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ديهمت

تمهيد بقلم كرما إكمكجي*
تعكس مراكز أبحاث السياســات مؤسســات الفكر ،غالباً،
األعـراف الســائدة عــن النــوع االجتماعــي فــي المجتمعــات
الموجــودة فيهــا .وبالتالــي ،تعمــل هــذه الم اركــز علــى إدامــة
عــدم المســاواة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي أو تعزيــز
اجتماعيــة وسياسـ ّـية أكثــر مســاواة مــن خــال
بيئــات
ّ
السياساتية ،إذ ال يمكن الوصول إلى
البحثية و
توصياتها
ّ
ّ
بيئــات ُمماثلــة ّإل بعــد أن تدمــج م اركــز األبحــاث منظــور
المؤسســاتية وممارســاتها
هيكلياتهــا
النــوع االجتماعــي فــي
ّ
ّ
سـواء فــي التوظيفــات أو الترقيــات.

ال تـزال النســاء فــي البلــدان العر ّبيــة ُممثــات بشــكل غيــر
ٍ
كاف فــي م اركــز األبحــاث ،ونــاد اًر مــا توضــح م اركــز
كيفيــة مراعاتهــا المســاواة المبنيــة علــى النــوع
األبحــاث ّ
االجتماعــي عنــد اختيــار أعضــاء مجالــس إداراتهــا.
فــي الواقــع ،هنــاك  14مركــز أبحــاث فقــط فــي المنطقــة
أسســتها إمـرأة ،فضـاً عــن أن تعميــم
ت أرســها أو تديرهــا أو ّ
المتعّلقــة
م ارعــاة منظــور النــوع االجتماعــي فــي البحــوث ُ
بالسياســات محــدوداً فــي المنطقــة بســبب ضعــف خطــط
التمويــل واالفتقــار إلــى ممارســات اإلدمــاج والشــمول ،وهــو
لحــة إلــى م اركــز أبحــاث عر ّبيــة تعيــد
الم ّ
مــا ُي ّبيــن الحاجــة ُ
هيكلياتهــا وسياســاتها ودمــج النــوع االجتماعــي
النظــر فــي
ّ
فــي جميــع جوانــب عملهــا.

كل مــن تشــاتام هــاوس ،ومركــز
للمســاعدة فــي ذلــك ،أنتــج ٌّ
ـوية ( ،)CFFPو BASICحزمة
جية النسـ ّ
السياســة الخار ّ
فصلــة بهــدف الترويــج لنهــج
أدوات
ّ
وم ّ
عمليــة شــاملة ُ
ي ارعــي الف ـوارق المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي ،وتعزي ـزه
فــي جميــع مجــاالت أنشــطة م اركــز األبحــاث .تقـ ّـدم حزمــة
العملية نصائح وإرشــادات لدعم مراكز االبحاث
األدوات
ّ
المعنيــة بالمســاواة المبنيــة علــى
فــي التقـ ّـدم بمبادراتهــا
ّ
النــوع االجتماعــي ،بهــدف تعميــم م ارعــاة منظــور النــوع
االجتماعــي فــي جميــع مجــاالت البحــث ،بمــا فيهــا بنــاء
الســام والشــؤون الدولي ـ ّة والتنميــة.

البحثيــة التــي تحمــل عن ـوان "إضفــاء
فــي إطــار مبادرتــه
ّ
الطابــع الديموق ارطــي علــى أجنــدة المـرأة والســام واألمــن"،
العامــة والشــؤون
يسـ ُّـر معهــد عصــام فــارس للسياســات ّ
األميركيــة فــي بيــروت ،بدعــم مــن
الدوليــة فــي الجامعــة
ّ
ّ
هيئــة األمــم المتّحــدة للم ـرأة ،أن يضــع هــذه الحزمــة مــن
العمليــة فــي متنــاول م اركــز األبحــاث ومؤسســات
األدوات
ّ
الفكــر فــي العالــم العربــي ،ال سـّـيما فــي هــذا الوقــت الحــرج
الــذي تحتــاج خاللــه المنطقــة إلــى بحــوث وسياســات متينــة
ونساء.
تهدف إلى تحسين حياة جميع المواطنين ،رجاالً
ً
بينمــا تعانــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن
ـتمرة ،يصبــح إش ـراك الجميــع
المسـ ّ
الحــروب والص ارعــات ُ
فــي جهــود بنــاء الســام وحـ ّـل الن ازعــات أكثــر إلحاحـاً .وفي
كيفيــة تصميــم
هــذا الســياق ،تكتســب إعــادة التفكيــر فــي ّ
وعمليــات الســام وتحقيــق ســام عــادل
العامــة
ّ
السياســات ّ
أهميــة قصــوى.
وإيجابــي ومســتدام ّ
بالنيابــة عــن معهــد عصــام فــارس ،أعــرب عــن امتنانــي
العمليــة علــى خبرتهــم وتفانيهــم
لمؤّلفــي حزمــة األدوات
ّ
والتزامهــم ،الــذي جعــل النســخة العر ّبيــة مــن هــذا الدليــل
العمليــة
حقيقــة واقعــة .ومــن خــال إتاحــة هــذه الوثيقــة
ّ
باللغــة العر ّبيــة بدعــم مــن هيئــة األمــم المتّحــدة للمـرأة ،يأمل
كل مــن معهــد عصــام فــارس ،وتشــاتام هــاوس ،ومركــز
ٌّ
أن يســاعدوا
ـوية ،وّ BASIC
جيــة النسـ ّ
السياســة الخار ّ
م اركــز األبحــاث العر ّبيــة لكــي تصبــح أكثــر شــموالً ،وتنتــج
أبحاث ـاً ت ارعــي النــوع االجتماعــي وتســتجيب للتوصيــات
السياسـ ّـية التــي ال تغفــل أحــداً.

العامــة والشــؤون الدوليــة فــي الجامعــة
*زميلــة والمستشــارة الرئيســية فــي مبــادرة «المـرأة والســام واألمــن» البحثيــة فــي معهــد عصــام فــارس للسياســات
ّ
األميركيــة فــي بيــروت
ّ
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المقدمة
ّ

ص ِّممت حزمة األدوات هذه بغية تشجيع اعتماد
ُ
نهــج ي ارعــي النــوع االجتماعــي فــي جميــع أنشــطة
م اركــز األبحــاث ومجــاالت عملهــا ،بمــا فيهــا
االجتماعــات والمناقشــات ،البحــث والتّحليــل،
النشــر .وتوّفــر الحزمــة التّوجيهــات
والتواصــل و ّ
الســبل التــي تتيــح تكييــف هيــاكل
ّ
اللزمــة بشــأن ّ
ظمــات وأنشــطتها وممارســاتها ،بهــدف زيــادة
المن
ّ
الوعــي بشــأن مســائل النــوع االجتماعــي واعتمــاد
ُنهــج مراعيــة لالعتبا ارتــه فــي مجــاالت عملهــا
كاّفة.

وجــاء تصميــم هــذه الحزمــة نتيجــة التّمييــز القائــم علــى
الســائد فــي م اركــز األبحــاث واألنشــطة
النــوع االجتماعــي و ّ
التــي تقــوم بهــا .كمــا تــدرك هــذه الحزمــة التّمييــز الــذي
الســياق ،باإلضافــة
تواجهــه المـرأة وقّلــة التّمثيــل فــي هــذا ّ
قياديــة وكذلــك عــن الهيــاكل
إلــى غيابهــا عــن تبـّـوء م اركــز ّ
اإلداريــة والمناصــب البحثيــة المرموقــة فــي عــدد مــن
أن تركيــز هــذه
م اركــز األبحــاث .وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
الحزمــة علــى مفهــوم النــوع االجتماعــي (الجنــدر) ُيعــد
بمثابــة نقطــة انطــاق نحــو إجـراء تحليــل متعـ ّـدد الجوانــب
(تقاطعــي) علــى نطــاق أوســع ،باإلضافــة إلــى اتّخــاذ
ّ
اللزمــة فــي دوائــر م اركــز األبحــاث.
اإلج ـراءات ّ
أهمّيــة كبي ـرة نظ ـ اًر للمكانــة
وتُعـ ُّـد هــذه المســألة ذات ّ
الالفتــة التــي تحتلهــا م اركــز األبحــاث فــي التّأثيــر فــي
السياســات
العامــة ،إذ تُجــري أبحاثـاً تؤثّــر فــي ّ
السياســات ّ
ّ
ما يؤثّر على حياة األفراد .لذلك ،من األهمية ّأل تُ ِ
رسخ
ّ
حيــز
السياســات الممارســات المضـ ّـرة أو تُكـ ِّـرس أوجــه التّ ّ
ّ
والالمســاواة .وينبغــي أن تعكــس األبحــاث الواقــع الــذي
يعيشــه األفراد وأن تشــمل أصواتاً وتجارب تتســم بالتنوع،
و ّإل ستكون السياسات المستندة إلى أبحاث مراكز ِ
الفكر
ّ
فعالــة ومحــدودة األفــق وســتواجه صعوبــة فيتحقيــق
غيــر ّ
أهدافهــا المرجـ ّـوة.
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ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

السياسات
وتعقد مراكز األبحاث اجتماعات بين صانعي ّ
الحكوميــة
وأصحــاب الق ـرار مــن مختلــف الجهــات
ّ
األكاديميــة
الحكوميــة واألوســاط
ظمــات غيــر
والمن ّ
ّ
ّ
واألعمــال التّجارّيــة .وأظهــرت األبحــاث المج ـراة حتّــى
بالسياســات يهيمــن
اليــوم ّ
أن معظــم المناقشــات المتعّلقــة ّ
النساء
الرجال
بأغلبية ساحقة ،ولكن حينما تُدعى ّ
ّ
عليها ّ
أو األشخاص الذين ال يدخلون ضمن التصنيف الثنائي
ـاص
إلــى التّحـ ّـدث فــإن ّ
النقــاش عــادة مــا يتركــز بشــكل خـ ّ
علــى معالجــة مواضيــع متعّلقــة بالنــوع االجتماعــي.
ومــا لــم يكــن هنالــك تنـ ّـوع فــي اآلراء ،فســوف تقتصــر
هــذه المناقشــات علــى مجموعــة محــدودة مــن المعــارف
والخبـرات ،مــا ســيفضي إلــى نقــص فــي المعلومــات التــي
السياســات وأصحــاب الق ـرار.
يتلّقاهــا ّ
كل مــن صانعــي ّ
وفضـاً عــن أهميــة ذلــك لجــودة العمــل ،للمســألة أهميتهــا
تشكل
الدقيق ،إذ ّ
أيضاً في ما يتعلق باإلنصاف والتّمثيل ّ
النســاء ما يقارب من نصف عدد سـ ّـكان العالم ،وبالتّالي
ّ
السياســات علــى
ـع
ـ
ض
و
ـة
ـ
عملي
ـي
ـ
ف
اكهن
ر
ـ
ش
إ
ـب
ـ
ج
ا
و
ال
ـن
مـ
ّ
ّ
ّ
جميــع المســتويات.

ةمدقملا

الشــاملة وعقــد االجتماعــات
ال ُيعـ ُّـد إدمــاج األبحــاث ّ
يتعين
الصحيح الذي ّ
وممارســات التواصل ّ
مجرد "األمر ّ
إيجابي ـاً علــى نمــاذج عمــل
القيــام بــه" بــل ينعكــس ذلــك
ّ
م اركــز األبحــاث وطريقــة عملهــا .وتُ ّبيــن األبحــاث ّأنــه
ظمــات
الشــمول ،تصبــح المن ّ
عنــد نجــاح مبــادرات التّنـّـوع و ّ
الي ـ ًة علــى صعيــد اتّخــاذ
وفع ّ
أكثــر صمــوداً وابتــكا اًر ّ
أن االلت ـزام بتطبيــق نهــج مبنــي علــى
الق ـ اررات .غيــر ّ
ّ
ٍ
تبيــن جــدوى خلــق
أهمّيــة عــن إعــداد د ارســة ّ
القيــم ال يقـ ّـل ّ
مــكان عمــل يتّســم بالتّنـ ّـوع والشــمول .وفــي حيــن شــهدت
يجي ـاً بالفعــل ،ســوف تســتند
م اركــز األبحــاث تغيي ـ اًر تدر ّ
هــذه الحزمــة إلــى مجموعــة مــن األبحــاث والممارســات
النظــر فــي
القائمــة وذلــك بتشــجيع م اركــز األبحــاث علــى ّ
جهــة وتطويــر ممارســات
اإلج ـراءات
الخاصــة بهــا مــن ّ
ّ
تركــز علــى تمثيــل الم ـرأة وحســب ،بــل علــى الهيــاكل
ال ّ
حيز وأوجه عدم المساواة القائمة
ترسخ التّ ّ
واألنظمة التي ّ
ـاوة علــى ذلــك ،تتّخــذ هــذه
علــى النــوع االجتماعــي .وعـ ً
تقاطعيـاً ُي ِقـ ّـر بمختلــف أشــكال التّمييــز التــي
الحزمــة نهجـاً
ّ
الرجــال واألشــخاص الذيــن ال
قــد تتعـ ّـرض لهــا ّ
النســاء و ّ
يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنائــي مــا سيفســح المجــال
كيفيــة تداخــل
أدق يس ـّلط ّ
أمــام تحليــل ّ
الضــوء علــى ّ
النــوع االجتماعــي مــع منظومــات الســلطة األخــرى
اإلثنيــة
وتأثُّرهــا بهــا وعالقتهــا جميع ـاً بســمات مــن قبيــل
ّ
والعــرق و ِ
الديــن واإلعاقــة
السـ ّـن والطبقــة
االجتماعيــة و ّ
ّ
وجه الجنسي.
والتّ ّ
ّ

الرئيســي للحزمــة مبنــي علــى األخــذ
ولئــن كان التّركيــز
ّ
ّ ّ
فــي االعتبــار حالــة الالمســاواة فــي م اركــز األبحــاثّ ،إل
ـأن فهـَـم مصطلــح النــوع االجتماعــي بمعــزل
ّأننــا ُنقـ ّـر بـ ّ
عــن منظومــات الســلطة األخــرى سيســفر عــن نتائــج
تركــزت المناقشــات
فعالــة .وغالب ـاً مــا ّ
منقوصــة وغيــر ّ
المعنية بالمساواة المبنية على النوع االجتماعي ،بصورة
ّ
غيــر متعمــدة علــى النســاء المغاي ـرات جنسـ ًـيا ذوات
البش ـرة البيضــاء والبنيــة الجســدية الســليمة المنحـ ِـدرات
مــن بيئــات تحظــى باالمتيــازات ،وذلــك علــى حســاب
النســاء واألف ـراد الذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف
ّ
مهمشــة .ويعنــي
ـات
ـ
ئ
بي
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ي
ر
المنحد
ـي
ـ
س
الجن
ـي
ـ
ئ
الثنا
ّ
اعتمــاد نهــج تقاطعــي إزاء مســألة المســاواة المبنيــة علــى
ّ
أن ديناميــات القــوة المختلفــة ســتَ َتبدى
النــوع االجتماعــي ّ
علــى األرجــح بصــور متباينــة تبع ـاً لتبايــن األشــخاص،
ونحــن لســنا بصــدد تكريــس فكـ ٍرة ثابتــة وثنائيــة عــن النــوع
االجتماعــي فــي ســياق هــذه الحزمــة ،بــل نتطّلــع إلــى أن
تشـ ّـكل هــذه الحزمــة الخطــوة األولــى نحــو مــا ينبغــي أن
يكون نقاشاً أوسع نطاقاً بشأن مسألة التقاطع في مراكز
األبحــاث.
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غرض الحزمة والجمهور المستهدف
مصممــة لألفـراد الذيــن يعملــون فــي
هــذه الحزمــة
َّ
النظــر عــن
ـض ّ
مجــال العالقــات ّ
الدوليــة بغـ ّ
مناصبهــم أو خبراتهــم أو مســتوى
أقدميتهــم.
ّ
موجهــة إلــى المنظمــة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،هــي ّ
بكاملهــا ،ويمكــن تطبيقهــا فــي جميــع أقســامها
حرصـاً علــى أعلــى درجــات المشــاركة .وســتكون
هــذه الحزمــة مفيــدة بنحــو خــاص لم اركــز األبحاث
التــي تخطــو خطوتهــا األولــى فــي زيــادة الوعــي
بشــأن المســائل المتعّلقــة بالنــوع االجتماعــي علــى
جهــة ،وتلــك التــي بــدأت
الصعيــد ّ
الداخلــي مــن ّ
ّ
ولكنهــا تطمــح إلــى توســيع
فــي إج ـراء تغيي ـراتّ ،
نطاق عملها من ّجهة أخرى.

وتبدأ الحزمة بإرشادات عامة بشأن الهياكل والممارسات
الضرورّيــة التــي
نظيميــة باإلضافــة إلــى اإلج ـراءات ّ
التّ ّ
تنطبــق علــى كامــل مركــز أبحــاث مــا بغيــة ضمــان
ظمــة – أو
عــدم انع ـزال الجهــود فــي أقســام محـ ّـددة للمن ّ
ظمة.
االفتراض أن تكون ذات صلة فقط ألقسام من المن ّ
اللحقــة علــى عــدد مــن األنشــطة ،منهــا
وتنطــوي األقســام ّ
النشــر.
عقــد االجتماعــات والقيــام باألبحــاث والتواصــل و ّ
كل هــذه األقســام مترابطــة ببعضهــا
والجديــر بال ّذكــر ّ
أن ّ
البعــض ،ولكــن مــن الممكــن التّركيــز علــى مجــال واحــد
بمعــزل عــن األنشــطة األخــرى ،وذلــك بحســب األنشــطة
نظيمية.
والحاجات التّ ّ

لهذه الحزمة ثالثة أهداف:

طـ ّـورت هــذه الحزمــة مــن ِقبــل ِفــرق مــن تشــاتام هــاوس
ُ
( )Chatham Houseوالمجلــس البريطانــي األميركــي
ّ
جيــة
السياســة الخار ّ
لمعلومــات األمــن ( )BASICومركــز ّ
ـوية ( .)CFFPوترتكــز علــى سلســلة مــن حلقــات
ّ
النسـ ّ
العمــل الصباحيــة التــي عقــدت فــي لنــدن عــام 2018
والتــي جمعــت عــدداً مــن الخبـراء والعامليــن مــن مختلــف
أمنيــة أخــرى
دوليــة و ّ
القطاعــات بمــا فيهــا م اركــز أبحــاث ّ
مقرهــا المملكــة المتّحــدة .وهدفــت سلســلة حلقــات العمــل
ّ
تشارك المعارف حول مسألة المساواة المبنية
يز
ز
تع
إلى
ُ
علــى النــوع االجتماعــي فــي مــكان العمــل وعلــى نطــاق
وليــة،
أوســع عبــر م اركــز األبحــاث
المهتمــة ّ
بالشــؤون ّ
الد ّ
ّ
الشــاملة عــن
فض ـاً عــن تعزيــز الممارســات البحثيــة ّ
الضــوء علــى التّجــارب ال ّقيمــة والـ ّـرؤى التــي
طريــق تســليط ّ
يمكــن أن تتعّلــم منهــا م اركــز األبحــاث.

1.1زيادة الوعي في أوساط مراكز األبحاث حول مسألة
النــوع االجتماعــي (الجنــدر) بصفتهــا منظومــة ســلطة
(مــع التّركيــز علــى نهــج تقاطعــي) ،وعلــى أفضــل
ّ
الصلــة التــي مــن شــأنها القضــاء
الممارســات ذات ّ
علــى أوجــه عــدم المســاواة.
كيفيــة البــدء
2.2توفيــر اإلرشــاد لم اركــز األبحــاث بشــأن ّ
فــي تكييــف إجراءاتهــا إلحــداث تغييــر دائــم.

