجهة إلى تعزيز قدرات النساء وآليات املساواة بني الجنسني ومنظمات املجتمع املدني وبشكل
خاص املنظمات املدافعة عن حقوق النساء واملنظمات النسوية؟

هل تم تحديد عوائق محتملة من وجهة نظر النوع االجتماعي؟ وهل تم تصميم استراتيجات ،في حال الضرورة؟
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 3.6عمليات صندوق التعاون للمياه والصرف الصحي
ألمريكا الالتينية والكاريبي
إن التفكير في إدارة املياه انطالقا من منظور النوع االجتماعي يعني ما يلي:
– مراجعــة أدوار ومســؤوليات النســاء والرجــال بشــأن االســتجابة لحقــوق اإلنســان بخصــوص مــاء الشــرب
والصــرف الصحــي.
– تحديــد املعــارف والقيــود لــدى املعنيــات واملعنيــن بخصــوص التحكــم فــي املــورد ودراســة عالقــات وديناميــة
النفــوذ الناشــئة عــن ذلــك.
– أن نــرى أبعــد مــن مجــرد إنشــاء نظــام جماعــي للميــاه والصــرف الصحــي ،إذ أن ذلــك يمثــل فرصــة لتشــجيع
املشــاركة املتكافئــة فــي عمليــات اتخــاذ القــرار وتمكــن النســاء.
وفــي هــذا الصــدد وكنقطــة انطالقــة لتأمــن عملنــا علــى صعيــد تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي عمليــات التدخــل
للميــاه والصــرف الصحــي ،فــإن "الدليــل" و"تحقيقــا للتقــدم علــى مســار اإلنصــاف الجنســاني فــي اإلدارة الجماعيــة
للميــاه :تدريــب علــى التخطيــط املشــترك للمنظمــات غيــر الحكوميــة اإلنمائيــة " ( ،)Murguialday, 2014حيــث يتــم التعريــف
بثــاث فــوارق للنــوع االجتماعــي تلقــي بظاللهــا منــذ الوهلــة األولــى علــى مــدى نجــاح مشــاريع امليــاه والصــرف الصحــي
انطالقــا مــن املســاواة بــن الجنســن ،وهــي كمــا يلــي:
– عندمــا تقــوم األعمــال املطلــوب بناؤهــا وصيانتهــا وإدارتهــا إلــى جانــب اســتدامة نظــام املــاء ،بنهــج مســارات
للنــوع االجتماعــي تعمــل علــى إقصــاء النســاء مــن كل األعمــال األكثــر قيمــة ماليــا واجتماعيــا.
– تشــارك النســاء فــي الهيــاكل الجماعيــة التــي تقــرر بشــأن إدارة نظــام امليــاه ولكنهــن يقمــن بذلــك بقــدر أقــل مــن
الرجــال ويشــغلن غالبــا مواقــع تابعــة و/أو ذات قــدرة محــدودة علــى اتخــاذ القــرار.
– مــن املتوافــق عليــه اجتماعيــا أن تزويــد البيــت باملــاء عندمــا يتــم اســتجالبه بوســائل متدنيــة ،وبعــد ذلــك اســتخدامه
فــي األشــغال املنزليــة ،كل ذلــك يتــم ضمــن "أشــغال خاصــة بالنســاء" .لكــن بخــاف ذلــك ،فــإن إنشــاء أنظمــة املياه
والصــرف الصحــي ومســؤولية الصيانــة والتحكــم فــي إدارتهــا ،كلهــا تعتبــر مــن "األمــور الخاصــة بالرجــال".
ويتطلــب عمــل تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي االســتعانة بأخصائيــن فــي مجــال النــوع االجتماعــي وامليــاه والصــرف
الصحــي إلــى جانــب األشــخاص املتضرريــن مــن الخدمــة املختلــة ومنظمــات النســاء واملؤسســات العموميــة املكلفــة بــإدارة
مصالــح املــاء والصــرف الصحــي.
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أدوات "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDاملتاحة
"دليــل للتقــدم علــى صعيــد اإلنصــاف الجنســاني فــي اإلدارة الجماعيــة للمــاء ،تدريــب علــى التخطيــط املشــترك
للمنظمــات غيــر الحكوميــة اإلنمائيــة ( )Murguialday, 2014وبشــكل خــاص بشــأن تحديــد نقــاط الدخــول التــي
قــد تســاعد علــى تحديــد األهــداف والنتائــج واألنشــطة فــي إطــار عمليــة إدارة جماعيــة بشــأن تركيــب نظــام مــاء
الشــرب فــي مجتمــع محلــي مــا.

n

علبــة األدوات مــن أجــل اإلنصــاف الجنســاني فــي التنميــة ،للتعــاون اإلســباني فــي كولومبيــا (،)AECID, 2013
وتشــمل توجيهــات جــد عمليــة وقابلــة للتطبيــق فــي هــذا املجــال.

n

الصحــي (AECID/

"دليــل إدمــاج الجوانــب االجتماعيــة والنــوع االجتماعــي فــي املشــاريع الريفيــة للمــاء والصــرف
"( )BIDالوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDوالبنــك الدولــي للتنميــة) .

n

15

دليــل صياغــة "الخطــط العمليــة العامــة" ( 1 )POGامله ّيــأة لصياغــة برامــج صنــدوق التعــاون للمــاء والصــرف
الصحــي فــي أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي  FCASوتشــمل بــن ملحقاتهــا الوثائــق التاليــة للتعميــم:

n

– امللحــق  1ب " -استفســار مقتضــب حــول التك ّيــف مــع مقاربــات التعــاون" ،مــن شــأنه املســاعدة علــى التقييــم
الســريع بشــأن إذا مــا يشــمل تحريــر الخطــط العمليــة العامــة تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي بشــكل ســليم:

مفصلة وفق النوع االجتماعي؟ هل تمت دراسة للنوع االجتماعي بخصوص الجوانب التالية:
هل تعكس الوثيقة بيانات اجتماعية-اقتصادية ّ
(نعم /ال )
n
n
n
n

االستفادة من املورد والتحكم فيه
استخدام املاء واستعماالته
توزيع املنافع واملنتجات
املشاركة في اتخاذ القرارات بالنسبة ملورد املاء

هل تشير الوثيقة إلى األعمال املحددة التي سيتم اعتمادها من أجل بسط تعميم منظور النوع االجتماعي؟ (نعم /ال )
هل تم إعداد أهداف اإلنصاف الجنساني للمشروع بما فيها األهداف الخاصة بتشجيع مشاركة النساء؟ (نعم /ال )

هل ترد في املشروع إيضاحات لطبيعة أدوار الرجال والنساء في العمل والصيانة؟ هل تم توزيع املزايا االقتصادية وللعمل بشكل متكافئ؟
هل يعمل املشروع على رفع عبء العمل غير املأجور للنساء (يوم العمل الثالثي ،أي في العمل الخارجي وفي البيت وتجاه األسرة)؟ (نعم /ال )

– امللحــق  1أ  -بطاقــة  ،5لتحليــل مقتضــب بشــأن إدمــاج النــوع االجتماعــي .وكالهمــا ينظمــان املعاييــر واملقاربــات
التــي تشــملها املشــاريع ويمكــن اســتخدامها مثــل  )1كدليــل إلنجــاز املشــاريع )2 ،كغربــال النتقــاء مشــاريع
العــرض الواحــد ،أو  )3كقواعــد إلعــداد املؤشــرات.
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التعريف

 .6أدوات وإجراءات

AECID

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

املاء ،ربما هو املورد الطبيعي األكثر حيوية .إن ارتباط األشخاص باملاء أمر أساسي وتعتبر فوارق النوع االجتماعي
بخصوص استخدام املاء واالستفادة منه ومعالجته ،مهمة .وقد تسببت املشاركة غير املالئمة في عديد من الحاالت ،من
طرف النساء والرجال على حد سواء ،في عرقلة البرامج واملشاريع الرامية إلى تحقيق استدامة إدارة املوارد املائية.
وفي ما يلي يتم شرح ملاذا ال يتم تحقيق األثر املطلوب في مشاريع اإلدارة الشاملة للموارد املائية إذا لم يتم تأمني إدراح
حقيقي ملنظور النوع االجتماعي في إدارتها:

 .1النوع االجتماعي واالستدامة البيئية
n

يستخدم النساء والرجال ويستفيدون من املاء واألرض وموارد النظام األحيائي بأشكال مختلفة.

n

للنساء والرجال معارف وتجارب مختلفة بخصوص السعي إلى حلول مبتكرة.

n

اإلجابة على املشاكل البيئية تكون أكثر فعالية عندما تشارك النساء بشكل فعلي.

n

تعتبر النساء وكيالت جد نشيطات في حماية األنظمة األحيائية للمياه العذبة.

 .2النوع االجتماعي والكفاءة االقتصادية
n

n

n

n

يمكن للبنى التحتية لتأمني خدمات املاء أن تغطي نطاقا أوسع ويمكن استخدامها وصيانتها ودعمها بشكل أمثل
عندما يؤخذ بالحسبان طلب وتطلعات وتجربة والتزام ومعرفة النساء والرجال ،بشكل مناسب.
كما يمكن استعادة تكاليف االستثمار بشكل أكبر عندما يتم االعتراف بالدور التقليدي للنساء والرجال في إدارة
املاء.
عندما يتم اعتماد منظور النوع االجتماعي في إدارة املوارد املائية فإن املجتمعات املحلية تشعر بالتزام أكبر تجاه
املشاريع املائية.
وقد يساعد اعتبار قضايا النوع االجتماعي في إدارة املاء على تخفيف النزاعات املحتملة التي لها عالقة بالتعيني
وأسعار املاء.

 .3النوع االجتماعي واإلنصاف االجتماعي
n

n

تحسن آثار تعيني املوارد املائية على رفاه
كما أن املشاريع التي تأخذ في الحسبان منظور النوع االجتماعي قد
ّ
النساء والرجال ومجمل االقتصاد.
إن كل دوالر ُيستثمر في مشاريع التزويد بماء الشرب والصرف الصحي ينتج عنه  3إلى  34دوالر (،)Water Aid
وهي األرباح التي يمكن توزيعها وتأمينها بشكل أحسن إذا ما تمت مراعاة تحليل النوع االجتماعي في كافة مراحل
هذه املشاريع.

إن  70في املئة من الفقراء في العالم هن نساء ،ويتقاضني أجورا أقل ويعانني أكثر من البطالة .كما أن العديد من مشاريع
املاء قد تمثل مصادر عائدات .وقد يتحسن أداء نظام إدارة جديد وشامل للموارد املائية إذا ما وضعت الثقة في التجربة
السابقة واملعرفة واالبتكار الذي للرجال والنساء.
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2

املوقع
في
صياغة املشروع

ينبغي للمشاريع أن تشمل بندا بخصوص تطبيق األولويات األفقية للمخطط العام للتعاون اإلنمائي اإلسباني حيث يعكس
كيف تم اعتبار األولويات األفقية للنوع االجتماعي واالستدامة البيئية وتغير املناخ والتنوع الثقافي .ومن أجل ذلك ينبغي
تفصل البيانات وفق الجنسني من أجل تقييم اآلثار اإليجابية أو السلبية للبرنامج أو
إدراج مؤشرات في توصيف املشروع ّ
املشروع على النساء والرجال والشباب وكبار السن واألغنياء والفقراء (مثل زيادة عدد التسجيالت املدرسية واالستمرار
الدراسي للفتيات وزيادة الوقت لدى النساء الفقيرات من أجل تغطية األنشطة املدرة لإليرادات) .اإلشارة أيضا إلى ذلك
في البند الخاص باملستفيدين.

3

جوانب رئيسية

كما يتع ّين على كافة مراحل دورة مشاريع املاء والصرف الصحي أن تشمل منظور النوع االجتماعي ،وتأخذ بعني االعتبار
ما يلي:

n

أن النساء والرجال لهم أدوار جنسانية مختلفة ومتغيرة تتصل بشكل وثيق بعالقات السلطة غير املتساوية.

n

أن النساء والرجال يصلون بشكل متباين للسلطة وألصول رأساملال.

n

ال يتم اعتبار رأي النساء في عمليات االستشارة.

n

النساء غير منخرطات في إدارة أو اتخاذ القرارات.

هذه املقاربة يمكن أن تؤ ّمن لنا ما يلي:
n

تقاسم منافع استخدام املاء.

n

التقدم نحو مزيد من االستدامة في استخدام املاء.

n

مضاعفة املنافع االجتماعية واالقتصادية الستخدام املاء ،ما يقلص من فوارق عدم املساواة بني الرجال والنساء.

وسنعرض أدناه بعض املؤشرات التي قد ترشدك بشأن قياس التغيرات التي تنشأ عن مشاريع اإلدارة الشاملة للموارد
املائية:
n

n

n

n

n

أثر  /فعالية األنشطة الرامية إلى تلبية االحتياجات العملية واإلستراتيجية للنساء أو الرجال ،أي اكتساب مهارات
ومعارف جديدة (مثال التمدرس) ،عالوة على موارد وفرص أو خدمات في سياق أدوارهم الجنسانية القائمة.
أثر  /فعالية األنشطة التي تم تصميمها من أجل تعزيز املساواة بني الجنسني في مجال الفرص والتأثير واملنفعة،
مثال بالنسبة للمساعدات الخاصة بتشجيع مشاركة النساء في اتخاذ القرارات واستحداث فرص جديدة للمرأة/
الرجل في مجاالت متصلة بمهارات غير تقليدية ،و
أثر  /فعالية األنشطة التي تم تصميمها من أجل خلق وعي ومهارات للنوع االجتماعي بني الذين يصوغون
السياسات واملوظفني الكبار والتنفيذيني و
أثر  /فعالية األنشطة الرامية إلى تحفيز مزيد من املساواة بني الجنسني في الثقافة التنظيمية والتعاقد مع موظفي
املنظمات اإلنمائية مثل أثر سياسات التمييز اإليجابي.
مفصلة وفق الجنسني.
وينبغي للمؤشرات العامة أن تكون ّ

املصدر :مقتبس بتصرف من "دليل املوارد من أجل تعميم منظور النوع االجتماعي في إدارة املاء (Gender and Water
 .)Alliance, 2006انظر القائمة.
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توجيهات من أجل اعتماد التعميم
فــي إطــار مشــاريع صنــدوق التعــاون للمــاء والصــرف الصحــي فــي أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي
لتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي ،يقــدم مــا يلــي:

FCAS

فــإن هــذا الدليــل

– مجموعــة مــن األدوات الرئيســية املوجــودة مــن أجــل إدارة مشــاريع صنــدوق التعــاون للمــاء والصــرف الصحــي
فــي أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي  FCASبغيــة توجيــه عملــك بخصــوص تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي (انظــر
أدوات "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDاملتاحــة).
– وكإضافــة ،فــي الفصــل  5املســمى "توجيهــات عامــة لعمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل
التنميــة  ،""AECIDكل املســائل التــي قــد تســاعدك علــى تقييــم مــا إذا تــم تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي بشــكل
جيــد ضمــن دورة اإلدارة (التتبــع والتقييــم).
– ســتجد فــي علبــة األدوات  ،1قائمــة للتحقــق مــن تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي الخاصــة بقطــاع املــاء والصــرف
الصحــي.
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 4.6عمليات دعم مباشرة للتعاون الدولي
تنــدرج مســاعدات التعــاون الدولــي املباشــر ضمــن األولويــات التــي تنــص عليهــا "أطر الشــراكة البلــد" و"اللجــان املختلطة"،
حيــث مــن األهميــة بمــكان تعزيــز تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي ،علــى مســتوى تعريفهــا وصياغتهــا وفــق توجيهــات عامة
لعمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDالــواردة فــي الفصــل  5مــن هــذا الدليل.
إال أنــه يوجــد فــارق هــام ،نظــرا ألنــه علــى الرغــم مــن أن مقتــرح التدخــل يجــب أن يأتــي مــن البلــد الشــريك ،فــإن هامــش
عمــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDفــي مرحلــة الصياغــة يكــون أكبــر مقارنــة مــع تقييــم
املقترحــات فــي ســياق إعــان املشــروع ،حيــث مــن األهميــة بمــكان حصــول حــوار مــع البلــد الشــريك مــن أجــل تحديــد
الفــرص التــي تتيــح لنــا إدمــاج تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي:
– التموقــع اإلســتراتيجي لتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي بالنســبة للتعــاون اإلنمائــي اإلســباني :تمثــل املســاواة
بــن الجنســن طابعــا أصيــا لتعاوننــا وأولويــة مزدوجــة علــى الصعيــد القطاعــي والتعميمــي.
– تســليط الضــوء علــى املنافــع والفــرص والتحديــات املنبثقــة عــن تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي تخطيــط
اإلدارة العموميــة وتحقيــق أهــداف التنميــة البشــرية املســتدامة للبلــد.
– بنــاء اتفاقــات بــن املؤسســات الرئيســية علــى الصعيــد الوطنــي واملحلــي (الشــركاء اإلســتراتيجيني) ،املرتبطــة
باملســاواة بــن الجنســن والتنميــة.
ويجــب أن يشــار إلــى هــذه الجوانــب فــي مســتند الصياغــة ،الــذي يمكــن أن يكــون علــى هيئــة "بطاقــة صياغــة"
تسترشــد بالتوجيهــات العامــة لعمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  ،"AECIDالــواردة
فــي هــذا الدليــل فــي الفصــل  ،5مــع بعــض املصطلحــات املرجعيــة أو القواعــد التطبيقيــة العملياتيــة .16
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 5.6مساعدات موجهة عبر الهيئات الدولية
يتطلــب تجــاوز القلــق الــذي يســاور النســاء والرجــال جهــودا مشــتركة مــن طــرف مختلــف الفاعلــن فــي التعــاون الدولــي.
وبهــذا الخصــوص ،فــإن الهيئــات الدوليــة تضطلــع بــدور رئيســي لقدرتهــا علــى التأثيــر علــى مســتوى السياســات العموميــة
مــن أجــل قيــادة عمليــات تنفيــذ االلتزامــات الدوليــة واالســتفادة مــن القــدرة التقنيــة واملــوارد املتخصصــة.
وقــد دأب التعــاون اإلنمائــي اإلســباني علــى توطيــد عملــه بشــكل تدريجــي مــع تلــك الهيئــات الدوليــة التــي لهــا مأموريــات
محــددة ومشــروعة لتحفيــز املســاواة بــن الجنســن مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة.
وعلــى الرغــم مــن املســار القصيــر لتطبيــق تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي ،يمكــن إبــراز املكتســبات التاليــة علــى صعيــد
االلتــزام باملســاواة بــن الجنســن:
– إعــداد إســتراتيجيات مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن وتمكــن النســاء ســواء داخــل مختلــف هيئــات املنظومــة
أو ضمــن البرامــج واملشــاريع التــي يتــم إنجازهــا .وقــد يتــم فــي بعــض األحيــان صياغــة تلــك اإلســتراتيجيات
انطالقــا مــن نفــس الهيئــات وفــي مناســبات أخــرى بشــكل خــاص مــن طــرف البلــدان التــي تك ّيــف مســاراتها
العامــة مــع واقــع الســياق (الوطنــي أو اإلقليمــي).
– رصــد املــوارد البشــرية واملاليــة مــن أجــل تأمــن نجــاح تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي ،حيــث يمكــن االعتمــاد
فــي عــدة حــاالت علــى أقســام أو مســؤولني مــن تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي ويتــم تحفيــز التغييــر علــى
صعيــد الثقافــة التنظيميــة.

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
ولكــن وعلــى الرغــم مــن هــذه املكتســبات فــإن تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي مــا زال يمثــل تحديــا عالقــا يجــب العمــل
عليــه أكثــر مــع الهيئــات الدوليــة التــي ليســت لهــا مأموريــة خاصــة أو إســتراتيجية متصلــة باملســاواة بــن الجنســن.
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك فــإن هــذا "الدليــل" يقــدم لــك توجيهــات محــددة ومرتبطــة بخصوصيــة املســاعدات املوجهــة عبــر
الهيئــات الدوليــة وذلــك بنــاء علــى مقاربــة مزدوجــة:
n
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إســتراتيجية ،وهــي املتصلــة بعمليــة التفــاوض بشــأن "أطــر الشــراكة اإلســتراتيجية" ،األمــر الــذي يمثــل مجــاال
القتــراح للتعزيــز مــن أجــل التأثيــر علــى تموقــع تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي كإحــدى األولويــات بالنســبة
لعمليــات تدخــل الهيئــات الدوليــة .وفــي هــذا الصــدد ينبغــي مراعــاة املســائل التاليــة ،مــع تعزيــز الجوانــب التــي
تعكــس بعــض القصــور.

أدوات وإجراءات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .4مسارات التخطيط

 .3اإلطار التشريعي

قائمة التحقق

هل تملك الهيئات الدولية سياسة مساواة خاصة وإستراتيجيات أو أدوات لتعميم منظور النوع االجتماعي؟
هل تملك الهيئات الدولية تجربة مشهودة للعمل لصالح املساواة بني الجنسني والدفاع عن حقوق النساء؟
هل يتم استشارة "وحدة النوع االجتماعي" في "األمانة العامة للتعاون الدولي من أجل التنمية" واملسؤوالت عن النوع االجتماعي في
"الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ( "AECIDفي املقر وفي امليدان) ،وبالتنسيق مع "قسم التعاون متعدد األطراف" ،وذلك
لدى تعريف إطار الشراكة اإلستراتيجية17؟
هل يتم إدماج تعميم منظور النوع االجتماعي كمأمورية مؤسساتية سواء من طرف الهيئات الدولية أو
اإلطار التشريعي واملؤسساتي املنصوص عليه في وثيقة أسس إطار الشراكة اإلستراتيجية؟

التعاون اإلنمائي اإلسباني ،ضمن

هل يراعى أن يشارك األشخاص املسؤولون عن النوع االجتماعي في آليات التتبع؟
هل ُيزمع القيام بآليات تتبع وتقييم دورية لنشاط املنظمات متعددة األطراف حيث يتم معاينة التقدم املحرز على صعيد تعميم منظور النوع
االجتماعي؟

في هذا الصدد ينبغي تطبيق التوجيهات العامة لتعميم منظور النوع االجتماعي لعمليات تدخل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي
من أجل التنمية  "AECIDالتي ينص عليها الفصل  5من هذا "الدليل".

n

عملياتيــة ،بخصــوص تقييــم وتتبــع أي مــن الصناديــق واملشــاريع والبرامــج ،نوصيــك بتطبيــق التوجيهــات العامــة
لتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي لعمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة "AECID
الــواردة فــي الفصــل  5مــن هــذا "الدليــل".

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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أصل

املجال
الجغرافي

البلد/املنطقة

البلد/

إقليمي

البلد /املنطقة

البلد /املنطقة

البلد /املنطقة/
شامل

طابع

قابل للبرمجة

قابل للبرمجة

قابل للبرمجة

قابل للتطبيق
في ما بعد (لجنة
التحكيم)

التالية:

قرار املوافقة على املساهمة

املشاركة النشيطة في هيئات الحكم لدى
الصندوق خالل مراحل البرمجة والتتبع
والتقييم بتنسيق مع باقي املانحني.

املوافقة على املقترح ،وإدراج البرمجة العامة.

برمجة وإدارة وتتبع

قرار املوافقة على املساهمة

برمجة وإدارة وتتبع

قرار املوافقة على املساهمة

برمجة وإدارة وتتبع

قرار املوافقة على املساهمة

مشاركة الوكالة االسبانية للتعاون
الدولي من أجل التنمية AECID

وستجد أدناه في الصفحة التالية "فرص إدماج تعميم منظور النوع االجتماعي" ،وذلك وفق املعايير

نوع

صناديق

املساهمة الطوعية

التدخل

األموال

الوكالة االسبانية
للتعاون الدولي من أجل
التنمية AECID

مشروع متعدد األطراف-
ثنائي

صندوق تحفيز التنمية

FONPRODE

املساهمة الطوعية،
املشروع متعدد األطراف-
ثنائي

صندوق تحفيز التنمية
FONPRODE

إسبانيا كمانح إضافي.

صندوق إقليمي متعدد
املانحني

املساهمة الطوعية

إسبانيا كمانح وحيد

طوعية
مساهمة
اإلقليمي
"الصندوق
اإلسباني للهيئات الدولية"

FONPRODE

صندوق تحفيز التنمية

FONPRODE

صندوق تحفيز التنمية

مساهمة تطوعية لصناديق
الشباك

إسبانيا كمانح وحيد

قابل للبرمجة في
ما بعد (من خالل
الشبابيك).
برمجة وإدارة وتتبع

فرص اعتماد التعميم

اعتبار سياسة وأدوات اعتماد التعميم لدى الهيئة كمعيار رئيسي للموافقة على
املساهمة.