3.3تشــجيع المبــادرات القائمــة تجميــع الم ـوارد ذات
الصلــة.
ّ
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ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

تطوير المحتوى

 فدهتسملا روهمجلاو ةمزحلا ضرغ

كل
ُعقــدت أربــع حلقــات عمــل فــي المجمــوع ،وتناولــت ّ
منهــا أحــد المواضيــع العريضــة التّاليــة:

النســاء الحاليــة فــي م اركــز األبحــاث ومــا هــي
1.1مكانــة ّ
الخطـوات التّاليــة التــي يجــب اتّخاذهــا؛
2.2عقد االجتماعات والمناقشة؛
3.3إجراء األبحاث والتحليالت؛
النشر.
4.4التواصل و ّ

وس ـّلطت حلقــات العمــل هــذه الضــوء علــى العناصــر
خاصة بمراكز األبحاث
األساسـّـية لتصميم حزمة أدوات ّ
وســاهمت فــي تطويــر محتواهــا.

لألدبيــات وتقييــم
اض
ومنــذ ذلــك الحيــن ،أُجــري اســتعر ٌ
ّ
أساســي للم ـوارد المتوّف ـرة .وكان الهــدف تحديــد مــدى
ّ
الحاليــة بحيــث يمكــن لهــذه الحزمــة سـ ّـد أي فجــوة
المـوارد
ّ
اجيــة فــي الجهــود إلــى الحـ ّـد األدنــى.
وتقّلــص أي ازدو ّ
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّأنــه تـ ّـم تجميــع الم ـوارد كاّفــة علــى
موقــع لوحــة المتابعــة المعنيــة بالنــوع االجتماعــي وم اركــز
وليــة.
األبحــاث و ّ
الشــؤون ّ
الد ّ
نظــر أعضــاء فريــق عمــل تشــاتام هــاوس المعنــي بشــؤون
النوع االجتماعي ومشاركون في حلقات العمل – بشكل
النســخة األولــى للحزمــة ،كمــا خضعــت
غيــر رسـ
ـميّ -
ّ
الحزمــة إلــى مراجعــة األق ـران مزدوجــة الس ـرية بشــكل
كامــل ومــن قبــل أخصائييــن فــي المجــال.
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تعاريف مفيدة للمصطلحات
تتضمن هذه الحزمة عدداً من التّعاريف من مجموعة
ّ
مــن المصــادر ،بمــا فيهــا المعهــد األوروبــي للمســاواة
ومؤسســة
المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي (،)EIGE
ّ
ســتونوول في المملكة المتّحدة (،)Stonewall UK
وهيئــة األمــم المتّحــدة للم ـرأة (.)UN Women
أن الّلغــة والمصطلحــات
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
المســتخدمة فــي هــذه الحزمــة هــي تلــك المســتخدمة
ظمــات المناصـرة للمســاواة .ونقـ ّـر بالـ ّـدور
مــن قبــل المن ّ
ظمــات فــي مجــاالت
ـادي التــي تلعبــه هــذه المن ّ
القيـ ّ
توجيهيــة يلجــأ
عملهــا باإلضافــة إلــى كونهــا مصــادر
ّ
السياســات .بغية
السياســات عند وضع ّ
إليها صانعو ّ
تتركــز
ضمــان وضــوح األفــكار فــي الحزمــة هــذهّ ،
أفكارنــا علــى التّعاريــف التّــي ســترد فــي مــا بعــد.
(علمـاً بأننــا قمنــا بتعديــل التّعاريــف بهــدف اإليجــاز).

طــاع علــى المســرد الكامــل ،يمكن
مــن أجــل اال ّ
مراجعــة موقــع لوحــة المتابعــة المعنيــة بالنــوع
ولية.
االجتماعي ومراكز األبحاث و ّ
الشــؤون ّ
الد ّ
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ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

الشمول
نوع و ّ
ال ّت ّ

الشــمول" إلــى وضــع
يشــير تطويــر "ب ارمــج تتســم بالتنـّـوع و ّ
نظيمية الهادفة إلى تعزيز التّ ّنوع
السياسات التّ ّ
سلسلة من ّ
معينــة وتوســيع نطاقــه .ولكــن ،مــن المهـ ّـم
داخــل من ّ
ظمــة ّ
الشــمول
أن تطبيــق المبــادرات حــول التّنـّـوع و ّ
اإلشــارة إلــى ّ
يخيـاً بعجـ ٍـز فــي إحــداث تغيير
ضمــن المن ّ
ظمــات تُرجــم تار ّ
هيكلــي علــى مســتوى تحقيــق المســاواة المبنيــة علــى النــوع
االجتماعــي ومناهضــة العنصرّيــة .وبمــا ّأننــا نذكــر كل
ًّ
ظمــات
ـجع المن ّ
مــن التّنـّـوع و ّ
الشــمول كأســلوب لعملنــا ،نشـ ّ
هيكليــة مســتدامة تضمــن عــدم
علــى أن تقــوم بتغيي ـرات
ّ
الت ارجــع عــن العمــل المنجــز فــي مجــال اإلنصــاف نتيجـ ًة
ظفيــن ،علــى ســبيل المثــال.
لتنــاوب المو ّ

النوع االجتماعي (الجندر)

ـز مــن الهيــاكل
وثقافيــة (جــزء ال يتجـ ّأ
هيكليــة
نظــام ســلطة
ّ
ّ
عبر عنه
ياسية و
االقتصادية) وغالباً ما ُي ّ
ّ
الس ّ
ّ
االجتماعية و ّ
بصفتَــي ال ّذكــورة واألنوثــة .ويتـ ّـم تحديــد النــوع االجتماعــي
حد كبير على
وفقاً لعدد من الخصائص وهو
مبني إلى ّ
ّ
ويفتــرض تحديــده عنــد ال ـوالدة .فض ـاً
خصائــص ّ
ثقافيــة ُ
أن مصطلــح "النــوع
عــن ذلــك ،عـ ً
ـادة مــا ُيفتــرض خط ـأً ّ
"للنســاء".
ادف ّ
االجتماعــي" مـر ٌ

تاحلطصملل ةديفم فيراعت

ال ّتحليل النوع االجتماعي

ُّ
يعد التّحليل بمثابة تحليل نقدي لهياكل السلطة وأنظمتها،
وكيفية تأثير االختالفات في أدوار الجنســين وأنشــطتهما
واحتياجاتهمــا ،ال سـ ّـيما الفــرص المتاحــة لهمــا والحقــوق
التــي يتمتّعــان بهــا واالســتحقاقات التــي يحصــان عليهــا،
النســاء والفتيــات والفتيــان واألشــخاص الذيــن
الرجــال و ّ
فــي ّ
ال يدخلون ضمن التصنيف الثنائي الجنسي في مواقف
ويركــز إلــى حـ ٍّـد كبيـ ِـر علــى العالقــات
معينــةّ .
أو ســياقات ّ
النســاء ووصولهــم إلــى المـوارد والتّحكــم بهــا،
الرجــال و ّ
بيــن ّ
الرغــم
إضاف ـ ًة إلــى القيــود التــي تُفــرض عليهــم .وعلــى ّ
السياســات فــي دمــج تحليــل
مــن بــطء األبحــاث حــول ّ
األشــخاص الذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنائــي
الجنســي ،إال أن هــذا الجانــب أيض ـاً ينبغــي أن يكــون
أولويــة وينبغــي األخــذ باالعتبــار التّحليــل المتعّلــق بالنــوع
ّ
االجتماعــي فــي جميــع التقييمــات القطاعيــة أو تحليــات
الوضــع ،لضمــان عــدم تفاقــم المظالــم والالمســاواة القائمــة
النــوع االجتماعــي مــن خــال التدخــات ،والحــرص
علــى ّ
ّ
علــى تعزيــز المســاواة والعدالــة فــي العالقــات المبنيــة علــى
النــوع االجتماعــي.

المساواة المبنية على النوع االجتماعي

مــا نعنيــه بالمســاواة هــو فصــل حقــوق الفــرد ومســؤولياته
والفــرص المتوّف ـرة لــه عــن نوعــه االجتماعــي.

قاطعية
ال ّت
ّ

ـوية
نشــأ مصطلــح "التّ
قاطعيــة" مــن أفــكار الحركــة ّ
النسـ ّ
ّ
الســوداء ،وصاغــت البروفيســورة كيمبرلــي كرينشــو هــذا
ّ
المفهــوم عــام  1989فــي مقالهــا Demarginalizing
 the Intersection of Race and Sexبالعر ّبيــة:
عــدم تهميــش التداخــل بيــن العــرق ونــوع الجنــس .ويتنــاول
كيفيــة تفاعــل النــوع االجتماعــي مــع
مفهــوم التّ
قاطعيــة ّ
ّ
العــرق ليزيــد مختلــف أنـواع التّمييــز .وقــد انتشــر اســتعمال
اجتماعيــة
هــذا المفهــوم منــذ ذلــك الحيــن ليشــمل فئــات
ّ
طبيعــة التقاطعيــة لعــدد
الضــوء علــى ال ّ
أخــرى ،ممــا يلقــي ّ
مــن أنظمــة الســلطة والقهــر الــذي يعانــي منــه األف ـراد
نتيج ـ ًة لذلــك.

غير ال ّثنائي جنسياً

الجنسية
هويتهم
ّ
مصطلح شامل لألفراد الذين ال تتناسب ّ
الهويــات
"للرجــل" أو "الم ـرأة" .وتتنـ ّـوع ّ
مــع ّ
ثنائيــة الجنــس ّ
غيــر الثّنائيــة ويمكــن أن تشــمل األشــخاص الذيــن ينتمــون
نائيــة (رجــل أو امـرأة) ،فــي
الهويــات الثّ ّ
إلــى بعــض جوانــب ّ
فضــا تامـاً..
حيــن يرفضــون جوانــب أخــرى ر ً

الجنس

ـاء علــى الخصائــص الجنسـ ّـية
يتـ ّـم تحديــد جنــس الفــرد بنـ ً
ـلية) .وفــي بعــض األحيــان يتـ ّـم
األو ّليــة (األعضــاء التّناسـ ّ
ّ
و"النــوع االجتماعــي"
الخلــط بيــن مصطلحــي "الجنــس"
ّ
ّ
أن
(الجنــدر) ّ
للداللــة علــى "ال ّذكــر" أو "األنثــى"؛ غيــر ّ
المصطلحيــن ال يحمــان المعنــى نفســه.

جنسيا
المتحولين
ً

ألي شــخص ال يتوافــق نوعــه أو تعبيـره
مصطلــح شــامل ّ
تمامــا مــع الجنــس المحـ ّـدد لــه عنــد الـوالدة.
االجتماعـ
ـي ً
ّ
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الهياكل واألنشطة
نظيمية
ت
ال
الممارسات
و
ّ
ّ
النظــر
ـجع هــذه الحزمــة م اركــز األبحــاث علــى ّ
تشـ ّ
نظيميــة التــي
فــي الهيــاكل واألنشــطة والممارســات التّ ّ
كل تقـ ّـدم أو تغييــر داخــل أقســام
بإمكانهــا أن تعرقــل ّ
محـ ّـددة أو فــي مختلــف أن ـواع األنشــطة.

ظمة شاملة
النظر إلى مركز األبحاث على ّأنه من ّ
يجب ّ
تؤدي محاولة
ترتبط فيها جميع األقســام واألنشــطة .ولن ّ
إجـراء تغييـرات فــي مجــال واحــد ،مثــل تنظيــم الفعاليــات،
ومؤسســي علــى المــدى الطويــل فــي
إلــى تغييــر ملمــوس
ّ ّ
جميــع م اركــز األبحــاث.

الهياكل واألنشطة والممارسات ال ّتنظيمية

عقد اإلجتماعات
والمناقشة

التواصل والنشر

البحث والتحليل
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ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

ّيميظنّتلا تاسرامملاو ةطشنألاو لكايهلا

ظمــة
كيفيــة ارتبــاط مختلــف إدارات المن ّ
سـ ّ
ـيؤدي تحديــد ّ
وأنشــطتها وممارســاتها ،إلــى فه ـ ٍم أفضـ ٍـل لألمــور التــي
بحاجة إلى تعديالت واعتماد ممارسـ ٍ
ـات جديدة ،ويســاعد
على ضمان عدم تفويت مجاالت أو أقسا ٍم محددة .كما
ظمــة بشـ ٍ
ـكل كّلــي،
للنظــر فــي المن ّ
الرجــوع إلــى الــوراء ّ
ّ
أن ّ
ّ
ـجع علــى إحــداث تحـ ّـول
ـ
ش
سي
ـة،
ـ
ي
اخل
الد
ـا
ـ
ه
هياكل
ـل
ـ
ي
وتحل
ّ
ّ
ثقافــي علــى نطــاق أوســع مــع تكييــف األفـراد لممارســاتهم
ّ
قســم حزمــة األدوات هــذه إلــى
وت
ـا.
ـ
ه
ل
ـم
ـ
ه
وتغيير
ـة
ـ
الفردي
ُ
ّ
َ
أجـزاء بحســب المخطــط الـوارد أعــاه وســوف تشــمل كل
جانـ ٍ
ـب مــن هــذه الجوانــب بالتفصيــل.
نصيحــة! لــدى المعهــد األوروبــي للمســاواة المبنيــة
مفصل حول
على النوع االجتماعي ( )EIGEدليل ّ
المؤسســي المبنــي علــى النــوع االجتماعــي
التّحــول
ّ

بأنهــم مشــمولون فــي
ويجــب أن يشــعر جميــع المو ّ
ظفيــن ّ
الضــروري إيجــاد فــرص
مهمشــين ،ومــن ّ
ّ
العمليــة وغيــر ّ
الملكيــة
ـز
ـ
ي
ز
تع
ـة
ـ
ي
بغ
ـتويات
ـ
س
الم
ـع
ـ
ي
جم
ـى
ـ
ل
ع
ـن
ـ
ي
ف
ظ
للمو
ّ
ّ
علــى مســتوى عمليــة التّغييــر التّنظيمــي.
ّ
نصيحــة! تعـ ُّـد سياســة اإلدمــاج والتّنـّـوع التــي ينتهجــه
النهــج تُبــرزه هــذه
جيــداً عــن ّ
معهــد بروكينغــز مثــاالً ّ
ظمــة
الحزمــة .وقــد أشــرك معهــد بروكينغــز المن ّ
اتيجية
بأكملهــا فــي هــذه
العمليــة ،وتشــمل اإلســتر ّ
ّ
األدبيــات التــي قــد تكــون مفيــدة لم اركــز
مراجعــة
ّ
الخاصــة.
األبحــاث األخــرى بغيــة تطويــر سياســاتها
ّ

يؤدي اإلصالح التّنظيمي بإصرار
من
المهم ضمان أن ّ
ّ
ّ
ودأب إلــى خلــق مســاحة لتبــادل األفــكار والخب ـرات مــن
القاعــدة إلــى القمــة .وكمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن
النســاء وأصحــاب البشـرة الملونــة بشـ ٍ
ـكل
األحيــان ،تشــغل ّ
ّ
ٍ
أن تجربتهم المباشرة حاسمة
متفاوت ،أدوا اًر صغيرة ،كما ّ
في إحداث تغيير ٍ
المؤسسة .وفي حين
مجد على نطاق
ّ
مسؤولية
تحمل
ّ
يتعين على من يشغلون مناصب ّ
ّ
قيادية ّ
ن
عمليــة تحديــد
ـو
ـ
ك
ت
أن
ـي
ـ
غ
ينب
ـر،
ـ
ي
غي
الت
ـداث
ـ
ح
إ
ـز
ـ
ي
تحف
ّ
ّ
العمليــة ونطاقهــا ذات طبيعــة شــاملة :إذ ينبغــي أن
اتجــاه
ّ
ظمــة بأكملهــا .يمكــن أن يكــون التّغييــر غيــر
تشــمل المن ّ
يخيــا بنفـ ٍ
ـوذ
مريــح ،وال سـّـيما لألشــخاص الذيــن تمتّعـوا تار ًّ
ٍ
السياســات
كبير .بيد ّأنه من
المهم مواجهة الممارســات و ّ
ّ
الســلطة القائمــة.
ترســخ هيــاكل ّ
التــي ّ
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تنظيمية
عمل
ة
ط
خ
وضع
ّ
ُ
ّ
طة عمل لتقييم هيكل المنظمة وأنشطتها وسياساتها ومماراساتها
يجب وضع خ ّ
ومبادراتها.

طــة العمــل هــذه يســاهم فــي تنيفــذ أهــداف
إن وضــع مثــل خ ّ
ّ
محـ ّـددة للمضــي قدم ـاً فــي تحقيــق المســاواة علــى صعيــد
جميــع مجــاالت م اركــز األبحــاث وأنشــطتها .وستســاهم
الخطــة فــي رصــد التّقـ ّـدم ومحاســبة األفـراد فــي المناصــب.

طــة ،باإلضافــة إلــى
عمليــة وضــع الخ ّ
يجــب أن تشــمل ّ
ـض
كل فــرد يعمــل فــي مركــز أبحــاث ،بغـ ّ
الخطــة عينهــاّ ،
النظــر عــن المنصــب أو الخب ـرة أو مســتوى
األقدميــة.
ّ
ّ
ٍ
ملموس
تقد ٍم
از
ر
إح
لضمان
ة
عملي
ات
و
خط
خاذ
ات
ويمكن
ّ
ّ
ّ
المنظمــة.
ـي
ـ
ف
ة
ـؤولي
ـ
س
الم
و
ـل
ـ
م
الع
ـبء
ـ
ع
ـم
ـ
س
تقا
ـال
مــن خـ
ّ
ّ

لألولوية:
معين
طة عمل بالمن ّ
ترتبط نقطة البداية لوضع خ ّ
ّ
ظمة ،وال ترد االقتراحات أدناه بترتيب ّ

ظمة وهياكلها،
إجراء تدقيق للمن ّ
وأنشطتها وسياساتها ومبادراتها
ومرافقها

المالية المتوّفرة
تقييم الموارد
ّ

عقد منتدى أو إنشاء
داخلية
مجموعة عمل
ّ
لالجتماعات المنتظمة
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الحصول على التزام اإلدارة
العليا ودعمها فضالً عن
الحق في المساءلة
ّ
ظفين
تأمين فرص تدريب للمو ّ

طة عمل
وضع خ ّ

إشراك جميع األقسام
وتحديد الممّثلين

ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

إنشاء قاعدة أدّلة من
خالل جمع البيانات

الشبكات
االستفادة من ّ
الخارجية للحصول على
الدعم
المشورة و ّ

ةّيميظنت لمع ةّطخ ُعضو

تنظيمية
مرجعية لوضع خطة عمل
قائمة
ّ
ّ

الصفحــة  - 10مـ ّـرًة أخــرى،
تفصــل القائمــة المر ّ
جعيــة التّاليــة اإلج ـراءات التــي وردت فــي ّ
الرســم التّخطيطــي فــي ّ
ّ
ن
لألولوية:
ن
معي
تيب
ر
ت
بدو
ّ
ّ

الحصول على االلتزام والدعم والمساءلة من
اإلدارة العليا.

F Fالعمــل مــع اإلدارة العليــا لضمــان أن تكــون جــزءاً
العمليــة ط ـوال الفت ـرة.
مــن
ّ
F Fالعمــل مــع أعضــاء مجلــس اإلدارة و /أو كبــار
أكــد مــن ّأنهــم علــى علــم بوضــع
المستشــارين للتّ ّ
طــة العمــل وإش ـراكهم فيهــا ،فض ـاً عــن كونهــم
خّ
مرجع ـاً إضافي ـاً للمســاءلة.
دائمــا فــي االجتماعــات
F Fضمــان تمثيــل اإلدارة العليــا ً
الصلة.
والمناقشــات ذات ّ
ـؤولية وتنفيذهــا
آليــات المســاءلة والمسـ ّ
F Fمناقشــة ّ
بمــا فــي ذلــك األهــداف المحـ ّـددة فــي المراجعــات/
التقييمــات.
نصيحــة! ارجــع مبــادىء  ActionAidالعشـرة حــول
ـلوكيات القيــادة والقيــم
القيــادة ّ
ـوية بغيــة تحديــد سـ ّ
النسـ ّ
الرئيسـّـية ومناقشتها.
ّ

ظمة وهياكلها ،وأنشطتها
إجراء تدقيق للمن ّ
وسياساتها ومبادراتها ومرافقها

ظمة،
F Fإجراء تدقيق لرسم خريطة لهياكل وأنشطة المن ّ
النشر.
مثل البحث واألحداث والتواصل و ّ
السياســات والممارســات الحاليــة ،مثــل
F Fد ارســة ّ
سياســات الموارد البشـرّية (بما في ذلك المســاواة في
الديــة والعمــل المــرن) وممارســات
األجــر واإلجــازة الو ّ
حاليــا ،مــن هــم
التّوظيــف .ونتيجــة لمــا هــو قائــم ً
النفــوذ
المو ّ
ظفــون الذيــن يتــاح لهــم أكبــر قــدر مــن ّ
ظمــة؟ ومــن الــذي يتمتّــع بنفـ ٍ
ـوذ أقـ ّـل؟
داخــل المن ّ
F Fتحديــد مبــادرات المســاواة المبنيــة علــى النــوع
المطبقــة داخــل األقســام لتبــادل
الحاليــة
االجتماعــي
ّ
ّ

أفضــل الممارســات وتيســير التّعّلــم المتبــادل.
وجيهيــة
السياســات والخطــوط التّ ّ
F Fد ارســة الفــرص و ّ
الرجوع
الحالية التي يمكن دمج خ ّ
ّ
طة العمل بها أو ّ
ظفيــن
إليهــا ،وقــد يضـ ّـم ذلــك ُحــزم تعريــف المو ّ
اتيجيات
وكتيبــات الموظفيــن ووثائــق
تتضمــن إســتر ّ
ّ
ّ
ظمــة.
المن ّ
طــرق المتّبعــة التــي
ظمــة وال ّ
F Fوضــع قائمــة بم ارفــق المن ّ
قــد ال ت ارعــي احتياجــات بعــض المجموعــات .كيــف
يمكــن تغييــر الم ارفــق لتصبــح أكثــر إتاحــة و ارح ـ ًة
للجميــع؟ علــى ســبيل المثــال ،التفكيــر فــي العمــل مــع
الدعــم فــي مــكان العمــل إلــى
جمعيــات خيرّيــة تقـ ّـدم ّ
ّ
ذوي
الخاصــة بغيــة ضمــان
ـات
ـ
ج
االحتيا
ـخاص
األشـ
ّ
أن يكــون مــكان العمــل مكانـاً يمكــن الوصــول إليــه.
ّ
F Fاالســتعانة بمستشــار مالــي خارجــي إلج ـراء تدقيــق
ّ
ّ
ظمــة وسياســاتها واالســتناد إلــى
علــى صعيــد المن ّ
ظمــة.
اتيجية للمن ّ
نتائــج التّدقيــق عنــد وضــع إســتر ّ

المالية المتوّفرة
تقييم الموارد
ّ

ظفيــن لوضــع
F Fهــل يمكــن دعــم متطّلبــات وقــت المو ّ
طــة عمــل بشـ ٍ
ـكل مركــزٍّي؟
خّ
للســفر لحضــور
انيــة
F Fهــل مــن ميز ّ
مخصصــة ّ
ّ
خارجيــة بهــدف دعــم إقامــة
اجتماعــات ومؤتم ـرات
ّ
الشــبكات؟
مخصصــة للتّدريــب؟ هــل لــدى
انيــة
F Fهــل مــن ميز ّ
ّ
انيــات متاحــة؟ علــى ســبيل
األقســام األخــرى ميز ّ
يخصــص قســم الم ـوارد البش ـرّية
المثــال ،عــادة مــا ّ
انيــة للتّدريــب.
فــي المن ّ
ظمــة ميز ّ
انيات مشــاريع البحث لتشــمل
F Fهل يمكن تكييف ميز ّ
أنشــطة تعميــم م ارعــاة منظــور النــوع االجتماعــي و/
ظفيــن؟
أو وقــت المو ّ
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ةّيميظنت لمع ةّطخ ُعضو

نظيميــة
F Fهــل يمكــن تخصيــص نســبة مــن ّ
النفقــات التّ ّ
الشــمول؟
للعمــل المتعلــق بالنــوع االجتماعــي و ّ
F Fالبحــث بانتظــام عــن فــرص للحصــول علــى تمويــل
ظمــات متعـ ّـددة
خارجـ
ـي مــن الحكومــات أو المن ّ
ّ
خاصــة ألنشــطة تعميــم
مؤسســات ّ
الجنسـ ّـيات أو ّ
م ارعــاة منظــور النــوع االجتماعــي  -علــى ســبيل
المثــال زيــادة تمثيــل المـرأة فــي المؤتمـرات ،أو تقديــم
الدعــم إلدارة التّغييــر التّنظيمــي.
ّ
ّ

داخلية
إنشاء منتدى أو مجموعة عمل
ّ
لالجتماعات المنتظمة

معنيــة بعقــد
F Fخلــق مســاحة أو إنشــاء مجموعــة عمــل ّ
االجتماعــات والمناقشــات المنتظمــة التــي يشــارك
فيهــا ممثّلــون مــن جميــع األقســام ،بمــا فــي ذلــك
اإلدارة العليــا.
F Fإتاحــة محاضــر االجتماعــات نقــاط العمــل لجميــع
ـفافية.
المو ّ
ظفيــن لقراءتهــا بغيــة تعزيــز االلتـزام و ّ
الشـ ّ
إش ـراك جميــع األقســام وتحديــد الممّثليــن
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ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

إشراك جميع األقسام وتحديد الممّثلين

األهمّيــة ويجــب إش ـراك
الدعــم أمــر بالــغ
F Fتعزيــز ّ
ّ
جميــع األقســام واستشــارتها.
طلــب إلــى جميــع األقســام تعييــن ممثّــل لحضــور
F Fال ّ
االجتماعــات المنتظمــة وإبــاغ المجموعــة.
خصيصــا
مصممــة
F Fإنشــاء قنـوات متعـ ّـددة للتّعليقــات
ّ
ً
األقدميــة،
ظفيــن المختلفــة ومســتويات
ألدوار المو ّ
ّ
مــن أجــل أن تكــون شــاملة عنــد جمــع وجهــات نظــر
ظفيــن وأفكارهــم .علــى ســبيل المثــال ،قــد تــؤدي
المو ّ
ظفيــن بتعبئــة اســتطالع سـ ّـري عبــر
مطالبــة المو ّ
اإلنترنــت إلــى الحصــول علــى تعليقــات أكثــر صدًقــا
مــن خــال اإلجابــة مــن دون اإلفصــاح عــن الهويــة،
وقــد يســاعد ذلــك فــي إش ـراك األشــخاص الذيــن ال
بالرحــة عنــد التّحـ ّـدث فــي االجتماعــات،
يشــعرون ّا
أو غيــر القادريــن علــى الحضــور.

ةّيميظنت لمع ةّطخ ُعضو

االستفادة من الشبكات الخارجية للحصول
الدعم
على المشورة و ّ

الشــبكات والمجموعــات والمبــادرات
F Fالعمــل مــع ّ
الدعــم.
الخارجيــة للحصــول علــى المشــورة و ّ
ّ
الشبكات والمبادرات،
ولالطالع على قائمة بأسماء ّ
ارجــع موقــع النــوع االجتماعــي ،وم اركــز األبحــاث
الدوليــة.
و ّ
الشــؤون ّ
ظفيــن الذيــن لديهــم بالفعــل معــارف ذات
F Fتحديــد المو ّ
صلــة أو الذيــن ينتمــون إلــى شــبكات فــي الوقــت
الصلــة؛ قــد
ّا
الرهــن والذيــن يتمتّعــون بالخب ـرة ذات ّ
يكــون لديهــم أفضــل الممارســات لمشــاركتها.

إنشاء قاعدة أدّلة من خالل جمع البيانات

F Fجمــع البيانــات األساسـ ّـية إلنشــاء قاعــدة أدّلــة
وكل مــن تتعامــل معــه
ظفيــن فــي المن ّ
للمو ّ
ظمــة؛ ّ
وكيفيــة التّعامــل معــه .وتشــمل نقــاط البيانــات
ّ
ظفيــن
ـك
ـ
الس
ـة
ـ
ب
ركي
الت
ـي:
ـ
ل
ي
ـا
ـ
م
ـة
ـ
ل
الص
انية للمو ّ
ّ
ّّ ّ
ذات ّ
الرؤســاء والمشــاركين،
و ّ
المتحدثيــن فــي الفعاليــات و ّ
وتأليــف المنشــورات والتّمثيــل عبــر مخرجــات
الوســائط المتعـ ّـددة.
طــرق المتعـ ّـددة لتســجيل
F Fاألخــذ فــي االعتبــار ال ّ
كمّيــة ،ومــن المهـ ّـم
التّجــارب .لــن تكــون ّ
كل األدّلــة ّ
كذلــك وجــوب تقديــم التّعليقــات وتســجيل التّجــارب
وعيــة المكتســبة.
ّ
الن ّ
للرصــد واإلبــاغ بغيــة ضمــان جمــع
F Fتطويــر ّ
آليــات ّ
البيانــات بشـ ٍ
ـكل منهجـ ٍـي ومتّسـ ٍ
ـق ،علــى أن يتـ ّـم
ّ
ظمــة بانتظــام .علــى ســبيل
مشــاركتها عبــر المن ّ
المثــال ،إنشــاء جــدول يحـ ّـدد مــن المســؤول عــن
جمــع البيانــات وتاريــخ جمعهــا.

مالحظــة :يجــب التّعاطــي بدّقــة مــع البيانــات التــي
سيما تلك المتعّلقة بالتّركيبة
تجمعها وتشاركها  -ال ّ
إمكانيــة
ظفيــن – بغيــة ضمــان عــدم
انية للمو ّ
ّ
السـ ّـك ّ
ّ
عمليــة جمــع
ـق
ـ
ف
ا
و
تت
أن
ـب
ـ
ج
وي
اد.
ر
ـ
ف
األ
ـة
ـ
ي
هو
ـف
ـ
ش
ك
ّ
الوطنيــة ذات
وليــة /
البيانــات مــع التّش ـريعات ّ
ّ
الد ّ
المحميــة.
بخاصــة تلــك المتعّلقــة بالخصائــص
ّ
الصلــةّ ،
ّ

ظفين
تأمين فرص تدريب للمو ّ

ظفين.
F Fالتّدقيق بمتطّلبات التّدريب بين المو ّ
ومقدميهــا
النظــر فــي خيــارات التّدريــب البحثــي
ّ FF
ّ
ّ
أن المبــادرات ذات
بدّقــة .وتشــير ّ
الدالئــل إلــى ّ
ـلبية .هذا
الســيء يمكن أن يكون لها آثا ار سـ ّ
التّنفيذ ّ
حيــز
ـاص مــع التّدريــب علــى التّ ّ
هــو الحــال بشــكل خـ ّ
دائمــا علــى القضايــا
الالّواعــي ،الــذي ال يعتــرض ً
ٍ
فعــال.
الهيكليــة داخــل المن ّ
ّ
ظمــة بشــكل ّ
داخليــة
نصيحــة! يجــب وضــع تنظيــم فعاليــة
ّ
اتيجية فــي االعتبــار  ،ليحضرهــا
إلطــاق االســتر ّ
طريقــة شــاملة وشـّفافة
ظفيــن .وتعـ ُّـد هــذه ال ّ
جميــع المو ّ
الدعم
إلطالق من ّ
ظمة ذات مبادرة مشــتركة وتعزيز ّ
واالحتفــال بمشــاركة الجميــع.
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عقد االجتماعات والمناقشات
تبين التزام
ّ
عامة وواضحة ّ
إن تنظيم األنشطة وسيلة ّ
ن
تعدد األصوات في مجموعة
بدو
اة.
و
بالمسا
مة
ظ
المن
ّ
ّ
طي الفعاليــات نطاًقــا
ـتغ
ـ
س
واســعة مــن الموضوعــات،
ّ
ـدودا فقــط مــن المعرفــة والخبـرة ،وبالتّالــي تحـ ّـد مــن
محـ ً
كمّية المعلومات التي يتلّقاها الجمهور.
ّ

الضــوء علــى خمــس مجــاالت
تســل ّ
ط هــذه الحزمــة ّ
عمليــات
عمــل يجــب التّركيــز عليهــا مــن أجــل إدمــاج
ّ
الخلفيــة فــي
فعالــة ودائمــة تُعـ ّـزز تعـ ّـدد اآلراء والخب ـرة و ّ
ّ
ـدءا مــن المناقشــات المغلقــة
ـ
ب
ـة،
ـ
المهني
ـات
ـ
ع
االجتما
ّ
ً
العامــة.
ـان
ـ
ج
ل
ال
ـات
وص ـوالً إلــى فعاليـ
ّ
ّ

استضافة فعالية :خمس مجاالت للتّركيز عليها

ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ

اﻟ ّﺘﺪرﻳﺐ

اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟ ّﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟ ّﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣ ّﻴﺎت
اﻷﺧﺮى

16

ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

ﻣﺪ ّوﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺴﻠﻮك
ّ

تاشقانملاو تاعامتجالا دقع

بنية النشاط

المتحدثيــن أو المحاضريــن ،ينبغــي
قبــل التّواصــل مــع
ّ
أكــد مــن
ـتية بغيــة التّ ّ
ّ
النظــر فــي عــدد مــن األمــور الّلوجيسـ ّ
أن النشــاط متــاح للجميــع .وبهــدف خلــق بيئــة يشــعر فيهــا
ّ
النظــر فــي
جميــع المشــاركين باألمــان و ّا
الرحــة ،مــن المهـ ّـم ّ
األولوية،
معين من حيث
ّ
ّ
أي ترتيب ّ
النقاط التّالية ،دون ّ
وهــي:

تيسير سبل المشاركة في الفعالية

هل سبل المشاركة في الحدث وحضوره متاحة للجميع؟

ـكان أو غرفــة تأخــذ فــي االعتبــار ســهولة
F Fاختيــار مـ ً
المتحركــة ،بمــا
الوصــول إليهــا بواســطة الك ارســي
ّ
فــي ذلــك الوصــول إلــى المرحــاض .عوض ـاً عــن
ذلــك ،النظــر فــي اســتضافة نــدوة عبــر اإلنترنــت
حيــث يمكــن لبعــض المتحدثيــن  /المحاضريــن
أن بعــض المشــاركين
المشــاركة  -ولكــن ّ
تذكــروا ّ
ـودا ومشــاكل فــي مــا يتعّلــق بمســألة
قــد يواجهــون قيـ ً
الوصــول إلــى اإلنترنــت والتّكنولوجيــا.
F Fهــل تحتــوي الغرفــة  /المــكان علــى نظــام حلقــات
الســمع أو خيــارات التّرجمــة؟ وفــي حالــة
لضعــاف ّ
اســتضافة النشــاط عبر اإلنترنت ،تتوّفر العديد من
التّطبيقــات تتوافــق ومتطّلبــات التّــداول باالتّصــاالت
المر ّئيــة ،مثــل زوم ( )Zoomوســكايب ()Skype
وغوغــل هانــغ آوتــس (،)Google Hangouts
صيــة.
وتحتــوي علــى خيــارات إدراج ّ
الشــروح ّ
الن ّ
F Fإتاحــة تســجيالت الفيديــو و /أو التّســجيالت
وتيــة للحــدث عبــر اإلنترنــت ألولئــك الذيــن
الص ّ
ّ
ال يســتطيعون الحضــور شــخصيًّا .وفــي حالــة
اســتضافة فعاليــة عبــر اإلنترنــت ،تحتــوي العديــد
مــن تطبيقــات التّــداول باالتّصــاالت المر ّئيــة ،مثــل
زوم ( )Zoomوســكايب ( )Skypeوغوغــل هانــغ
آوتــس ( ،)Google Hangoutsعلــى خيــارات
مضمنــة ،باإلضافــة إلــى خيــار تعطيــل
تســجيل
ّ
الفيديــو ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي القيــام بذلــك.
أكــد مــن الحصــول علــى موافقــة جميــع
ينبغــي التّ ّ
أي تســجيالت.
الحاضريــن قبــل نشــر ّ
F Fمشــاركة المعلومــات المتعّلقــة بالفعاليــة علــى
الخاصــة بــه ،وعلــى مواقــع التّواصــل
صفحــة الويــب
ّ
وعيــن شــخصاً يهتـ ّـم بجانــب
الصلــةّ ،
األخــرى ذات ّ
التواصــل ،ويمكــن للحاضريــن االتّصــال بــه لطــرح
األســئلة ومشــاركة التّعليقــات.
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تجهيز المكان ،توقيت الفعالية ومكانها

ال ّتكاليف

F Fاألخــذ فــي االعتبــار مــا إذا كان األثــاث مناســباً
النســاء الّلواتــي يرتديــن
للحاضريــن
وبخاصــة ّ
ّ
التّنانيــر أو الفســاتين.
F Fال يمكــن توصيــل بعــض الميكروفونــات ّإل عبــر
أن
الســترات .وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
الجيــوب أو ّ
النســاء ال تحتــوي علــى الجيــوب فــي
مالبــس ّ
الكثيــر مــن األحيــان .مــن هنــا ،مــن األفضــل إبــاغ
الصورة
ّ
المتحدثين/المتحدثات مســبًقا ووضعهم في ّ
إذا تع ـ ّذر توفيــر البدائــل.
طعــام تأخــذ
أن خيــارات تقديــم ال ّ
F Fيجــب التّ ّ
أكــد مــن ّ
الغذائيــة المحـ ّـددة وتقـ ّـدم
فــي االعتبــار المتطّلبــات
ّ
طبــات الخاليــة مــن الكحــول.
المر ّ
النــدوات عبــر اإلنترنــت،
بالنســبة للفعاليــات و ّ
ّ FF
والحضــور عــن ُبعــد فــي الفعاليــات الهجينــة ،يجــب
ظميــن علــى د اريــة بالتّكنولوجيــا
أن المن ّ
التّ ّ
أكــد مــن ّ
ـيتم اســتعمالها ،كمــا يجــب ترتيــب مكالمــة
التــي سـ ّ
المتحدثين/المتحدثات
يبية مع مدير/ة الجسلة و ّ
تجر ّ
قبــل الفعاليــة.
ُّ F F
الصبــاح الباكــر
تجنـ ُ
ـب تنظيــم الفعاليــات فــي ّ
متأخـ ٍـر مــن المســاء ،وذلــك مــع م ارعــاة
وفــي وقــت ّ
زمنية
الحضــور والجماهيــر المتواجديــن فــي مناطــق ّ
الرعايــة.
مختلفــة و /أو مــع مسـ ّ
ـؤوليات ّ
الدعــم المالــي ،إذا كان ذلــك ممكنـاً ،لترتيبــات
F Fتقديــم ّ
ّ
للمتحدثين أو المحاضرين.
الرعاية
ّ
ّ
ـب تنظيــم الفعاليــات فــي أماكــن معزولــة أو
ّ FF
تجنـ ُ
ـب فتــح فــرص
يصعــب الوصــول إليهــا،
ّ
وتجنـ ُ
الســامة وســبل
للتّواصــل خــارج المــكان مــن أجــل ّ
الوصــول إليــه.