تعزيز تعميم منظور النوع االجتماعي وفق توجيهات الفصل  5من هذا "الدليل" في
مراحل برمجة وإدارة وتتبع املشروع.
اعتبار سياسة وأدوات اعتماد التعميم لدى الهيئة كمعيار رئيسي للموافقة على
املساهمة.

تعزيز تعميم منظور النوع االجتماعي وفق توجيهات الفصل  5من هذا "الدليل" في
مراحل برمجة وإدارة وتتبع املشروع.
اعتبار سياسة وأدوات اعتماد التعميم لدى الهيئة كمعيار رئيسي للموافقة على
املساهمة.

تتبع سياسة اعتماد التعميم من خالل املشاركة النشيطة في هيئات حكم الصندوق
إدراج الجوانب التعميم في معايير الشبابيك.

تتبع الكيفية التي تم بها اعتبار الجوانب التعميمية وفق توجيهات الفصل  5من هذا
"الدليل".

.5عمليات تدخل عامة
AECID

 .6أدوات وإجراءات
 .7مجاالت التدخل
علبة األدوات

أدوات وإجراءات

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي

نوع

التدخل

أصل

صناديق

األموال

FONPRODE

صندوق تحفيز التنمية

مساهمة تطوعية لصناديق
الشباك

املجال
الجغرافي

البلد /املنطقة/
شامل

طابع

صندوق تحفيز التنمية

قابل للبرمجة في
ما بع (من خالل
الشبابيك).

تطوعية
مساهمة
للصناديق العمودية.

إسبانيا كمانح إضافي.

البلد /املنطقة/
شامل

صندوق تحفيز التنمية
FONPRODE

FONPRODE

مساهمات غير
قابلة للبرمجة في
ما بعد في لجنة
التحكيم.

املساهمة الطوعية

قابلة

شاملة.

ميزانية عادية.

غير
للبرمجة.

مشاركة الوكالة االسبانية للتعاون
الدولي من أجل التنمية AECID

اتخاذ قرار املصادقة على املساهمة.

املشاركة النشيطة في هيئات الحكم لدى
الصندوق خالل مراحة التتبع والتقييم بتنسيق
مع باقي املانحني.
اتخاذ قرار املصادقة على املساهمة.

املشاركة النشيطة في هيئات الحكم لدى
الصندوق خالل مراحل البرمجة والتتبع
والتقييم بتنسيق مع باقي املانحني.
اتخاذ قرار املصادقة على املساهمة.

مشاركة اللجان التنفيذية للهيئات الدولية في
تقييم .MOPAN

فرص اعتماد التعميم

اعتبار سياسة وأدوات اعتماد التعميم لدى الهيئة كمعيار رئيسي للموافقة على
املساهمة.

تتبع سياسة اعتماد التعميم من خالل املشاركة النشيطة في هيئات حكم الصندوق
اعتبار سياسة وأدوات اعتماد التعميم لدى الصندوق كمعيار رئيسي للموافقة على
املساهمة.

تتبع سياسة اعتماد التعميم من خالل املشاركة النشيطة في هيئات حكم الصندوق
اعتبار سياسة وأدوات اعتماد التعميم لدى الهيئة كمعيار رئيسي للموافقة على
املساهمة.

 .1وصايا
 .2إطار املفهوم
 .3اإلطار التشريعي
 .4مسارات التخطيط
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.5عمليات تدخل عامة

AECID

 .6أدوات وإجراءات

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

 6.6اتفاقات التفويض
كمــا ينــص علــى ذلــك "دليــل أصنــاف وأدوات التعــاون" ( ،)AECID, 2014ووفــق التجربــة املكتســبة ،فــإن املمارســات الفضلى
توصــي بــأن تســتند اتفاقــات التعــاون املفـ ّوض علــى حــوار مســبق حــول توزيــع العمــل وأهــداف التعــاون املفـ ّوض (ليــس
فقــط بــن املانحــن أنفســهم بــل أيضــا مــع البلــد الشــريك الــذي يتع ّيــن عليــه فــي نهايــة املطــاف أن يشــرف علــى توزيــع ذلــك
العمــل) ،وأن ترتكــز أيضــا علــى وجــود إســتراتيجيات وخطــط عمــل مشــتركة وعلــى مشــاورات مــع البلــد الشــريك حــول
اتفــاق التفويــض وعلــى اســتخدام إجــراءات البلــد الشــريك.

أدوات "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDاملتاحة
وقــد أعــدت "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة " "AECIDدليــل التوجيهــات التقنيــة حــول التعــاون
املفــ ّوض" الــذي يتــم تحديثــه بشــكل دوري.

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
وفــي إطــار الحــوار املســبق حــول توزيــع العمــل وأهــداف التعــاون املفـ ّوض ،فــإن مرحلــة التعريــف (مــع مراعــاة الهامــش
الضيــق للعمــل الخــاص بمجــال التعــاون املفـ ّوض) حيويــة بالنســبة إلدمــاج تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي بشــكل ســليم.
وكنقطة انطالقة ،نوصيك بأن تأخذ في الحسبان ،األمور التالية:
– يمثــل عنــوان "النــوع االجتماعــي فــي التنميــة" ،ســمة مميــزة للتعــاون اإلنمائــي اإلســباني معتــرف بهــا علــى
الصعيــد الدولــي ،حيــث تمثــل بالتالــي قطاعــا أولويــا مــن أجــل التشــجيع علــى إحــراز املــوارد مــن مانحــن
آخريــن فــي بلــدان ال تملــك القــدرة فــي هــذا الصــدد .وبالتالــي فــإن "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل
التنميــة  "AECIDتمثــل فــي بعــض البلــدان وكالــة قياديــة فــي النــوع االجتماعــي فــي التنميــة "املنظــور الجنســاني
فــي التنميــة"  .GEDوتجعــل هــذه القيمــة املضافــة الوكالــة اإلســبانية تتب ـ ّوأ مكانــة تفضيليــة مــن أجــل تشــجيع
املوجهــات الرئيســية لالتفــاق والحقــا لألعمــال التــي تــم إنجازهــا.
املســاواة بــن الجنســن كأحــد
ّ
– ومــن األهميــة بمــكان تعريــف اتفاقــات مــع وكاالت وصناديــق أخــرى مــن أجــل إطــاق مبــادرات للنــوع االجتماعــي
فــي تلــك املناطــق التــي ليــس للتعــاون اإلنمائــي اإلســباني وتحديــدا "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل
التنميــة  "AECIDأي حضــور اعتيــادي بشــكل دائــم.
وبالتالــي ينبغــي أن يتــم اعتبــار تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي كل املراحــل .وفــي هــذا الصــدد ،فــي مــا يلــي بعــض
املســائل التــي ينبغــي أن تسترشــد بهــا ،مــع ضــرورة تعزيــز تلــك الجوانــب التــي يتــم تعريفهــا كقاصــرة أو بهــا عجــز:
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أدوات وإجراءات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

قائمة التحقق
مرحلة التفاوض وصياغة االتفاق

هل تم تعريف الشركاء-املانحني الذين يتمتعون بتجربة أكبر في مجال تشجيع املساواة بني الجنسني و/أو في تعميم منظور النوع االجتماعي؟
هل قام البلد املتلقي بتحديد مقترحات لتطوير أعمال النوع االجتماعي وتوجيه املوارد؟
هل كانت مساهمة البلد املتلقي مناسبة لكي يتسنى بلورتها في اتفاقات االلتزام باملساواة بني الجنسني؟
هل تم ضمن بنود االتفاقات املبرمة بني املانحني والبلد الشريك ،كيفية إنجاز األعمال الرامية إلى تمكني النساء والفتيات والدفاع عن
حقوقهن؟

هل تم تحديد قدرات البلد املتلقي للوفاء بااللتزام باملساواة بني الجنسني؟
هل تم األخذ بعني االعتبار

انسجام التعاون املف ّوض مع إستراتيجيات التنمية وسياسات املساواة في البلد املعني؟

هل يتم تفادي استبدال واجبات البلد املتلقي من طرف البلد املانح القيادي؟
هل ُيزمع القيام بأعمال تعزز من دور البلد املتلقي في مجال املساواة بني الجنسني؟
مرحلة التنفيذ

هل البلد املتلقي هو املعني بتنفيذ األعمال واملوارد الرامية إلى تمكني النساء والفتيات وضمان حقوقهن؟
هل يفي البلد املتلقي بمعايير الشفافية واملساءلة ضمن اإلطار الدولي للمساواة بني الجنسني؟
هل يوجد اتساق لألنشطة املنجزة في االتفاق مع أعمال أخرى يتم إنجازها مسبقا في البلد من أجل التقدم على درب املساواة بني الجنسني؟
مراحل التتبع والتقييم

هل تسهم األعمال التي يتم إنجازها في إطار االتفاق ،في املساواة بني الجنسني؟
مفصلة وفق الجنسني ،ضمن نظام التتبع؟
هل تم إدراج مؤشرات النوع االجتماعي ومؤشرات ّ
هل تم اعتماد آليات للتتبع تشارك فيها النساء ومنظمات املجتمع املدني (بشكل خاص منظمات نسوية ومنظمات للدفاع عن حقوق النساء)

وآليات للمساواة الوطنية؟

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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 7.6عمليات رأسمال
وعمليات قروض صندوق تحفيز التنمية FONPRODE
تســعى العمليــات املاليــة إلــى اإلســهام فــي التنميــة والنمــو االقتصــادي الــذي يعــود بالنفــع علــى الســكان املهمشــن .ومــن
أجــل ذلــك ينبغــي تســليط الضــوء ،فــي الســياقات الثقافيــة أو العرقيــة ،علــى وضــع النســاء وتشــجيع االســتفادة الكاملــة
مــن حقوقهــن ومــن املســاواة بــن الجنســن ،وذلــك فــي انســجام مــع التشــريعات الوطنيــة للبلــد املتلقــي واالتفاقــات الدوليــة
الســارية. 18
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك البــد مــن اعتبــار تعميــم النــوع االجتماعــي وتمكــن النســاء ،كعنصريــن أساســيني لتأمــن فعاليــة
واســتدامة العمليــات.

أدوات "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDاملتاحة
تنص "قواعد التمويل املسؤول" بشكل صريح على ما يلي:
– ينبغــي ألنشــطة التعــاون املالــي املســتعاد أن تنســجم مــع مبــادئ وأولويــات التعــاون اإلنمائــي اإلســباني ("املخطــط
العــام" و ,إســتراتيجية النــوع االجتماعــي فــي التعــاون اإلســباني وخطــة العمــل القطاعــي للنــوع االجتماعــي
"الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة )"AECID
– ويتوجب أن تشجع العمليات التي سيتم تمويلها ،املساواة بني الجنسني وحقوق اإلنسان.
– وينبغي أن يعكس التقرير السنوي أثر النوع االجتماعي لعمليات التدخل.

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
ويقدم لك هذا الدليل:
– انطالقــا مــن التعليمــات الــواردة فــي "القواعــد" املذكــورة ،وهــي توجيهــات يتــم تطبيقهــا وفــق األداة وعلــى الرغــم
مــن عــدم وجــوب تنفيذهــا بحذافيرهــا ،فإنهــا ستســاعدك علــى تقييــم إلــى أي حــد تمــت مراعــاة تعميــم منظــور
النــوع االجتماعــي فــي التقييــم الخارجــي القبلــي ،الســابق للمصادقــة علــى العمليــة وإذا دعــت الحاجــة بعــد
املصادقــة فــي مراحــل التتبــع والتقييــم.
– كمــا نجــد فــي الفصــل " 5توجيهــات عامــة لعمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
 ""AECIDجملــة مــن املســائل التوجيهيــة (حيــث ينبغــي تعزيــز الجوانــب التــي يشــوبها عجــز) ،التــي قــد تســاعدك
علــى تقييــم مــا إذا تــم إنجــاز تعميــم ملنظــور النــوع االجتماعــي بشــكل جيــد فــي الصياغــة وفــي باقــي مراحــل
دورة اإلدارة (التتبــع والتقييــم) للعمليــات التــي قــد يكــون لهــا تماثــل أكبــر مــع مشــاريع التنميــة.
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قائمة التحقق
املجال التنظيمي
قواعد ألداء التعاون املالي الدولي

19

هل ُأخذت بعني االعتبار مبادئ الالتمييز؟
هل يتم تأمني املساواة في املعاملة للوصول إلى فرص العمل وظروفه؟
هل يتم تبني سياسة للسالمة والصحة في العمل تضمن حقوق النساء؟
قواعد األداء التي يشجعها مكتب صندوق تحفيز

التنمية FONPRODE

هل يتم تشجيع املساواة على صعيد الرواتب وحماية األمومة (تحفيز االبوة املسؤولة وتبني إجراءات املواءمة بني الشغل والبيت واملسؤولية
املشتركة في الحياة العائلية واملهنية)؟

هل ُيزمع القيام بأعمال لتفادي التحرش الجنسي واملهني الذي تتعرض له النساء؟
وضد املتاجرة بالنساء والفتيات؟
القدرة املؤسساتية للهيئة املشرفة

هل تضمن مساواة الفرص في الحصول على العمل بني النساء والرجال؟
هل تشجع تكافؤ

دوائر اتخاذ القرارات؟

هل تضمن مجال للعمل املأمون والصحي للنساء؟
هل توجد آليات لرفع الدعاوى في مواجهة االنتهاكات املحتملة لحقوق النساء؟
هل لها عمليات تجارية مع منظمات تحترم حقوق النساء؟

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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قائمة التحقق
املجال العملياتي
تصميم العملية

هل تم إنجاز تحليل حول إمكانية املساهمة في عملية تشجيع للمساواة بني الجنسني؟
هل تم تحديد األسباب املحتملة إلقصاء النساء من االستفادة من التمويل؟
مفصل وفق الجنسني؟
هل تم إنجاز تحليل للمجتمع املحلي املستفيد بشكل ّ
وبشكل خاص ،هل تم تحديد القطاعات االقتصادية التي يتركز فيها الرجال والنساء؟
هل تم تحديد نسبة النساء اللواتي يعملن في القطاعات االقتصادية األقدر على النمو؟
وما هي العوائق الكبرى املوجودة حيال العمل الكريم؟
هل يتم تأمني املشاركة النشيطة للنساء وملنظماتهن في مجاالت اتخاذ القرارات في إطار

عملية التدخل؟

ما هي الفوارق وعدم املساواة بني الجنسني التي يتم طرحها حيال الحصول على املوارد املتاحة واملنافع الناجمة عنها؟
إجراءات وقائية

20

هل يتم تأمني مشاركة النساء في التخطيط إلعادة توطني محتمل وتنفيذه وال سيما بالنسبة للتعويضات واملنافع؟
هل يتم اعتبار القيام بإجراءات خاصة موجهة إلى النساء من أجل تشجيع تأقلمهن في حال عودة التوطني (مثال لجهة التأهيل والحصول
على القروض وفرص العمل وغيرها )؟
هل تحمل وثائق ملكية أو االنتفاع من األرض واتفاقات التعويض أسماء الزوجني أو املرأة كربة األسرة في حال األسر

أحادية اآلباء؟

عندما ال تعترف التشريعات الوطنية وأنظمة امللكية /الحيازة  21بحقوق النساء في التملك أو التعاقد بالنسبة للممتلكات ،هل هناك إجراءات
من أجل تأمني حماية أكبر للنساء لصون حقوقهن في الحصول على امللكية وتسجيل املمتلكات بأسمائهن بشكل يتفادى النقل التلقائي
ألبنائهم من الذكور بعدما يبلغون؟
وبالنسبة لحاالت السكان األصليني ،هل تنص معايير األداء أن يأخذ الزبائن بعني االعتبار دور النساء في إدارة واستغالل األرض واملوارد
الطبيعية مع إجراء مشورات ومن خالل دعم عمليات اتخاذ القرارات بمنظور النوع االجتماعي؟

في حال استخدام املوارد الثقافية واملعارف والتجديد وممارسات املجتمعات املحلية ،هل يتم اعتبار رؤية النساء لتلك القيم الثقافية؟
هل يتم عرض تعزيز قدرات النساء في املجاالت االقتصادية؟
هل توجد قنوات للمعلومات متاحة للنساء؟
التتبع والتقييم
هل تدرس تقارير التتبع كيف يكون للعملية أثر إيجابي أو سلبي على معيش النساء ومدى مساهمتها في مزيد من املساواة بني النساء
والرجال؟

وهل يتم اعتبار إجراءات إذا دعت الحاجة ،إلزالة اآلثار السلبية وإعادة توجيه العملية؟
هل تعكس التقارير النهائية أثر العملية على معيش النساء ومساهمتها في زيادة املساواة بني النساء والرجال؟
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 8.6مساعدة برمجية
األدوات املتاحة
"الدليــل التقنــي" مــن أجــل تنفيــذ األدوات الجديــدة للتعــاون .تراعــي مســاعدة برمجيــة التعــاون اإلنمائــي اإلســباني
( )AECID, 2008بشــكل صريــح ،ضــرورة تأمــن اهتمــام كاف واندمــاج مالئــم لألولويــات التعميميــة مثــل تعميــم منظــور
النــوع االجتماعــي.
وفي هذا الصدد ،ينبغي التمييز بني ما
n

n

يلي:

دعــم عــام علــى صعيــد امليزانيــة ،حيــث ينبغــي تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي كأحــد شــروط دفــع املــال ،مــع
تحديــد الكيفيــة التــي يمكــن بهــا تقويــة صياغــة السياســات وامليزانيــات ،عــاوة علــى تعزيــز قــدرات املؤسســات
العموميــة مــن أجــل إدمــاج البعــد الجنســاني بشــكل مالئــم فــي التخطيــط القطاعــي واالقتصــاد الكلــي.
دعــم قطاعــي للميزانيــة ،حيــث ينبغــي مراعــاة ،دون التدقيــق املتناهــي لكــن علــى ســبيل االســتئناس ،األمــور
التاليــة:

توجيهات من أجل اعتماد التعميم

قائمة التحقق

هل تم اعتبار أثر السياسة أو اإلستراتيجية املزمع دعمها بشأن معيش النساء والفتيات وكيف لها أن تسهم في املساواة بني الجنسني؟
هل يتم تأمني إتّساق العمليات مع التعليمات التي املنصوص عليها بشأن تعميم منظور النوع االجتماعي في كل من "املخطط العام" الساري
و"اإلستراتيجية القطاعية "املنظور الجنساني في التنمية"  GEDو  PASالتابع لـ "املنظور الجنساني في التنمية"  GEDفي "الوكالة
اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية "AECID؟

هل تم تحليل للنوع االجتماعي للسياق االقتصادي الكلي؟

هل تتم مراعات مؤشرات متصلة بكل واحد من مبادئ "إعالن باريس"؟

22

هل تم اعتبار إمكانية القيام بدراسات خاصة حول التمويل واإلدارة العمومية لسياسات املساواة؟
هل يتم اعتماد ميزانيات تأخذ بعني االعتبار النوع االجتماعي؟
هل يتم دعم عمليات في البلد الشريك من شأنها ضمان تعزيز القدرات من أجل تشجيع املساواة بني الرجال والنساء وفق سياسات عمومية
سارية؟

هل يتم إكمال العمليات مع تدخالت "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDمن شأنها تشجيع املساواة بني الجنسني؟
هل تم تحديد ظروف للتكاملية بني مختلف فاعلي التعاون اإلنمائي اإلسباني من شأنها تعزيز إتّساق السياسات الداخلية واتساقها مع
سياسات البلد الشريك في مجال املساواة الجنسانية؟

هل تم اعتماد آليات تنسيق ،في البلد ،بني املانحني والحكومة والهيئات الدولية و ومنظمات املجتمع املدني في املجال الجنساني؟

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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وبعــد دراســة هــذه املســائل وتعزيــز الجوانــب التــي تعتبــر األكثــر قصــورا ،ينبغــي لتقريرنــا التقنــي أن يكــون إيجابيــا
بخصــوص املوافقــة علــى العمليــات فــي البلــدان التــي تحظــى ُيشــهد لعملهــا املنجــز لصالــح املســاواة الجنســانية كأولويــة
قطاعيــة وأفقيــة ،مــع الدعــم الرئيســي ملوظفــي "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDالخبــراء فــي
النــوع االجتماعــي.

مالحظاتك

81

أدوات وإجراءات

توجيهــات خاصــة مــن أجــل
ســائر مجــاالت التدخــل

7

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

 1.7العمل اإلنساني
يتمثــل هــدف "العمــل اإلنســاني" فــي إنقــاذ األرواح البشــرية وتخفيــف معانــاة األشــخاص األضعــف املتضرريــن مــن
الكــوارث الطبيعيــة ومــن األزمــات التــي يتســبب فيهــا اإلنســان.
ويشــمل "العمــل اإلنســاني" فضــا عــن مرحلــة الــرد علــى الطــوارئ ،أيضــا ،املراحــل الســابقة والتحضيــر واملراحــل
الالحقــة املباشــرة وإعــادة التأهيــل والتعافــي املبكــر.
وتُحــدث األزمــات أثــرا متباينــا علــى النســاء والرجــال وتتفاعــل بشــكل مختلــف بالنســبة للنســاء ،ممــا يوجــب علــى الــرد
اإلنســاني أن يأخــذ بعــن االعتبــار االحتياجــات والقــدرات الخاصــة بالنســاء والرجــال فــي كل األعمــار.
حيــث أن غيــاب الرؤيــة الجنســانية عــن كل مراحــل وقطاعــات العمــل اإلنســاني قــد يتســبب فــي غيــاب رعايــة األشــخاص
األكثــر ضعفــا .كمــا أن إدمــاج الرؤيــة الجنســانية ُيســهم فــي إيجــاد رد إنســاني أكثــر فعاليــة وجــودة.
وقــد تــم فــي الســنوات األخيــرة تغييــر منظــور العمــل اإلنســاني بعــد إدراك العالقــة الوطيــدة القائمــة بــن التنميــة واألمــن
وحقــوق اإلنســان.
وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي الوقــت الراهــن بخصــوص تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي "العمــل
اإلنســاني" ،مــا زال مــن الصعــب إنجــاز أعمــال إنســانية (:)AACID, 2013
– تنطلق من إدراك عدم املساواة القائمة بني النساء والرجال.
– ال تعتبر أن النساء والفتيات في حالة ضعف أكبر.
– ال تك ّرس عدم املساواة الجنسانية.
– تتدخل إلى جانب حماية كرامة النساء والفتيات.
– ال تعيد إنتاج األدوار الجنسانية.
– تركــز بشــكل خــاص علــى املبــدأ الرئيســي الــذي يقــول أنــه "ال للتســبب فــي مزيــد مــن الضــر" ،23للعمــل انطالقــا
مــن مصالــح وتطلعــات واحتياجــات وقــدرات النســاء والفتيــات وســهرا عليهــا.
ومــن أجــل تجــاوز هــذا التحــدي ،فــإن تطبيــق أدوات تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي مــن شــأنه رفــع فعاليــة وجــودة
عمليــات تدخــل "العمــل اإلنســاني" وتقليــص فــوارق عــدم املســاواة الجنســانية ومراعــاة االحتياجــات الخاصــة للنســاء
والفتيــات فــي الحــاالت اإلنســانية.
تيســر
وفــي هــذا الصــدد ،تضطلــع "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDبــدور هــام بوصفهــا ّ
العمليــات التــي تســعى إلــى انخــراط وتطـ ّور وتعزيــز عــدد مــن الفاعلــن فــي األعمــال اإلنســانية مــع التركيــز علــى تطبيــق
تعليمــات املســاواة الجنســانية وتشــجيع حقــوق النســاء فــي الحــاالت اإلنســانية.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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أدوات التعاون اإلنمائي اإلسباني املتاحة
n

n

وتشــمل "إســتراتيجية العمــل اإلنســاني للتعــاون اإلســباني" ( ،)MAEC, 2007bعــددا مــن املراجــع الخاصــة لتطبيق
تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي فــي مختلــف أبعــاد "العمــل اإلنســاني".
وتنــص "خطــة عمــل النســاء وبنــاء الســام للتعــاون اإلســباني" ( )MAEC, 2009علــى أعمــال خاصــة لحمايــة
النســاء فــي حــاالت العنــف وبشــكل خــاص فــي النزاعــات املســلحة وإعــادة التأهيــل مــا بعــد الحــرب.