المتحدثين عن وقتهم ،ويجب إدراج
F Fيجب تعويض
ّ
رســوم المتحـ ّـدث/ة فــي جميــع ميزانيــات األحــداث.
وفــي الواقــع ،ال يتقاضــى جميــع الخبـراء راتبـاً ،ممــا
أن وقتهــم ال ُيعـ ّـوض عــن فــرص التّحــدث
يعنــي ّ
الممولــة.
غيــر
ّ
F Fقــد يكــون الوصــول إلــى بعــض األماكــن أكثــر
تكلفــة ،علــى ســبيل المثــال ،إذا لــم يكــن الوصــول
ـام .فــي هــذا
إليهــا ممكنـاً بواســطة وســائل ّ
النقــل العـ ّ
الخاصــة بالتّنّقــل
الســياق ،ينبغــي تقديــم المعلومــات
ّ
ّ
الخاصــة بالحــدث
ـب
ـ
ي
الو
ـات
ـ
ح
صف
ـى
ـ
ل
ع
ـفر
ـ
الس
ّ
أو ّ
الصلــة،
وعلــى مواقــع التّواصــل األخــرى ذات ّ
وبــإدراج تفاصيــل التّكاليــف المحّلّيــة المحتملــة
للســفر إلــى مــكان الفعاليــة .إذا كان الوصــول إلــى
ّ
صعبــا بشــكل غيــر عــادي ،فمــن المهـ ّـم
ـكان
ـ
م
ال
ً
المتحدثيــن وإتاحــة
انيــة لتكاليــف نقــل
ّ
وضــع ميز ّ
الوقــت الكافــي لســفرهم .علــى ســبيل المثــال ،إذا
طــة
كانــت هنــاك حاجــة لســيارة أجـرة للتّنّقــل مــن مح ّ
قطــار إلــى مــكان آخــر ،فيمكــن حجزهــا ودفــع ثمــن
التّنّقــل مســبقاً.
F Fالوضــع فــي الحســبان خيــار اســتضافة فعاليــة عبــر
عملية إشراك
اإلنترنت إذا كانت التّكاليف
تصعب ّ
ّ
المتحدثيــن.
متنوعــة مــن
ّ
مجموعــة ّ
يتحملــون
غالبــا مــا يحتــاج األشــخاص الذيــن
ً FF
ّ
ـؤوليات رعايــة إلــى تعييــن مقـ ّـدم/ة رعايــة بديــل/ة
مسـ ّ
تخصــص
عنهــم لحضــور الفعاليــة .ويجــب أن
ّ
انيــة الفعاليــة تمويـ ًـا لتخفيــف العــبء المالــي
ميز ّ
ّ
الناتــج عــن ذلــك .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن تغطيــة
ّ
المتحدثيــن ،أو بتوفيــر خدمــة
ـال
ـ
ف
أط
ـة
ـ
ي
عا
ر
ـة
ـ
ف
تكل
ّ
كل مــن يحضــر الفعاليــة.
رعايــة أطفــال ّ

عملية للجميع؟
هل التّرتيبات ّ
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للمتحدثين
الدعم
ّ
تقديم ّ

المتحدثون أو مديرو الجلسات أو
هل يحظى
ّ
بالدعم؟
المحاضرون ّ
F Fتقديــم مالحظــات موج ـزة قبــل انعقــاد الفعاليــة،
باإلضافــة إلــى معلومــات أساسـ ّـية متعّلقــة بالفعاليــة
والمشــاركين ،وجــدول أعمــال الفعاليــة ،ومالحظــات
خاصــة إلــى
أهمّيــة
ّ
حــول التّطّلعــات ،مــع إيــاء ّ
مســألة المســاواة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي
واعتبــارات مناهضــة العنصرّيــة ،وأي معلومــات
أخــرى ضرورّيــة لعقــد فعاليــة شــاملة وترويجهــا
ـخصا مــا
لجميــع المشــاركين .ويمكــن الزعــم ّ
أن شـ ً
ـكل هــذه الجوانــب.
علــى علــم بالفعــل بـ ّ
F Fيجــب تزويــد المشــاركين بالمالحظــات الموج ـزة
ظمــة عبــر اإلنترنــت ،لتشــمل،
عــن األحــداث المن ّ
كيفية اســتخدام
على ســبيل المثال ،إرشــادات حول ّ
البرنامــج  /التّطبيــق ،وتحديــد التّطّلعــات بشــأن
الســلوك واألمــن عبــر اإلنترنــت أثنــاء الفعاليــة.
ّ
F Fينبغــي تعييــن شــخص يهتـ ّـم بالتّواصــل ويمكــن
للمتحـ ّـدث/ة االتصــال بــه/ا لطــرح األســئلة أو
مشــاركة المالحظــات.

ترتيبات األسئلة واألجوبة

هــل تـ ّـم تنظيــم جلســات األســئلة واألجوبــة للتّخفيــف مــن
اللواعيــة؟
التّحي ـزات
الهيكليــة و ّ
ّ

يتعيــن علــى
F Fفــي بدايــة جلســة األســئلة واألجوبــةّ ،
األول.
رئيــس/ة الجلســة دعــوة ام ـرأة لطــرح الس ـؤال ّ
الد ارســات إلــى ّأنــه عندمــا تُســتدعى ام ـرأة
وتشــير ّ
بصفتهــا ّأول شــخص يشــارك أثنــاء جلســة األســئلة
ـدد أكبـ ٌـر مــن
واألجوبــة ،مــن
المرجــح أن يشــارك عـ ٌ
ّ
النســاء فــي المناقشــة مقارنــة باســتدعاء رجــل فــي
ّ
بدايــة الجلســة.
F Fإتاحــة خيــار رقمــي لألعضــاء المشــاركين لطــرح
معيــن (علــى ســبيل
إمــا عبــر تطبيــق ّ
األســئلةّ ،
المثــال  Slidoأو  Padletأو  )Mentiأو عبــر
وســائل التّواصــل االجتماعــي ،بحيــث يسـ ّـهل ذلــك
ّ
المشــاركة والتّفاعــل فــي الفعاليــة.
تتضمــن معظــم تطبيقــات االســتضافة للفعاليــات
ّ FF
عبــر اإلنترنــت وظيفــة طــرح األســئلة واألجوبــة
اضية ،باإلضافة
( )Q&Aو /أو وظيفة دردشة افتر ّ
اضيــة للمســاعدة فــي
إلــى وظيفــة "رفــع اليــد" االفتر ّ
تنظيــم جلســة أســئلة وأجوبــة.
F Fتزويد رئيس/ة جلسة األسئلة واألجوبة بالتّوجيهات
كيفيــة التّصـ ّـرف خــال المواقــف غيــر
ّ
اللزمــة حــول ّ
المرغــوب فيهــا ،ونذكــر منهــا عندمــا يطــرح أحــد
الســياق أو يســتغرق وقت ـاً
المشــاركين س ـؤاالً خــارج ّ
طويـاً لإلجابــة عنــه.
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متنوعــة ،وتجــاوز
مــن المهـ ّـم ضـ ّـم ّ
متحدثيــن مــن ّ
خلفيــات ّ
طبقــة
اإلثنيــة والعمــر وال ّ
فك ـرة نــوع الجنــس والعــرق و ّ
وجــه الجنســي .ويعـ ّـد هذا
االجتماعيــة و ّ
ّ
الديــن واإلعاقــة والتّ ّ
ّ
الرمزّيــة عنــد تنظيــم
ـب
ـ
تجن
ـم
ـ
ه
الم
ـن
ـ
م
و
ـة،
ـ
أولوي
ّ
األمــر ّ
ّ
ّ
الفعاليــات.
صغير من األشــخاص
ًا
عددا
مزية ممارســة ُّ
تضم ً
الر ّ
ّ
المهمشــين فقــط بهــدف أن تبــدو "شــاملة" ،بينمــا ال
ّ
ُيبــذل جهــد إلج ـراء تغيي ـرات ذات نطــاق أوســع،
مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تحقيــق مســاواة مؤسسـ ّـية
ـأن أحــد
أفضــل .وفــي الكثيــر مــن األحيــانُ ،يتوّقــع بـ ّ
أف ـراد األقّليــة يمكنــه أن يتحـ ّـدث بشـ ٍ
ـام عــن
ـكل عـ ٍّ
ّ
افيــة مفترضــة.
ر
ديموغ
تجــارب
ّ
للنســاء واألشــخاص
F Fتحديــد حـ ّـد أدنــى لكوتــا
داخليــة ّ
ّ
الذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنائــي
الملونة،
الجنســي واألشــخاص من أصحاب البشـرة ّ
تتغيــر
كل حدثفعاليــة قــد ّ
الذيــن يجــب إشـراكهم فــي ّ
هــذه الكوتــا وفًقــا لموضــوع الحــدث .وال ينبغــي بنــاء
معيــن علــى
االفت ارضــات حــول الخبـرة فــي موضــوع ّ
أي
أســاس نــوع الجنــس أو
ّ
الخلفيــة المســتنبطة أو ّ
هويــة أخــرى.
ّ
F Fينبغــي إش ـراك األشــخاص مــن مختلــف البلــدان
أو المناطــق التــي تتمحــور الفعاليــة حولهــا ،أو
األشــخاص الذيــن لديهــم خب ـرة مباش ـرة بالموضــوع
حقــق ذلــك بشـ ٍ
الــذي يعاَلــج .هــل ي َّ
ـكل أفضـ ٍـل مــن
ُ
ُ
خــال اســتضافة فعاليــة عبــر اإلنترنــت أو تنظيــم
فعاليــة هجينــة؟
للنســاء أو األشــخاص الذيــن ال
F Fإفســاح المجــال ّ
يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنائــي الجنســي أو
المتحدثيــن
الملونــة
ّ
األشــخاص مــن أصحــاب البشـرة ّ
المحاوريــن ليتكّلمـوا فــي البدايــة ،بــدالً مــن إعطائهــم
الــكالم فــي وقـ ٍ
ـت الحـ ٍ
ثمــة عــدد مــن الم ـوارد
ـقّ .
ظمــي الفعاليــة فــي العثــور
المتاحــة لمســاعدة من ّ
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خلفيــات مختلفــة،
متحدثيــن مناســبين مــن
علــى
ّ
ّ
وكّلهــا متوّفـرة علــى موقــع النــوع االجتماعــي وم اركــز
"الدالئــل".
األبحــاث و ّ
وليــة ضمــن ّ
الشــؤون ّ
الد ّ
المتحدثيــن ومديــري الجلســات والمحاوريــن
F Fس ـؤال
ّ
ـودون مخاطبتهــم بهــا .وإذا
عــن الضمائــر التــي يـ ّ
تع ـ ّذر طــرح األســئلة ،التحقــق مــن توقيعــات البريــد
اإللكترونــي أو حســاباتهم علــى وســائل التّواصــل
ّ
اتيــة المنشــورة علــى
ذ
ال
هم
ـير
ـ
س
أو
ـي
االجتماعـ
ّ
ّ
ّ
اإلنترنــت .كمــا يمكــن العثــور علــى المزيــد مــن
الضمائــر هنــا.
الق ـراءات حــول اســتخدام ّ
F Fالتأكــد قبــل بــدء الحــدث مــن معرفتكــم ومديــر/ة
المتحدثيــن أو
بكيفيــة لفــظ أســماء جميــع
الجلســة
ّ
ّ
ٍ
المحاوريــن بشــكل صحيـ ٍـح .وإذا كنتــم فــي شــك
اســألوا عــن ذلــك.
ظمــة عبــر اإلنترنــت فــي
F Fقــد تســاعد الفعاليــات المن ّ
إمكانية الوصول إلى الفعالية
التّخفيف من مشاكل
ّ
والتّقليــل مــن التّكاليــف ،وفــي بعــض الحــاالت قــد
الهويــة إلــى حـ ّـد مــا؛ ومــع ذلــك،
تســمح بإخفــاء
ّ
غالبــا
فإنهــا تزيــل اإلشــارات المر ّئيــة
ّ
المهمــة والتــي ً
ّ
مــا تســاعد علــى التّفاعــل والتّبــادل فــي المحادثــة.
أن عــدم الكشــف عــن الهويــة قــد
أيضــا ّ
ينبغــي العلــم ً
الشــعور بالمســاءلة .المزيــد مــن القـراءة
يخّفــف مــن ّ
حــول هــذا الموضــوع متاحــة هنــا.
أهمّيــة عــن نســبة التّمثيــل
F Fال يقـ ّـل موضــوع الفعاليــة ّ
يناميــات .يجــب األخــذ فــي
ـتيات و ّ
الد ّ
والّلوجسـ ّ
آليــة لمراقبــة المواضيــع التــي يتـ ّـم
االعتبــار تصميــم ّ
تناولهــا ،ومــن ُدعــي للتّحــدث عنهــا.
َ

السلوك
ّ
مدونة قواعد ّ

مدونــة ســلوك واعتمادهــا
يتعيــن علــى المن ّ
ّ
ظمــات صياغــة ّ
أي فعاليــة بغيــة التّحديــد بوضــو ٍح مــا هــو متوّقــع
ـد
ـ
ق
ع
ـد
عنـ
ّ
مــن جميــع المشــاركين فــي الفعاليــة.
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الســلوك بمثابــة وثيقــة تحـ ّـدد
ّ
إن ّ
مدونــة قواعــد ّ
المتحدثين
و
ـن
ـ
ي
ر
الحاض
و
ـن
ـ
ي
المندوب
ـع
ـ
ي
لجم
ـات
ـ
ع
ق
و
الت
ّّ
ّ
المتطوعيــن فــي فعاليــة مــا،
ظميــن و
والعارضيــن والمن ّ
ّ
لضمــان ســيرها بأمـ ٍ
ـان وبعيــداً عــن المضايقــات .وقــد
يشمل ذلك -على سبيل المثال ال الحصر -تحديد
الســلوك
السـ ّ
ـلوكيات المتوّقعــة بوضــو ٍح ،وتحديــد ّ
ّ
غيــر المقبــول واإلجـراءات التــي يجــب اتّخاذهــا لــدى
الســلوك .فضـاً عــن ذلــك ،وضــع
حــدوث مثــل هــذا ّ
ظمــة األهـ ّـم بشــأن
عالمــات علــى سياســات المن ّ
آليــة لإلبــاغ ،وتحديــد تفاصيــل
التّحـ ّـرش ،وتوفيــر ّ
ظمــة يمكــن
معيــن فــي المن ّ
االتّصــال بشــخص ّ
بأيــة مشــكلة.
إبالغــه ّ

السلوك:
بغية ضمان التزام المشاركين ّ
بمدونة ّ

ـاص بالفعاليــة
F Fيجــب مشــاركتها علــى الموقــع الخـ ّ
الصلــة.
وفــي الم ارســات األخــرى ذات ّ
ظفــي الفعاليــة حــول
F Fيجــب توفيــر التّدريــب لمو ّ
المعنيــة
الســلوك ،ال سـّـيما
التّوقعــات
ّ
ّ
المعنيــة بقواعــد ّ
وكيفيــة
باســتضافة الفعاليــات عبــر اإلنترنــت
ّ
التّعامــل بشـ ٍ
ـكل مناسـ ٍ
ـب مــع المشــاكل التــي قــد
تدخــل
يواجهوهــا .ويمكــن أن يشــمل هــذا تدريــب ّ
المتفـ ّـرج ،أو أفضــل الممارســات للتّعامــل مــع
تدخــات
( )Zoom Bombingوهــي عبــارة عــن ّ
دخــات
غيــر من ّ
ظمــة مــن قبــل المشــاركين ،والتّ ّ
األخــرى غيــر المرغــوب فيهــا /غيــر المناســبة.
آليــات لإلبــاغ عــن الح ـوادث قبــل،
F Fيجــب تطويــر ّ
أثنــاء ،وبعــد الحــدث ،باإلضافــة إلــى بروتوك ـوالت
لكيفيــة متابعــة تطـّـورات الحــادث بطريقــة تعمــد علــى
ّ
للشــخص الــذي قــام باإلبــاغ عنــه.
ـم
ـ
ع
الد
ـم
ّ
تقديـ ّ
أيضــا
F Fيجــب أن
آليــة إعــداد التّقاريــر ً
تتضمــن ّ
ّ
وضــع إجـراءات لضمــان عــدم دعــوة المشــاركين أو
المتحدثيــن الذيــن يتصرفــون بشـ ٍ
ـكل غيــر الئـ ٍ
ـق مـ ّـرة
ّ
ّ
أخــرى
ظميــن
المن
ـى
ـ
ل
ع
ـن
ـ
ويتعي
ـات.
ـ
ي
الفعال
ـور
ـ
ض
لح
ّ
ّ
اإلضافيــة الــذي قــد تكــون
النظــر فــي اإلج ـراءات
ّ
ّ
الدعــوة
ـم
ـ
ئ
ا
و
ق
ـن
ـ
م
ـا
ـ
م
ـخص
ـ
ش
ـة
ـ
ل
ز
ا
كإ
ـة،
ـ
ب
مطلو
ّ
الصلــة.
والتّواصــل مــع األقســام األخــرى ذات ّ
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كل مجــال عمــل وتقييمــه ،ولكــن مــا مــن
يجــب مراقبــة ّ
طريقــة واحــدة للقيــام بذلــك .إذ تكمــن الغايــة األساسـّـية فــي
المحددة فيما
قدم والتّأثير واألداء لألهداف
ّ
قياس مدى التّ ّ
إن تطويــر
يتعّلــق باســتضافة فعاليــات تتســم بالشــمولّ .
آليــات لتجميــع اآلراء المســتقاةمن المشــاركين وتحليلهــا
ّ
والتّعلــم منهــا بشــكل منتظــم ،وتكييــف الممارســات وفًقــا
مهمــا للتّخطيــط واســتضافة فعاليــات
جانبــا ًّ
لهــا ،يعـ ُّـد ً
ترحيبيــة وآمنــة بشـ ٍ
ـكل مت ازيــد للجميــع.
ّ
ثمة طريقتان رئيسيتان للقيام بذلك:
ّ

كل
١.توفير فرص لمشاركة التعقيبات بعد ّ
فعالية .وذلك عن طريق
F Fنمــاذج مطبوعــة يملؤهــا المشــاركون فــي الفعاليــة
الهويــة.
تتضمــن خيــار اإلجابــة دون اإلفصــاح عــن ّ
F Fاســتطالع ُيبعــث عبــر البريــد اإللكترونــي بعــد
الفعاليــة ،ويشــمل خيــار اإلجابــة دون اإلفصــاح عــن
الهويــة.
ّ
المتحدثيــن ومديــرو
F Fإجـراء مكالمــة بعــد الفعاليــة مــع
ّ
الجلســات.
 -2F Fالمراقبــة الداخليــة المســتمرة لجميــع الفعاليــات،
وذلــك عــن طريــق:
ـؤوليات المراقبة واإلبالغ في توصيفات
F Fصياغة مسـ ّ
األدوار.
ظمــة
F Fتحديــد الخطــوط األساسـ ّـية علــى مســتوى المن ّ
المتحدثيــن ومواضيــع
وتحديــد األهــداف (مثــل عــدد
ّ
الفعاليــات) مــع دورات منتظمــة لرفــع التقاريــر التــي
حديــات والتّعّلــم
فرصــا لتحديــد ّ
النجاحــات والتّ ّ
توّفــر ً
منهــا بغيــة الوصــول إلــى األهــداف.

22

ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

ال ّتدريب

ظفيــن علــى المشــاكل التــي تس ـّلط
إن توفيــر تدريــب للمو ّ
ّ
األهمّيــة لضمــان
ـغ
ـ
ل
با
ـر
ـ
م
أ
ـوء
ـ
الض
ـة
ـ
م
الحز
ـذه
ـ
ه
ـا
ـ
ه
علي
ّ
ٌ
ّ
ـتوى
ظمــة .وفــي حــال عــدم فهــم
المن
المشــاركة علــى مسـ
ّ
للنــوع
كيفيــة اســتضافة الفعاليــات ّ
الشــاملة والمراعيــة ّ
ّ
ثمــة
ـم،
ـ
ك
مت
ظ
من
ـل
ـ
خ
دا
ـل
ـ
ع
بالف
ه
ر
ـ
ي
تطو
ـم
ـ
ت
ـا
ـ
م
و
ـي
ـ
ع
االجتما
ّ
ّ
ّ
ّ
العديــد مــن األشــياء األخــرى التــي يمكنهــا توفيــر التّدريب:
يرجــى مراجعــة موقــع النــوع االجتماعــي وم اركــز األبحــاث
الدوليــة للمزيــد مــن التّفاصيــل.
وّ
الشــؤون ّ

البحث وال ّتحليل
يس ـّلط إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي األبحــاث
الضــوء علــى تأثيــر النــوع االجتماعــي
والتّحليــات ّ
يشدد
بوصفه منظومة للسلطة في تجربة األفراد .وهو ّ
السياســات،
على المســاواة بكونها هدفاً رئيسـّـياً لوضع ّ
السياســات التــي
إضافـ ًة إلــى تطويــر ّ
عمليــات وضــع ّ
تركــز علــى ضــم عـ ٍ
ـدد كبيـ ٍـر مــن األصـوات واألفــكار.
ّ
ّ
تؤدي األبحاث التي تسترشــد بها
ومن
المهم إذن ّأل ّ
ّ
الضــارة أو
العامــة إلــى ترســيخ الممارســات ّ
السياســات ّ
ّ
إدامــة التّحيــز والالمســاواة.
توّفــر األبحــاث المراعيــة للف ـوارق القائمــة علــى النــوع
االجتماعيــي قاعــدة أساسـ ّـية مــن التّحليــات التــي تقــوم
علــى واقــع العديــد مــن األفـراد المختلفيــن وتعكســه .وهــذا
ـتتمكن مــن تقديــم تحاليــل وبيانــات
أن األبحــاث سـ ّ
يعنــي ّ
ـاء
أكثــر تفصي ـاً بغيــة تحســين وضــع ّ
السياســات .وبنـ ً
ـتتمكن
اليــة ،وسـ ّ
فع ّ
السياســات أكثــر ّ
علــى ذلــك ،ســتصبح ّ
البحثيــة مــن تحقيــق أهدافهــا بطريقــة أكثــر
المشــاريع
ّ
شــموالً.

ال ّتحضير

غفل تّحليل للنوع االجتماعي (مع تطبيق نهج
غالباً ما ُي َ
فوت تماماً ،أو يضاف كفكرة
تقاطعي) في البحث .وقد ُي َّ
ّ
الحقــة إذا طلبهــا المانــح .ويوّفــر هــذا القســم لفــرق البحــث
كيفيــة إدمــاج تّحليــل للنــوع االجتماعــي
معلومــات حــول ّ
قبــل دورة حيــاة المشــروع وفــي أثنائهــا ومــا بعدهــا.

النهج التّالي:
الرمزّيةُ ،ينصح باتّباع ّ
وبهدف تفادي ّ
عمليات البحث وإدارة المشــاريع من يشــارك
F Fتغ ّ
طي ّ
وكيفيــة إجـراء البحث.
فــي المشــروع
ّ
طــي محتــوى المشــروع والتّركيــز التّقنــي مــا
F Fيغ ّ
ـيركز عليــه المشــروع مــن خــال تحليــل تقاطعــي
سـ ّ
ّ
للنــوع االجتماعــي.
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تشجع أساليب البحث التي ترتكز على
ّ
إن اإلجابة عن أسئلة "من وكيف وماذا" طوال دورة حياة المشروع ّ
الشامل للفوارق المبنية على النوع االجتماعي الجوانب
حليل
الت
يأخذ
أن
وينبغي
ة.
فافي
الش
و
اإلنصاف
و
اة
و
المسا
ّ
ّ
ّ ّ
التّالية في االعتبار:

ﻣﻦ وﻛﻴﻒ:
ﻋﻤﻠﻴّﺎت اﻟﺒﺤﺚ
وإدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ

ﻘﻨ ّﻲ
ّ

ﻮى اﳌﴩوع
و
ا
ﻟ
ّ
ﱰ
ﻛ
ﻣﺤﺘ
ﻴ
ﺰ اﻟﺘ

ﻣ
ﺎذا:

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اﳌﴩوع وﻛﺘﺎﺑﺔ
اﳌﻘﱰﺣﺎت

اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘّﺤﻠﻴﻼت
واﻟ ّﺮﺣﻼت اﳌﻴﺪاﻧ ّﻴﺔ
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واﻟ ّﻨﴩ
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مرجعية لمشاريع البحث
قائمة
ّ

جعية أدناه إلى نهج األسئلة المطروحة
تستند القائمة المر ّ
عمليات
أعاله وهي "من وكيف وماذا" ،وهو نهج يغ ّ
طي ّ
البحــث وإدارة المشــاريع ،ومحتــوى المشــروع والتّركيــز
التّقني.
ّ
يركــز المشــروع البحثــي
ـن
ـ
ل
ـاالت،
ـ
ح
ال
ـن
ـ
م
ـر
ـ
ي
الكث
وفــي
ّ
ّ
علــى النــوع االجتماعــي بشـ ٍ
أن
ـكل حصــر ّي .وال يعنــي ّ
ٍ
يغيــر نطــاق
إج ـراء تحليــل للنــوع االجتماعــي للمشــروع ّ
البحــث .فــي الواقــع ،ينطــوي المشــروع علــى إدراج جوانــب
أخــرى مــن التّحليــل تثيــر المزيــد مــن االهتمــام .ويمكــن أن
النظــر أو المعلومــات
يبيــن هــذا التّحليــل مختلــف وجهــات ّ
ّ
الجديــدة ،ويمكــن أن يطـ ّـور ُنهجـاً مبتكـرة .ويشــمل اتّبــاع
كيفية تقاطع النوع االجتماعي
نهج ّ
يبين ّ
متعدد الجوانب ّ
اإلثنيــة والعمــر
مــع أنظمــة الســلطة األخــرى مثــل العــرق و ّ
الديــن واإلعاقــة والتّوجــه الجنســي.
طبقــة
وال ّ
االجتماعيــة و ّ
ّ
ّ
ُّ
ويعد مقياس تقييم االستجابة النوع المراعية للنوع
العالميــة
الص ّحــة
أعدتــه من ّ
االجتماعــي الــذي ّ
ّ
ظمــة ّ
النظــر
كيفيــة ّ
أداة مفيـ ً
(ً )2011( )WHO
ـدة لتقييــم ّ
فــي النــوع االجتماعــي فــي مشــروٍع بحثـ ٍـي .ونجــد فــي
ّ
السياســات
أدنــى نقطــة علــى المقيــاس ،الب ارمــج أو ّ
"غيــر المتكافئــة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي" التي
تمنح امتيا اًز ألحد الجنســين على اآلخر؛ وفي أعلى
حويليــة المبنيــة علــى
نقطــة ،ال تعتــرف المشــاريع "التّ ّ
النــوع االجتماعــي" باالختالفــات فــي المبنيــة علــى
النــوع االجتماعــي واألدوار والحصــول علــى الم ـوارد
فحســب ،بــل تحــاول بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍـر إحــداث التّغييــر.

عمليات البحث وإدارة المشاريع
ّ
يناميكيات والخبرة
الد
تشكيل الفرق و ّ
ّ

F Fهل الفريق (بما في ذلك شــركاء المشــروع) متوازن
مــن حيــث النــوع االجتماعــي ومــن حيــث تنـ ّـوع
قافيــة ومســتوى
الخلفيــات
افيــة والثّ ّ
(العرقيــة والجغر ّ
ّ
ّ
الخبـرة)؟ وإذا لــم يكــن األمــر كذلــك ،فمــا هــو األثــر
الــذي يمكــن أن ينتــج عــن ذلــك؟
F Fمــا هــي عالقــات القـ ّـوة واألدوار فــي صنــع الق ـرار
للمشــاركين فــي البحــث؟ مــن المســؤول عــن صياغــة
الرئيسـ ّـية
األســئلة و/أو تحديــد القضايــا والتّ ّ
حديــات ّ
التــي قــد تط ـرأ؟ مــن المســؤول عــن كتابــة التّحليــل
النهائيــة األخــرى؟
والمخرجــات ّ
F Fمــا هــي الخب ـرات والتجربــة التــي يتمتّــع بهــا الفريــق
بالفعــل؟ هــل يمكــن اســتخدام هــذا فــي المشــروع؟ إذا
لــم يكــن لــدى الفريــق خب ـرة ســابقة ،هــل الخضــوع
للتّدريــب ضــرور ّي؟

إدارة المشروع

الشــخص أو األشــخاص المســؤولين عــن
F Fتحديــد ّ
الرقابــة والمســاءلة.
ّ
الرئيسـ ّـية فــي المشــروع لقيــاس
 F Fتحديــد اإلنجــازات ّ
وتتبــع األنشــطة.
التّقـ ّـدم الــذي يتـ ّـم إح ـ ارزه ّ
األخالقية
 F Fاألخــذ فــي االعتبــار المخاطــر والجوانــب
ّ
للبحث.
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التّدريب والموارد

يبيــة للفريــق وم ـوارد
F Fتحديــد االحتياجــات التّدر ّ
الخارجيــة).
(الداخليــة/
التّدريــب الموجــودة
ّ
ّ
F Fمــا هــي الم ـوارد الموجــودة بالفعــل التــي يمكــن أن
تكــون ذات فائــدة للمشــروع والفريــق؟ ارجــع موقــع
الشــؤون
النــوع االجتماعــي ،م اركــز األبحــاث ،و ّ
الرئيسـ ّـية.
ّ
الد ّ
وليــة للم ـوارد ّ
F Fتعزيــز التّعّلــم مــن األق ـران حيــث الخب ـرة والمعرفــة
موجــودة بالفعــل .ومــع ذلــك ،عندمــا يكــون شــخص
واحــد فقــط لديــه الخب ـرة والمعرفــة ،ال ينبغــي أن
يتوّقــع منــه أن يكــون ،وال ينبغــي أن يكــون ،وحــده
المســؤول عــن تدريــب الفريــق.
نصيحــة! لــدى هيئــة األمــم المتّحــدة للم ـرأة موقــع
مجانــي للتّعّلــم والتّدريــب علــى المســاواة
الكترونــي
ّ ّ ّ
المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي.

الخارجية
الخبرات
ّ

(يفضــل أن يكــون
F Fتعييــن خبيــر استشــار ّي خارجـ
ـي ّ
ّ
محليــا)
محليــا أو خبيـ اًر مو
اضيعيــا ًّ
ًّ
خبيـ اًر استشــارّياً ًّ
إضافيــة ،ولكــن خــذ
إذا اقتضــت الحاجــة إلــى خبـرة
ّ
أن فريــق المشــروع بحاجــة دائمــة إلــى
فــي االعتبــار ّ
ـؤولية
المشــاركة فــي تّحليــل الجنسـ
ـاني ،و ّ
أن مسـ ّ
ّ
ضمــان إكمالــه بمــا فيــه الكفايــة ال ت ـزال تقــع علــى
عاتــق الفريــق.
ظمــة
النظــر فــي إش ـراك من ّ
F Fقــد يكــون مــن المفيــد ّ
(يفضــل أن تكــون ش ـريكاً ًّ
محليــا أو ش ـريكاً
ش ـريكة ّ
اضيعيــة) كخيــار بديــل لتعييــن
يتمتّــع بخب ـرة مو
ّ
مستشــار ،ولكـ ّـن القــدرة علــى القيــام بذلــك ســتعتمد
علــى نطــاق المشــروع وحجمــه.
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الموارد والموازنة

ظفيــن إلج ـراء تّحليــل النــوع
F Fتحديــد وقــت المو ّ
ا ال جتما عــي .
F Fتحديد رسوم االستشارات (إن ُوجدت).
المعدات.
F Fتوفير التّدريب و ّ
إضافيــة ذات صلــة بالنــوع
F Fتنظيــم أنشــطة مشــاريع
ّ
االجتماعــي.
الرعايــة (علــى نطــاق واســع لتغطيــة
F Fتحديــد تكاليــف ّ
ـؤوليات
تكاليــف رعايــة األطفــال والوفــاء بالمسـ ّ
بالرعايــة).
األخــرى المتعّلقــة ّ
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محتوى المشروع وال ّتركيز ال ّتقني
ّ
المعارف وموارد المعلومات

F Fاالســتفادة مــن تجــارب المشــروع ونتائجــه ومعارفــه
النتائج المســتخلصة من المشــاريع
الســابقة .ما هي ّ
ّ
أي منهــا كنقطــة
ـتخدام
ـ
س
ا
ـن
ـ
ك
يم
ـل
ـ
ه
ـابقة؟
ـ
الس
ّ
ّ
وكيفيــة
ـابق
ـ
س
ع
ـرو
ـ
ش
م
ـم
ـ
ي
تقي
ـن
ـ
ك
يم
ـل
ـ
ه
ـاق؟
ـ
ط
ان
ّ
اختالفــه إذا أُجــر َي تحليــل النــوع االجتماعــي فــي
البدايــة؟
لألدبيــات عــن طريــق الّلجــوء
F Fإج ـراء اســتعراض
ّ
متنوعــة مــن مصــادر المعلومــات
إلــى مجموعــة ّ
تتضمــن م ـواد ذات صلــة بالنــوع االجتماعــي
التــي
ّ
االقتصادية
االجتماعية و
الخلفية
ّ
ّ
والعرق واإلعاقة و ّ
النظــر أيض ـاً
بصفتهــا منظومــات ســلطة .وينبغــي ّ
الصلــة ،أو ق ـ اررات األمــم
فــي التّش ـريعات ذات ّ
الرئيسـ ّـية لالجتماعــات
المتّحــدة ،أو التّواريــخ ّ
ـنوية المتعّلقــة
السـ ّ
والمنتديــات واالتّفاقيــات وال ّذكــرى ّ
بالنــوع االجتماعــي وحقــوق الم ـرأة وحقــوق اإلنســان
المهمشــة األخــرى .باإلضافـ ِـة إلــى
وحقــوق الفئــات
ّ
ـمية
ذلــك ،يمكــن للمـوارد غيــر
األكاديميــة واألقـ ّـل رسـ ّ
ّ
كالمدونــات أن تكــون بمثابــة وســائل مفيــدة وبديلــة
ّ
إلج ـراء األبحــاث.
F Fفــي حــال غيــاب الم ـوارد أو المؤّلفــات ،فمــا هــي
الفجـوات التــي قــد نجدهــا ،وكيــف يمكــن أن ينعكــس
ذلــك علــى مشــروع البحــث؟

منهجية البحث
ّ

F Fاألخــذ فــي االعتبــار مــن يشــارك فــي طــرح أســئلة
البحــث ،وإذا كانـوا بحاجــة إلــى المزيــد مــن التّدريــب
الدعــم إلج ـراء تحليـ ٍـل دقيـ ٍ
ـق للنــوع االجتماعــي.
أو ّ
البحثيــة ذات صلــة،
أكــد مــا إذا كانــت األســئلة
F Fالتّ ّ
ّ
ديناميكيــات
وكيــف يمكــن لذلــك أن يحافــظ علــى
ّ
القـ ّـوة القائمــة أو أن يواجههــا.
F Fإدراج أســئلة بحــث متعّلقــة بالنــوع االجتماعــي،
أو تكييــف األســئلة الحاليــة لتشــمل منظــور النــوع
أهمّية النوع االجتماعي
تم تحليل ّ
االجتماعي .هل ّ
فــي موضــوع البحــث؟ ولنأخــذ علــى ســبيل المثــال
أســئلة تحليــل النــوع االجتماعــي ّ التّاليــة:
	–مــن يشــارك فــي تحليلكــم ،ولمــاذا؟ هــل يعكــس
هــذا المجتمــع األوســع؟
	–هــل أخذتــم فــي االعتبــار المســتويات الجزئيــة
الخاصــة بتحليلــك المحــدد
المتوســطة
ّ
والكليــة و ّ
الســياق/المنطقة؟ نذكــر علــى ســبيل المثــال:
المجتمعيــة
الفرديــة واألس ـرّية و
المســتويات
ّ
ّ
العالميــة.
الوطنيــة و
اإلقليميــة و ّ
ّ
و ّ
	–هــل ينظــر تحليلكــم فــي العالقــات المبنيــة علــى
النــوع االجتماعــي؟ مــا المعاييــر القائمــة علــى
الرجــال
النــوع االجتماعــي التــي تحكــم أدوار ّ
النســاء والذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف
وّ
الســياق المحـ ّـدد الــذي
الثنائــي الجنســي فــي ّ
تحّققــون فيــه؟ كيــف يختلــف هــذا وفق ـاً للعــرق
الديــن
طبقــة
اإلثنيــة والعمــر وال ّ
االجتماعيــة و ّ
ّ
و ّ
واإلعاقــة والتّوجــه الجنســي؟
ّ
الخاصة،
روف
ظ
ال
و
	–في ســياق األمثلة المحّلّية ّ
ّ
كيــف يمكــن إدراك مفهومــي ال ّذكــورة واألنوثــة؟
لإلثنيــة والعــرق والعمــر
كيــف يختلــف هــذا وفقـاً
ّ
الديــن واإلعاقــة والتّوجــه
طبقــة
وال ّ
االجتماعيــة و ّ
ّ
الرجــال
الجنسـ
ـي؟ مــا تأثيــر ذلــك علــى أدوار ّ
ّ
النســاء والذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف
وّ
وديناميكيات الســلطة والهياكل
الثنائي الجنســي
ّ
المؤسســات؟
و ّ
27
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	–هــل هنــاك نقطــة تغييــر قابلــة للقيــاس فــي
المســألة التــي تبحثــون فيهــا؟ علــى ســبيل
المثــال ،عندمــا يقــع نـزاع ،هــل يأخــذ تحليلكم في
االعتبــار األدوار/المعاييــر القائمــة علــى النــوع
الص ـراع وأثنــاءه وبعــده؟
االجتماعــي قبــل ّ

F Fلــدى وضــع خطــة تحديــد أصحــاب المصلحــة
وكيفيــة
وإش ـراكهم ،يجــب التّفكيــر بالمشــاركين
ّ
أن المشــاركة ليســت
مشــاركتهم ،بهــدف ضمــان ّ
رمزّيــة و /أو تعتمــد علــى األخــذ فقــط .وينبغــي أن
عمليات البحث لجميع المشــاركين  -خبراء
تســمح ّ
المحلييــن
الســكان
ّ
فــي شــؤون النــوع االجتماعــي و ّ
النســائية وغيرهــا مــن
المنظمــات ّ
وممثليــن عــن ّ
المهمشــة  -بتبــادل خبراتهــم والمشــاركة
الفئــات
ّ
السياســات
الكاملــة والمتســاوية والمجديــة فــي وضــع ّ
عمليــات صنــع
التــي قــد تنعكــس عليهــم وتؤثّــر فــي ّ
الق ـرار المرتبطــة بهــا .عنــد العمــل مــع الفئــات
المهمشــة ،ينبغــي التأكــد مــن ّأنهــا تســتفيد مــن تلــك
ّ
النتائــج.
و
ـوث
ـ
ح
الب
و
ـة
ـ
العملي
ّ
ّ
نصيحــة! يرجــى مراجعــة أداة مــا هــو أكثــر مــن
المشــاورات مــن أجــل تقييــم ممارســات المشــاركة/
ـاص بكيفيــة
التّشــاور الحاليــة ،واتّبــاع اإلطــار الخـ ّ
إش ـراك الم ـرأة فــي المشــروع بطريقــة مجديــة.
األخالقيــة المتعّلقــة
F Fيجــب أن تشــمل االعتبــارات
ّ
بالنــوع االجتماعــي وتقييــم المخاطــر اعتبــارات
ســامة المشــاركين وموافقتهــم ،والفهــم المتبــادل
ظفيــن .علــى
للمصطلحــات ،ومســائل حمايــة المو ّ
ظفــي مجتمــع
ـيتم اســتبعاد مو ّ
ســبيل المثــال ،هــل سـ ّ
الميــم أو تعريضهــم للخطــر جـ ّـراء ســفرهم إلــى مــكان
عدائيــة تجاههــم؟
يطبــق تش ـريعات
ّ
ّ
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ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

F Fإلــى جانــب البحــوث التــي تُجــرى فــي المكتــب،
ميدانيــة فــي
قــد يشــمل المشــروع البحثـ
ـي بحوث ـاً
ّ
ّ
ميدانيــة داخــل البلــد مثــل
الســفر وبحوث ـاً
ّ
مجــال ّ
االجتماعــات ،وحلقــات العمــل ومجموعــات التّركيــز
الرحــات
والمقابــات .وينبغــي أن تسترشــد خ ّ
طــة ّ
بمنهجيــة البحــث ،وتخطيــط أصحــاب
الميدانيــة
ّ
ّ
األخالقيــات والمخاطــر الــذي
ـم
ـ
ي
وتقي
ـة،
ـ
ح
المصل
ّ
تتضمــن المســائل
أُجــر َي فــي بدايــة المشــروع .وقــد
ّ
الســكان
التــي يجــب التّفكيــر فيهــا عنــد التّعامــل مــع ّ
المحّلييــن األفــكار التّاليــة:
أي حواجــز
	–مــن بإمكانــه المشــاركة؟ هــل هنــاك ّ
أي من
قد تعيق المشــاركة ّ
الشــاملة؟ هل هناك ّ
المعرضيــن لخطــر مــا؟
األفـراد ّ
إمكانية إشراك بعض
	–في حال غياب
ّ
	–أصحــاب المصلحــة ،هــل هنــاك طــرق أخــرى
للوصــول إلــى البحــث أو إج ـراءه؟
	–حيثما أمكن ،سيسلتزم األمر تصنيف البيانات
النوع
التي ُجمعت أثناء المشروع وفقاً للجنس و ّ
الدخــل ،ومــا إلــى ذلــك،
االجتماعـ
ـي والعمــر و ّ
ّ
النحو المناسب .وهل
فضالً عن تحليلها على ّ
النظر في اآلثار المرتبطة بالنوع االجتماعي
تم ّ
ّ
عنــد جمــع البيانــات بغيــة تحقيــق أقصــى قــدر
الدقــة فــي البيانــات؟ هــل يتـ ّـم جمــع البيانــات
مــن ّ
بطريقــة مراعيــة للنــوع االجتماعــي؟
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الرصد وال ّتقييم