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
والبــد أن نأخــذ بعــن االعتبــار لــدى تطبيــق تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي علــى مراحــل إدارة عمليــات تدخــل "العمــل
اإلنســاني" ،األمــور التاليــة:
– بشــكل عــام ،توجيهــات الفصــل  5املتصلــة بالتدخــات اإلنمائيــة لكــن مــع االنتبــاه دائمــا للمأموريــة اإلنســانية
واملبــادئ اإلنســانية وبشــكل خــاص عندمــا يتعلــق األمــر بتعميــم منظــور النــوع االجتماعــي ،مبــادئ اإلنســانية
والحياديــة.
– وبشــكل أخــص ،املســائل التاليــة 24املتصلــة باملجــال اإلنســاني التــي من شــأنها مســاعدتنا على تفســير التوجيهات
العامــة املذكــورة وإكمالهــا:
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قائمة التحقق

هل تم إدراج مسائل النوع االجتماعي في مراحل تجميع املعلومات وتحليل االحتياجات؟
هل تم تحديد القدرات من أجل اإلجابة والتعافي واإلعداد ألزمات مستقبلية بالنسبة للنساء والرجال مع اعتبار التغيرات املحتملة لألدوار
الجنسانية في الحاالت اإلنسانية؟
هل يتم استشارة النساء والفتيات و الرجال واألطفال (مجتمعني وفرادى) حول همومهم واحتياجاتهم واملخاطر التي تواجههم على صعيد
الحماية واآلراء وحلول املشاكل الرئيسية؟
هل يراعى في تصميم عملية التدخل مختلف آثار الحالة اإلنسانية ،على النساء والرجال ويستفيد من القدرات املوجودة للنساء والفتيات
والرجال واألطفال في املجتمع املحلي؟
هل يتم تأمني مشاركة النساء على الصعيد الفردي والجماعي في أنشطة من قبيل توزيع وتعزيز القدرات ولجان اإلدارة/التوزيع (للماء
واملواد الغذائية وغيرها)؟

هل يتم مراعاة عوامل السالمة والوصول التي تؤثر بشكل خاص على النساء -فضاءات ومواقيت مأمونة-؟
هل يخبر تحليل االحتياجات عن أهداف ونتائج عملية التدخل؟ هل تم إدراج مؤشرات النوع االجتماعي؟
هل تمت مراعاة األنشطة املوجهة إلى تمكني النساء كصاحبات حقوق؟
هل تم تشجيع مشاركة الرجال واألطفال كحلفاء من أجل إزالة أسباب عدم املساواة الجنسانية؟
هل تم اعتبار مسألة العنف ضد املرأة وتم اتخاذ إجراءات للوقاية و/أو الرعاية؟
هل يتم داخل املجتمعات املحلية وبمساعدة السلطات املحلية ،تطبيق سياسات وممارسات تتفادى االستغالل الجنسي؟
وأيضا بشأن موظفي املنظمات الشريكة املحلية والهيئات الدولية؟
هل ُيزمع مراقبة مدى استفادة النساء والفتيات والرجال واألطفال من املمتلكات و/أو الخدمات وتحكمهم في املوارد اإلنتاجية (إجراءات
تحقق دقيقة ومناقشات مع املجتمعات املحلية وغيرها)؟

هل توجد ميزانية محددة ومالئمة لألنشطة الجنسانية الخاصة و/أو تعميم منظور النوع االجتماعي ،في املشروع؟
هل تنسجم البرمجة مع أهداف التنمية املستدامة املتصلة باملساواة الجنسانية في البلد بما فيها الحقوق الجنسية واإلنجابية؟

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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 2.7التعليم من أجل التنمية
إن أكبــر تحــدي يواجــه "التعليــم مــن أجــل التنميــة" فــي كل أبعــاده (التوعيــة واملشــاركة االجتماعية/األثــر السياســي
والبحــث والتعليم/التأهيــل) ،يتمثــل فــي معالجــة الواقــع بأشــكال متعــددة مــن أجــل تحقيــق تغيــرات بنيويــة فــي مجتمعاتنــا
وتغييــر واقــع عــدم املســاواة بــن النســاء والرجــال.
وبالتالي من األهمية بمكان ما يلي:
– القيــام بأعمــال خاصــة تعالــج األســباب البنيويــة للمســاواة الجنســانية واملظاهــر املتعــددة للتمييــز الــذي تعانــي
منــه النســاء والفتيــات.
– ضمــان كــون املســاواة الجنســانية وتمكــن النســاء ،يندرجــان بشــكل تعميمــي فــي عمليــات التدخــل التــي تعالــج
مســائل أخــرى.

أدوات "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  "AECIDوالتعــاون اإلنمائــي
اإلســباني املتاحــة
n

تشــمل "إســتراتيجة التعليــم مــن أجــل التنميــة ،للتعــاون اإلســباني" ( )MAEC, 2007كأحــد املبــادئ الرئيســية
التــي ينبغــي أن تكــون حاضــرة فــي "التعليــم مــن أجــل التنميــة" ،املســاواة الجنســانية:
مضامني معرفية
– تفهــم أهميــة تحقيــق املســاواة الرســمية والفعليــة حيــال نفــس الحقــوق والحريــات والفــرص والبدائل واملســؤوليات،
للرجــال والنســاء وكل الفئــات العمريــة وكافــة الثقافــات ،وأن ذلــك يمثــل هدفــا للتنميــة وفــي الوقــت ذاتــه ،عامــا
رئيســيا ملكافحــة الفقــر بشــكل فعــال ومســتدام.
– ودراسة األثر الناجم عن املساواة الجنسية على كل عمل للمساعدة اإلنمائية.
– البــد مــن فهــم مســؤوليات املواطنــة العامليــة للــدول وفــي الهيئــات الدوليــة بخصــوص تحقيــق حقــوق اإلنســان
وإمكانيــات العمــل الجماعــي كســبيل لتأمــن البلــورة الحقيقيــة لحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية بشــأن
مســاواة الظــروف وذلــك مــن خــال تمكــن النســاء مــن أجــل تجــاوز الالمســاواة واإلجحــاف الــذي يلحــق بهــن
فــي العالقــات الجنســانية كطريقــة مثلــى لتجــاوز الفقــر.
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مضامني إجرائية
– املقاربــات املعرفيــة :القــدرة علــى التخلــص مــن رؤيتنــا الذاتيــة لألحــداث مــع مراعــاة الفــوارق الجنســانية والتعرف
علــى مختلــف الســبل الكفيلــة بالتقــرب معرفيــا مــن مختلــف األوضــاع الناجمــة عــن الالمســاواة الجنســانية
والتمييــز اللذيــن تعانــي منهمــا النســاء فــي العالــم بســبب جنســهن.
– التفكيــر النقــدي :إنهــا مهــارة التعــرف علــى أوضــاع الظلــم والنزاعــات االجتماعيــة الناجمــة عــن غيــاب املســاواة
بــن الجنســن بحيــث يتــم ربطهــا بأســباب محتملــة وتداعياتهــا.
– التعليــل الفعلــي :مهــارة البحــث عــن املعلومــات وتجميعهــا وتصنيفهــا وتحليلهــا ،بمــا لــه صلــة باألوضــاع املرتبطــة
بغيــاب املســاواة بــن الجنســن واإلقــدام علــى صياغــة نظريــات متّســقة حــول أســباب وتداعيــات ذلــك وســبل
تســويته مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن الرجــال والنســاء فــي كافــة الحــاالت والعالقــات االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة والثقافيــة.
– التعــاون :تطويــر القــدرة علــى الحــوار وتقاســم األفــكار واألهــداف واإلســتراتيجيات والتوافــق علــى مســارات
للعمــل الجماعــي مــع احتــرام املبــادئ األساســية للمشــاركة بشــكل متســاو فــي الســعي إليجــاد حلــول تم ّكــن مــن
بلــورة املســاواة الحقيقيــة بــن الرجــال والنســاء.
– تحليــل وتســوية املشــاكل :تحديــد أنــواع االحتياجــات واملصالــح القائمــة فــي النزاعــات املترتبــة عــن انتهــاك حقوق
اإلنســان والتمييــز الــذي تعانــي منــه النســاء فــي كافــة أنحــاء العالــم وتطويــر القــدرة علــى إنتــاج حلــول عادلــة
وفعالــة والقــدرة علــى اختيــار الســبل املالئمــة مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن فــي كافــة دوائــر املشــاركة
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.
– القــدرة التنظيميــة الذاتيــة :تطويــر االســتقاللية الفرديــة كقــدرة علــى اعتمــاد قواعــد ترشــد الســلوك ضمــن
النضــال مــن أجــل املســاواة بــن الجنســن وذلــك اســتنادا إلــى أخالقيــات مســتقلة ملهمــة مــن مبــادئ الديمقراطية
والعدالــة والتنميــة املســتدامة.
مضامني سلوكية
– التعاطــف :رقــة الحــس تجــاه مشــاعر واحتياجــات ومعيــش أشــخاص آخريــن فــي العالــم وبشــكل محــدد مــا يتعلق
بوضــع وحالــة التمييــز والالمســاواة التــي تعانــي منهــا النســاء فــي كافــة املناطقــة الناميــة.
– البد أن نؤمن بقدرة الناس على العمل من أجل تحسني األوضاع ورغبتهم في املشاركة.
– الهوية وتقدير الذات :الشعور بالقيمة الذاتية للشخص وفرديته وفق النوع االجتماعي الذي ينتمي إليه.
– االلتــزام حيــال العدالــة االجتماعيــة واملســاواة الجنســانية :أي االســتعداد للعمــل علــى مناهضــة كل أشــكال
التمييــز القائمــة علــى النــوع االجتماعــي.
– تثمــن واحتــرام التنــوع :أي تثمــن الفــوارق الجنســية التــي ال ينبغــي أن تحــول دون تحقيــق املســاواة بــن الرجــال
والنســاء مــن خــال تســليط الضــوء علــى إســهامات النســاء فــي النمــو والصحــة والتعليــم وتخفيــف الفقــر
والديمقراطيــة فــي العالــم.
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علبة األدوات

تعليمــات مــن أجــل تعبئــة وثيقــة طلب/صياغــة مشــاريع للمنظمــات غيــر الحكوميــة اإلنمائيــة وملحــق
"توجيهــات العتمــاد أولويــات أفقيــة فــي أنشــطة التعــاون اإلنمائــي اإلســباني" :فقــط تتــم اإلشــارة إلــى أنــه علــى
الصعيــد املؤسســاتي يتــم العمــل بواســطة التعليــم مــن أجــل التنميــة ،بغيــة تأهيــل الفاعلــن فــي التعــاون بصــدد
املقاربــات املعتمــدة لــكل أولويــة أفقيــة علــى حــدة.
"دليــل دعــم تقييــم مشــاريع التعليــم مــن أجــل التنميــة" .عندمــا ُيزمــع تقييــم القــدر الــذي تســهم بــه مشــاريع
التعليــم مــن أجــل التنميــة"  EpDفــي املســاواة بــن الجنســن ،يجــب دراســة مــا يلــي:
– "املســاهمة فــي نشــر و/أو تطبيــق مبــادئ الجــودة والكفــاءة فــي املســاعدة :رؤيــة مواطنــة عامليــة" ،مــن خــال
فحــص كيــف يســهم املشــروع فــي تعزيــز قــدرات النســاء والفتيــات كصاحبــات حقــوق ومنظمــات املجتمــع املدنــي
املتخصصــة فــي النــوع االجتماعــي (مــن قبيــل املنظمــات املدافعــة عــن حقــوق النســاء) ،وذلــك بغيــة ضمــان
املمارســة الكاملــة ملواطنتهــن ،عــاوة علــى انخــراط الرجــال واألطفــال فــي إزالــة مظاهــر الالمســاواة الجنســانية.
– "التكامــل مــع االســتراتيجات والخطــط القطاعيــة" ،وبشــكل خــاص "إســتراتيجية النــوع االجتماعــي للتعــاون
اإلســباني وخطــة العمــل القطاعــي للنــوع االجتماعــي والتنميــة لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل
التنميــة ."AECID
– "التكامــل مــع األولويــات األفقيــة للتعــاون اإلنمائــي اإلســباني" ،مــن خــال تقييــم مــا إذا كان املشــروع ُيســهم فــي
التأهيــل والتعريــف بواقــع النســاء والفتيــات وانتهــاكات حقوقهــن واألســباب البنيويــة لالمســاواة فــي املجتمــع.

توجيهات من أجل اعتماد التعميم
وكتتمــة للتوجيهــات الــواردة فــي هــذه األدوات ،بغيــة توســيع املعلومــات التــي تخــ ّول توطيــد هــذه التقييمــات (الكميــة
والنوعيــة) بخصــوص درجــة تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي ،نقتــرح عليــك مســائل أخــرى ترشــيدية( 25بتصــرف مــن "دليل
النصــف غيــر املرئــي" .الجنســانية فــي التعليــم مــن أجــل التنميــة.)Antolín 2003 ،
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بعض التأمالت املسبقة ...
√ مــن الضــروري أن تُراعــى توجيهــات اعتمــاد التعميــم هــذه لــدى مراجعــة اســتمارات وتعليمــات التعبئــة ،حيــث
بهــذه الصــورة يســتقيم أن نطبــق الحقــا "قائمــة التحقــق" فــي تقييــم مــا.
√ ليس من الضروري اإلجابة على جميعها وكل واحدة منها.
√ يجب أن تك ّيفها مع خصائص كل مشروع على حدة.
√ ال تســعى إلــى إيجــاد أجوبــة فريــدة أو تلقائيــة علــى كافــة املســائل التــي يطرحهــا اعتمــاد التعميــم بشــأن النــوع
االجتماعــي.
√ بــل أنهــا باألحــرى ،دعــوة إلــى التفكيــر بشــأن مــا إذا كان تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي تــم بشــكل ســليم إلــى
جانــب تبنــي "ثقافــة اعتمــاد التعميــم" فــي عملنــا اليومــي.
√ وفــي حــال املســائل التــي تــم الــرد عليهــا بالنفــي ،فإننــا ســننكب علــى الجوانــب التــي تتطلــب مزيــدا مــن التعزيــز
فــي املشــروع والتــي يجــب اقتراحهــا كتوصيــات مــن أجــل رفــع النوعيــة.

قائمة التحقق
السوابق والتبرير
لدى معالجة اإلشكالية ،هل تم القيام بتحليل لوضع النساء والفتيات في البلد أو البلدان الشريكة ،التي يجري فيها التدخل؟ أو أنه مجرد
تأ ّمل شامل بخصوص املساواة بني الجنسني في العالم؟

أهداف

هل تعكس الديباجة كيف يسهم املشروع في تقليص فوارق عدم املساواة بني الرجال والنساء؟
املتل ّقون

هل يتم تأمني مشاركة النساء في أعمال التأهيل والتوعية؟ والرجال؟
هل توجد فوارق على صعيد مشاركة النساء والرجال؟ هل توجد فوارق وفق الفئات العمرية؟
ما هي العوائق املحتملة التي تم تحديدها ،التي تواجه املشاركة املنصفة؟
هل تم إيجاد حلول/بدائل بشأن ذلك؟
إذا كان النشاط يوجه إلى منظمات أو مجموعات ،هل تمت مراعاة إشراك منظمات نسوية أو مجموعات تدافع عن حقوق النساء؟
في حال استهداف الحملة للسكان إجماال ،هل تم القيام بدراسة جيدة للقيم والصور النمطية التي تخفيها الرسائل؟
مناهج

هل يتم اعتماد منهجيات بحث-عمل 26برفقة مسارات تأهيل-تدريب تشاركية؟

27
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التنسيق  -العمل الشبكي

هل تشارك منظمات نسوية وللدفاع عن حقوق النساء (من الشمال والجنوب)؟
هل تؤمن املنظمات املنخرطة باملنظور الجنساني وأهدافه وإستراتيجياته ومساراته؟
هل ُيزمع القيام بنشاط تدريبي خاص حول النوع االجتماعي أو يتم إدراجه كنقطة يتم تناولها في جدول أعمال االجتماعات الشبكية؟
أنشطة للتأهيل
هل يتم إدراج إشارات صريحة في رسائل/مضامني النشاط التأهيلي ،تحيل على عالقات عدم املساواة بني الرجال والنساء والتمييز الذي
تعاني منه األخيرات؟

ما هي نسبة توازن التمثيل واملشاركة لكل من الرجال والنساء في فريق التدريب والتنظيم؟
أنشطة للتوعية

هل يتم خالل الحمالت املواضيعية إبراز األثر الب ّين ألنشطة الرجال والنساء؟
من هم األشخاص الرئيسيون في األنشطة؟ هل توجد شهادات للنساء والرجال على حد سواء؟
هل يتم مساءلة الصور النمطية للنوع االجتماعي؟
املعدات :الصور والنصوص

هل النساء ممثالت؟ وهل يتم تفادي اإلحالة على نماذج مرجعية ذكورية-أنثوية تقليدية ،في حال وجودها؟
هل تبرز الوظائف االجتماعية والسلطوية والقيادية سواء في املجال العمومي أو الخاص؟
تحليل الخطاب

28

هل يتم استخدام الخطاب الدامج؟ استخدام خطاب غير جنساوي ال يقتصر على اإلحالة على النساء والرجال على حد سواء.

هل النعوت التي تسند للنساء والرجال تعكس قوالب نمطية جنسانية؟
امليزانية

هل يتم رصد مبالغ خاصة للتدريب بشأن النوع االجتماعي؟
في حال وجود مشروع خاص بالنوع االجتماعي ،ما هي امليزانية املخصصة له؟ وما نسبته مقارنة مع مشاريع أخرى للتعليم من أجل
التنمية والتوعية لنفس املنظمة؟

وفي حال كون بعض أهدافه يتمثل في إدماج منظور النوع االجتماعي بشكل تعميمي ،من سيقوم بإنجاز ذلك؟ وبأي وسائل؟ هل ُيزمع
االستعانة بأشخاص خبراء في محال النوع االجتماعي والتنمية؟
وفي حال كون بعض األهداف تتمثل في إعداد املعدات مع تفادي الظهور املجدد للصور النمطية الجنساوية ،هل ُيزمع رصد جزء من امليزانية
لتحضير تلك املعدات؟
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األداة .1
قائمة التحقق من اعتماد التعميم وفق القطاعات

(مقتبــس مــن "الدليــل الداخلــي لتقييــم مشــاريع املنظمــات غيــر الحكوميــة اإلنمائيــة" الــذي تــم إعــداده بدعــم مــن قســم
التعــاون القطاعــي).
كتتمــة للتوجيهــات العامــة ،حيــث يتــم أدنــاه عــرض املســائل التــي تتيــح ترشــيد إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي
مختلــف القطاعــات ،دون وجــوب إيجــاد أجوبــة وتطبيــق كافــة التوجيهــات املذكــورة.
املاء والصرف الصحي
التخطيط واملشاركة

n

n

n

n

n

n

ما هي القوانني واألدوات التي تشجع املساواة بني الرجال والنساء؟ كيف يمكن إدماج منظور النوع االجتماعي في
سياسات إدارة املاء والصرف الصحي؟
هل توجد عراقيل تعيق النوع االجتماعي على الصعيد التشريعي أو الديني أو البيئي أو الثقافي ،إلخ ،والتي تحول
دون مشاركة النساء في مشاريع املاء والصرف الصحي؟
هل توجد إحصائيات بخصوص التغطية واستهالك املاء املل ّوث وحاالت األمراض املائية ،مفصلة وفق الجنسني
ومتغيرات أخرى (العرق والفئة العمرية وإلخ)؟
كيف يتم توزيع التدبير واالستخدام املنزلي واإلنتاجي للماء والصرف الصحي؟ وما هو العمل املأجور وغير املأجور
في ذلك التدبير؟ وكيف يشارك الرجال والنساء في ذلك؟
من يمكنه الوصول والتحكم في املاء والصرف الصحي وموارد أخرى (األرض والقروض وغيرها)؟ واملنافع و/أو
األضرار املترتبة عنهما؟ هل يتم تعريف النساء بشكل صريح؟
هل تستجيب مشاكل املاء والصرف الصحي التي تم تعريفها إلى االحتياجات العملية واملصالح اإلستراتيجية للنوع
االجتماعي؟ ما هي الحلول التي يطرحها الرجال والنساء في ذلك الصدد؟

n

هل تمت استشارة نساء أو مجموعات نسوية خالل مرحلة التعريف؟

n

هل من الضروري إدراج أنشطة خاصة مع النساء والرجال من أجل تأمني عدم تهميش احتياجاتهم؟

n

هل توجد مؤسسات ومنظمات تنجز مشاريع للماء بمنظور جنساني؟

n

هل يمكن تعزيز قدرات الشريك املحلي في قضايا النوع االجتماعي واملاء؟

n

هل تتطرق االتفاقات املبرمة (مثال اتفاقات التعاون) مع الشريك املحلي ،إلى االستفادة املتساوية للنساء والرجال من
منافع املشروع؟
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AECID

أهداف ومؤشرات

n

n

n

n

نتائج وآثار
إستراتيجية التنفيذ
واألنشطة

n

n

n

n

n

n

n

امليزانية

n

n
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 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

هل تستجيب األهداف إلى الحقوق املنتهكة الخاصة بالنساء بخصوص االستفادة من املاء والصرف الصحي
واستخدامهما والتحكم فيهما؟

هل تعكس األهداف االحتياجات العملية واملصالح اإلستراتيجية للنساء والرجال؟
(مفصلة وفق الجنسني)/نوعية تتيح قياس مدى التقدم املحرز على صعيد تحقيق
هل يتم إدراج مؤشرات كمية
ّ
األهداف الخاصة املتصلة بمشاركة النساء وقدرة املنظمات على العمل بمنظور النوع االجتماعي وتقليص الوقت الذي
تقضيه النساء في جلب املاء ،إلخ؟
هل يمكن للمؤشرات أن تقيس أثر املشروع على تقليص فوارق النوع االجتماعي وهل هي مفصلة وفق الجنسني
والعرق واملكان والفئة العمرية؟
هل تعكس املنتجات/النتائج املصالح اإلستراتيجية للنساء (مشاركة سياسية أكبر ومعرفة أعمق بحقوقهن بخصوص
استخدام املاء والصرف الصحي والتحكم فيهما إلى جانب مزيد من الثقة في النفس وفي قدراتهن ،إلخ)؟
هل يتم اعتبار مظاهر عدم املساواة الجنسانية (أقل مشاركة وتع ّلما ووفرة في الوقت ومعرفة تقنية ومهارة تواصلية،
إلخ) ،لدى تخطيط األنشطة؟
هل هناك حاجة إلى تأهيل قدرات خاصة (تعزيز قدرات الفريق التقني وعقد ورشات حول الذكورية ودورات دراسية
حول دور النساء في االستفادة من املاء ،إلخ) من أجل العمل على مسائل للنوع االجتماعي والصرف الصحي؟
هل تستفيد النساء وتتحكم في أنشطة املشروع من قبيل تعزيز القدرات والخرجات واالجتماعات وإنشاء املراحيض
واملنشآت املنزلية للماء وإتاحة إيرادات مالية ،إلخ؟
هل يتم اعتبار أنشطة إيجابية تساعد على تقليص الهوة القائمة بني الرجال والنساء (ورشات حول االعتداد بالذات
وحقوق النساء والقيادة والتمكني ،إلخ)؟
هل تؤ ّمن األنشطة قيام النساء بشغل وظائف التخاذ القرارات بنسبة هامة في الجموع واللجان ،إلخ ،التي تنجم عن
املشروع إلدارة املاء والصرف الصحي؟
هل يتبنى املوظفون املنخرطون في إدارة وتنفيذ املشروع ،مواقف وسلوكيات وكفاءات تتالءم مع إدماج منظور النوع
االجتماعي في إستراتيجية التنفيذ؟
هل يتم بوضوح تحديد ميزانية عبر مبالغ مختلفة خاصة لتغطية تكاليف املوارد البشرية واملعدات والجوانب التقنية
واملالية الضرورية لتأمني تعميم منظور النوع االجتماعي؟
هل تم رصد ميزانية بشكل جيد لألنشطة التي تشجع على مشاركة النساء واستفادتهن بشكل متساو من منافع
املشروع (مثل روض األطفال ورعاية األبناء الذين على عاتقهن وأنشطة تعزيز القدرات والتخصص في النوع
االجتماعي ،إلخ)؟

علبة األدوات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

النمو االقتصادي
التعريف واملشاركة

n

n

العمل :االقتصاد النظامي  -غير النظامي ،يوم العمل الجزئي-الكامل ،العمل املستقر -املؤقت ،فوارق األجور.

n

أثر اإلطار القانوني واإلداري.

n

الوظيفة التي يشغلنها في املؤسسات املتصلة بالعمل.