طــرق للرصــد والتّقييــم .قــد يكــون
ثمــة العديــد مــن ال ّ
ّ FF
المموليــن متطّلبــات محـ ّـددة ،ولكــن أبســط
لــدى
ّ
الرئيسـّـية
طريقة تكمن في تضمين ّ
مؤشـرات األداء ّ
( )KPIsالمتعّلقــة تحديــداً بالنــوع االجتماعــي فــي
عمليــات الرصــد والتّقييــم و/أو اإلطــار
إطــار
ّ
المنطقــي للمشــروع (اإلطــار المنطقــي).
ّ
ّ
الصغي ـرة التــي ال تتمتّــع بإطـ ٍ
ـار
يع
ر
ـا
ـ
ش
للم
F Fيمكــن
ّ
تتضمــن نقاط ـاً أو
مفصـ ٍـل للرصــد والتّقييــم أن
ّ
ّ
النتائــج
أو
ـم
ـ
ي
قي
الت
و
ـد
ـ
ص
الر
ـم
ـ
س
ق
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ق
دقي
ـات
ـ
م
معلو
ّ
ّ
منهجيــة
فــي ســرد االقت ـراح ،أو حتّــى فــي قســم
ّ
الضــوء علــى
البحــث .وينبغــي أن يس ـّلط ذلــك ّ
ـيتم رصدهــا،
جوانــب النــوع االجتماعــي التــي سـ ّ
وكيفيــة قيــاس التّقــدم المحــرز.
ّ
الرئيسـّـية المتعّلقــة بالنــوع
األداء
ات
ر
ـ
مؤش
ـمل
ـ
ش
F Fقــد ت
ّ
ّ
ولكنهــا لــن تقتصــر علــى
االجتماعــي (ّ )KPIs
النقــاط التّاليــة:
ّ
	–أهــداف تمثيــل النــوع االجتماعــي فــي أنشــطة
ألنشطة البحث ومشاورات أصحاب المصلحة
ومؤّلفــي المنشــورات.
تتضمــن إج ـراءات
منهجيــة البحــث التــي
	–
ّ
ّ
محـ ّـددة بشــأن النــوع االجتماعــي ،بمــا فــي ذلــك
المقابــات واالستشــارات وأســئلة البحــث.
	–نتائــج األبحاث/تقاريــر األبحــاث التــي مــن
المقـ ّـرر أن تشــمل أقساماً/مناقشــات محـ ّـددة
بشــأن النــوع االجتماعــي.
	–جهــود تهــدف إلــى بنــاء القــدرات وتبــادل
المعــارف تشــمل محتــوى أو تركيـ اُز محــدداً علــى
النــوع االجتماعــي.
	–إظهــار زيــادة فــي الوعــي /المعرفــة بمســائل
النوع االجتماعي من قبل المشاركين/أصحاب
المصلحــة فــي المشــروع.
العامــة التــي
السياســات
ّ
	–توصيــات األبحــاث و ّ
تشــمل جوانــب النــوع االجتماعــي.

كيفيــة إبــاغ المانحيــن وشــركاء المشــروع
F Fســتعتمد ّ

ظمتكــم علــى متطّلبــات المانحيــن
واألف ـراد داخــل من ّ
كيفيــة
ونطــاق المشــروع ونقطــة تركي ـزه .ســتعتمد ّ
مراقبــة تحليــل النــوع االجتماعــي خــال دورة حيــاة
ئيسية واألهداف،
المشروع على ّ
مؤشرات األداء الر ّ
النقــاط التّاليــة:
ولكــن قــد يشــمل هــذا األمــر ّ
	–بيانــات األحــداث واإلحصــاءات ،بمــا فيهــا
المصنفــة وفق ـاً للنــوع االجتماعــي.
البيانــات
ّ
	–مالحظــات المشــاركين/أصحاب المصلحــة
الكمّيــة).
ّ
(الن ّ
وعيــة و/أو ّ
	–محتويــات نتائــج األبحــاث والتّوصيــات ذات
الصلــة.
ّ
	–محتــوى وتركيــز مخرجــات المشــروع ،بمــا فيهــا
للنتائــج والمخرجــات المتعّلقــة
أي شــيء محـ ّـدد ّ
ّ
بالنــوع االجتماعــي.
	–التّوعيــة والمشــاركة واإلقبــال علــى األنشــطة
والمخرجــات المتعّلقــة بالمشــروع ،بمــا فيهــا
حليليــة.
اإلحصــاءات والمعلومــات التّ ّ
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التواصل والّنشر

اتيجية التواصــل للمشــروع
F Fينبغــي أن تشــمل اســتر ّ
كيفيــة اإلبــاغ عــن تحليــل النــوع
التّفاصيــل عــن ّ
االجتماعــي فــي جميــع م ارحــل المشــروع وفــي
النهائية ،فضالً عن اعتبارات الجمهور
المخرجات ّ
الهــدف (ال سـ ّـيما فــي مــا يتعّلــق بالتواصــل مــع
الصــور التــي ستُســتعمل.
الجمهــور) ،والّلغــة و ّ
F Fينبغــي إدراج نتائــج تحليــل النــوع االجتماعــي فــي
هائيــة واإلبــاغ عنهــا.
مخرجــات المشــاريع ّ
الن ّ
وجيهيــة لهــذا الغــرض
ويمكــن أن تغ ّ
طــي األســئلة التّ ّ
النقــاط التّاليــة:
ّ
عمليــات البحــث لديكــم وعلــى
	–هــل ّ
ركــزت علــى ّ
منهجيتكــم المتّبعة؟
ّ
النتائــج
الضــوء علــى ّ
	–هــل تس ـّلط االمخرجــات ّ
الخاصــة بالنــوع االجتماعــي أو تقــوم بدمجهــا؟
ّ
أم ّأنهــا تس ـّلط الضــوء علــى حدودهــا فــي مــا
يتعّلــق بتحليــل النــوع االجتماعــي؟ (قــد يتعّلــق
الرئيسـ ّـية للمشــروع).
األمــر بمؤش ـرات األداء ّ
متعددة الجوانب/
أي أبعاد ّ
	–هل ّ
تبين المخرجات ّ
تقاطعية؟
ّ
	–هــل أ ِ
مصنفــة بحســب النــوع
ُدرجــت بيانــات
ّ
الصلــة؟
االجتماعــي والتّحليــات ذات ّ
	–هــل يمكــن مشــاركة الـ ّـدروس أو الخب ـرات
المســتفادة مــن المشــروع مــع باحثيــن آخريــن فــي
ظمــة و/أو شــبكات أوســع؟
المن ّ
النتائــج
نصيحــة! قــد يكــون مــن المفيــد اســتنباط ّ
الخاصــة بالنــوع االجتماعــي فــي صنــدوق د ارســة
ّ
الضــوء علــى
ط
ل
ـ
س
ت
ـة
ـ
بياني
ـوم
ـ
س
ر
ط
ـ
خ
أو
ـة،
حالـ
ّ
ّ
ّ
ّ
نقــاط محـ ّـددة تتعّلــق النــوع االجتماعــي.
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النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

بالنشــر
F Fيجــب أن تشــمل ّأيــة فعاليــات تتعّلــق ّ
والمشــروع نتائــج التّحليــل النــوع االجتماعــي.
النتائــج،
كيفيــة عــرض هــذه ّ
وينبغــي ّ
النظــر فــي ّ
ـيقدمها .ارجــع قســم عقــد االجتماعــات
ومــن سـ ّ
النقــاش فــي حزمــة األدوات للحصــول علــى مزيــد
وّ
مــن المعلومــات حــول تنظيــم األحــداث.
F Fضع ـوا فــي الحســبان عقــد فعاليــة إضافيــة بهــدف
الخاصــة بالنــوع
النتائــج
الضــوء علــى ّ
تســليط ّ
ّ
االجتماعــي ،ومشــاركة الـ ّـدروس التــي تـ ّـم تعّلمهــا
الخارجييــن.
مــن المشــروع مــع أصحــاب المصلحــة
ّ

التواصل والّنشر
مهمــة مركــز األبحــاث وعملــه ،وتٌعـ ّـد وســيلة رئيسـّـية إلعــداد
النشــر جــزًءا ال يتجـ ّأ
تشـ ّـكل عمليــة التواصــل و ّ
ـز مــن ّ
الرئيسـّـيين ،وإعــام الجماهيــر علــى نطــاق أوســع.
السياســات ،والتّعامــل مــع أصحــاب المصلحــة ّ
جــداول أعمــال ّ
تماما مفهوم النوع االجتماعي،
ويمكن لطرق التواصل ،بما في ذلك الصياغة اللغوية و ّ
الصور ،التي ال تراعي ً
ـارة.
حيـزات الممنهجــة واألعـراف ّ
أن تعـ ّـزز التّ ّ
الضـ ّ

الصور وال ّتصميم والجماهير
الّلغة و ّ
الصياغة اللغوية

ظفيــن تعّلــم الفــرق بيــن التّعابيــر
F Fينبغــي لجميــع المو ّ
التّاليــة :الصياغــات اللغويــة "المراعيــة للنــوع
المفضيــة إلــى
االجتماعــي" و"المحايــدة جنســانياً" و"و ُ
تغييــر المفاهيــم حــول النــوع االجتماعــي" ،بغيــة فهــم
ترســخ
كيــف يمكــن للصياغــة اللغويــة المســتعملة أن ّ
حيــز والتّمييــز.
التّ ّ

	–تضمــن الّلغــة المراعيــة للنــوع االجتماعــي
منافشــته بشــكل مناســب.
	–الّلغة المحايدة للنوع االجتماعي ليست خاصة
محدد.
بنــوع جنــس ّ
	–تســاعد الّلغــة المفضيــة إلــى تغييــر مفاهيــم النوع
المتحيز.
االجتماعــي فــي تغييــر التّفكير
ّ
الضارة (المرتبطة
تجنب استعمال القوالب ّ
ّ FF
النمطية ّ
البدنيــة واألدوار
ـخصية والخصائــص
ـادة ّ
عـ ً
ّ
بالشـ ّ
والمهــن) ،بمــا فــي ذلــك طريقــة تعّلــم تهــدف إلــى
وتحديهــا.
التّعــرف عليهــا
ّ
تميــز قائمــة علــى النــوع
ّ FF
تجنــب اســتعمال لغــة ّ
الرجــل أو
االجتماعــي تقّلـ ُـل مــن قيمــة الم ـرأة أو ّ
األشــخاص غيــر المتوافقيــن مــع النــوع االجتماعــي
أو تتجاهلهــم.
مخصصــة
F Fضمــان ّأل تصبــح الصياغــة اللغويــة
ّ
معينــة مــن خــال الحــرص علــى عكــس
لمجموعــة ّ
الدقيقــة بيــن المجموعــات.
االختالفــات ّ
نصيحــة! راجع ـوا المبــادئ العش ـرة للبرنامــج األمــم
المتّحــدة اإلنمائــي مراعيــة للمنظــور النــوع االجتماعــي
ّ
فــي التواصــل...

الصور وال ّتصميم
ّ

ٍ
ُّ
حد سو ٍاء وسيلة
الصور والتّصميمات على ّ
يعد استخدام ّ
صورات وتحديد
مؤثرة للتّواصل ،وينعكس هذا في بناء التّ ّ
الصــور والتّصميمــات
القيــم والمعاييــر .وينبغــي أن تكــون ّ
التي تســتخدمها مراكز األبحاث ذات صلة باألبحاث أو
المعنية.
الفعالية
ّ
الصور:
دور النوع االجتماعي في عملية التقاط ّ

الصــور التــي ُتلتََقــط فــي الســياق اإلنســاني
تس ـّلط ّ
ّ
بشـ ٍ
النســاء واألطفــال أصحــاب
ـكل كبيـ ٍـر علــى ّ
وتصورهم كضحايا
الملونة،
ّ
السوداء ،والبشرة ّ
البشرة ّ
يعانــون مــن الفقــر دون فاعليــة ،بينمــا تصـّـور األفـراد
النفــوذ
الســلطة و ّ
أصحــاب البشـرة البيضــاء فــي مواقــع ّ
كعامليــن فــي المجــال اإلنســاني .ويتـ ّـم الّلجــوء إلــى
ّ
ذلــك إلثــارة مشــاعر ال ّذنــب والتّعاطــف مــن المشــاهد
ظمات
(الغر
عادة) ولتشجيع التّ ّبرعات وتقديم المن ّ
بي ً
ّ
ـانية بطريقــة مؤاتيــة.
اإلنسـ ّ
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F Fإعطــاء الخيــار لعــرض محتــوى مرئــي يأخــذ فــي
ّ
األخالقيــة .يجــب م ارعــاة
الحســبان االعتبــارات
ّ
وضــع ك ارمــة اإلنســان فــي فــي صلــب العمــل عنــد
الرســوم
الصور أو التقاطها أو لدى عرض ّ
اختيار ّ
التّوضيحيــة.
F Fفي حال استخدام االقتباسات في تصميم المنشور،
ينبغــي التأكــد مــن وجــود ت ـوازٍن بيــن اقتباســات
الرجــال واألشــخاص غيــر الثنائييــن جنسـ ًـيا.
ّ
النســاء و ّ
F Fالحــرص علــى أن يعــي األشــخاص الذيــن يلتقطــون
اض التي تُستخدم صورتهم
افي ًة األغر َ
صو اًر فوتوغر ّ
من أجلها ،و ّأنهم وافقوا على نشرها بكامل إرادتهم.
ديناميــات الســلطة التــي
ولنأخــذ فــي االعتبــار هنــا
ّ
مهم ـاً وتؤثّــر فــي الباحــث/ة وموضــوع
تلعــب دو اًر ّ
إن هــذا األمــر مهـ ّـم
أبحاثــه/ا  -ومــن نافلــة القــول ّ
بشـ ٍ
ـكل خـ ّ ٍ
ـاص فــي ســياق البحــث.
F Fاالستعانة بترجمة محتوى الفيديوهات.
الصــور على
F Fينبغــي وضــع ّ
النــص البديــل عنــد نشــر ّ
اإلنترنــت ووســائل التّواصــل االجتماعــي لضمــان
ّ
وصــول المكفوفيــن أو ذوي اإلعاقــات البصرّيــة
إليهــا.
كل فــرد عمــل علــى التّصميــم
F Fينبغــي اإلشــارة إلــى ّ
ٍ
ٍ
والتّصويــر الفوتوغ ارفــي بشــكل مناســب.
ّ

الجمهور

اتيجية التواصل
المصممة تصميماً
يجب أن تراعي إســتر ّ
ّ
جيــداً الجمهــور الــذي تعتــزم الوصــول إليــه والتّأثيــر فيــه.
ّ
F Fليســت جميــع الجماهيــر متجانســة .وتختلــف طريقــة
وتقبلهــا بيــن األشــخاص
التّعامــل مــع المعلومــات ّ
النظــر
الخلفيــات .وينبغــي ّ
مــن مختلــف الجنســين و ّ
أولويــات
فــي مختلــف احتياجــات واهتمامــات و ّ
المختــار.
الجمهــور ُ
F Fيختلــف الحصــول علــى المعلومــات بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍـر
الرجــال والفتيــات والفتيــان واألشــخاص
بيــن ّ
النســاء و ّ
الذيــن ال يدخلــون ضمــن التصنيــف الثنائــي ضعـوا
فــي الحســبان الحواجــز التــي قــد تحـ ّـد مــن نطــاق
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المنصــات
وصولكــم وخــذوا فــي االعتبــار مختلــف
ّ
يتعيــن اســتخدامها.
والقن ـوات التــي قــد ّ
F Fاألخذ في االعتبار أصحاب المصلحة الذين جمع
الباحثــون منهــم البيانــات بصفتهــم الجمهور الهدف،
ومشــاركة نتائج البحث مع هذه المجموعة.

مراجعة األقران

عمليــة مراجعــة األق ـران للمنشــورات
ينبغــي أن تعكــس
ّ
عمليــة
تحليــل النــوع االجتماعــي الــذي أُجــر َي أثنــاء
ّ
ّ
حيــز فــي مراجعــة األقـران عبــر
البحــث .وقــد تـ ّـم توثيــق التّ ّ
الرغــم مــن عــدم
مجموعــة مــن االختصاصــات ،وعلــى ّ
ثمــة العديــد من
وجــود طريقــة آمنــة للحـ ّـد مــن هــذا التّ ّ
حيــزّ ،
ُّ
النظــر فيهــا كطــرق للتّخفيــف من أثره:
النهــج التــي ينبغــي ّ
ِ
ـكل
F Fالحــرص علــى وجــود مراج َعيــن علــى األقـ ّـل لـ ّ
منشــور.
F Fالحــرص علــى وجــود تنـ ّـوع فــي المراجعيــن األق ـران
الخلفيــة والموقــع
السـ ّـكانية و ّ
مــن حيــث التّركيبــة ّ
الجغ ارفــي.
ّ
F Fتزويــد المراجعيــن األق ـران بإرشــادات تشــمل أســئلة
محـ ّـددة متعّلقــة بالنــوع االجتماعــي ،وينبغــي أن
ينظــروا فيهــا.

وجيهية
الدعم ال ّتنظيمي والمبادئ ال ّت
ّ
ّ
ّ
المسؤوليات
األدوار و
ّ

مــن المهـ ّـم تحديــد األدوار ضمــن مجموعــات التواصــل
النشــر التّابعــة لمركــز األبحــاث مــن أجــل تحديــد موقــع
وّ
ـؤولية .وينبغــي أن يكــون لــدى المجموعــات الفاعليــة
المسـ ّ
الشــاملة أو التــي ال
لتحـ ّـدي المحتــوى والممارســات غيــر ّ
ظمــة.
تعكــس قيــم المن ّ

ـؤوليات التــي تتماشــى مــع
F Fتحديــد األدوار والمسـ ّ
المجموعــات األخــرى فــي مركــز األبحــاث ،ووفق ـاً
طــة العمــل التــي و ِ
ض َعــت علــى
اتيجية أو خ ّ
لالســتر ّ
ُ
المســتوى التّنظيمــي.
ّ
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F Fاختيــار ممثّــل لحضــور االجتماعــات نياب ـ ًة عــن
ظفين
المجموعة ،بما في ذلك اختيار أحد كبار المو ّ
لرفــع تقريــر إلــى اإلدارة العليــا األخــرى.
ـجع
F Fمناقشــة وتحديد قيم المجموعة التي تســمح وتشـ ّ
ـفافية ومشــاركة الجميع.
ّ
الشـ ّ
F Fإنشــاء هيــاكل تضمــن مشــاركة فريــق التّواصــل
واستشــارته بــدءاً مــن مرحلــة التّخطيــط للمشــاريع
اتيجية
الجديــدة :ومــن شــأن هــذا إتاحــة تنفيــذ اســتر ّ
اتصــال شــاملة فــي المشــاريع الجديــدة منــذ البدايــة.

F Fتشــجيع التّعّلــم مــن األق ـران مــن خــال تحديــد
المعرفــة الموجــودة بالفعــل.
الناشــطين فــي مجــال
F Fالعمــل مــع الخبـراء والعامليــن ّ
النشــر.
التّواصــل واإلعــام و ّ
F Fتعييــن خبيــر استشــار ّي لتقديــم أي تدريــب ضــرورّي
طيها هذا القســم.
حول المواضيع التي يغ ّ
ظفيــن بشـ ٍ
ـكل منتظ ـمٍ،
F Fتقييــم
كيفيــة تدريــب المو ّ
ّ
يبيــة ومتــى ،كــي تتوافــق
وكيفيــة تحديــث المـواد التّدر ّ
ّ
مــع معاييــر أفضــل للممارســات فــي طــور التّطـ ّـور.