n

فترة العمل املأجور وغير املأجور.

n

أهداف ومؤشرات

n

n

هل يوجد هدف ما يتصل بشكل خاص بتمكني النساء؟

n

n

إستراتيجية التنفيذ
واألنشطة

هل يمكن للمؤشرات أن تقيس أثر املشروع على تقليص فوارق النوع االجتماعي وهل هي مفصلة وفق الجنسني
والعرق واملكان والفئة العمرية؟
هل سيكون للمشروع على املدى البعيد

أثر إيجابي على الوضع االجتماعي االقتصادي للنساء واستقالليتهن؟

هل ُيزمع إبرام اتفاقات مع مؤسسات عمومية وخاصة من أجل التأثير على إدراج قوانني تمييزية إيجابية بالنسبة
للنساء في مجال العمل؟

n

هل توجد أنشطة إيجابية ملواجهة عراقيل خاصة ،من شأنها تشجيع املساواة وتسليط الضوء على عمل النساء؟

n

هل يتم تشجيع التدريب وقابلية عمل النساء دون تكريس الصور النمطية للنوع االجتماعي؟

n

هل يتم تشجيع وصول النساء إلى أعمال أكثر مردودية؟

n

هل يتم تيسير محافظة النساء على عملهن (مرونة مواقيت والعمل عن بعد والتدريب)... ،؟

n

هل يتم تشجيع أماكن عمل أكثر أمانا للعامالت؟

n

n

امليزانية

هل تم استشارة نساء ومنظمات غير حكومية أو جمعيات للدفاع عن حقوق النساء ،من أجل تصميم املشروع،
وتم األخذ بآرائهن؟

هل يتم الترويج ألهداف مساواة الفرص لالستفادة من خدمات املشروع (القروض والعمل والتدريب )...؟

n

نتائج وآثار

مفصل (الرجال/
هل تم القيام بتحليل للنوع االجتماعي لجهة السياق ،حيث يتم األخذ بعني االعتبار بشكل
ّ
النساء) ،كما يلي:

n

هل توجد أنشطة من أجل التوعية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للنساء واملساواة بني
الجنسني؟

هل يتم تشجيع العمل الذاتي وخلق مقاوالت تسهم في انخراط النساء في سوق العمل؟
هل توجد ميزانية محددة ومالئمة لألنشطة الجنسانية الخاصة و/أو لتعميم منظور النوع االجتماعي ،في
املشروع؟
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علبة األدوات

الثقافة والتنمية
التعريف واملشاركة

n

n

أهداف ومؤشرات

إستراتيجية التنفيذ
واألنشطة

بالنسبة لتنظيم األنشطة ،هل تم األخذ بعني االعتبار املسؤوليات املحددة والخاصة لكل من الرجال والنساء خالل
املعيش اليومي (استخدام الوقت والعبء اإلجمالي للعمل ووقت الفراغ)؟

n

هل تم خالل التعريف إدراج استشارات مع جمعيات نسوية وللدفاع عن حقوق النساء؟

n

هل تم تحديد قواعد أو ممارسات ثقافية تمييزية حيال النساء؟

n

هل تشجع األهداف على مساواة الفرص واالستفادة من خدمات املشروع؟

n

هل يوجد هدف ما يتصل بشكل خاص بتمكني النساء؟

n

نتائج وآثار

هل تم القيام بتشخيص مسبق للواقع انطالقا من منظور النوع االجتماعي وتم تفصيل البيانات وفق الجنسني؟

n

n

n

هل يمكن للمؤشرات أن تقيس أثر املشروع على تقليص فوارق النوع االجتماعي وهل هي مفصلة وفق الجنسني
واملكان والفئة العمرية؟
هل سيكون للمشروع على املدى البعيد أثر إيجابي على وضع النساء :مشاركتهن في األنشطة الثقافية وتغيير
القواعد الثقافية التمييزية ضد النساء وتوفر وقت الفراغ ،وغيره؟

هل تمثل معدات التواصل واإلنتاج السمعي-البصري ،الرجال والنساء بشكل متساو وتستخدم خطابا غير
جنساوي؟
هل تفيد البنى التحتية الثقافية التي تم اقتراحها ،بشكل متساو  ،الرجال والنساء وتسمح لهم باستخدامها على
قدم املساواة؟

n

هل يتم تشجيع حضور النساء املالكات لقدرة القرار ،في فعاليات البرمجة الثقافية واختيار املحتويات؟

n

هل تم األخذ بعني االعتبار ،في اإلصدارات العلمية املقترحة ،مساهمة النساء-الباحثات والفنانات واملبدعات... ،؟

n

n

n

هل تخلو املواد التي سيتم استخدامها من عناصر غير تمييزية وغير جنسانية وتأخذ بعني االعتبار اللغات األم
املحلية؟
هل يتم تشجيع األنشطة غير املرتبطة باألدوار الجنسانية ،ضمن تصميم العرض الثقافي ،مثل مشاركة نساء
بنّاءات ورئيسات جوقات ورجال طرازين أو رقاصني؟
وهل تمت مراعاة عناصر جنسانية خالل أعمال اإلصالحات الحضرية مثل تيسير الوصول واإلنارة واألثاث
الحضري واألمان وغيرها؟

هل تمت مراعاة مبدأ املساواة واملشاركة املنصفة ،بخصوص الجوائز واملعونات واملنح؟
هل تم تصميم أعمال خاصة ومواضيعية بشأن النوع االجتماعي مثل األبحاث واألنشطة الثقافية املواضيعية والتدريب
وغيرها؟
n

امليزانية
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n

هل توجد مشاركة منصفة بني الرجال والنساء في كافة األنشطة اإلبداعية واإلنتاجية؟
هل توجد ميزانية محددة ومالئمة لألنشطة الجنسانية الخاصة و/أو تعميم منظور النوع االجتماعي ،في
املشروع؟

علبة األدوات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

التنمية الريفية واألمن الغذائي والتغذية
التعريف واملشاركة

n

n

n

n

أهداف ومؤشرات

هل تم تحديد ومساءلة التوزيع الجنسي في العمل مع االعتراف بالنساء كمنتجات بشكل عام لوسائل العيش
واضطالعهن بمهام أكثر مشقة وغير مرئية ومربحة؟
هل يتم اعتبار املعارف واملمارسات املحلية الزراعية ولتربية املواشي ،التي للنساء والرجال (اعتادت النساء على
امتالك معارف أكثر تفصيال)؟
هل يتم ،ضمن برنامج األمن الغذائي ،دراسة السمات الغذائية للنساء والفتيات واألطفال وهل ُيعرف دورهن في
قدرة األسرة على العيش؟
هل شاركت منظمات نسوية زراعية ولتربية املواشي في مرحلة التعريف والتخطيط واتخاذ القرارات ،مع مراعاة
العبء املفرط للعمل واملواقيت؟

هل تستجيب األهداف للحقوق املنتهكة الخاصة بنساء األرياف؟
هل يمكن للمؤشرات أن تقيس أثر املشروع على تقليص فوارق النوع االجتماعي وهل هي مفصلة وفق الجنسني
والعرق واملكان والفئة العمرية؟

نتائج وآثار

n

n

n

n

إستراتيجية التنفيذ
واألنشطة

n

n

n

امليزانية

n

هل يتم تشجيع مزيد من املراقبة واالستخدام واالستفادة من طرف النساء للموارد الزراعية ولتربية املاشية
ومشاركة أكبر لهن ومساهمة في اتخاذ القرارات داخل املنظمات الزراعية ولتربية املواشي؟
هل تم تشجيع تغيير القوانني والقواعد الثقافية التمييزية بالنسبة للنساء (امللكية واالنتفاع من األراضي واإلرث
واملشاركة في التعاونيات وغير ذلك)؟
هل يتم تحفيز إدماج النساء في سوق العمل املأجور بمرافقة إجراءات للحماية االجتماعية وضمن أنشطة إنتاجية
تدر عليهن إيرادات أكبر؟
هل يتم اإللحاح على الدول ،لجهة أن يكون للنساء والفتيات نفس الحقوق في تملك األراضي واالستفادة منها
والصيد البحري والغابات وذلك بغض النظر عن وضع حالتهن املدنية والزوجية؟
هل تم تخطيط أعمال موجهة إلى الرجال والنساء من أجل إحداث تغييرات في األدوار التقليدية للتوزيع الجنسي
للعمل على املدى املتوسط (األدوار اإلنجابية ورعاية الصحة واألمن الغذائي) ،مع الحيلولة دون تكريسها؟

هل يتم تشجيع املسؤولية املشتركة في ضمان الرفاه األسري؟
هل يتم تفادي مجانية األعمال الزراعية ولتربية املواشي التي تزاولها النساء (في املزارع املدرسية واألعمال
الجماعية وجمع األغذية والتحضير... ،إلخ).؟

هل توجد ميزانية محددة لألنشطة الجنسانية الخاصة و/أو لتعميم منظور النوع االجتماعي ،في املشروع؟
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التعليم
التعريف واملشاركة

أهداف ومؤشرات

n

هل تم القيام بدراسة خاصة للنوع االجتماعي في مجال التعليم؟

n

هل يتطرق املشروع إلى وفرة الوقت (العمل اإلنتاجي واإلنجابي) للنساء من أجل مشاركتهن في املشروع؟

n

n

n

نتائج وآثار

n

n

إستراتيجية التنفيذ
واألنشطة

امليزانية
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n

هل تح ّفز أهداف املشروع ،مساواة الفرص واالستفادة من التعليم (االبتدائي والثانوي والجامعي والتأهيل
املهني)؟

هل يوجد هدف ما يتصل بشكل خاص بتمكني النساء؟
هل يمكن للمؤشرات أن تقيس أثر مشروع التعليم بشأن تقليص فوارق النوع االجتماعي وهل هي مفصلة وفق
الجنسني والعرق واملكان والفئة العمرية؟

هل تتسم نتائج املشروع باالنسجام مع االحتياجات التربوية للنساء؟
هل أسهم املشروع في رفع عدد النساء في دوائر القرار ضمن البنى التربوية في البالد أو املنطقة أو البلدة
املحلية؟
هل تم رسم إستراتيجية تنفيذية تعمل على تقليص العوامل (االجتماعية والثقافية واالقتصادية) التي تعرقل
استفادة النساء والفتيات من التعليم؟

n

هل يدفع املشروع نحو تعليم غير جنساوي؟

n

هل يراعي املشروع مشاركة النساء في أجهزة اإلدارة و/أو التسيير

n

هل يشمل املشروع أنشطة تأهيلية في مجال النوع االجتماعي ،موجهة إلى األساتذة واألستاذات؟

n

ملراكز التعليم؟

هل توجد ميزانية محددة ومالئمة لألنشطة الجنسانية الخاصة و/أو لتعميم
املشروع؟

منظور النوع االجتماعي ،في

علبة األدوات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

الحوكمة
التعريف واملشاركة

n

n

أهداف ومؤشرات

إستراتيجية التنفيذ
واألنشطة

n

n

هل شاركت منظمات نسوية في مرحلة التعريف؟

n

هل يتم تعريف النساء بوصفهن صاحبات حقوق؟

n

هل تستجيب األهداف إلى اإلشكاليات الخاصة بالنساء بشأن املشاركة في تحسني املؤسسات واالستفادة منها؟

n

هل يوجد هدف ما يتصل بشكل خاص بتمكني النساء؟
هل يمكن للمؤشرات أن تقيس أثر املشروع على تقليص فوارق النوع االجتماعي وهل هي مفصلة وفق الجنسني
واملكان والفئة العمرية؟

n

هل تتسم نتائج املشروع باالنسجام مع احتياجات النساء؟

n

هل ترى النساء في اإلصالح املؤسساتي واملسار السياسي املعتمد واإلصالح القانوني وغيره ،حاجة أولوية؟

n

هل يتم تحفيز مشاركة النساء في دوائر القرار من خالل تعزيز املنظمات النسوية وبشكل خاص على الصعيد
املحلي؟

n

هل يتم تشجيع أنشطة تأهيل وترقية مهنية تتواءم مع مواقيت عمل النساء ومسؤولياتهن اإلنجابية؟

n

هل يتم اعتبار إستراتيجية ما لتأمني االستفادة املتساوية للرجال والنساء من منافع تعزيز املؤسسات؟

n

امليزانية

هل تم تعريف عوامل اقتصادية واجتماعية وقانونية تعيق وصول النساء إلى املناصب العمومية والسياسية
واملؤسسات واملصالح العمومية؟

هل تم تعريف قواعد أو ممارسات ثقافية تعرقل أو تحول دون وصول النساء إلى العدالة واملساواة في الحقوق؟

n

نتائج وآثار

هل تم القيام بدراسة خاصة للنوع االجتماعي في مجال الحوكمة ،في ما يلي؟ :اإلدارة العمومية واألمن والتطور
القانوني والقضائي وحقوق اإلنسان والالمركزية ومشاركة املواطنني واملجتمع املدني؟

n

هل يتم تشجيع األمور التالية :إجراءات التأكيد اإليجابي والتمتع الحقيقي بحقوق اإلنسان وبشكل خاص من
طرف النساء ،فضال عن استفادتهن من الخدمات العمومية في ظروف مماثلة وإحداث أو تقوية مؤسسات خاصة
بالنساء وسياسات عمومية اقتصادية ومالية إيجابية للنساء وسياسات وخدمات عمومية جنسية وإنجابية إلى
جانب تحسني قدرة التدخل من طرف األجهزة األمنية على العنف ضد املرأة واستفادة النساء من القضاء وتنظيم
قانون عمل إيجابي للنساء عالوة على تأمني مزيد من الحضور والقيادة للنساء في مجال السياسة ومشاركة
املنظمات النسوية؟
هل توجد ميزانية محددة ومالئمة لألنشطة الجنسانية الخاصة و/أو لتعميم منظور النوع االجتماعي ،في
املشروع؟
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علبة األدوات

البيئة
التعريف واملشاركة
أهداف ومؤشرات

نتائج وآثار

n

n

هل تحترم أهداف عملية التدخل ،البئية وتراعي مختلف إشكاليات الرجال والنساء؟

n

هل توجد مؤشرات بيئية مرتبطة باملشروع ،تتيح تقييم أثره مع تفصيلها وفق الجنسني؟

n

n

n

إستراتيجية التنفيذ
واألنشطة
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هل يشمل التصميم تشخيصا بيئيا قريبا من واقع املشروع بما فيه العوامل البيئية التي من شأنها التأثير عليه
مع مراعاة الوضع املختلف للرجال والنساء في سياق النشاط املعني؟

هل يتم إدراج تحليل لآلثار البيئية اإليجابية و/أو السلبية املحتملة ،على املشروع وتداعياتها على الرجال
والنساء؟
هل يمكن إحداث آثار مباشرة أو غير مباشرة على البيئة كنتيجة للتغيرات املمكنة على صعيد األنشطة التي يقوم
بها الرجال والنساء؟ (مثال :الضغوط التي تطال املوارد الطبيعية وانبعاث الغازات الدفيئة وتكثيف الزراعة أو
التلويث والنفايات)
هل يتم اعتماد إجراءات للوقاية من اآلثار البيئية السلبية للمشروع و/أو تخفيفها أو تعويضها؟ وأيضا بالنسبة
لتعزيز الفرص من قبيل مشاركة املجتمع املدني والحصول على املعلومات البيئية؟

n

هل يراعي املشروع املعارف واملمارسات التقليدية للرجال والنساء تجاه بيئتهم؟

n

هل يشجع املشروع األنشطة البيئية التي يتبني أنها إيجابية بالنسبة للوضع االجتماعي واالقتصادي للنساء؟

n

هل يشمل املشروع تأهيال بيئيا للنساء والرجال مع مراعاة مسؤولياتهم واحتياجاتهم املختلفة؟

علبة األدوات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

الصحة
التعريف واملشاركة

n

n

n

n

أهداف ومؤشرات

n

n

n

n

n

نتائج وآثار

إستراتيجية التنفيذ
واألنشطة

n

n

n

n

n

امليزانية

n

هل تم اعتبار سياسات عمومية محلية حول ما يلي :الصحة والخدمات العمومية والصحة الجنسية واإلنجابية
وممارسة الحقوق الجنسية واإلنجابية ،للنساء وتبني آليات وطنية من أجل تقدم النساء بخصوص الحقوق
الجنسية واإلنجابية على صعيد سياسات املساواة؟
هل تم القيام بدراسات سياق للنوع االجتماعي من أجل توجيه العمليات نحو

مظاهر الالمساواة وتقييم النتائج؟

هل تم استخدام بيانات كمية-نوعية من أجل تحديد الوضع االبتدائي للنساء بخصوص الصحة والصحة الجنسية
واإلنجابية في السياق الخاص؟

هل تمت مراعاة املرونة بخصوص الوقت من أجل تيسير مشاركة النساء والرجال؟
هل تم تحديد املستهدفني ،ضمن األهداف املتوخاة على صعيد الصحة ،من خالل التمييز بني النساء والرجال
بالنسبة لتلك األهداف؟
هل يوجد هدف ما يتصل بشكل خاص بتمكني النساء بحيث ينسجم مع مضمون التعريف واالحتياجات
اإلستراتيجية للنساء في السياق الخاص؟

هل يستجيب املشروع للحقوق املنتهكة للنساء بخصوص الصحة الجنسية واإلنجابية؟
هل تم تصميم إجراءات للعمل اإليجابي من أجل إشراك الرجال في تغيرات عملية وثقافية في مجال املسؤولية
الجنسية واإلنجابية املشتركة؟
هل ترتبط املؤشرات بالوضع االبتدائي الذي تم توثيقه ،وتع ّبر بشكل واقعي حسب مدة عملية التدخل واملوارد
املالية التي تم استثمارها؟
هــل يعــزز املشــروع مســاواة الفــرص لالســتفادة مــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والتحكــم فيهــا،
مثــل تنظيــم النســل والوقايــة مــن فيــروس اإليــدز  ITS/VIH-SIDAوالســرطان اإلنجابــي واكتشــاف وتفــادي
العنــف ضــد املــرأة والتربيــة بشــأن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وتشــجيع مجموعــات التفكيــر بــن الرجــال
حــول الذكوريــة ومجموعــات املســاعدة الذاتيــة وغيرهــا؟
هل تم تعريف احتياجات النوع االجتماعي بخصوص صحة السكان املتلقني بشأن األهداف وتم تبني التدخل من
منظور النوع االجتماعي؟
هل تم إدراج إجراءات عمل برفقة موظفي صحة من أجل إحداث التغيير أثناء االستشارة والخطابات التي تكرس
األدوار النمطية بشأن الرجال والنساء؟
هل ُيزمع القيام بأبحاث حول نوعية الرعاية في الخدمات الصحية انطالقا من احتياجات النساء والرجال بشأن
الصحة الجنسية واإلنجابية؟
هل تم اعتبار إعداد وبناء احصائيات عمومية أكثر وعيا بمختلف املؤشرات بشأن أمراض النساء املرتبطة بغياب
ممارسة الحقوق الجنسية واإلنجابية؟
هل توجد ميزانية محددة لتغطية األنشطة الخاصة بالنوع االجتماعي (توعية وتدريب الرجال بخصوص الذكوريات
واألبوة املسؤولة وعدم العنف) و/أو من أجل تعميم النوع االجتماعي؟

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي

102

.5عمليات تدخل عامة

AECID

 .6أدوات وإجراءات

علبة األدوات

 .7مجاالت التدخل

األداة .2
29
مؤشرات النوع االجتماعي

(فصل مقتبس من برنامج األمم املتحدة للتنمية

()2006

"دليل من أجل تعميم النوع االجتماعي" ،سانتياغو دي تشيلي،

.)PNUD, pp. 204-195

التعريف
تعتبــر اإلحصائيــات واملؤشــرات أحســن طريقــة لقيــاس مــدى التقــدم الــذي تــم إحــرازه علــى صعيــد وضــع النســاء
والفتيــات .كمــا أن إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي يســاعد علــى تقييــم أحســن لوضــع النســاء فــي املنطقــة التــي يتــم
فيهــا التدخــل ،بحيــث يعكــس معلومــات حقيقيــة حــول كيــف تعمــل وتنتظــم املجتمعــات املحليــة التــي ســيتم العمــل معهــا
(مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء).
ويمكن أن نع ّرف مؤشر النوع االجتماعي ،كالتالي:
– إنــه ذلــك الــذي يســتخدم مقاييــس كميــة ونوعيــة مــن أجــل التقــاط التغيــرات املرتبطــة بالنــوع االجتماعــي فــي
املجتمــع علــى مــر الزمــن.
– والــذي يحيــل علــى الوضــع االجتماعــي واألدوار التــي تعــود للنســاء والرجــال ،عــاوة علــى العالقــات الجنســانية
وظــروف معيــش النســاء والرجــال... ،إلــخ.
– يعكس قرائن مباشرة عن وضع النساء بشأن نموذج تشريعي متفق عليه أو مجموعة مرجعية صريحة.
– ويحيــل علــى قياســات لجوانــب مــن عالقــات اإلنصاف/الالإنصــاف الجنســاني ،التــي يمكــن قياســها وتحديــد
حجمهــا وتنظيمهــا علــى مــدى الزمــن.
مفصلــة وفــق الجنســن يمثــل جانبــا رئيســيا ونقطــة انطالقــة مــن أجــل تحليــل النــوع االجتماعــي،
إن إعــداد إحصائيــات ّ
إال أن ذلــك ليــس كافيــة ،لكــون االقتصــار علــى اســتخدام املؤشــرات الكميــة ينســف رؤيــة واقــع النســاء بحيــث يجــب
إضافــة الجوانــب النوعيــة واالقتــراب مــن تجــارب النســاء لجهــة التخطيــط ألعمــال جديــدة تســعى إلــى تحقيــق املســاواة
بــن الجنســن.
وفــي كل األحــوال ،فــإن إدمــاج مؤشــرات النــوع االجتماعــي فــي مشــروع مــا ،أو عمليــة تدخــل أو مصفوفــة... ،إلــخ ،ال يعني
بتاتــا إعــداد مصفوفــة مختلفــة .وبالتالــي فإنهــا ال تحــل محــل املؤشــرات التقليديــة بــل أنهــا تتكامــل مــع مجمــل املؤشــرات
التــي يتــم معالجتهــا.
كما يمكن ملؤشرات النوع االجتماعي أن تحيلنا على مجالني إثنني ،هما كما

يلي:

– املؤشرات التي تقيس تطور وضع ما للنوع االجتماعي (التغيرات الجزئية و/أو التدريجية).
– واملؤشــرات التــي تقيــس تغيــرا ألدوار النــوع االجتماعــي (مؤشــرات التغيــر العميــق علــى صعيــد النــوع االجتماعي
والثقافــة األبويــة).
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علبة األدوات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

وبهذه الصورة فمن األهمية بمكان التمييز
n

n

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

بني:30

البيانــات املفصلــة وفــق الجنســن :وهــي معلومــات إحصائيــة مفصلــة وفــق الجنســن والفئــة العمريــة ،وهــذا يعنــي
التمييــز بــن الســكان بنــاء علــى الفــوارق البيولوجيــة .إال أن البيانــات املفصلــة بنــاء علــى الجنــس ليســت كافيــة مــن
أجــل الحصــول علــى تحليــل جيــد للنــوع االجتماعــي حيــث ينبغــي إرفاقهــا بإحصائيــات للنــوع االجتماعــي.
مؤشــرات النــوع االجتماعــي تتمثــل وظيفــة مؤشــرات النــوع االجتماعــي فــي تحديــد التغيــرات االجتماعيــة التــي
تحصــل علــى صعيــد عالقــات النــوع االجتماعــي علــى مــدى الزمــن وإســهام عمليــات التدخــل فــي تلــك التغيــرات:
– الوضع املتعلق واملفصل للنساء والرجال.
– التغيرات التي حصلت بني النساء والرجال في مختلف الفترات الزمنية.

n

إحصائيــات النــوع االجتماعــي :مــن الضــروري تجميــع كل املعلومــات الضروريــة التــي تتيــح معرفــة الفــوارق القائمــة
بــن الرجــال والنســاء فــي مجــاالت املشــاركة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة املطلوبــة ،وذلــك بنــاء
علــى األنشــطة املزمعــة ضمــن التدخــل .ومــن الضــروري إعــداد بيانــات حــول كيــف تبنــى العالقــات بــن الرجــال
والنســاء وتســليط الضــوء علــى مســاهمة النســاء ومشــاركتهن فــي بيئــة املشــروع ،وكشــف جوانــب الضعــف التــي
قــد تعانــي منهــا النســاء والفتيــات بســبب نوعهــن االجتماعــي وســنهن وأصلهــن العرقــي وإلــخ ،فضــا عــن تقديــم
معلومــات حــول العناصــر التــي ينبغــي مراعاتهــا فــي األنشــطة أو املشــاريع الراميــة إلــى تقليــص فــوارق الالمســاواة
مــع الرجــال.

وبالتالي فإن سمات مؤشرات النوع االجتماعي ،هي كالتالي:
– إنها تعكس العالقات القائمة بني الرجال والنساء من خالل الزمن.
– وتشير إلى التغيرات التدريجية التي تطرأ على ظروف املعيش وأدوار النساء والرجال.
– كما تقيس التقدم الذي تم إحرازه باتجاه اإلنصاف الجنساني.
وهكــذا ،فإنــه يتعــن علــى املؤشــرات التــي يتــم اختيارهــا أن تكفــل اإلجابــات علــى األســئلة التــي يتــم طرحهــا بخصــوص
مــدى التقــدم الــذي تــم تحقيقــه أو املســارات الجاريــة:
– طــرح الســؤال املناســب :مــا املطلــوب مــن املؤشــر مالحظتــه أو إبــرازه؟ مثــا :هــل يســتفيد الرجــال والنســاء فــي
ظــروف متســاوية مــن الخدمــات االجتماعيــة؟
– تحديــد املعلومــات الكفيلــة بالــرد علــى الســؤال التالــي :مــا املطلــوب قياســه أو مقارنتــه؟ مثــا :إلــى أي مــدى يتــم
تلبيــة احتياجــات النســاء مــن طــرف الخدمــات االجتماعيــة املوجــودة مقارنــة مــع درجــة تلبيــة احتياجــات الرجــال
مــن طــرف الخدمــات االجتماعيــة املوجــودة.
– تعريــف املصــادر املتصلــة باملعلومــات املذكــورة .مثــا :إحصــاءات الســكان حــول اســتخدام الخدمــات االجتماعيــة
مفصلــة ومقارنــة بــن النســاء والرجــال.
التــي تشــمل أجوبــة ّ
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وبهذه الصورة ،فإن نظام مؤشرات النوع االجتماعي ،سيتيح ما يلي:
– تســليط الضــوء علــى النســاء ومشــاكلهن :حيــث أن دراســات النــوع االجتماعــي كانــت تهــدف فــي البدايــة إلــى بلــورة
الغيــاب االجتماعــي للنســاء وإســهاماتهن ،األمــر الــذي أخفــى مشــاكلهن واحتياجاتهــن .وبالتالــي يتعلــق األمــر
بتســليط الضــوء علــى الجوانــب املغ ّيبــة وإبــراز آثارهــا بالنســبة لســائر املجتمــع.
– القيــام بمقارنــات عادلــة وحازمــة ،حيــث أنــه فــي لحظــة مــا ،ســواء بــن النســاء والرجــال أو بــن النســاء ،مثــا فــي
األريــاف والحواضــر ،لجهــة تغطيــة عالــم النســاء ،لكــن مــع إبــراز مالمــح وجوانــب خاصــة مــن الداخــل (مثــا ،مقارنــة
النســاء الفقيــرات مــن عــدة أجيــال).
– دراســة امليــول :معرفــة التغيــرات التــي حصلــت علــى مــدى الزمــن وامليــول التــي تنحــو إليهــا .مثــا ،يمكــن أن نعــرف
إذا مــا كان االســتثمار فــي برامــج النســاء خــال ســنة مــا ،مماثــا أو أحســن أو أســواء ممــا كان عليــه قبــل عشــر أو
خمــس ســنوات وإذا مــا كان ذلــك يتــم بانتظــام أو كانــت توجــد تأرجحــات إلــى جهــة مــا أو أخــرى.
– تقييــم السياســة العموميــة :فــي بعــض الحــاالت قــد تعكــس املؤشــرات بوضــوح املشــاكل التــي تشــوب تصميــم
وتنفيــذ السياســات .كمــا أن بعــض املؤشــرات قــد تكــون أكثــر رهافــة وتوصيفــا لبلــورة مشــاكل علــى صعيــد تنســيق
السياســات أو العيــوب التــي تشــوب تنفيذهــا أو عــدم تحقيــق الغايــات املنشــودة.
– اتخــاذ القــرارات :تســاعد املؤشــرات علــى تقديــم معلومــات حــول مختلــف مســتويات القــرار فــي عمليــة صياغــة
السياســة وأيضــا بخصــوص التنظيــم ورصــد املــوارد مــن أجــل تفعيــل األنشــطة وإعــادة صياغــة اإلســتراتيجيات .كمــا
أن املؤشــرات مفيــدة فــي تحديــد أهــداف السياســات وغايــات برامــج التدخــل .وتكتســي هــذه الوظيفــة أهميــة قصــوى
لجهــة نظــام مؤشــرات فــوارق النــوع االجتماعــي.
– فســح مجــاالت جديــدة للبحــث :إذ تســمح مؤشــرات النــوع االجتماعــي إعــداد نظريــات وفرضيــات جديــدة للبحــث.
يمكــن طــرح أســئلة جديــدة للبحــث حــول موضــوع العمــل أو غيــره ،وذلــك ســواء عنــد تصميــم النظــام واختيــار
املؤشــرات أو عنــد مالحظــة ســلوك املؤشــرات الخاصــة.
– العمــل السياســي :يســمح باستكشــاف العالقــة القائمــة بــن الوضــع املعيشــي للســكان والتغيــرات االجتماعــي
والثقافيــة و/أو االقتصاديــة .وبهــذه الصــورة يتــم تقديــم جــدوال منتظمــا للمشــاكل واألولويــات واألعمــال االجتماعيــة
التــي قــد تســاعد علــى تحســن الوضــع االبتدائــي .وبالتالــي فإنهــا أداة ســواء للمجتمــع املدنــي أو للدولــة ،يمكــن
بفضلهــا تنظيــم الطلــب االجتماعــي بالنســبة للمجتمــع املدنــي أو تمريــر املــوارد الكفيلــة بالتغييــر ،بالنســبة للدولــة.
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علبة األدوات

 .1وصايا

 .3اإلطار التشريعي

 .2إطار املفهوم

كما يفسح املجال ،على صعيد البرامج واملشاريع ،لرؤية ما

 .4مسارات التخطيط

يلي:

√ إلى أي حد يشارك الرجال والنساء وما هي األسباب الكامنة وراء غيابهم أيضا.
√ إلــى أي حــد تــم األخــذ بعــن االعتبــار االحتياجــات (األساســية اإلســتراتيجية) للرجــال والنســاء وإذا ماكانــت
األعمــال املرتقبــة تســتجيب لهــا.
√ إلى أي حد يتم معالجة أو تجاهل التمييز الجنساني أي كيف هي تلك املشاركة بالنسبة للجنسني.
√ إلى أي حد تؤثر األدوار الجنسانية وإذا ما كانت تتغير مع مرور الوقت.

كيف يتم بناء مؤشرات النوع االجتماعي؟
بحســب "دليــل التخطيــط والتتبــع مــن أجــل إدارة نتائــج التنميــة لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
 ،""AECIDفإنــه إلــى جانــب املؤشــر مــن الضــروري تحديــد الخــط األساســي والغايــة املنشــود تحقيقهــا أثنــاء الفتــرة
الســارية املحــددة.
ويشــمل الخــط األساســي الــذي يعتمــد منظــور النــوع االجتماعــي ،دراســة جيــدة للنــوع االجتماعــي ينبغــي أن تنطلــق مــن
تشــخيص مختلــف الظــروف واالحتياجــات ومســتويات املشــاركة واالســتفادة مــن املــوارد والتنميــة ومراقبــة املنافــع والقــدرة
علــى اتخــاذ القــرار بــن النســاء والرجــال وذلــك ضمــن األدوار املســندة لهــم جنســانيا .وينبغــي بالتالــي أن يســمح إعــداد
خــط أساســي يســتند إلــى منظــور النــوع االجتماعــي ،بصياغــة التدخــل فــي حــال اعتبــار ذلــك ضروريــا مــن أجــل تعزيــز
منظــور النــوع االجتماعــي وتصميــم مؤشــرات/غايات تتيــح القيــام بقيــاس أحســن ألثــر النــوع االجتماعــي الناجــم عــن
التدخــل علــى املــدى القصيــر.
كمــا يجــب أن نــدرج ضمــن تعريــف املؤشــرات ،تحديــدا ملصــدر التحقــق ،أي مصــدر قيــاس املؤشــر .وفــي هــذا الصــدد،
قــد تتأتــى معلومــات املؤشــر مــن مصــدر خارجــي (إحصائيــات نفــس البلــد الشــريك وإن غابــت فــي بعــض األحيــان) أو أن
يتــم بناؤهــا انطالقــا مــن نفــس التدخــات (بيانــات متراكمــة مــن عمليــات تدخــل "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن
أجــل التنميــة .)"AECID
ويستحســن أن يشــارك فــي التعريــف ،كلمــا تســنى ذلــك ،البلــد الشــريك مــن خــال الشــركاء املحليــن ،إلشــراكه فــي
إحــراز النتائــج ولكونهــم يمثلــون مصــدر معلومــات أساســية لقيــاس املؤشــرات.
وبخصوص مختلف الطرق التي يمكن بها البناء ،نبرز ما

يلي:

– نســبة النســاء (أو الرجــال) كجــزء مــن املجمــوع (املجمــوع يشــمل نســبة النســاء والرجــال) 50 :فــي املئــة تعنــي املســاواة
بــن الجنســن .مثــا ،نســبة النســاء فــي الهيئــات التشــريعية.
– التناســب بــن ســمة أنوثيــة وســمة ذكوريــة :تعنــي املســاواة بــن الجنســن .مثــا :التناســب بــن اإلنــاث والذكــور
املســجلني فــي املــدارس.
– ســمة أنوثيــة كنســبة مــن ســمة ذكوريــة (أو العكــس) 100 :فــي املئــة تعنــي املســاواة بــن الجنســن .مثــا :معــدل
اإليــرادات األســبوعية للنســاء كنســبة مــن معــدل اإليــرادات األســبوعية الذكوريــة.
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– الفــارق بــن ســمة أنوثيــة وســمة ذكوريــة (أو العكــس) 0 :فــي املئــة تعنــي املســاواة بــن الجنســن .مثــا :معــدل ســاعات
العمــل التــي تخصصهــا النســاء للعمــل املنزلــي أقــل مــن معــدل ســاعات العمــل التــي يخصصهــا الرجــال للعمــل
املنزلــي.
وأما بالنسبة ملعايير الحد األدنى من التنفيذ في بناء املؤشرات ،علينا مراعاة ما يلي:
مفصلة وفق الجنسني
√ أن تكون ّ
√ أن يتم إنجازها بشكل متوافق عليه
√ أن تكون سهلة االستخدام
√ أن تكون واضحة التعريف
√ أن تمزج بني املؤشرات الكمية والنوعية
√ أن تشمل رقما مختزال من أجل االستنتاج
√ أن تسلط الضوء على مدى التقدم املحرز بشأن احتياجات النوع االجتماعي (األساسية واإلستراتيجية)
√ أن تكون قابلة للمقارنة في الوقت
خطوات لبناء

املؤشرات:

الخطوة  :1مالءمة األهداف
n

تعريف النتائج املباشرة التي يجب تحقيقها ومواصفات الشخص املستفيد
– الكمية املزمع بلوغها
– فترة بلوغ النتائج
– تعريف ماهية النتائج
– أهداف واقعية
– أهداف قابلة للتحقق
–

من خالل مراجع

n

أهداف في بداية البرمجة

n

تحديد أهداف في بداية البرمجة
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الخطوة  :2تعريف فوارق النوع االجتماعي
n

تفصيل املعلومات وفق الجنسني

n

تحليل مفاهيمي من منظور جنساني (إعادة تصور املفهوم)

n

تعريف فوارق نسب التغطية وفق الجنسني
– تعريف احتياجات الرجال والنساء
– تحديد حجم صنف (مجاالت) االنخراط بناء على الجنس
–

عدم مساواة مشاركة الرجال والنساء

– اآلثار غير املباشرة
الخطوة  :3اختيار فئات املؤشرات
n

عرض املؤشرات وفق الفئات

n

أمور يجب مراعاتها لدى إحداثها ،موارد مرصودة وفق الجنسني
– إدراج االحتياجات وفق الجنسني والنوع االجتماعي
– مستوى املشاركة وفق الجنسني
– نجاحات املشروع وفق الجنسني
– تغيير نمط العيش

الخطوة  :4جوانب رئيسية
n

تفصيل املؤشرات وفق الجنسني

n

املزج بني املؤشرات الكمية والنوعية

n

مؤشرات مطلقة ونسبية

n

مؤشرات لآلثار اإلجمالية والصافية

الخطوة  :5اختيار اإلطار الزمني :األوقات
n

توافق مؤشرات النوع االجتماعي في بداية البرنامج

n

تحديد أوقات جمع املعلومات

n

التوافق بشأن أوقات جمع اآلثار

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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الخطوة  :6استخدام مصدر املعلومات
n

استخدام مصادر املعلومات املوجودة ،مفصلة وفق الجنسني ،عالوة على اقتراح مفاهيم للنوع االجتماعي.

n

استخدام مصادر معلومات خاصة والتوافق بشأن املؤشرات واملناهج.

قائمة التحقق من أجل بناء املؤشرات:

√ هل توجد عالقة خاصة بني املؤشرات واألهداف؟
√ هل تم تحديد عوامل خطر أو عناصر للتأهيل (عوامل

√ خارجية تسهم في النجاح أو الفشل)؟
√ هل يسهل استخدام وفهم املؤشرات؟
√ هل شارك كل املعنيني في إعداد املؤشرات؟
√ هل تم استخدام املؤشرات الكمية والنوعية؟
√ هل تشغل مؤشرات النتائج مكانا رئيسيا؟
√ هل تقيس املؤشرات امليول السارية في فترة معينة؟
√ هل تم استخدام تحليل نوعي لتوضيح نجاح أو فشل املشروع؟
أنواع املؤشرات:
 - 1كمية/نوعية
– مؤشــرات كميــة :يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا تلــك القياســات الرقميــة للتغييــر (أرقــام كاملــة ونســب مئويــة وغيرهــا)،
وهــي مفيــدة لتقديــم رؤى شــاملة وإجماليــة .مثــا ،كمعــدل إيــرادات الرجــال مقارنــة مــع النســاء وعــدد النســاء اللواتــي
يرتــدن مركــز اإلرشــاد لفتــرة مــا قبــل الــوالدة.
– مؤشــرات نوعيــة :وهــي التصــورات أو أحــكام النــاس بشــأن أمــر مــا ،وهــي مفيــدة مــن أجــل فهــم املســارات ،لكنهــا
ال تبــرز إلــى أي حــد إذا كانــت ظاهــرة مــا شــائعة أو نــادرة .مثــا ،آراء األشــخاص بخصــوص تغييــرات العالقــات
االجتماعيــة أو التــي تطــرأ علــى الســلطة أو وضــع مــا .ويمكــن تقديــر حجمهــا .مثــا فــإن عــدد النســاء فــي ميــدان
تنفيــذ مشــروع مــا ،اللواتــي يعتبــرن أن أوضاعهــن قــد تحســنت ،يمكــن أن يشــكل الجانــب الرقمــي مــن مؤشــر نوعــي.
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 - 2بخصوص الظاهرة االجتماعية
n

مؤشــرات الســياق ،وهــي التــي لهــا عالقــة بمــا ســبق ذكــره وتســاعد علــى تفســير النتائــج املحصــل عليهــا مثــل الســكن
الحضــري أو الريفــي.

n

مؤشرات املدخل ،وهي تعنى باملوارد املخصصة لتخفيف حدة مظاهر الالمساواة بني النساء والرجال.

n

مؤشرات املسار ،وهي ذات طابع دينامي ،كمسارات سارية لفائدة اإلنصاف الجنساني.

n

مؤشــرات املُن َتــج ،التــي تبــرز آثــار ومــدى تحقيــق األهــداف املنشــودة مــن طــرف مختلــف السياســات أو اإلجــراءات
املعتمــدة).
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 - 3وظيفة املراقبة

النوع

التوصيف

امليزات

القيود

أمثلة

مؤشرات
نوع قوائم
التحقق.

تسأل ما إذا كان تم تقديم
أمر ما أم ال .القياس يكون
عبر سؤال
جوابه "نعم" أو
"ال".

يوصى بها ملراقبة العمليات
ومظاهر التقدم في
السياسة واملأموريات.
جمع
البيانات االقتصادية و
البسيطة.

تفتقر إلى جوانب
نوعية.
في بعض األحيان ،تتوقف
على
تفسير.

هل توجد
سياسة
تعميم
النوع االجتماعي؟
هل تمت استشارة
خبير/ة في
النوع االجتماعي خالل
إعداد
التقرير؟

مؤشرات
تستند إلى
اإلحصائيات.

مؤشرات
"تقليدية" تقوم
بقياس التغيرات
بناء على املعلومات
اإلحصائية
املتاحة.

املعلومات
املتاحة
فورا.

نادرا ما تقدم
رؤية
نوعية .و
غالبا ما تحتاج
استكمالها
بأنواع أخرى من
املؤشرات.

املفهوم
رجل /امرأة
من إصابات
فيروس اإليدز VIH
مستويات
البطالة
رجال/نساء

مؤشرات
قد
تحتاج
إلى أشكال
خاصة
من
جمع
البيانات.

وتتطلب أشكاال
خاصة
لجمع
املعلومات
(استطالعات
اجتماعية ومجموعات
دردشة و
لقاءات ،إلخ).
تحتاج
إلى مناهج
خاصة من أجل
استنساخها ،حتى يتسنى
للمعلومات أن
تُقا َرن في
الوقت.

املعلومات
مفيدة جدا و
خاصة.
إنها وسيلة جيدة
من أجل جمع
معلومات
نوعية.

غالبا ما تكون مكثفة
لجهة املوارد (الوقت و
املال واملوارد
البشرية).

النسبة املئوية من السكان
التي تعتبر
أن النساء
يجب عليهن أن
يكن املسؤوالت عن
رعاية
األطفال
نسبة مئوية من اعالنات
الوظائف في
الصحف التي
تبرز تحيز
جنساني (gender

bias).

املصدرUNDP/RBEC (2001) Gender Mainstreaming in practice: a Handbook. pp. 30 :
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نماذج من املؤشرات:31
 - 1ظرفية/مكانة
وكمــا يوضــح "دليــل تقييــم البرامــج واملشــاريع ذات املنظــور الجنســاني وحقــوق اإلنســان والتنــوع الثقافــي لهيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة" ،فــإن نظريــة التغييــر تســعى مباشــرة إلــى تحســن معيــش النســاء بوصفهــن صاحبــات حقــوق مــع
مراعــاة أهميــة التمييــز مــا إذا كان ذلــك التغييــر طــرأ علــى ظرفيــة أو مكانــة أولئــك النســاء:
ما يتعلق بالظرفية

ما يتعلق باملكانة

n

السمات االجتماعية-الديمغرافية والثقافية املفصلة وفق الجنسني والسن والعرق والحالة املدنية وغيرها.

n

الوضع االجتماعي-االقتصادي املفصل وفق الجنسني والسن والعرق وغيره.

n

الوضع االجتماعي-السياسي املفصل وفق الجنسني والسن والعرق و الوطن وغيره.

n

املشاكل الرئيسية واملطالب املعبر عنها من طرف منظماتهن ،مع تفصيلها وفق الجنسني والسن والعرق وغيره.

n

الوصول إلى فضاءات السلطة في املجتمع املحلي أو املنطقة الجغرافية للمشروع.

n

القيادة واملستويات التنظيمية للمجتمتعات املحلية وفق الجنسني والسن والعرق وغيره.

n

الحصول على املوارد اإلنتاجية والتحكم فيها وذلك بناء على الجنس والسن والعرق وغيره.

n

الحصول على ملكية وسائل اإلنتاج وذلك بناء على الجنس والسن والعرق وغيره.

n

ظروف ممارسة حقوق اإلنسان وحقوق النساء وحقوق الشعوب األصلية.

n

توزيع العمل وفق الجنسني والقيمة االجتماعية لعمل النساء والرجال.

n

توزيع املسؤوليات املنزلية وذلك بناء على الجنس والسن والعرق وغيره.

n

الظروف الشخصية واألسرية واملؤسساتية واملجتمعية لتقرير املصير واالستقاللية.

n

تنظيمات املنظومات االجتماعية أو القانونية أو املؤسساتية التي تحد من املشاركة املتساوية أو تح ّفزها.
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 - 2التمكني
يندرج تعريف املؤشرات في مجالني رئيسيني للتمكني:
– تغييــر شــخصي علــى مســتوى الوعــي ،يتبلــور علــى هيئــة الســعي مــن أجــل التحكــم ومزيــد مــن الثقــة فــي النفــس
واالعتــراف بالحــق فــي اتخــاذ القــرارات واالختيــار.
– التنظيم الذي يروم التغيير االجتماعي والسياسي.
نمــاذج مــن املؤشــرات الكميــة ومــن األســئلة الترشــيدية إلعــداد املؤشــرات النوعيــة ملســارات التمكــن (مقتبــس مــن
:)1998

ACDI,

الكمية:
التمكني القانوني
n

تطبيق القوانني املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان.

n

عدد الدعاوى املتصلة بحقوق النساء املعروضة على املحاكم املحلية ونتائجها.

n

عدد الدعاوى املتصلة بالحقوق القانونية للمطلقات واألرامل ،املعروضة على املحاكم املحلية ونتائجها.

n

أثر تطبيق القوانني بخصوص معالجة املخالفني.

n

زيادة أو نقصان العنف ضد النساء.

n

نسبة زيادة أو نقصان عدد القضاة والنواب العامني واملحامني بني صفوف النساء والرجال.

n

نسبة زيادة أو نقصان عدد النساء والرجال في صفوف الشرطة املحلية وعلى صعيد الدرجات.

التمكني السياسي
n

نسبة املناصب التي تشغلها نساء في املجالس املحلية وهيئات اتخاذ القرارات.

n

نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب القرار في الحكومة املحلية.

n

نسبة النساء املوجودات في اإلدارة العمومية املحلية.

n

نسبة النساء والرجال املسجلني في السجل االنتخابي ونسبة النساء والرجال املسجلني في ذلك السجل الذين يمارسون حقهم في التصويت.

n

نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب القرار الهامة أو غيرها في النقابات.

n

نسبة النساء/الرجال املنتسبني إلى نقابات؟

n

عدد النساء اللواتي يشاركن في االحتجاجات العمومية وفي الحمالت السياسية مقارنة مع عدد الرجال.

التمكني اإلقتصادي
n

تغيرات نسب العمل/البطالة بني النساء وبني الرجال.

n

التغيرات في استخدام الوقت في أنشطة مختارة وبشكل خاص تحسني صورة األعمال غير املأجورة ورعاية األبناء ،لدى أفراد األسرة.

n

فوارق الراتب/األجرة بني النساء والرجال.

n

التغيرات التي تطرأ على نسب املمتلكات التي تعود للنساء والرجال ويتحكمون فيها (األراضي والبيوت واملاشية) ،وذلك وفق املجموعة االجتماعية-
االقتصادية واملجموعة العرقية.

n

معدل نفقات النساء والرجال ،كربات وأرباب أسرة ،بخصوص التعليم والصحة.

n

القدرة على القيام بمشتريات صغيرة أو كبيرة بشكل مستقل.

n

نسبة خدمات القروض والخدمات املالية وخدمات املساعدة التقنية التي تقدمها الحكومة والجمعيات الخيرة للنساء والرجال.
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التمكني االجتماعي
n

عدد النساء في املؤسسات املحلية (مثل جمعيات النساء ومجموعات التوعية ومجموعات إيجاد إيرادات والكنائس املحلية والجمعيات العرقية
واملجموعات املتجانسة) ،مقارنة مع مجموع سكان املنطقة التي تشهد تنفيذ مشروع ما وعدد النساء اللواتي يملكن نفوذا داخل املؤسسات املحلية.

n

توسيع نطاق تعزيز قدرات النساء أو القدر الذي يشاركن به في شبكات املساعدات وذلك مقارنة مع الرجال.

n

مدى تحكم النساء في القرارات املتعلقة بالخصوبة (مثال عدد األبناء وعدد عمليات اإلجهاض).

n

حركة تنقل النساء داخل وخارج مكان إقامتهن مقارنة مع الرجال.