ينبغــي توثيــق جميــع القـ اررات والممارســات المتّفــق عليها،
وتســهيل الوصــول إليهــا ،واإلبــاغ عنهــا بوضــو ٍح فــي
م اركــز األبحــاث .فض ـاً عــن ذلــك ،ينبغــي أن تتماشــى
ظمــة األخــرى ،منهــا عقــد االجتماعــات
مــع أنشــطة المن ّ
والنقاشــات وإج ـراء األبحــاث.

نصيحــة! ال ينبغــي افت ـراض المعرفــة المســبقة
لكيفيــة انعــكاس عــدم المســاواة
أو الفهــم المســبق
ّ
المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي فــي مجــال التواصــل
اللزمــة
النشــر .ويبقــى توفيــر التّدريــب واألدوات ّ
وّ
الدعــم ضرورّي ـاً إلش ـراك الجميــع وبنــاء
الدقيقــة و ّ
وّ
الفرديــة والتنظيميــة.
الفهــم والقــدرات
ّ

وجيهية والموارد
المبادئ ال ّت
ّ

الحاليــة
F Fإعــداد وثائــق جديــدة أو تكييــف الوثائــق
ّ
أي تغيي ـرات وتقديــم التّوجيــه ال ـاّزم
لتعكــس ّ
ظفيــن .ويمكــن أن تشــمل هــذه المبــادئ
لجميــع المو ّ
الصــور
التّ ّ
وجيهيــة األنمــاط والعالمــات التّجاريــة و ّ
وجيهيــة
وّ
النشــر ومراجعــة األق ـران ،والمبــادئ التّ ّ
النمــاذج.
لوســائل اإلعــام
االجتماعيــة و ّ
ّ
أي
F Fترســيخ الممارســات والمبــادئ التوجيهيــة فــي ّ
الصلــة بغيــة
اجتمــاع أو بروتــوكل لّلجــان ذات ّ
ضمــان االتّســاق.
F Fإدراج المزيــد مــن الم ـوارد ألغ ـر ِ
اض التّدريــب.
للمزيــد مــن المعلومــات ،يمكــن مراجعــة موقــع
لوحــة المتابعــة المعنيــة بالنــوع االجتماعــي وم اركــز
وليــة.
األبحــاث و ّ
الشــؤون ّ
الد ّ

ال ّتدريب

ظفــون
تحديــد المعــارف والخب ـرات التــي يتمتّــع بهــا المو ّ
بهــدف توفيــر فه ـ ٍم أفضـ ٍـل لالحتياجــات والمتطّلبــات
يبيــة المحتملــة.
التّدر ّ
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الحماية

النســاء علــى نطــاق واســع للتّحــرش وســوء
تتعـ ّـرض ّ
المعاملــة علــى اإلنترنــت وذلــك بنســب متفاوتــة ،حيــث
كل
تُظهــر األرقــام إرســال تغريــدة مســيئة واحــدة إلــى امـرأة ّ
أن هــذه اإلســاءة تســتهدف
ثالثيــن ثانيــة علــى تويتــر .كمــا ّ
الملونــة بصــورة غيــر متناســبة.
ّ
النســاء مــن ذوات البشـرة ّ
ن
الجيــدة علــى
ـات
ـ
س
الممار
ـو
ـ
ص
ل
ـة
ـ
أولوي
ـاء
ـ
ي
إ
ـي
ـ
غ
وينب
ّ
ّ
اإلنترنــت.

F Fإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر المتعلقة بالحماية
علــى اإلنترنــت مــن أجــل وضــع التّدابيــر والمعاييــر
ظمتكم.
والممارســات الالّزمة لسياســات تالئم من ّ
السياســة واضحــة ُمبَلغــة علــى
F Fضمــان أن تكــون ّ
ظفيــن علــى تعزيــز
نحــو جيــد ،مــا يســاعد المو ّ
الشــفافية وخلــق بيئــة داعمــة.
ّ
يتمكن ـوا مــن تحديــد
F Fتنظيــم تدريــب للمو ّ
ظفيــن كــي ّ
وتجنــب وقوعهــا.
قضايــا الحمايــة المحتملــة
ّ
نصيحــة! للحصــول علــى المزيــد مــن المـوارد حــول
كيفيــة التّعامــل مــع ظاهـرة التّحــرش عبــر اإلنترنــت،
ّ
تقـ ّـدم حزمــة األدوات هــذه ،التــي نشــرها Suomen
الصحفييــن الفنلنــدي)،
( Journalistiliittoاتّحــاد ّ
عمليــة حــول مــا يجــب القيــام بــه إذا
نصائــح
ّ
واجهــت أنــت أو زميــل/ة لــك إســاءة فــي المعاملــة
عبــر اإلنترنــت.
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ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

وسائل ال ّتواصل االجتماعي
ّ

طريقة التي تصلنا
غيرت وسائل التّواصل
االجتماعي ال ّ
لقد ّ
ّ
كل من المزايا والعيوب.
فيها المعلومات ،ما سّلط ّ
الضوء ّ
ظفوهــا إلــى
ومــن المرّجــح أن تلجــأ م اركــز األبحــاث ومو ّ
متعددة على وســائل التّواصل االجتماعي
اســتعمال قنوات ّ
ّ
لإلعــان عــن األحــداث ومشــاركة األبحــاث والتّواصــل مــع
أصحــاب المصلحــة والجمهــور علــى نطــاق أوســع ،ويجــب
األهمّيــة عينهــا للتّمثيــل والمحتــوى ،مــع األخــذ فــي
إيــاء
ّ
المهمــة التّاليــة:
الحســبان االعتبــارات
ّ
F Fهــل يشــمل المحتــوى الــذي يتـ ّـم إعــداده (أو
االستشــهاد بــه) منظــور النــوع االجتماعــي والعمــر
والعــرق ومــا إلــى ذلــك؟ وهــل يكـ ّـرس بعــض القوالــب
حي ـزات؟
ّ
النمطيــة والتّ ّ
F Fهــل يتوافــق المحتــوى مــع األقســام واألنشــطة
األخــرى داخــل مركــز األبحــاث؟
الصــور المســتخدمة؟
F Fمــا هــي الصياغــة اللغويــة و ّ
(راجع ـوا التّوجيــه أعــاه للمزيــد مــن التّفاصيــل).
فكــروا فــي الجمهــور الــذي تحاولــون الوصــول إليــه.
ّ FF
يمكــن أن يختلــف الوصــول إلــى وســائل التّواصــل
االجتماعــي واســتعمالها بشـ ٍ
ـكل كبيـ ٍـر مــن فـ ٍ
ـرد إلــى
ّ
آخــر.
النظــر
F Fمــا هــي قضايــا الحمايــة التــي يجــب ّ
بخاصــة تلــك المتعّلقــة بوســائل التّواصــل
فيهــا
ّ
ا ال جتما عــي ؟
ّ
ظفيــن الذيــن يســتخدمون
F Fهــل مــن إرشــادات للمو ّ
وســائل التّواصــل االجتماعــي ألغ ـراض العمــل؟
ّ
ِّ F F
اتيجية محـ ّـددة لوســائل
فكــروا فــي وضــع إســتر ّ
االجتماعيــة ،فــي حــال عــدم توّفرهــا،
التّواصــل
ّ
ظفيــن.
ظم ـوا تدريب ـاً للمو ّ
ون ِّ
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الخارجية
ظمات
العمل مع المن ّ
ّ

ينبغــي أن تنعكــس ممارســات م اركــز األبحــاث وقيمهــا
جيــة.
عبــر المعــارف الخار ّ

حفيين
الص ّ
وسائل اإلعالم و ّ

الرئيسـ ّـية التــي تســاعد مركــز األبحــاث
إحــدى ال ّ
طــرق ّ
الســمعة هــي العمــل عــن
وباحثيــه فــي بنــاء
ّ
المصداقيــة و ّ
كثــب مــع وســائل اإلعــام .يمكــن لم اركــز األبحــاث أن
تلعــب دو اًر محورًّيــا يكمــن فــي تعزيــز أفضــل الممارســات،
النســاء واألقّلّيــات وبنــاء مجموعــة مــن
وإعــاء أص ـوات ّ
المواهــب:
هــل تعلم/يــن؟ يتمحــور ربــع المواضيــع فقــط
النســاء .يجــب معالجــة
المتداولــة فــي األخبــار حــول ّ
مطيــة ويعـ ّـزز
رسـ ُ
ـخ القوالــب ّ
الن ّ
هــذا األمــر إذ إنــه ُي ّ
منظــو اًر غيــر واقعــي ومنحــرف عــن الحقيقــة.
ّ
توجيهيــة واضحــة تتعّلــق
F Fتحديــد ووضــع مبــادئ
ّ
ظمــة فــي الظهــور
بالمنصــات التــي ترغــب المن ّ
ّ
عليهــا والتّفاعــل معهــا.
F Fجمــع البيانــات التــي تُنشــر علــى وســائل اإلعــام
ظمــة.
لرصــد مــن يتحـ ّـدث ويكتــب نياب ـ ًة عــن المن ّ
F Fتطويــر نظــام داخلــي إلعــاء أص ـوات صغــار
ّ
النشــر والتّحـ ّـدث
المو ّ
ظفيــن مــن خــال إتاحــة فــرص ّ
لهــم.
ظفين،
F Fتوفيــر فــرص التّدريــب اإلعالمـ
ـي لجميــع المو ّ
ّ
الضــوء علــى
وال سـّـيما صغــار المو ّ
ظفيــن ،وتســليط ّ
النســاء
التّجــارب الفريــدة مــن نوعهــا التــي اختبرتهــا ّ
الملونــة وغيرهــم مــن مجموعــات
وأصحــاب البش ـرة ّ
الدقيــق لهــم.
األقّلّيــات ،فضـاً عــن تقديــم اإلرشــاد ّ
آليــات لحمايــة المعلومــات
F Fضمــان وضــع سياســات و ّ

الســيئة
كــي تسـ ّـهل
ّ
عمليــة اإلبــاغ عــن التّجــارب ّ
السياســات عينهــا
والمضايقــات .وينبغــي مراجعــة ّ
اليتهــا.
وفع ّ
بانتظــام لضمــان اســتدامتها ّ
الزمــاء
الزمــاء علــى ترويــج عمــل ّ
F Fتشــجيع ّ
اآلخريــن وتقديــم التّوصيــات لهــم ،وال سـ ّـيما أعمــال
النســاء المبتدئــات .وفــي حــال عــدم توفــر الخبـرة فــي
ّ
ظمتكــم ،هــل يمكــن تعزيــز
ع
ـو
ـ
ض
مو
معيــن داخــل من ّ
ّ
النساء في مراكز األبحاث األخرى من خالل
عمل ّ
تزكيتهـ ّـن فــي المقابــل؟
َ
محددة ،مثل
أهداف
لتحقيق
ة
داخلي
ـات
ـ
س
سيا
ي
تبن
ّ FF
ّ
ّ
النســاء،
وضــع حـ ّـد أدنــى مــن حصــص مســاهمات ّ
وضمــان عــدم مشــاركة خب ـراء مــن منظمتكــم فــي
أي المجموعــات النقاشــية
"المانلــز" (ّ ”)manels
التــي تقتصــر علــى الرجــال فقــط.
تحمــل م اركــز األبحــاث
نصيحــة! ال ينبغــي أن ّ
ـؤولية علــى الم ـرأة فقــط عندمــا يتعّلــق األمــر
المسـ ّ
النــاس.
بتحفيــز إج ـراء التّغييــر أو محاســبة ّ
وينبغــي أن يوّفــر مركــز األبحــاث الفــرص ووضــع
تمكينيــة وشــاملة
سياســات الحمايــة لتعزيــز بيئــة
ّ
بالفعــل.
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الممولون
ّ

الرغبــة فــي
يتقاســم العديــد مــن
المموليــن بالفعــل هــدف ّ
ّ
تقديــم التّمويــل المشــاريع التــي مــن شــأنها وضــع المســاواة
المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي فــي صلــب ممارســتها،
ولكــن يمكــن لهــذا األمــر أن يكــون رمزًّيــا فــي بعــض
الممولة.
طا رســميًّا للجهات
األحيان ،أو قد ال يكون شــر ً
ّ
كيفيــة تقاطــع مختلــف األنشــطة
F Fينبغــي النظــر فــي ّ
والفعاليــات واألبحــاث وعمليــات التواصــل
والمنشورات ،وكيف ينبغي أن تتماشى مع بعضها
البعــض علــى حـ ّـد سـواء بغيــة دعــم بعضهــا البعــض
وتعزيــز إمكانــات إدراج تحليــل النــوع االجتماعــي
ّ
المتقاطــع فيهــا.
الضــوء علــى الجهــود التــي بذلهــا
F Fينبغــي تســليط ّ
مركــز األبحــاث بهــدف ضمــان المســاواة المبنيــة
علــى النــوع االجتماعــي منــذ البدايــة ،س ـواء كان
المموليــن أو فــي
ذلــك علــى صعيــد المحادثــات مــع
ّ
انيــات ،باإلضافــة إلــى
مقترحــات المشــاريع والميز ّ
المموليــن.
آليــات إبــاغ
ّ
ّ
F Fإذا لــم يشـ ّـدد الممـ ّـول كفاي ـ ًة علــى المســاواة المبنيــة
علــى النــوع االجتماعــي فــي معاييــر التّقييــم ،ينبغــي
التفكيــر فــي إدراج تحليــل النــوع االجتماعــي متقاطــع
طــرق مــع الممـ ّـول
فــي المقتــرح ومناقشــة مختلــف ال ّ
بغية إدراج المســاواة المبنية على النوع االجتماعي
ضمــن معاييــر التّقييــم.

الشركاء في األبحاث
ّ

الش ـراكة أم ـ اًر شــائعاً فــي م اركــز األبحــاث .ويمكــن
تعـ ّـد ّ
فعالـ ًة لتبــادل المعــارف حــول ممارســات
أن تكــون وســيل ًة ّ
العمــل المراعيــة للفـوارق القائمــة علــى النــوع االجتماعــي:

F Fينبغــي طــرح موضــوع التّطّلعــات حــول األبحــاث
وممارســات العمــل المراعيــة للنــوع االجتماعــي
بشـ ٍ
ـكل واضـ ٍـح وصريـ ٍـح وفــي مرحلــة مبك ـرة مــن
تبنــي
عقــد ّ
الش ـراكة فــي المشــروع .وفــي حالــة ّ
داخليــة بالفعــل ،فهــذا هــو الوقــت المناســب
سياســات
ّ
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ولية :حزمة أدوات عملية
النوع االجتماعي ،مراكز األبحاث و ّ
الشؤون ّ
الد ّ

الش ـريكة
لمشــاركتها .فــي حــال لــم يســبق للمن ّ
ظمــة ّ
التعــاون معكــم فــي هــذا الموضــوع مــن قبــل ،يمكنكــم
المطبقــة.
مشــاركة تجربتكــم وأفضــل الممارســات
ّ
وإذا كان الش ـريك قــد انخــرط بدرجــة أكبـ ٍـر ويتمتّــع
عمــا إذا كان
بخب ـرة ومعرفــة أكبــر ،فيمكــن س ـؤاله ّ
مسـ ًّ
ـتعدا لمشــاركة ممارســاته.
F Fيمكــن تحديــد طموحــات محـ ّـددة فــي اتّفاقيــات
النساء
المشاريع :على سبيل المثال ،هدف تشكيل ّ
 50فــي المائــة مــن المتّحدثيــن فــي الفعاليــات.
F Fإذا كانــت المنظمتــان تعمــان بالفعــل علــى
إدمــاج قــدر أكبــر مــن م ارعــاة النــوع االجتماعــي
ـدة
جيـ ً
فــي عملهمــا ،فقــد يشـ ّـكل هــذا األمــر فرص ـ ًة ّ
لمناقشــة أفضــل الممارســات والتّعلــم مــن التّحديــات
ًّ منهمــا.
التــي تواجــه كل

المراقبة وال ّتقييم
جمع البيانات

األهمّيــة لبنــاء قاعــدة
عمليــة جمــع البيانــات بالغــة
تعـ ُّـد ّ
ّ
لألدلــة وقيــاس التّقـ ّـدم المحــرز ومحاســبة األفـراد .ويمكــن
ّ
جمــع البيانــات ومراقبتهــا فــي المجــاالت التّاليــة:

F Fالمنشــورات ،بما فيها التّقارير واألوراق واإلحاطات
حفيــة ومقــاالت المجالّت
الص ّ
ّ
اإلعالميــة والمقــاالت ّ
المدونــات والمواقــع
ـن
ـ
ع
ا
ـ
ض
ف
ـب،
ـ
ت
الك
ـات
ومراجعـ
ً
ّ
الصغيرة.
ّ
F Fوســائط اإلعــام المتعـ ّـددة ،ومنهــا المنشــورات
الصــوت،
(كمــا ورد أعــاه) ،ومقاطــع الفيديــو ،و ّ
والبودكا ســت.
F Fوسائط اإلعالم.
F Fاالقتباسات والمراجعون األقران.
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ـادة مــا يكــون تجاهــل ممارســات
هــل تعلم/يــن؟ عـ ً
مهمــة .وتظهــر
االقتبــاس جانب ـاً تشــوبه ّ
تحي ـزات ّ
النســاء ذوات البش ـرة
النســاء،
وبخاصــة ّ
أن ّ
األدّلــة ّ
ّ
ِ
الملونــة ومجموعــات األقليــات ،يتـ ّـم ذكرهـ ّـن بنســبة
ّ
أقـ ّـل مــن الرجــال وغالب ـاً مــا تكــون ممارســات
االقتبــاس سياسـ ّـية بطبيعتهــا ،وتشــارك األص ـوات
ـتحق مشــاركتها واالســتماع إلــى قضايــا
التــي تسـ ّ
ماديــة لمــن توّفــرت لــه
معينــة ،والتــي لهــا تداعيــات ّ
ّ
مهنيــة .وهنــاك حاجــة إلــى إجـراء المزيــد مــن
ا
ـ
ص
فر
ٌ
ّ
األبحــاث لفهــم أوجــه ضعــف أولئــك الذيــن علــى
نقطــة تقاطــع العــرق والنــوع واالجتماعــي وممارســات
الجيــدة أن تبــدأ
االقتبــاس ،ولكــن يمكــن للممارســات ّ
اآلن :إليكــم الطريقــة.
بمجرد االنتهاء من جمع البيانات ،كما ورد أعاله ،والتي
ّ
ـا
ـ
ه
خالل
ـن
ـ
م
ـن
يمكـ
تتبــع التّقـ ّـدم المحــرز والمضــي قدم ـاً
ّ
وصــل إلــى نتائــج
بالمســاءلة مــع األخــذ فــي االعتبــار التّ ّ
مراعية النوع االجتماعي على نحو متّ ٍ
سق ،يجب تحليل
ظمــة بشـ ٍ
ـكل منتظـمٍ .ومــع
البيانــات ومشــاركتها داخــل المن ّ
المقدمــة وبــذل
ذلــك ،ينبغــي م ارعــاة التّعامــل مــع البيانــات ّ
كامــل الجهدلضمــان عــدم اإلفصــاح عــن هويــة أشـ ٍ
ـخاص
معينيــن .كمــا ينبغــي إعــداد نظــام متّســق ودقيــق لجمــع
ّ
البيانــات ورصدهــا مــن خــال:

تفكــرون فــي إعــداد نمــوذج لجمــع
نصيحــة! قــد ّ
ـكل مؤّلــف ،مثــل االســم ونــوع
تفاصيــل تتعّلــق بـ ّ
الجنــس (رجــل وام ـرأة وغيــر ذلــك) والجنسـ ّـية،
باإلضافــة إلــى تفاصيــل المنشــور القــادم .وينبغــي
الحــرص علــى اعتمــاد أفضــل الممارســات للحصــول
ـخصية.
علــى الموافقــة قبــل جمــع التّفاصيــل ّ
الشـ ّ
F Fتحليــل البيانــات ومقارنتهــا ببيانــات أخــرى ُج ِمعــت
ظمتكــم ،مثــل التّركيبــة
مــن مختلــف أقســام من ّ
ظفيــن وإحصــاءات الفعاليــات .مــا
انية للمو ّ
السـ ّـك ّ
ّ
الـ ّـدروس التــي بإمكانكــم أن تســتقوها ،وهــل مــن
أوجــه تشــابه أو فج ـوات؟
وعيــة
الكمّيــة مــع البيانــات ّ
الن ّ
F Fاســتكمال البيانــات ّ
التــي تُكتَســب مــن الخبـرات وغيرهــا مــن التّععقيبــات
ـخصية.
ّ
الشـ ّ
النتائــج مــن خــال تقديــم البيانــات فــي
F Fمشــاركة ّ
االجتماعــات وإرســالها عبــر البريــد اإللكترونــي
ّ
وجعلهــا متاحــة لآلخريــن فــي مســاحة مشــتركة.