َكمية:
أسئلة توجيهية
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

إلى أي مدى تطلع النساء على السياسة املحلية ولديهن معرفة بحقوقهن القانونية؟
هل للنساء معلومات جيدة بشكل ما مثل الرجال؟ هل يتغير مستوى تلك املعلومات وفق املجموعة االجتماعية االقتصادية أو السن أو املجموعة العرقية؟
هل يتغير هذا الوضع مع مرور الوقت؟
هل لدى النساء والرجال تص ّور بأن النساء أصبحن يضطلعن بنفوذ أكبر؟ ملاذا؟
هل لدى النساء تص ّور بأنهن يحترمن أنفسهن أكثر؟ ملاذا؟ ما هي عالقة ذلك بتصورات الرجال؟
هل لدى النساء والرجال تص ّور بأنه أصبحت لديهم استقاللية اقتصادية أكبر؟ ملاذا؟
هل يتم مالحظة تغيرات في طريقة اتخاذ القرارات في كنف األسرة؟ ما هو االنطباع السائد حيال تلك التغيرات؟
هل النساء يأخذن قرارات بشكل مستقل عن الرجال في بيوتهن؟ ما نوع القرارات التي يتخذنها بشكل مستقل؟
كيف عملت التغيرات التي طرأت على التشريعات الوطنية أو املحلية على تمكني أو عدم تمكني النساء أو الرجال (مثال ،ما له عالقة بالتحكم في موارد
مثل األرض)؟

ما الدور الذي يمكن أن تلعبه املؤسسات املحلية (بما فيها املؤسسات النسوية) في تمكني/عدم تمكني النساء والرجال؟

مقارنة مع الرجال ،هل مشاركة النساء في القرارات الهامة التي تتخذ في املجتمع املحلي أو في البيوت ،في ازدياد أو في نقصان؟
كيف تنتظم النساء من أجل رفع مستوى التمكني ،مثال ،من أجل مناهضة العنف ضد املرأة؟
عندما تستفيد النساء أحسن من التعليم والعمل ،هل هذا الوضع يتبلور على مزيد من التمكني؟
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.5عمليات تدخل عامة

AECID

 .6أدوات وإجراءات

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

 - 3مؤشرات ملبادئ كفاءة املساعدة
التملك
n

n

n

"املخططات الوطنية واإلقليمية واملحلية للتنمية" تعكس بشكل عام و/أو قطاعيا ،االلتزامات الحكومية مع األهداف اإلنمائية لأللفية  ODS/ODMو
اتفاقية سيداو  CEDAWومنهاج بيجني للعمل والقرار  1325وغيرها.
جودة مشاركة املجتمع املدني واملجموعات النسوية واملجموعات البرملانية للنساء وآليات املساواة بني الجنسني في تعريف األولويات الجنسانية ورصد
ميزانية لها عالوة على آليات للمساءلة مدعومة بخطط عمل ومدمجة في إستراتيجيات التطور (على الصعيد الوطني واملناطقي واملحلي).
نسبة املسائل الرئيسية للمساواة بني الجنسني في البلد واألعمال اإليجابية املدرجة في وثائق السياسات الوطنية.

االتساق
n

املفصلة وفق
نسبة البرامج التي تشمل تحليل النوع االجتماعي والقدرات التي تم تطويرها بني صفوف تقنيي وإداريي البرنامج وإذا ما كانت املعلومات
ّ
الجنسني ،متاحة ومنشورة ومدروسة من أجل تحسني فعالية البرنامج.

n

عدد "مبادرات ميزانيات النوع االجتماعي" التي تم تنفيذها على الصعيد الوطني واملناطقي واملحلي.

n

االستثمار في مقاربات تستند إلى برامج بمنظور جنساني.

n

n

نسبة وتوقعات املساعدات الرسمية للتنمية ( AODمن  3إلى  5سنوات) الخاصة ببناء القدرات من أجل اعتماد منظور النوع االجتماعي في كل من
املالية العمومية و"آليات قضايا املرأة" والوزارات واملجتمع املدني واملنظمات النسوية والبرملان.
ازدياد عدد املانحني الذين يخبرون بشأن النسبة املئوية لالستثمارات في املساواة بني الجنسني وتمكني النساء وطبيعة القطاعات التي تتلقاها.

املواءمة
n

عدد ونوعية اإلستراتيجيات والبرامج واألدوات املشتركة و/أو املنسقة الرامية إلى تحقيق املساواة بني الجنسني وحقوق النساء ،التي يتبناها ويدعمها
املانحون ومن خالل برامج مشتركة وصناديق وتجارب نموذجية في غضون السنتني املقبلتني.

n

"مجموعة فعالية املساعدة" التي تم إحداثها وهي تعمل اآلن.

n

أدوات جديدة للنوع االجتماعي تم تصميمها وتشغيلها.

n

عدد من املبادرات املقترحة من طرف "اللجان الدولية للنوع االجتماعي" والتي تبناها "املجتمع الدولي".

n

عدد اآلليات الجديدة للحوار متعدد األطراف واالستشارات أو املسائل التي تم وضعها من طرف املانحني من أجل دعم قضايا املساواة بني الجنسني.

n

نسبة املساعدات الرسمية للتنمية  AODاملخصصة لألنظمة املتوائمة لبناء قدرات الحكومة/املانحني بشأن تعميم منظور املساواة بني الجنسني في
السياسات العمومية واملساعدات اإلنسانية.

املساءلة
n

n

n

n

عدد مبادرات امليزانيات املراعية للنوع االجتماعي  ،PSGالتي تم إنجازها والتي تعمل كجزء من إصالح املالية العمومية.
عمليات تقييم "إستراتيجيات وخطط التنمية" عالوة على تتبع تنفيذ"برنامج عمل أكرا" و"إعالن باريس" ،التي تشمل مشاركة املجتمع املدني
واملنظمات النسوية وذلك من خالل مسارات رسمية وإعداد تقارير موازية.
مقترحات تم تقديمها من طرف منظمات نسوية و أي نسبة منها تم إدراجها في الخطط والتعديالت.
وتشمل "أطر تقييم األداء" أو أي وثائق مماثلة لالتفاقات بني املانحني والحكومة و"خطة تتبع إعالن باريس" ،ما ال يقل عن ثالث مؤشرات للنوع
االجتماعي.

n

التقييم املشترك مانح/بلد ،على األقل كل ثالث سنوات لنتائج النوع االجتماعي للبرمجة ورصد امليزانية.

n

آليات للتتبع السنوي ملدى التقدم من أجل قياس فعالية املساعدة والتعاون بخصوص اعتماد منظور النوع االجتماعي والحقوق في البلد.

n
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مستوى تحسن إنتاج واستخدام وتنسيق اإلحصائيات املفصلة وفق الجنسني واملؤشرات النوع االجتماعي من أجل قياس مدى تقدم الذي تم إحرازه
على صعيد األهداف اإلنمائية لأللفية  3 ODMعلى املستوى الوطني واملحلي.

علبة األدوات

 - 4مواضيعيــة (مقتبــس مــن الدليــل العملــي إلدمــاج املســاواة بــن النســاء والرجــال فــي مشــاريع التعــاون
اإلنمائــي اإلســباني:)MAEC 2004 ،
التعليم
الكمية:
n

نسبة مكافحة األمية بني صفوف النساء والرجال.

n

نسبة التمدرس بني اإلناث والذكور في التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي.

n

نسبة الفشل املدرسي بني اإلناث والذكور في التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي.

n

نسبة التحاق اإلناث بالتأهيل/التكوين املهني.

n

ازدياد عدد النساء في الفصول الدراسية التي كانت تعتبر تقليديا من نصيب الرجال.

n

النساء اللواتي يلتحقن بمناصب القرار في املجتمع املحلي أو في مراكز العمل بعد االستفادة من التأهيل.

n

النساء اللواتي تحصلن على عمل أو اللواتي تطلقن نشاطا اقتصاديا خاصا بهن بعد االستفادة من التأهيل.

n

مبادرات مرنة للتعليم غير النظامي.

n

منشآت للتعليم تشمل فضاءات للنساء وللرجال على حد سواء.

n

مشاركة النساء في جمعيات اآلباء وهيئات إدارية ملراكز التعليم وعلى املستوى املؤسساتي (الوزاري واملناطقي واملحلي).

n

وجود وجاهزية روض األطفال.

n

استخدام تكنولوجيات املعلومات جديدة يتم تطبيقها على مناهج التعليم من أجل زيادة قدرة الحصول على التعليم.

n

استخدام مناهج تربوية تشاركية وتساعد على االعتزاز بالذات.

n

نسبة الحمل غير املرغوب فيه.

n

أعمال إيجابية تم إطالقها من أجل تحسني التحاق النساء بالتعليم.

النوعية:
n

مستوى رضى النساء بخصوص التعليم املتلقى.

n

مقررات/مناهج التعليم املنقحة واملصوغة من جديد بمنظور النوع االجتماعي.

n

توعية اآلباء واألساتذة الذين اطلعوا على املعلومات حول قيم غير جنساوية.

n

تغييرات في التقييم الذي يقوم به اآلباء واألمهات بشأن تربية بناتهم.

n

انطباعات الفتيات والفتيان واملراهقات واملراهقني بخصوص فائدة التعليم.

n

تقييم خدمات املشورة والدعم املتاحة في املراكز الدراسية والتي يتلقاها الطلبة.

n

مدى االستفادة من الخدمات من طرف النساء والرجال (والفتيات والفتيان) وما هو مستوى رضى املستخدمني واملستخدمات.
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الصحة
الكمية:
n

األمراض التي تصيب النساء والرجال بشكل خاص.

n

األسباب الرئيسية لوفيات النساء والرجاء بناء على مجموعات الفئات العمرية.

n

نسبة وفيات األمهات.

n

االستفادة من الخدمات الصحية للرجال والنساء بما فيها العراقيل القانونية.

n

أصناف وجودة الخدمات املمنوحة على مستوى الرعاية األولية.

n

وفيات األطفال مفصلة وفق الجنسني.

n

مستويات التغذية األسرية مفصلة بناء على الجنسني والسن.

n

توزيع األغذية داخل األسرة.

n

نسب التلقيح مفصلة وفق الجنسني.

n

مؤشرات األمراض مفصلة وفق الجنسني.

n

التوزيع األسري واملجتمعي للعمل (املأجور وغيره) وآثاره على الصحة الجسدية والعقلية للنساء.

n

خدمات صحية تقدمها النساء.

n

مشاركة الرجال والنساء في صحة األسرة و/أو املجتمع املحلي.

n

الوقت الذي يخصصه الرجال والنساء لصحة األسرة واملجتمع املحلي.

n

وجود منعشي الصحة في املنطقة والتعرف عليهم ،بناء على السن والجنس والتأهيل.

n

توزيع أوقات الفراغ بني نساء ورجال األسرة.

n

السلوك اإلنجابي للنساء والرجال.

n

وجود مجموعات منتظمة من النساء بخصوص الرعاية الصحية.

n

ّ
الرضع عالوة على االحتياجات املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية وذلك من طرف "الضمان
مستوى تغطية احتياجات الرعاية ما قبل الوالدة وعملية الوضع ورعاية
االجتماعي".

النوعية:
n

انطباع النساء والرجال بخصوص حالتهم الصحية ومحدداتها.

n

ما يعتبر أولويا بالنسبة لصحة الفتيات والفتيان والنساء والرجال ،من طرف الرجال والنساء والنظام الصحي.

n

معتقدات وتقاليد خاصة حول أسباب وآثار مسارات الصحة واملرض.

n

درجة ثقة النساء والرجال في الرعاية العمومية للصحة.

n

درجة ثقة النساء والرجال في ممارسات الصحة الجماعية.

n

األسباب الكامنة وراء استخدام أو عدم استخدام النساء للخدمات الصحية.

n

األسباب الكامنة وراء استخدام أو عدم استخدام الرجال للخدمات الصحية.

n

انطباع مهنيي الصحة وفق الجنسني والتأهيل وتحديدا ،درجة قبول وثقة مهنيات الصحة.

n

مستوى الحميمية والخصوصية في الخدمات الصحية.
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توجيهات من أجل مسارات التخطيط

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

النمو االقتصادي
الكمية:
n

الدخل الفردي املفصل حسب الجنسني.

n

السكان الذين يوجدون تحت خط الفقر ،مفصلني وفق الجنسني.

n

مشاركة النساء في القوة العاملة (في األرياف والصناعة وغير النظامية).

n

نسبة البطالة مفصلة وفق الجنسني.

n

فوارق الرواتب بني النساء والرجال مفصلة وفق القطاعات واملناطق الجغرافية واملجموعات االجتماعية-االقتصادية.

n

النساء كربات أعمال تجارية صغيرة.

n

نساء مالكات ألراضي وبيوت وماشية وممتلكات أخرى إنتاجية ،مع التفصيل وفق املجموعات االجتماعية-االقتصادية.

n

النساء والفتيات واألطفال الذين يقومون بأعمال منزلية وأشغال أخرى في األسرة ،غير مأجورة.

n

الوقت الذي يخصصه الرجال والنساء للعمل اليومي.

n

الوقت الذي يخصصه الرجال والنساء ألنشطة خاصة بالسوق.

n

النساء اللواتي يصلن إلى مناصب قرار في التعاونيات املحلية.

n

مبادرات إنتاجية تقودها نساء.

n

مبادرات إنتاجية أطلقتها نساء.

n

وجود وجاهزية روض األطفال.

n

نسبة املساعدات العمومية في املجاالت اإلنتاجية املوجهة مباشرة إلى النساء.

n

نسب النساء املتلقيات للقروض أو القروض الصغيرة جدا ،وذلك على مستوى املديونية وإعادة القروض.

n

النساء املقترضات اللواتي استطاعت أسرهن تجاوز حاجز الفقر.

n

األسر التي تنتج فيها النساء/الرجال أكبر دخل.

n

املشاريع الصغرى للنساء ،التي تتحول إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة.

n

مبادرات إنتاجية تعمل منذ ما يفوق خمس سنوات.

n

ازدياد املنتجات التي يتم تسويقها عبر مبادرات إنتاجية.

النوعية:
n

مستوى رضى النساء بخصوص األنشطة اإلنتاجية التي تم إطالقها.

n

جودة خدمة االستشارة والدعم الذي تتلقاه النساء املقاوالت ومستوى استخدامها من طرف السكان ودرجة رضى املستخدمني.
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.5عمليات تدخل عامة

AECID

 .6أدوات وإجراءات

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

عمليات القروض ورأساملال
الكمية:
n

نسبة القروض التي ُمنحت للنساء والتي استندت فيها تقارير تقييم االقتراض على تحليل شامل ملخاطر عدم وفاء املدينات ،وليس فقط بشأن تغطية
الضمانات.

n

نسبة املودعات من النساء ملبالغ أقل من حد ما.

n

نسبة املدينات للنظام املالي املشموالت في مركزية املعلومات االقتراضية.

n

نسبة النساء في الشرائح الخمسية ذات الدخل األقل والتي تم تعزيز قدراتها بواسطة برامج للتربية املالية.

n

نسب األسر (التي يكون على رأسها امرأة و التي يكون على رأسها رجل) ،التي استفادت من مشاريع  ، FONPRODEمع تفصيل تباين اإليرادات
املتأتية من نشاطها اإلنتاجي وفق البلدة أو املنطقة.

n

نسب الرجال والنساء الذين حسنوا من قدرتهم على الكسب.

n

زيادة الدخل املتوسط للنساء مقارنة مع الرجال.

n

ازدياد الدخل املتوسط ألسر األرياف التي على رأسها امرأة مقارنة مع الدخل املتوسط لألسرة التي على رأسها رجل.

n

n

n

n

n

نسبة املنظمات الصغيرة واملتوسطة للمنتجني (مفصلة وفق النساء والرجال) ،التي تحصل على املعلومات بشكل مستمر ،حول األسعار واألسواق
وتس ّوق منتجاتها بشكل مشترك و/أو تندمج في أسواق جديدة.
نسبة تقليص فوارق العبء املفرط في العمل لدى النساء والرجال مقارنة مع الوضع االبتدائي ،وذلك وفق نوع النشاط اإلنتاجي.
نسبة النساء اللواتي يتخذن القرارات بخصوص استخدام الدخل واملوارد األسرية وذلك وفق ما يلي )1 :يتحكمن في استخدام اإليرادات ويحددن
النفقات )2 ،لهن معرفة بإيرادات األسرة )3 ،يشاركن في اشتراء وبيع املعدات )4 ،يشاركن في اتخاذ القرارات بخصوص االستثمار.
نسبة النساء االعضاء في منظمات من قبيل منظمات (أصحاب اإلنتاج والري واألعمال والبلدية واملحلية واملناطقية) ،اللواتي يكن أعضاء في اللجان
اإلدراية وذلك مقارنة بالرجال.
نسبة ازدياد الدخل املتوسط الناتج عن منشآت يشرف عليها رجال مقارنة مع الدخل الناتج عن منشآت تشرف عليها نساء.

النوعية:
n

قاعدة إدارة املخاطر االقتراضية املستندة إلى املعايير الدولية التي تنص على أن املصارف ال يمكنها أن تستند في قراراتها االقتراضية وفق جنسانية
الزبناء.

n

مبسطة للمودعني من ذوي القيمة املنخفضة واملخاطر املتدنية ،والتي تستند إلى معايير دولية مصادق عليها.
قواعد ّ

n

قواعد تتطلب إدراج معلومات حول القروض الصغرى ،مفصلة وفق النوع االجتماعي ،في مركزية املعلومات االقتراضية.

n

برامج للتربية املالية للنساء من صواحب املشاريع الصغرى التي تم تنفيذها.
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البيئة
الكمية:
n

االستفادة من املوارد الطبيعية الجماعية ،مفصلة وفق الجنسني.

n

استخدام املوارد الطبيعية من أجل التغذية وتزويد الطاقة ،مفصلة وفق الجنسني والسن.

n

مفصل وفق الجنسني والسن.
توزيع األغذية داخل األسرةّ ،

n

مفصل وفق الجنسني والسن.
التوزيع األسري والجماعي للعملّ ،

n

وظائف ومهمات صيانة البيئة أو معالجة النفايات ،التي تضطلع بها النساء.

n

وجود فاعلي البيئة في املنطقة واالعتراف بهم ،بناء على السن والجنس والتأهيل.

n

وجود مجموعات منتظمة من النساء بخصوص حماية البيئة.

n

مفصل وفق الجنسني والسن والعرق.
استخدام الخدمات املمنوحة ،من طرف املناطق املحميةّ ،

n

تجارة واستخدام واستهالك املنتجات الطبيعية املحمية ،مع تفصيل بناء على الجنسني والسن والعرق.

n

إشكاليات الصحة املتعلقة بالتلوث ،مع التفصيل بناء على الجنسني والسن واملستوى االجتماعي-االقتصادي.

النوعية:
n

استخدام ونشر املمارسات واملعارف املحلية (للنساء والرجال).

n

مدى توافق املستوطنات التقليدية وحركات الهجرة إلى جانب استراتيجات حماية البيئة.

n

انطباعات النساء والرجال بخصوص املشاكل البيئية.

n

مشاركة النساء والرجال في القرارات املتخذة حول املوارد الطبيعية الجماعية.

n

النساء اللواتي يضطلعن بمهام لها عالقة بالبيئة والتي لم تكن تُسند لهن تقليديا.
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الحوكمة
الكمية:
n

نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب تمثيل.

n

وفق القطاعات :التعليم والثقافة والصحة واملال والدفاع وغيرها.

n

نسب النساء في األحزاب السياسية في مختلف املجاالت (الوطني واملناطقي واملحلي)( ،املرشحات واملنخرطات).

n

نسبة النساء في منظمات أرباب العمل ونقابات العمال واللوبيات.

n

املشاركة في الحركات االجتماعية واملنظمات غير الحكومية.

n

عدد املنطمات النسوية واملنظمات املدافعة عن حقوق النساء من مجموع املنظمات االجتماعية في بلدة ما أو منطقة أو بلد.

n

وجود آليات مؤسساتية من أجل املساواة بني الجنسني وسياسات عمومية لصالح املساواة في الفرص.

n

نسبة النساء املولودات على قيد الحياة ونسبة النساء املسجالت ونسبة النساء الناخبات.

النوعية:
n

العقبات التي تعيق وصول النساء إلى مناصب حكومية.

n

األسباب التي تدفع النساء إلى االكتتاب في األحزاب والترشح ويشغلن مناصب قرار في األحزاب السياسية.

n

األسباب التي تحول دون حصول النساء على مناصب مسؤولية في منظمات أرباب العمل والنقابات واللوبيات.

n

أسباب مشاركة النساء في الحركات االجتماعية واملنظمات غير الحكومية.

n

درجة مراعاة مصالح النوع االجتماعي والتأثير السياسي للمنظمات النسوية والجمعيات املدافعة عن حقوق النساء.

n

أثر السياسات العمومية على املساواة بني النساء والرجال.

n

حضور وأولوية مصالح النوع االجتماعي في األجندة السياسية.

n

وجود قنوات ملشاركة املواطنني في اتخاذ القرارات.

121

علبة األدوات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .4مسارات التخطيط

 .3اإلطار التشريعي

األداة .3
استخدام عالمات النوع االجتماعي

(مقتبس من "توصيف نظام  CADللعالمات حول أهداف املساعدة" ( ،MAECخدمة اإلحصائيات).

يرتكز جمع البيانات حول عالمات توجيه املساعدة إلى نظام من الفهارس من ثالث

قيم:32

– الرئيســي (ابتدائــي) :عندمــا يكــون هــدف املســاواة بــن الجنســن أساســيا فــي تصميــم عمليــة التدخــل وأثرهــا
ويمثــل أمــرا صريحــا فيهــا .يمكــن االختيــار مــن خــال اإلجابــة علــى الســؤال التالــي :هــل كان متاحــا إنجــاز
العمــل دون هــذا الهــدف؟
– الهــام (ثانــوي) :علــى الرغــم مــن أهميتــه ال يمثــل أحــد األســباب الرئيســية مــن أجــل إنجــاز العمــل .عندمــا تكــون
الغايــة الرئيســية مــن النشــاط أمــرا آخــر ،وإن تــم تشــجيع املســاواة بــن الجنســن والدفــاع عــن حقــوق النســاء
والفتيــات.
– غير موجه :تم إخضاع التدخل لفحص خلص إلى عدم إمكانية إسهامه في العالمة املذكورة.
وحتــى يتســنى فــي مجــال النــوع االجتماعــي ،منــح تصنيــف "رئيســي" أو "هــام" ،مــن الضــروري أن تــرد بشــكل صريــح
فــي وثائــق املشــروع إشــارة إلــى تحفيــز املســاواة بــن الجنســن وتشــجيع حقــوق النســاء والفتيــات وبالتالــي ال تكفــي
الرغبــة فــي تفــادي األثــر الســلبي.
وبهــذه الصــورة يتع ّيــن علــى أي نشــاط مــا أن يص ّنــف بمثابــة "مســاواة بــن الجنســن" (قيمــة رئيســية أو هامــة) ،عندمــا
يســعى بشــكل صريــح لتحقيــق هــذا الهــدف وذلــك باملســاهمة فــي مــا يلــي:
– تقليــص مظاهــر الالمســاواة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية بــن النســاء والرجــال وتأمــن اســتفادة النســاء
مــن نفــس اإلمكانيــات مقارنــة مــع الرجــال وتفــادي تعرضهــن للتمييــز.
– تطويــر أو تعزيــز املســاواة بــن الجنســن أو سياســة عــدم التمييــز فــي التشــريعات أو املؤسســات .ويتطلــب ذلــك
دراســة مظاهــر عــدم املســاواة الجنســانية بشــكل منفــرد أو كجــزء كامــل مــن اإلجــراءات العاديــة للــوكاالت.
ومن بني العالمات املوجودة بشأن تعميم منظور النوع االجتماعي ،نبرز ما يلي:
– املساواة بني الجنسني
– الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األطفال
– التنمية التشاركية  /الحوكمة  /حقوق اإلنسان
– التنوع الثقافي  /الشعوب األصلية
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املساواة بني الجنسني
وإجابــة علــى الســؤال الــذي يقــول :هــل عالمــة "هــدف رئيسي"للمســاواة بــن الجنســن" ،أحســن" مــن تصنيــف
"هــدف هــام" ،نقــول مــا يلــي:
" ال ،إذا تمــت ممارســة تعميــم النــوع االجتماعــي بشــكل منتظــم ،فــإن املســاواة بــن الجنســن غالبــا مــا تشــكل "هدفــا
هامــا" مندمجــا فــي مختلــف املشــاريع ومــن خــال جملــة مــن القطاعــات .وســتمثل "هدفــا رئيســيا" عندمــا ال يتــم مباشــرة
العمــل بــدون هــدف املســاواة بــن الجنســن".
وفي كل األحوال فإن النماذج التالية للتصنيف قد تكون مفيدة:
نماذج من األنشطة التي يمكن تصنيفها بعالمة "هدف رئيسي":
7

محاربة األمية القانونية لدى النساء البالغات والشابات.

7

شبكات الرجال ملناهضة العنف ضد املرأة.

7

7

مشــروع اجتماعــي لألمــن مــع منظــور خــاص ملســاعدة النســاء البالغــات والشــابات كشــريحة متضــررة بشــكل
خــاص فــي املجتمــع.
تعزيــز قــدرات وزارات املاليــة والتخطيــط مــن أجــل تحديــد أهــداف املســاواة بــن الجنســن ضمــن تقليــص الفقــر
علــى الصعيــد الوطنــي أو اعتمــاد اإلســتراتيجيات املماثلــة .وقــد تســتهدف تلــك األنشــطة النســاء بشــكل خــاص
أو الرجــال أو كليهمــا.

نماذج من األنشطة التي يمكن تصنيفها بعالمة "هدف هام":
7

7

أنشــطة تهــدف بشــكل رئيســي إلــى توفيــر مــاء الشــرب لدائــرة أو مجتمــع محلــي وفــي الوقــت نفســه ،تســعى إلــى
امليســر للمنشــآت.
تأمــن الوصــول ّ
مشــروع اجتماعــي لألمــن يركــز علــى املجتمــع املحلــي بشــكل عــام ويؤ ّمــن اســتفادة النســاء والفتيــات بشــكل
متســاو مثــل الرجــال والفتيــان.

الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األطفال
كل نشــاط يتــم تصنيفــه بهــذه العالمــة (القيمــة الرئيســية أو الهامــة) ،ينبغــي أن يســهم فــي تحســن صحــة األمومــة ومــا
بعــد الوضــع وصحــة الطفــل اســتنادا إلــى مفهــوم "الرعايــة املســتمرة" بالنســبة للصحــة اإلنجابيــة وصحــة األم والرضيــع
والطفــل ،التــي تشــمل منظــورا لــدورة الحيــاة وتضــم خدمــات متكاملــة للنســاء واألطفــال علــى صعيــد الصحــة اإلنجابيــة
ومــا قبــل الحمــل وخــال الوضــع ومــا بعــده وأثنــاء الطفولــة .ويتــم تأمــن هــذه الصحــة مــن طــرف األســر واملجتمعــات
املحليــة عــاوة علــى خدمــات االستشــارة الخارجيــة والســريرية ومــن طــرف مراكــز أخــرى للصحــة علــى الصعيــد املناطقــي
والوطنــي .وتعتبــر الرعايــة املســتمرة االختيــار اإلنجابــي والــوالدة اآلمنــة ،أساســيان مــن أجــل صحــة املــرأة واملولــود -و أن
الــوالدة اآلمنــة (الصحيــة) بمثابــة خطــوة هامــة نحــو طفولــة ســليمة وحيــاة منتجــة.
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 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

وتحديدا ،يجب أن يشمل النشاط ما يلي:
– تحســن كيفيــة اســتفادة النســاء واألطفــال مــن حزمــة كاملــة وشــاملة مــن التدخــات والخدمــات الهامــة صحيــا علــى
مــدى الرعايــة املســتمرة التــي يتلقونهــا.
– فضــا عــن تعزيــز أنظمــة الصحــة بهــدف تحســن االســتفادة وتقديــم خدمــات خاصــة ومتكاملــة للصحــة الجنســية
واإلنجابيــة وصحــة األطفــال ،وبجــودة عاليــة.
– كمــا يضمــن إحــداث قــدرات علــى صعيــد الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وصحــة األطفــال ،تحفيــز عاملــي القطــاع
الصحــي وذلــك مــن خــال البنــى التحتيــة واألدويــة واملعــدات والقوانــن الضروريــة.
نماذج من
7

األنشطة:

تحديــد النســل ومنــع الحمــل ورعايــة مــا قبــل الــوالدة وأثنــاء الــوالدة وبعــد الــوالدة ورعايــة التوليــد والعنايــة باملولــود
فــي املســتعجالت.

7

الرعاية املؤهلة أثناء الوالدة في منشآت الئقة.

7

الوقاية من انتقال فيروس اإليدز  VIHمن األم إلى الطفل وأمراض أخرى منقولة جنسيا.

7

7

7

7

مكافحــة األمــراض التــي تصيــب الجهــاز التناســلي وأنــواع الســرطان املتصلــة بالصحــة اإلنجابيــة وغيرهــا مــن
أمــراض النســاء ومعالجــة الخصوبــة.
الوقاية والعالج من أمراض األطفال الرئيسية بما فيها إصابات الجهاز التنفسي الحادة واإلسهال.
تحســن العــادات الغذائيــة للرضــع والصغــار وتشــجيع رضاعــة األم وتأمــن األغذيــة العالجيــة الجاهــزة لالســتخدام
والفيتامينــات واملعــادن الرئيســية بمــا فيهــا فيتامــن "أ " واألمــاح باليــود.
إزالــة العقبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي تحــول دون االســتفادة مــن الرعايــة الصحيــة (بمــا فيهــا
تحديــد النســل).

7

تحسني خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األطفال ورفع عدد املراكز الصحية املجهزة بشكل الئق.

7

دعم الخطط واألولويات الوطنية املتصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األطفال.

7

تطبيق آليات للتتبع والتقييم.

7

تأهيل وتحسني قدرات العاملني ونشرهم.

7

تشجيع قيم التربية الجنسية وبرامج األمن الغذائي وفق احتياجات النساء الحوامل واألمهات وأبنائهن.

7

برامــج تتجــه إلــى املجموعــات األضعــف بــن الســكان مثــل نازحــي الداخــل واألقليــات العرقيــة التــي تعانــي مــن
النــزوح ،وذلــك بخصــوص احتياجاتهــم مــن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.
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علبة األدوات

تحسني وصول النساء الحوامل واألمهات وأبنائهن ،إلى ماء الشرب والصرف الصحي.
تأمــن خدمــات صحيــة لــأم والطفــل مثــل حزمــة الــوالدة أو إرســال قابــات ومولــدات ضمــن ردود املســتعجالت
للمســاعدة اإلنســانية.
جمــع بيانــات بهــدف إعــداد إحصــاءات مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات دقيقــة بخصــوص مــدى تنفيــذ العالمــة،
مــن قبيــل عــدد الــوالدات وعــدد املواليــد "األحيــاء".

علبة األدوات

 .1وصايا

 .3اإلطار التشريعي

 .2إطار املفهوم

 .4مسارات التخطيط

األداة .4
أطر لتحليل النوع االجتماعي

(مقتبس من "معجم العمل اإلنساني والتعاون" من معهد

هيغوا)

إن مختلــف األطــر التحليليــة املبنيــة تعكــس منظــورا معينــا لوضــع النســاء وغايــة املســاواة بــن الجنســن .وتشــمل تحديــدا،
صياغــات توصيفــة أو تحليليــة أو تشــريعية كمــا أنهــا تؤ ّمــن إجــراءات مــن أجــل التعريــف بأنشــطة التنميــة وتقييمهــا.
وقد يتم استخدام األطر بحسب األغراض التي تم تصميمها من أجلها ،كأداة ملا

يلي:

أ .التحليل :توفير كيفيات لفحص ديناميات مجموعة ما،
مبسط بهدف املساعدة على اتخاذ القرارات،
ب .التخطيط :تقدم الجوانب الرئيسية بشكل ّ
ج .الوعــي وبنــاء القــدرات (انظــر النــوع االجتماعــي وبنــاء قــدرات النــوع االجتماعــي وبنــاء قــدرات )...للفاعلــن فــي مجــال
التنميــة وذلــك فــي جوانــب متصلــة بالتحليــل والتخطيــط للنــوع االجتماعــي،
د .تقييم أثر النوع االجتماعي على السياسات ومشاريع التنمية.
ولالســتئناس ،فــي مــا يلــي بعــض األطــر املتنوعــة الراميــة إلــى تحقيــق تخصيــص فعــال للمــوارد مــن منظــور النــوع
االجتماعــي:
التسمية
إطار موزير

CAROLINE O. N.
MOSER

مفاهيم رئيسية
n

الدور الثالثي للنساء :اإلنتاجي واإلنجابي
والجماعي.

مكونات ومصفوفات
ّ
n

n
n

احتياجات عملية وإستراتيجيات النوع االجتماعي.

n

ظرفية ومكانة النساء.

n

مقاربات السياسات :الرفاه واملساواة ومكافحة
الفقر والفعالية والتمكني واإلنصاف.

n

n

مصفوفة مقاربات السياسات.

n

تمكني النساء

n

SARA H. LONGWE
n

n

مستويات املساواة :الرفاه املادي والحصول على
عوامل اإلنتاج والوعي الجنساني واملشاركة في
اتخاذ القرارات والتحكم في املوارد وتوزيع املنافع.
n

n

n

قضايا وهموم النساء.

تقييم احتياجات النوع االجتماعي (العملية
اإلستراتيجية).
تفصيل البيانات على مستوى األسرة.

n

تمكني النساء.

تعريف أدوار النوع االجتماعي والدور الثالثي.

التخطيط الذي يأخذ بعني االعتبار توازن الدور
الثالثي.
إشراك النساء ومنظماتهن في مراحل التخطيط.
يتحدد مستوى تمكني النساء بحسب ما تم تحقيقه
من مساواة مع الرجال بالنسبة للرفاه واالستفادة
والوعي واملشاركة والتحكم .مواصفات النوع
االجتماعي في مشروع ما.
مواصفات النوع االجتماعي لبرنامج تنمية في بلد
ما.

مستويات االعتراف بقضايا النساء :سلبي ومحايد
وإيجابي.
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n

إن التنمية هي رفاه اإلنسان.

n

اإلنتاج :كل نشاط يسهم في رفاه اإلنسان.

n

n
n

n

إطار هارفارد

OOVERHOLT,
ANDERSON, CLOUD Y
AUSTIN

إطار التخطيط املوجه إلى
األشخاص

ANDERSON, BRAZEAU
Y OVERHOLT. ACNUR

تعتبر عالقات النوع االجتماعي جزءا من العالقات
االجتماعية.

ANDERSON Y
WOODROW. HARVARD

n

الوصول.

n

التحكم.

n

املوارد (االقتصادية والسياسية)

n

املنافع.

n

n

مواصفات األنشطة.
مواصفات الحصول على املوارد والتحكم فيها
واملنافع.

n

n

تحليل دورة املشروع وقوائم التحقق (.)checklist

n

الوصول والتحكم.

n

مواصفات مجتمع الالجئني.

n

موارد ومنافع.

n

مواصفات األنشطة (قبل الخروج وأثناء اللجوء).

n

تغيرات ناشئة عن النزوح أو اللجوء.

n

n

الحماية القانونية واالجتماعية ملجتمع الالجئني.

n

القدرات.

n

نقاط الضعف.

n

RANI PARKER

n
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تحليل املؤسسات (قواعدها وأنشطتها ومواردها
ومكوناتها والتعامل مع السلطة) ودورها في إعادة
إنتاج عدم مساواة النوع االجتماعي.

عوامل مؤثرة على األنشطة والوصول والتحكم.

n

n

مصفوفة تحليل النوع
االجتماعي

تحليل أسباب وآثار املشاكل قبل تخطيط عمليات
التدخل.

املؤسسات :األسرة واملجتمع املحلي والسوق
والدولة - .سياسات عمياء  /واعية بالنوع
االجتماعي (محايدة وخاصة ومجددة للتوزيع).

n

تحليل القدرات ونقاط الضعف

علبة األدوات

مستويات :النساء والرجال واألسرة واملجتمع
املحلي.
فئات :العمل والوقت واملوارد والعوامل الثقافية.

n

n

مواصفات الحصول على املوارد والتحكم فيها
واملنافع (قبل الخروج وأثناء اللجوء).
عوامل مؤثرة على األنشطة والوصول والتحكم.
مصفوفة القدرات ونقاط الضعف (على املستوى
املادي والتنظيمي والتحفيزي) ،مفصلة وفق النوع
االجتماعي.
تحليل التغيرات املؤقتة.
تحليل املشاريع على مستوى املجتمع املحلي ،على
يد مجموعة من املجتمع املحلي.
مصفوفة تحليل النوع االجتماعي وفق املستويات
والفئات.

علبة األدوات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

األداة .5
توصيات من أجل
33
استخدام الخطاب الدامج

(تم اإلعداد بناء على إصدارات  Bengoecheaالواردة في

 .4مسارات التخطيط

 .3اإلطار التشريعي

البيبليوغرافيا)

– تفادي االستخدام غير املتوازي بالنسبة للنساء ،لالسم الشخصي أو اإلشارة غير الضرورية لعالقات القرابة.
– عــدم التحويــل اللغــوي التلقائــي للمؤنــث عندمــا يتعلــق األمــر بالحديــث عــن مجموعــة منســجمة وذلــك باســتعمال
عالمــات التأنيــث.
– عــدم إضافــة نعــت "امرأة/نســاء" ،أو "نســوي" أو نســوية" إلــى كلمــة قبلهــا تشــير إلــى أنهــن نســاء مثــل املحاميــات
النســاء وغيرهــا.
– عند ذكر النساء والرجال ،ينبغي التناوب في تغيير الترتيب بني الكلمتني.
– عــدم االعتقــاد الضمنــي أن الراتــب الثانــي يعــود للنســاء و" مهنــة ربــة بيــت" ،والقيــام باألعمــال املنزليــة ورعايــة
األطفــال وغيرهــا ...لكنهــن لســن مجــرد تابعــات ومتلقيــات ومأمــورات.
– الحــذر مــن التعابيــر التــي تتمحــور حــول الرجــل فــي االســتخدام االعتيــادي لكلمــة رجل/رجــال (هــذا يحيــل علــى اللغــة
اإلســبانية التــي تســتخدم "رجــل" بمعنــى "إنســان").
– اســتخدام املؤنــث بالنســبة للمناصــب العليــا واملهــن والشــهادات العلميــة (هــذا اإلشــكال نــادر فــي اللغــة العربيــة،
ويحيــل علــى اللغــات الالتينيــة التــي تســتخدم صيغــة املذكــر فــي هــذا الســياق ،بالنســبة للنســاء أيضــا ،مثــل طبيبــة
وطبيــب فــي اإلســبانية يع ّبــر عنهــا بكلمــة .)médico
– بــدل املذكــر "الجنســاني" مــن املمكــن اللجــوء فــي بعــض الحــاالت إلــى املفــردات الجماعيــة غيــر املجنســة (أشــخاص،
فريــق ،جماعــي ،عمومــي ،الســكان ،الشــعب ،وغيرهــا) أو إلــى أســماء مجــردة (ترشــحات ،ســلك القضــاء ،الطفولــة،
املراهقــة وغيرهــا).
– اللجوء إلى الكناية :مثال ذكر املنصب أو النشاط أو املهنة واملكان الجغرافي...
– تغيير الفعل وتركيب جملة بدون فاعل.
– تغيير صيغة املذكر وبصيغة "من  +فعل" (مثال بدال من "املمثلني" نقول "من

يمثل").

– اللجوء إلى الشكل املزدوج املؤنث-املذكر أو املذكر-املؤنث ،مع تناوب الترتيب بالنسبة لظهور املذكر.
– فــي بعــض الجمــل ،يمكــن اســتخدام الســطر املائــل "  " /والبينــي "  " -و عالمــة @ (طبعــا هنــا الحديــث أيضــا عــن
اللغــة اإلســبانية).
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– النعــت يتبــع املنعــوت األقــرب ،مثــا النســاء والرجــال الحاضــرون فــي القاعــة ،أو خمســة وعشــرون امــرأة ورجــا
مســجلني (هــذا أيضــا يجــري علــى اللغــة اإلســبانية ،طاملــا أن صيغــة الجمــع فــي اللغــة العربيــة فــي هــذه الحــاالت
تكــون باملذكــر).
– استخدام بعض الكلمات التي ال جنس لها ،مثل كل وكافة وجميع ،إلخ.
– اســتبدال النعــت بإســمني ،مثــل بــدل قــول "غيــر قانونيــن" ،نقــول "فــي وضــع غيــر قانونــي" ،أو بــدل "معاقــون" نقــول
"فــي حالــة إعاقــة" ،مثــا.
– البحث عن نعوت ال جنس لها ،هذا يصح بالنسبة للغة اإلسبانية لكن العربية ،نادر.
– موافقة النعت لإلسم األقرب.
– اســتبدال النعــوت بالصيغــة الفعليــة ،مثــا بــدل أن نقــول "املســجلني" ،نقــول "مــن ُســجلوا" (لكــن هــذا ال يســتقيم فــي
ســجلن").
اللغــة العربيــة ألن الفعــل أيضــا يؤنــث ونقــول "مــن ُ
– تقديم كلمات غير مجنسة (شخص ،جزء

وغيرها).

– تفادي الجمل التي بها أسماء موصولة مثل "الذي" و"الذين" غيرها واستبدالها بـ
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"من".

علبة األدوات

 .1وصايا

 .3اإلطار التشريعي

 .2إطار املفهوم

 .4مسارات التخطيط

األداة .6
مصفوفة النتائج بمنظور النوع االجتماعي:
34
أسئلة نموذجية
(مقتبس من "دليل تعميم النوع االجتماعي لبرنامج األمم املتحدة للتنمية،

أهداف  /نتائج
هدف التنمية  /أثر
n

مجموعة األهداف
واملؤشرات
n

هل تؤثر عالقات النوع
االجتماعي وأدواره بشكل ما
على غاية املشروع؟
n

n

n

هل يؤثر اختيار األهداف على
توزيع الوظائف واملسؤوليات بني
الرجال والنساء؟
هل يتم تعريف الحتياجات
الرجال والنساء؟ ما هي
الوسائل التي تساعد على
التحقق من تحقيق غاية املشروع
املراعي للنوع االجتماعي؟

n

n

آثار املشروع:
n

n

n

n

n

هل للمشروع مخرجات تراعي
النوع االجتماعي؟
هل تحدد املخرجات من هو
املستهدف من املشروع ،مع
التفصيل وفق الجنسني؟
هل يتم تحديد من سيستفيد
من املشروع بتفصيل وفق
الجنسني؟
هل ساهم كل من النساء
والرجال بشكل متعادل في
تحديد مخرجات املشروع؟

n

n

n

ما هي الوسائل التي تساعد
على التحقق من تجسيد
غاية املشروع املراعي للنوع
االجتماعي؟
فحص مدى التماسك الذي
تتسم به السياسات الخاصة
بالنوع االجتماعي لدى الحكومة
أو املنظمات الهامة.
إلى أي حد يتم االلتفات إلى
املشاكل األكثر صلة مع النوع
االجتماعي على الصعيد
السياسية أو املؤسساتي؟

)2006

وسائل التحقق
n

n

n

هل تم تفصيل معلومات التحقق
من غاية املشروع وفق الجنسني
وتمت دراستها بالنسبة للنوع
االجتماعي؟
هل تم تفصيل معلومات التحقق
من مخرجات املشروع وفق
الجنسني وتمت دراستها
بالنسبة للنوع االجتماعي؟
هل تم القيام بتحليل ،في وقته،
يساعد على تحديد مخرجات
املشروع؟

ما هي القياسات التي تساعد
على التحقق من تحقيق
مخرجات املشروع املراعية
للنوع االجتماعي؟
هل تم تحديد تلك املؤشرات
بمشاركة املجموعة املوجهة
إليها؟
ما هي أوجه التقدم والتغيير
التي حصلت بالنسبة للرجال
والنساء؟

حاالت ومخاطر
n

n

n

n

n

n

ما هي العوامل الخارجية
الضرورية من أجل دعم الغاية
التي تراعي النوع االجتماعي
في املشروع؟
هل يتيح اإلطار السياسي
واملناخ التشريعي ،مشاركة
الرجال والنساء في تحقيق
األهداف؟
هل املناخ السياسي يساعد على
تبني منظور تشاركي؟
ما هي العوامل الخارجية
الضرورية من أجل دعم
املخرجات التي تراعي النوع
االجتماعي في املشروع؟
هل تدعم السياسات تلك
املخرجات؟
هل توجد أنشطة أخرى على
الصعيد الوطني أو املناطقي
يمكنها إكمال التقدم املنشود أو
قد تهدده؟

إلى أي حد يؤثر ذلك التقدم
والتغيرات على العالقة بني
الرجال والنساء؟

هل استطاع كل من النساء
والرجال التعبير عن آرائهم
بخصوص اإلشكاالت القائمة؟

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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.5عمليات تدخل عامة

AECID

نتائج
n

n

n

n

 .6أدوات وإجراءات

n

هل تم اعتبار أدوار وعالقات
النوع االجتماعي ،في توزيع
املنافع؟

من استفاد (رجال/نساء)؟

n

بأي صورة و أي وظيفة شارك
كل من الرجال والنساء؟
هل تعكس املنتجات إنجازات
اإلنصاف الجنساني؟

أنشطة
n

n

n

هل تمت مراعاة جوانب

هل تشجع األنشطة على تمكني
النساء.؟
هل تشمل األنشطة مشاركة
متساوية للنساء والرجال؟

من الذي ُيتوقع أن يستفيد على
ضوء التوزيع الجنساني للعمل
واالنتفاع من املوارد املكتسبة
والتحكم فيها؟

مدخالت
n

جنسانية في تنفيذ املشروع؟

ما هي املقاييس التي تساعد
على التحقق من أن منافع
املشروع أفادت النساء
والرجال؟

n

n

ما هي املمتلكات و الخدمات
التي أسهم بها املستفيدون من
النساء والرجال ،في املشروع؟
هل تم اعتبار اإلسهامات سواء
بالنسبة للنساء أو الرجال؟

 .7مجاالت التدخل

n

n

n

هل تم تفصيل معلومات التحقق
من مخرجات املشروع وفق
الجنسني وتمت دراستها
بالنسبة للنوع االجتماعي؟
هل تشمل التقارير

علبة األدوات

n

n

املؤقتة والتقنية وللتقييم
والتتبع ،البيانات الكمية
والنوعية الخاصة ،وفق النوع
االجتماعي؟
n

n

هل تم تفصيل معلومات
التحقق من أنشطة املشروع
وفق الجنسني وتمت دراستها
بالنسبة للنوع االجتماعي؟
n

هل تراعي اإلسهامات
الخارجية ،إمكانية استفادة
النساء منها والتحكم فيها؟
n

n
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ما هي العوامل الخارجية
الضرورية من أجل تحقيق منافع
املشروع (النتائج) ،مع مراعاة
املنافع املوجهة إلى النساء؟
هل يمثل املوقف السياسي
للرجال والنساء من املجموعة
املقصودة ،تهديدا لنتائج
املشروع املتصلة بالنوع
االجتماعي؟
هل يوجد ما يكفي من التحفيز
والقدرات وكفاءات اإلدارة
في املجموعة املقصودة وفي
املؤسسات الشريكة من أجل
تشجيع األنشطة التي تراعي
النوع االجتماعي؟
ما هي العوامل الخارجية
الضرورية من أجل إنجاز
األنشطة مع اعتبار الحاجة إلى
تأمني املشاركة املستمرة للنساء
والرجال في املشروع؟
هل خطة املشاركة تتسم
بالعقالنية بخصوص العراقيل
املحلية املتصلة باملوافقة والقدرة
والثقة وإمكانية مشاركة النساء؟
هل تعتبر خدمات الخبراء في
مجال النوع االجتماعي ،مالئمة،
وحصل تدخلهم في الوقت
املناسب؟

علبة األدوات

 .1وصايا

 .2إطار املفهوم

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

األداة .7
توجيهات من أجل اعتماد مأسسة
منظور النوع االجتماعي

(فصــل مقتبــس بتصــرف مــن "الالمســاواة الجنســانية فــي املنظمــات :مســارات التغييــر التنظيمــي لصالــح املســاواة
الجنســانية)América Latina Genera 2007 ،
مــن أجــل معالجــة عمــل املأسســة ،نقــدم لــك سلســلة مــن التوجيهــات بخصــوص مجــاالت عمــل مختلفــة ،التــي تراعــي
املنظــور املنهجــي املســمى "التغييــر التنظيمــي لصالــح اإلنصــاف " )COPEQ) 35والتــي ستســهم فــي تعزيــز ثقافــة النــوع
االجتماعــي فــي كنــف أي منظمــة.