وكيفيــة جمعهــا
ـيتم جمعهــا،
ّ
F Fتحديــد البيانــات التــي سـ ّ
النهائيــة لإلبــاغ .ويمكــن
ومتــى ،وتحديــد المواعيــد ّ
ـؤدي جمــع البيانــات بأثـ ٍـر رجعـ ٍـي إلــى التّأخيــر
أن يـ ّ
ّ
أو ارتــكاب األخطــاء أو عــدم االتّســاق ،ويبقــى
تجنــب ذلــك حيثمــا أمكــن.
الحـ ّـل األفضــل ّ
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أهم خمس نصائح
ّ
ختاميــة شــاملة للمســاعدة
ـرد هنــا كنقــاط
تشــمل هــذه ّ
معــا التّوصيــات الموجــودة فــي حزمــة األدوات .وتـ ُ
ّ
النصائــح ً
فــي توجيــه م اركــز األبحــاث فــي تطويــر الممارســات الناجحــة لمأسســة المســاواة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي
فيها.

1
2
3
4
5

ـق نهـ ٍـج تنظيمـ ٍـي شـ ٍ
إشـراك مركــز األبحــاث بأكملــه .هنــاك حاجــة إلــى تطبيـ ٍ
ـامل .فالتّركيــز فقــط علــى تعزيــز
ّ
أي تقـ ّـدم وقــد يخاطــر بجعــل التمثيــل ّرمزّيـاً.
التّمثيــل البــارز ،علــى ســبيل المثــال ،سـ ّ
ـيحد مــن تحقيــق ّ
لتكن المساواة المبنية على النوع االجتماعي مسؤولية الجميع .ينبغي االستماع إلى جميع الموظفين.
أي فــرد أو جماعــة إلجـراء
ويجــب أن يكــون التّغييــر ّ
عمليــة شــاملة :ال ينبغــي أن يقــع العــبء علــى كاهــل ّ
التّغييــر مــن طرفهــم فقط.
وهوياتهــم مــن خــال
تطبيــق نهـ ٍ
ـج تقاطعــي .ينبغــي فهــم أبســط الفروقــات بيــن الواقــع الــذي يعيشــه األفـراد ّ
الديــن واإلعاقــة
طبقــة
اإلثنيــة والعمــر وال ّ
االجتماعيــة و ّ
ّ
التّركيــز علــى النــوع االجتماعــي وعالقتــه بالعــرق و ّ
وجــه الجنســي.
والتّ ّ
ّ
ِ
عمليــة بطيئــة ،لكــن االتّســاق والمثابـرة فــي المضــي قدمـاً نحــو
تو ّخــي االتســاق والمثابــرة .ســيكون التّغييــر ّ
ثقافيــا.
الجيــدة ويوّلــدان تحــوًل ًّ
تحقيقــه ســيدمجان الممارســة ّ

ـكل مركــز أبحــاث المزيــد مــن العمــل للقيــام بــه علــى صعيــد
جمــع البيانــات وتشـ ُ
ـار ُك أفضــل الممارســات .لـ ّ
النــوع االجتماعــي .ســيكون سـ ّـد الهـ ّـوة فــي مــا يتعّلــق بالبيانــات فــي قطــاع األبحــاث مفيـ ًـدا فــي بنــاء قاعــدة
ّ
ّ
أدّلــة إلحــداث التّغييــر ورصــد التّقــدم.

ظمــة وعلــى صعيــد
إذا تعاونــت م اركــز األبحــاث وتبادلــت أفضــل الممارســات ،بإمكانهــا إحــداث التّغييــر المرجـّـو فــي المن ّ
القطــاع بأكمله.

الموارد
تمت مشاركتها خالل سلسلة
تتوّفر أبحاثنا والموارد التي ّ
الروابــط الموجــودة فــي هــذا المســتند عبــر
حلقــات العمــل و ّ
اإلنترنــت علــى موقــع لوحــة المتابعــة المعنيــة بالنــوع
وليــة.
االجتماعــي وم اركــز األبحــاث و ّ
الشــؤون ّ
الد ّ
إضافية ترغبون في المساهمة
أي موارد
ّ
إذا كانت لديكم ّ
بهــا ومشــاركتها مــع مجتمــع م اركــز األبحــاث ،أو كان
أي مالحظــات ،يرجــى عــدم التّــردد فــي االتّصــال
لديكــم ّ
بنــا.

القيود
فــي حيــن تهــدف حزمــة األدوات هــذه إلــى أن يكــون
النطــاق ،ينبغــي أن يؤخــذ فــي الحســبان
مضمونهــا واســع ّ
الســياق الــذي جــرى فيــه وضــع محتــوى هــذه الحزمــة
ثمــة العديــد مــن القيــود التــي أُِقـ ّـر
كتابتهــا .وفــي الواقــعّ ،
بها وذلك اســتناداً إلى اآلراء المســتقاة من سلســلة حلقات
العمــل التــي ُنظمــت فــي األنشــطة الصباحيــة ،وتعقيبــات
الخاصــة لمؤلفــي حزمــة
مراجعــي األق ـران والمالحظــات
ّ
األدوات.

ضمــت سلســلة حلقــات العمــل أفـراداً يتمتّعــون بخبـرة
وقــد ّ
الهويــات المتقاطعــة
متنوعــة ،ولكــن غــاب عنهــا حضــور ّ
ّ
المتنوعــة مــن حيــث
ـك
ـ
ل
ت
ـة
ـ
وبخاص
ـة،
ـ
ل
ث
مم
ـن
ـ
ك
ت
ـم
ـ
ل
و/أو
ّ
ّ
ّ
الديــن
و
ـة
ـ
االجتماعي
ـة
ـ
ق
ب
ط
ال
اإلثنيــة والعمــر و
ّ
ّ
ّ
العــرق و ّ
وجــه الجنســي .ومعنــى ذلــك أن الــرؤى
واإلعاقــة والتّ ّ
ّ
القيمــة مــن األشــخاص الذيــن يعملــون علــى
المعمقــة ّ
المهمشــة فــي مــكان
االســتماع إلــى األفـراد أو الجماعــات
ّ
العمــل كانــت مفتقــدة.

وثمــة عائـ ٍ
ـق آخـ ٍـر أال وهــو الموقــع الــذي اختيــر لتنظيــم
ّ
حلقــات العمــل ،مــا تُرجــم بنقـ ٍ
ـص فــي التّنـّـوع الجغ ارفــي بين
ّ
الحاضريــن .وفض ـاً عــن ذلــك ،حــال الوقــت المحــدود
التعمــق
المتــاح لـ ّ
ـكل حلقــة عمــل بمنــع المشــاركين مــن ّ
بالقضايــا المثي ـرة لالهتمــام التــي تـ ّـم تناولهــا.

ـام  ،2020بــات
وبفعــل انتشــار جائحــة كورونــا منــذ عـ ّ
ظمــات فــي م اركــز األبحــاث أن تلجــأ
الضــرورّي للمن ّ
مــن ّ
إلــى عقــد االجتماعــات عبــر االنترنــت ّمــا جعــل اســتضافة
الفعاليــات  -عبــر االنترنــت والهجينــة وحضورهــا -يغــدو
ـتمر فــي
القاعــدة الجديــدة .ونحــن علــى ثقـ ّة بـ ّ
ـأن ذلــك سيسـ ّ
تحقيــق الفوائــد فــي المســتقبل.

جهــة
ســيتيح تنظيــم حلقــات العمــل عبــر اإلنترنــت مــن ّ
ٍ
جهــة أخــرى ،تيســير تنـّـوع أكبــر بكثيـ ٍـر
وبشــكل هجيـ ٍـن مــن ّ
الصعيديــن
بيــن المشــاركين المجتمعيــن ،وذلــك علــى ّ
الدولــي ،بغيــة مواصلــة المناقشــات التــي بــدأت
الوطنــي و
ّ ّ ّ
فــي حلقــات العمــل فــي عــام .2018
الرغــم مــن القيــود التــي تـ ّـم اإلق ـرار بهــا وغيرهــا،
وعلــى ّ
يكمــن طموحنــا فــي أن تكــون حزمــة األدوات هــذه بمثابــة
حجر األســاس لما ســتحمله من أعمال متواصلة وتعاون
بيــن مختلــف الجهــات .ونعتــزم أن تســاهم حزمــة األدوات
هــذه فــي توســيع نطــاق المناقشــات داخــل مجتمــع م اركــز
األبحــاث بهــدف وضــع حـ ّـد للمظالــم وضمــان أن تكــون
جميــع أنشــطتها م ـرآة تعكــس التّنـ ّـوع الموجــود فــي العالــم
الــذي نعيــش فيــه.

نبذة عن المؤّلفين
الشــمول فــي تشــاتام هــاوس (Chatham
الشـراكات
المعنيــة باألبحــاث و ّ
لــو ار َدنكلــي مســؤولة عــن ّ
ّ
ٍ
 ،)Houseوهــي تعمــل بشـ ٍ
الدعــم مــن أجــل تعزيــز أنشــطة المعهــد المتعّلقــة
ـكل حثيــث علــى حشــد ّ
ونســقت لــو ار وت أّرســت عمــل
باألبحــاث ،إضاف ـ ًة إلــى إدارة العالقــات بيــن ّ
الشــركاء والمانحيــنّ .
طــة عمــل
فريــق العمــل الداخلــي المعنـ
بشــؤون النــوع االجتماعــي فــي تشــاتام هــاوس بغيــة تنفيــذ خ ّ
ـي ّ
ّ
ّ
الشــمول فــي جميــع أنشــطة المعهــد فــي مجــال عقــد االجتماعــات وإجـراء
تهــدف إلــى تعزيــز التّنــوع و ّ
مؤسســات التّعليــم العالــي .وهــي
األبحــاث .وقبــل انضمامهــا إلــى تشــاتام هــاوس ،عملــت لــو ار فــي ّ
وليــة مــن جامعــة أســتون.
حائـزة علــى شــهادة الماجســتير المزدوجــة فــي العالقــات ّ
الد ّ
تابع لو ار على تويتر .@lauradunks
ِ
المؤسســة المشـ ِ
حاليــا
ماريســا كون ـواي
ـوية ( .)CFFPوهــي ًّ
جيــة ّ
النسـ ّ
السياســة الخار ّ
ـاركة لمركــز ّ
ّ
السياســة فــي جامعــة بريســتول ،وهــي باحثــة مشــاركة فــي
ّ
مرشــحة لنيــل شــهادة ّ
الدكتــوراه فــي ّ
ِ
 ،SOASجامعــة لنــدن ،وعضــو فــي مبــادرة مناصــرو النــوع االجتماعــي فــي الطاقــة النوويــة
 .Gender Champions in Nuclear Energyوحــازت ماريســا علــى درجــة الماجســتير فــي
ّدراسات النوع االجتماعي من مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية التابعة لجامعة لندن .SOAS
ـام .2019
وأُدرَج اســمها فــي قائمــة فوربــز( )Forbesلثالثيــن شــخصية تحــت ســن  30لعـ ّ
تابع ماريسا على تويتر .@marissakconway

ـووي والحـ ّـد مــن
الســاح ّ
النـ ّ
ماريــون ميســمر المديـرة المشــاركة  ،BASICحيــث تديــر ب ارمــج نــزع ّ
أيضــا علــى عمــل المجلــس البريطانــي األمركــي لمعلومــات األمــن
المخاطــر .وتشــرف ماريــون ً
ّ
ّ
المتعّلــق بالمـوارد البشـرّية .وقبــل انضمامهــا إلــى المركــز ،اضطلعــت ماريــون بمجموعــة من األدوار
المحليــة .وفضـاً عــن ذلــك،
الحكوميــة والحكومــة
ظمــات غيــر
العامــة فــي المن ّ
ّ
ّ
بالسياســة ّ
التــي تهتـ ّـم ّ
األمنيــة فــي كليــة كينغــز كوليــج فــي لنــدن
الد ارســات
هــي ّ
الدكتــوراه فــي كّلّيــة ّ
مرشــحة لنيــل شــهادة ّ
ّ
وليــة مــن
( ،)King’s College Londonوهــي حائـزة علــى درجــة الماجســتير فــي العالقــات ّ
الد ّ
جامعــة كامبريــدج.
تابع ماريون على تويتر .@mgmessmer

شكر وتقدير
ص ِّممــت حزمــة األدوات هــذه بفضــل أفــكار ومســاهمات
ُ
الدكتــورة
ـم
ـ
ع
ود
كل مــن آشــا هيرتن-كـراب ّ
وحنــه ب اريــس و ّ
ّ
ـود المؤّلفــون ُشــكر األفـراد التاليــة أســماؤهم
بيـ از أونــال .ويـ ّ
القيــم علــى مــدار العــام
علــى مالحظاتهــم ودعمهــم ّ
الماضــي :آنــا ماريــا بالنتــاس ،وروز عبــد هللا زاده ،وبينــي
بر ُينلــف ،وليــا دي هــان ،وكورتنــي اريــس ،و ازرينــا خــان
وأليــس بيلــون  -غاالنــد.

ـارك فــي تطويــر حزمــة النــوع االجتماعــي وم اركــز
وشـ َ
كل مــن:
األبحــاث و ّ
الشــؤون ّ
الد ّ
وليــة فــي عــام ّ 2017
آشا هيرتن-كراب (تشاتام هاوس)

لو ار َدنكلي (تشاتام هاوس)

سيباستيان بريكسي-ويليامز ()BASIC
نينا صوفي بيديرسن ()BASIC
ماريسا كونواي ()CFFP

النص من المراجعين
قيمة بشــأن مشــروع ّ
وقد تلّقينا آراء ّ
األق ـران مجهولــي الهويــة الذيــن أُدرجــت آراؤهــم وجــرى
األخــذ باقتراحاتهــم قــدر اإلمــكان .ونشــكر أيض ـاً فريــق
منشــورات تشــاتام هــاوس لعملهــم معنــا علــى حزمــة
ونضـ َـد هــذه
صمــم ّ
األدوات ،وباتريــك موريســون الــذي ّ
هائيــة المنشــورة.
النســخة ّ
ّ
الن ّ

أيضــا لجميــع المشــاركين الذيــن حضــروا
ونحــن ّ
ممتنــون ً
ظمــت أثنــاء األنشــطة الصباحيــة بشــأن
حلقــات العمــل التــي ُن ّ
هــذا الموضــوع فــي عــام .2018
	–أليس سبيلمان
	–ماكسويل داونمان
	–أماندا موس
	–مييا نوونس
	–آمنة عبدول
	–ميالني سميث
	–آنا-ماريا بالنتاس
	–نيكول الخواجة
	–أورو ار غانز
	–نيكول فالينتينوزي
	–بينجامين هورتن
	–نينا بالك
	–بيث أوبينهايم
	–نينا صوفي بيدرسن
	–كريستينا فاريال
	–د .باتريسيا لويس
	–فلو ار كاسلز
	–روزاليند غودريتش
	–فريد كارفر
	–روزي كيف
حنه بوند
	– ّ
	–سيباستيان بريكسي

	–ويليامز
حنه برايس
	– ّ
	–شايستا عزيز
	–د .هنري ميرتينن
	–شيرلي دنت
	–إيلونا هاورد
	–صوفيا كلوز
	–جاتيندر بادا
	–صوفيا ستفينز
	–جو ماهير
	–تيم إيتون
	–جوزفين رويلي
	–فاليري مارسل
	–ليا دي هان
	–فيرجينيا كومولي
	–لي از أودالي
	–فيكس أندرتن
	–لوسي غوليت
	–زاك أوزون
	–لوسي باركر ازرينا خان
	–د .مارشا هنري

النوع االجتماعي،
الشؤون
مراكز األبحاث و ّ
ولية :حزمة أدوات عملية
ّ
الد ّ
تشاتام هاوس

وليــة ،معهــد سياســات ارئــد علــى المســتوى العالمــي ومقـ ّـره فــي لنــدن.
تشــاتام هــاوس ،المعهــد الملكـ
ـي ّ
للشــؤون ّ
الد ّ
ٍ ّ
ّ
مهمتــه فــي مســاعدة الحكومــات والمجتمعــات علــى بنــاء عالــم ٍآمـ ٍـن ومزدهـ ٍـر وعــادل علــى نحـ ٍـو مســتدامٍ.
وتكمــن ّ
chathamhouse.org

سوية ()CFFP
السياسة
الخارجية الّن ّ
ّ
مركز ّ

مركــز السياســة الخارجيــة النســوية هــو مركــز بحـ ٍ
ـوية ،ويديــر استشــارات
ـث دولـ
ـي ،مناصــر ّ
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المجلس البريطاني األميركي لمعلومات األمن ()Basic
ّ
ّ

البنــاء بيــن الحكومــات والخبـراء مــن أجــل بنــاء الثّقــة
ـجع المجلــس البريطانــي األميركـ
ـي لمعلومــات األمــن الحـوار ّ
يشـ ّ
ّ
ّ
الســاحbasicint.org .
وليــة ،والحـ ّـد مــن المخاطــر ّ
ّ
وويــة ،والمضــي قدمـاً فــي ّ
الن ّ
الد ّ
عمليــة نــزع ّ

العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت ()IFI
معهد عصام فارس للسياسات ّ

يس ــعى معه ــد عص ــام ف ــارس للسياس ــات العامــة والش ــؤون
األميركيــة فــي بيــروت ،إلــى تيس ــير
الدولي ــة ،ف ــي الجامع ــة
ّ
ّ
المتخصصين والباحثي ــن وبي ــن واضع ــي السياس ــات وصانع ــي القرار ف ــي العالم
الحوار وإثراء التفاع ــل بين الجامعيين
ّ
الحكوميــة
الدوليــة والهيئــات غيــر
ظمــات
خاصــة .ويعمــل علــى إشـراك أهــل المعرفــة والخبـرة فــي المن ّ
ّ
ّ
العرب ــي بصفــة ّ
العامــة .كمــا يهتـ ّـم ،مــن خــال الد ارســات واألنشــطة ،بتعزيــز النقــاش المفتــوح حــول
وســائر الفاعليــن فــي الحيــاة
ّ
الدوليــة وبصياغــة االقت ارحــات والتوصيــات لرســم السياســات أو إصالحهــا.
ـات
ـ
ق
العال
و
العامــة
ّ
جملــة مــن القضايــا ّ
aub.edu.lb/ifi
ٍ
ـأي
ـأي شــكل مــن األشــكال أو بـ ّ
أي جــزء مــن هــذا المنشــور بـ ّ
جميــع الحقــوق محفوظــة .ال يجــوز استنســاخ أو نقــل ّ
ٍ
أي برنامج لتخزين المعلومات أو استرجاعها،
إلكترونية أو
وسيلة كانت،
ميكانيكية بما فيها ّ
ّ
ّ
النسخ أو التّسجيل أو ّ
الناشـرين.
دون إذن خطـ
ـي مســبق مــن صاحــب حقــوق ال ّ
النشــر .يرجــى توجيــه جميــع االستفســارات إلــى ّ
طبــع و ّ
ّّ
خاصة بهما.
ال ّ
يعبر تشاتام هاوس ومعهد عصام فارس عن آراء ّ
العامــة والشــؤون الدوليــة فــي الجامعــة األميركيــة فــي
حقــوق ال ّ
طبــع و ّ
النشــر © معهــد عصــام فــارس للسياســات ّ
بيــروت.2021 ،
وليــة :حزمــة
ينشــر معهــد عصــام فــارس النســخة العربيــة لكتــاب "النــوع االجتماعــي ،م اركــز األبحــاث و ّ
الشــؤون ّ
الد ّ
وليــة وبدعــم مــن المكتــب اإلقليمــي لهيئــة
أدوات عمليــة" بالتنســيق مــع تشــاتام هــاوس ،المعهــد الملكـ
ـي ّ
للشــؤون ّ
الد ّ
ّ
األمــم المتحــدة للمـرأة للــدول العربيــة.