سياسات

n

n

n

n

تأثيرات

n

n

n

تأكيد ما إذا كان للمنظمة سياسة للنوع االجتماعي أو سياسات تطال ديناميات النوع االجتماعي في املنظمة :ما
هي سماتها وهل يتم تطبيقها ؟ وهل يوجد ما يكفي من املعلومات بشأن ذلك؟ وهل لها ميزانية ويتم إجراء تتبع
لالستخدام واألثر؟
تحليل مستوى رسمية اإلجراءات في مختلف مجاالت عمل املنظمة وتأثيرها على تيسير العمل أو تكرار الجهود.
القيام بمراجعة وفق ما تم رصده من امليزانية ،بخصوص إذا ما كانت األهمية التي تولى للمساواة بني الجنسني
على صعيد الخطابات تتناسب مع مستوى النفقات املخصصة للعمل في هذه املسألة ،وطرح عناصر لتطبيق
تحليل النوع االجتماعي على ميزانية املنظمة.
فحص ما إذا كانت توجد آليات فعلية من أجل تأمني تتبع تعميم منظور النوع االجتماعي في املنظمة ،ومن أجل
إجراء عمليات تقييم ملدى اعتماد منظور النوع االجتماعي في كل العمل.
التأكد من هويات من اضطلعوا بمسؤولية إنجاز السياسات والتطبيق العملي ملنظور النوع االجتماعي؟ ما هو
الدور الرئيسي الذي قامت به اإلدارة؟ وما هو العبء امللقى على عاتق وحدة النوع االجتماعي؟ وما هي تبعية
التدافع الداخلي الذي يقوم به األفراد داخل املنظمة؟
ماذا فعلت منظمات أخرى للتنمية في نفس السياق؟ وما تم تشجيعه بخصوص املساواة واإلنصاف الجنسانيني
انطالقا من املؤسسات الحكومية للبالد؟ وما مدى تأثير ما تقوم به منظمات أخرى على الصعيد الدولي بخصوص
تعميم منظور النوع االجتماعي؟ وما هو نوع إجراءات التعاون املستقرة التي تم اعتمادها مع منظمات نسوية أو
للدفاع عن حقوق املرأة ،التي تتمتع بتجربة أوسع بشأن تحديد وتجاوز مظاهر التمميز الجنساني؟
عرض املسار التاريخي للكيفية التي تم بها العمل على هذه املسألة في املنظمة ،من قبيل موضوع العمل ومن قام
به وما هي الصعوبات التي تمت مواجهتها والفرص التي استفيد منها وإلخ.
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.5عمليات تدخل عامة

 .6أدوات وإجراءات

AECID

الثقافة التنظيمية

n

n

n

التمييز لدى التثمني ملختلف أصناف العمل وأنواع القيادات داخل املنظمة.

n

n

أشكال السلطة املهيمنة في املنظمة.

n

رسم شكل توزيع املهام واملسؤوليات املتصلة بتعميم منظور النوع االجتماعي (مع تحليل الفرص والقيود).

n

n

n

n

n

n

n

n
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تشجيع املنظمة للسلوكات التي تراعي النوع االجتماعي ،مثال بالنسبة للخطاب والدعابات والصور والتأثيث
وإلخ....
تحليل الكيفية التي يتم بها تفسير مفهوم املشاركة داخل املنظمة.

n

اتخاذ القرارات

مفهوم العمل داخل املنظمة :معنى التوظيف في بناء الهويات وكيف ترى املنظمة االرتباط بني حياة موظفيها
داخلها وخارجها.
مكافآت رسمية وغير رسمية مقابل إنجاز "عمل جيد" (وتحليل إتّساقها في حال النوع االجتماعي).

n

وظائف ومسؤوليات

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

إعداد هيكل لكيفيات التنسيق بني مختلف أقسام العمل في املنظمة (هل يتوقف ذلك على الجهود الشخصية؟
وهل تمت بشكل رسمي وتم االعتراف بها وتقييمها؟ وهل تمثل عبئا إضافيا ...إلخ؟).
تحليل كيفية إجراء عمليات التخطيط على الصعيد التنظيمي ووفق كل قسم مع استنتاج إذا ما كانت األشكال
الحالية تفيد أو تضر إنجاز أو تطبيق أي إستراتيجية تنظيمية للنوع االجتماعي.
دور بنية النوع االجتماعي :كيف تتعامل باقي األقسام مع بعضها؟ وما هو دورها بشأن تعميم منظور النوع
االجتماعي؟ وكيف يتم تلقيها من طرف باقي األقسام؟
دراسة خارطة املسؤوليات واملسارات التي يؤثر فيها بشكل مباشر أشخاص مشهود لهم بالخبرة في مجال النوع
االجتماعي.
مقارنة الهيكل التنظيمي الرسمي التخاذ القرارات مع الهيكل التنظيمي غير الرسمي وكل مسارات وعالقات
املنظمة التي لها وزن معني في اتخاذ القرارات كما يعرفها الجميع وإن كانت غير واردة في الوثائق وتحليل
االختالالت املحتملة بني الهيكل التنظيمي الرسمي وما يحصل في الواقع بشأن اتخاذ القرارات في املنظمة.

ما هي آثارها بالنسبة للجوانب التي تتعلق باملساواة بني الجنسني ضمن األولويات التنظيمية؟
املفصل للكيفية التي تم بها اتخاذ قرار معني :من تدخل وفي أي جوانب؟ وما هي املعلومات التي
القيام بالتتبع
ّ
كانت بحوزته؟ وهل تمت مراعاة البعد الجنساني للمشكل؟
مراجعة حضور آليات لتأمني تطبيق تحليل النوع االجتماعي في عملية اتخاذ أي قرار.
مراعاة ما إذا كان يتم اقتراح قرارات لقضايا لها عالقة بأوضاع نزاعية متصلة بالنوع االجتماعي :مثل وجود
مقاومة حيال بعض مبادرات العمل اإليجابي أو حصول تحرش جنسي وغيره.

علبة األدوات

 .1وصايا

التواصل والتعلم

 .2إطار املفهوم

n

n

n

n

n

الخبرة

n

n

n

n

هامش املناورة

n

n

املواقف

n

n

n

 .3اإلطار التشريعي

 .4مسارات التخطيط

تحليل قنوات التواصل النظامية وغير النظامية في املنظمة .وزنها الخاص وتداعياتها بخصوص النوع االجتماعي.
من يشارك فيها؟ وما نوع املعلومات التي تُنقل عبرها؟ إلخ...؟
التأكد من وجود آليات للحصول على معلومات مفيدة ملختلف أقسام املنظمة حول النوع االجتماعي ،وذلك بهدف
تطبيق منظور النوع االجتماعي على كافة أنشطتها.
قنوات نقل الدروس املستقاة حول النوع االجتماعي وما تم إحرازه من تقدم أو الصعوبات التي تمت مواجهتها
لدى تطبيق منظور النوع االجتماعي على عمل املنظمة ،وذلك من قسم إلى آخر من املنظمة نفسها.
تحليل كيف يتم تفسير وبلورة العمل الجماعي داخل املنظمة .مراجعة مظاهر التح ّيز الجنساني املحتملة.
فحص كيفية تفسير العمل الشبكي مع منظمات أخرى وإذا ما كان يتم تأمني روابط تعاون مع منظمات تتميز
بمسار عملها في مجال املساواة بني الجنسني.
مراجعة السياسات املتبعة في قسم املوظفني بخصوص العالقات الجنسانية ،مثل إجراءات املصالحة ومواجهة
التحرش وغيرها.
فحص أنظمة التعاقدات ،بطرح األسئلة التالية :كيف يتم التأكد من كون األشخاص املتعاقد معهم سيطبقون
إستراتيجية املنظمة للنوع االجتماعي؟ وكيف يتم التأكد من تفادي تطبيق رؤى نمطية من طرف منظمي اللقاءات
السابقة للوظائف واملهارات التي سيزاولها الرجال والنساء؟
مراجعة توصيفات مناصب العمل والتأكد من كونها تستوفي كل متطلبات املنصب دون إسقاطات متصلة بصفات
من يشغلها عادة .أصناف العقود والرواتب (مراجعة ما إذا كان يتم تبرير "تمييزات" جنسانية محتملة).
مراجعة التأهيل الذي منحته املنظمة وإذا ما تم التأكد من التحليل الجنساني لكل مسألة تم تعلمها وإذا ما جرت
العادة على تقديم تأهيل بخصوص قضايا النوع االجتماعي.
ويتعلق بتحديد مجاالت املسائل التي برزت كأسباب كامنة للمساواة بني الجنسني في فصول أخرى.
ويتم في هذا الفصل تحديد مبادرات ترسمها املنظمة من أجل إزالة ديناميات الالمساواة التي تم كشفها في
املسارات.
تحليل مستوى التزام الموظفين بالقيم التي تنادي بها رسالة المنظمة وبشكل خاص ما يتصل بالقضاء على
مظاهر الالمساواة الجنسانية.
تحديد سلسلة من المواقف تجاه التغيير (انطالقا مما عكسته التجربة الجماعية على مدى مسار .)QEpOC
مراعاة الجوانب الرئيسية للمقاومة حيال إعادة توزيع الموارد والمسؤوليات وإعادة تعيين األولويات من
أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

وفــي نهايــة املطــاف ،وانطالقــا مــن وجهــة نظــر إدارة عمليــات التدخــل ،فــي مــا يلــي نقــدم أداة (وهــذا مقتبــس مــن "الدليــل
املنهجــي مــن أجــل تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي" .املجموعــة التقنيــة للنــوع االجتماعــي لألمــم املتحــدة) ،ســتتيح لنــا
أيضــا القيــام بتحليــل القــدرات السياســية والتقنيــة واملاليــة للمنظمــات مــن أجــل التقــدم علــى مســار مأسســة النــوع
االجتماعــي .وبعــد اكتمــال التحليــل بخصــوص القــدرة ،علينــا أن نعــد الحصيلــة اإلجماليــة وأن نخلــص إلــى توصيــات
بخصــوص القــدرات بهــدف تطبيــق تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي.

دليل "الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  "AECIDلتعميم منظور النوع االجتماعي
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AECID

 .6أدوات وإجراءات

 .7مجاالت التدخل

علبة األدوات

تحليل القدرات التنظيمية بخصوص تعميم منظور النوع االجتماعي
ُبعد القدرة

الرؤية واإلستراتيجية

املعرفة

أسئلة رئيسية (موجهة
للتحليل)

املشاركة

نقاط القوة والضعف

السياسة

n

هل إطار اإلستراتيجيات و/أو السياسات ،له عالقة بقضايا النوع االجتماعي؟

n

هل يعتبر النوع االجتماعي بعدا هاما؟

n

هل يشمل إجراءات عمل إيجابية بخصوص الفوارق الجنسانية؟ في حال اإليجاب ،الرجاء تحديد ما هي.

n

هل قامت املنظمة بدراسات حول املساواة بني الجنسني؟ في حال اإليجاب ،الرجاء تحديد ما هي.

n

املفصلة وفق الجنسني،
هل يتم الحصول على موارد املعلومات املتصلة بمؤشرات النوع االجتماعي والبيانات
ّ
ويتم استخدامها؟

املتوفرة ،كافية ملعالجة تعميم منظور النوع االجتماعي؟

n

هل تعتبر املعارف واملعلومات

إطار املفهوم

n

هل تحظى املنظمة بإطار مفاهيم يشمل البعد الجنساني؟ ما هي املنظور؟

إدارة املشاريع

n

هل تراعي املنظمة تعميم منظور النوع االجتماعي واألعمال اإليجابية ضمن دورة إدارة املشاريع؟

n

هل لديها أدوات من أجل ذلك؟

n

هل توجد آليات للتنسيق والتتبع من أجل معرفة كيف تم تطبيق تعميم منظور النوع االجتماعي؟

آليات لتنسيق "املنظور
الجنساني في التنمية" DEG

n

n

املوارد البشرية

املوارد املالية

هل تشارك املنظمة في فضاء العمل املشترك املسمى "املنظور الجنساني في التنمية"  GEDمع منظمات
أخرى من بلدان شريكة وعلى صعيد املقر الرئيسي؟
هل تشارك املنظمة في فضاءات للحوار مع املانحني والهيئات العمومية من أجل معالجة قضايا متعلقة بـ
"املنظور الجنساني في التنمية"  GEDفي البلدان الشريكة وعلى صعيد املقر الرئيسي؟

n

هل للمنظمة وحدة للنوع االجتماعي و/أو نقطة ربط خاصة بالنوع االجتماعي ،في املقر الرئيسي أو ميدانيا؟

n

هل يتم تلقي معلومات بشكل دائم في املنظمة من أجل تطبيق تعميم منظور النوع االجتماعي؟

n

هل توجد ميزانية خاصة كافية ملعالجة تعميم منظور النوع االجتماعي؟ وبأي نسبة؟

وســنقوم ،وذلــك حســب جوانــب الضعــف التــي تــم تحديدهــا بواســطة األداة ،بتحديــد النتائــج التــي ننشــد تحقيقهــا
واألعمــال الضروريــة املتطلبــة لذلــك ،ومــن هو/هــي املوظف/ـــة املسؤول/ـــة علــى تنفيذهــا ومــا فتــرة اإلنجــاز املتوقعــة وفــي
نهايــة املطــاف مــن هــم الذيــن ســيراقبون ويق ّيمــون تنفيــذ خطــة تعزيــز القــدرات بخصــوص تعميــم منظــور النــوع االجتماعــي
أو بعــض نتائجهــا.
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مالحظات أسفل الصفحات

1
وهــو مــا يعــرف أيضــا باللغــة اإلنجليزيــة تحــت مســمى Mainstreaming
بخصــوص إدمــاج منظــور أو مقاربــة النــوع االجتماعــي فــي كافــة أعمــال
التنميــة.

2

خطة العمل الثانية ،في طور املصادقة.
3

ووفــق الدليــل املذكــور" ،بالنســبة لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن
أجــل التنميــة  ،"AECIDفــإن التخطيــط اإلســتراتيجي يتركــز علــى تحديــد
الخطــوط العريضــة واألهــداف واإلســتراتيجيات ذات الطابــع العــام التــي يزمــع
تنفيذهــا علــى مــدى فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيا والتــي قــد تتــراوح مــا بــن ثــاث
وســت ســنوات .وتعتبــر أداة التخطيــط اإلســتراتيجي الجغرافــي فــي التعــاون
اإلنمائــي اإلســباني هــي "أطــر شــراكة البلــد" ( .)MAPويمكــن تطبيقهــا علــى
مجــال التنميــة والعمــل اإلنســاني ،حيــث يمثــل "برنامــج البلــد" األداة الرئيســية
للتخطيــط اإلســتراتيجي".

4

وفــي كل األحــوال ،ال يتعلــق األمــر بموقــف جديــد بــل بتحديــد أكثــر تجســيدا
ملنظــور "إطــار شــراكة البلــد" ،إذ أننــا نعنــي فــي هــذه املناســبة موقــف الوكالــة
االســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة  AECIDوليــس "التعــاون اإلنمائي
اإلســباني" برمتــه .مــن أجــل صياغــة املؤشــرات ،نوصيــك باســتخدام ومراجعــة
التوجيهــات الــواردة فــي "علبــة األدوات  "2مــن أجــل إنجــاز املؤشــرات الكميــة
والنوعيــة بنــاء علــى نمــاذج مواضيعيــة.

التمييــز  ،)...إلــى جانــب إدراج مصالــح النســاء فــي سياســات أخــرى وخطــط
قطاعيــة .خــال تحليــل املخاطــر ،يجــب االنتبــاه كثيــرا إلــى املخاطــر املرتبطــة
باننهــاكات حقــوق اإلنســان للنســاء .وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك يتوقــف علــى
ســياق كل بلــد ،لكــن مــن املستحســن التفكيــر فــي ذلــك إلــى جانــب حــركات
النســاء ومنظمــات الدفــاع عــن حقوقهــن (نســاء الســكان األصليــن والشــباب
والنشــطاء ونســاء األريــاف ،)... ،وبرفقــة ممثلــي السياســة العموميــة مــن أجــل
املســاواة بــن الجنســن ومؤسســات هامــة أخــرى ،لهــا عالقــة بهــذه املســألة.

7

حتــى يتســنى للمنتجــات واألنشــطة دعــم نتائــج املســاواة بــن الجنســن وتمكــن
النســاء ،البــد مــن أن تعكــس النتائــج التــي تــم اإلســهام فيهــا ،التقــدم املحــرز
علــى صعيــد املســاواة بــن الجنســن و/أو وضــع النســاء فــي دوائــر االقتصــاد
والسياســة واملجتمــع والثقافــة والتكنولوجيــات.

8

وتعتبــر عمليــة التدخــل بمثابــة األداة األساســية مــن أجــل تحقيــق نتائــج
ميدانيــة .ويقــوم التعــاون اإلنمائــي واإلنســاني لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون
الدولــي مــن أجــل التنميــة  ،"AECIDبتجســيد جهــوده بشــكل رئيســي ،عبــر
املشــاريع .ويمــزج املشــروع ،الــذي يأتــي مرفوقــا بـــ "إطــار منطقــي" فــي
تصميمــه كأداة ،مــا بــن عناصــر متصلــة بالتخطيــط اإلســتراتيجي ،حيــث
أنــه يهــدف إلــى تحقيــق نتائــج ضمــن آجــال تنفيــذ تتجــاوز الســنة (باســتثناء
العمــل اإلنســاني الــذي قــد يســتغرق أقــل) ،مــن جهــة وجوانــب عمليــة مرتبطــة
بالتنفيــذ مــن جهــة أخــرى ،مثــل الجــداول الزمنيــة لألنشــطة واملســؤولني
وامليزانيــات.

9

دخلت حيز التنفيذ في  2017لتحليل بيانات

2016

5

وعندمــا تفتقــر الخطــط والسياســات الوطنيــة ملؤشــرات بشــأن التقــدم املحــرز
علــى صعيــد املســاواة بــن الجنســن فــي قطاعــات بعينهــا ،يمكــن التفــاوض
مــع البلــد املعنــي ،بشــأن اســتخدام مؤشــرات إضافيــة للخطــة الوطنيــة للتنميــة،
التــي قــد تكــون مبعثــرة أو متاحــة لــدى مؤسســات وطنيــة أخــرى.

10

انظر اإلطار القانوني املرجعي في الفصل

3

11
6

يجــب القيــام بتحليــل حــول التجــارب املاضيــة حيــث توجــد العراقيــل الرئيســية
التــي تحــول دون تطبيــق سياســات املســاواة (مثــل االفتقــار إلــى صياغــة
خطــط عملياتيــة وغيــاب املــال الكافــي واملؤشــرات الخاصــة بالتتبــع وانعــدام
اإلرادة السياســية ووجــود مقاومــة داخليــة واســتمرار النزاعــات املســلحة أو
العنــف السياســي أو البنيــوي ضــد النســاء أو وجــود نــوع آخــر مــن مظاهــر

مالحظات أسفل الصفحات

تكييــف نمــوذج "مراجــع" التقييمــات العملياتيــة املصــادق عليهــا مــن طــرف
"قســم التقييــم التابــع لألمانــة العامــة للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة
( SGCIDفــي وزارة الخارجيــة) اســتنادا إلــى أدبيــات الهيئــات املشــهود
لهــا مثــل هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة .لكــن البــد مــن تكييــف هــذه املســائل مــع
االحتياجــات الخاصــة بــكل تقييــم.
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19

يجــب إدراج مســائل املســاواة بــن الجنســن فــي كل عناويــن تقاريــر التقييــم
وفــق مــا تدعــو الحاجــة ،بــدل االقتصــار علــى اإلشــارة إليهــا فــي قســم مســتقل
خــاص بالنــوع االجتماعــي.

األمــر الــذي ُيطلــب تنفيــذه مــن كافــة املتلقــن للمــوارد مــن صنــدوق
.F O N P R O D E
20

13

مقتبــس كنمــوذج لعــرض املســاعدات املوجهــة إلــى "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون
الدولــي مــن أجــل التنميــة .AECID" 2015

14

ومــن أجــل دراســة التكامــل ،البــد مــن مراعــاة الوثائــق املرجعيــة الرئيســية
للتعــاون اإلنمائــي اإلســباني .وتحديــدا فــي مــا يتعلــق بتعميــم منظــور النــوع
االجتماعــي ،تكتســي أهميــة بالغــة كل مــن "اإلســتراتيجية الجنســانية فــي
التنميــة للتعــاون اإلســباني" و"خطــة العمــل القطاعــي للنــوع االجتماعــي فــي
التنميــة لـــ "الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الدولــي مــن أجــل التنميــة "AECID
وإن كانــت إســتراتيجيات أخــرى و"إســتراتيجية شــراكة البلــد" تشــمل أيضــا
إشــارات إلــى املســاواة بــن الجنســن بشــكل تعميمــي .كمــا يجــب تحليــل،
فــي حــال الضــرورة ،التكامــل املمكــن مــع "إســتراتيجية الطفولــة" للتعــاون
اإلســباني أو "خطــة العمــل علــى النســاء وبنــاء الســام التابعــة للتعــاون
اإلنمائــي اإلســباني.

إن تطبيــق معاييــر األداء لـــ "التعــاون املالــي الدولــي" تعنــي االعتــراف بــأن
املشــاريع املعنيــة باقتنــاء قطــع أرضيــة قــد تتســبب فــي آثــار عكســية ســواء
بالنســبة لألفــراد كمــا املجتمعــات املحليــة التــي تســتخدم تلــك األراضــي ،مــع
ضــرورة تأكيــد حــق امللكيــة للنســاء.
21

وبالنســبة ملســائل اإلرث الثقافــي ،فــإن تطبيــق القوانــن يتطلــب اعتــراف الزبــون
بوجهــة نظــر املجتمعــات املحليــة املعنيــة بمــا فيهــا النســاء.

22

انظر بعض النماذج في "علبة األدوات".

23

املبدأ القائل باللغة اإلنجليزية ( ”Do no harm“ :ال ضرر وال

15

تزامن إصدار هذا الدليل ،مع وجودها في املرحلة النهائية من الطبع.

ضرار)

24

إن هــذه القضايــا ذات الطابــع األكثــر خصوصيــة ،تســتند إلــى معاييــر دنيــا

16

ال يوجد في الوقت الراهن أي نموذج معياري للصياغة.

مــن أجــل النشــاط فــي "العمــل اإلنســاني" ،والتــي حددتهــا أوكســفام Oxfam
في عــام .2011

17

25

بهــدف تحليــل مــدى إتّســاق نتائــج األعمــال متعــددة األطــراف مــع األولويــات
القطاعيــة للنــوع االجتماعــي فــي البلــدان (أطــر الشــراكة والخطــط العملياتيــة)
وتحليــل درجــة التكامــل أو التكــرار مــع أعمــال أخــرى مماثلــة ،ثنائيــة.

توجيهــات مقتبســة بتصــرف مــن "دليــل النصــف غيــر املرئــي" .النــوع
االجتماعــي فــي "التعليــم مــن أجــل التنميــة" L. Antolín Villota, ONG
.ACSUR Las Segovias

18

26

ملزيــد مــن املعلومــات حــول االلتزامــات الدوليــة بشــأن املســاواة بــن الجنســن،
الرجــاء االطــاع علــى الفصــل " 3اإلطــار التشــريعي".

دراسة وتحليل نقدي للواقع للتمكن من العمل عليه.
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27

32

فــي هــذه املســارات ،تعتبــر املشــاركة مــن مضامــن عمليــة التعلــم نفســه
("تعليــم" املشــاركة وتشــجيع الســلوكات التشــاركية ،)... ،عــاوة علــى
كونهــا وســيلة ضروريــة لبلــوغ املعرفــة الكاملــة للواقــع.

مقتبــس مــن "توصيــف نظــام  CADللعالمــات حــول أهــداف املســاعدة"
( ،MAECخدمــة اإلحصائيــات).

33
28

نقتــرح عليــك إكمــال هــذا التحليــل بمســاعدة التوجيهــات املوجــودة فــي "علبــة
األدوات ."5

يســتند إلــى عــدة منشــورات لصاحبتهــا ميرثيديــس بينغويتشــيا ،الــواردة فــي
البيبليوغرافيــا.

34
29

فصــل مقتبــس مــن برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة (" )2006دليــل مــن أجــل
تعميــم النــوع االجتماعــي" ،ســانتياغو دي تشــيلي ,PNUD ،ص.204-195 .

مقتبــس مــن "دليــل تعميــم النــوع االجتماعــي " (برنامــج األمــم املتحــدة للتنمية،
)2006

35
30

مقتبــس مــن "إســتراتيجية النــوع االجتماعــي" للتعــاون اإلنمائــي اإلســباني
(.)2007 ،MAEC

فصــل بتصــرف مــن "الالمســاواة الجنســانية فــي املنظمــات :مســارات
التغييــر التنظيمــي لصالــح املســاواة الجنســانية"América Latina 2007 ،
.Genera

31

ملزيد من املعلومات الرجاء االطالع على:
http://genderstats.org
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