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المقدمة

وكالة التعاون الدولي التحاد البلديات الهولندية 

وكالــة التعــاون الدولــي التحــاد البلديــات الهولنديــة )VNG International( مــن الداعميــن لعمليــات الالمركزيــة وميســري التعــاون 
الالمركــزي مــن خــالل تمكيــن الحكومــات المحليــة ومؤسســاتهم ومعاهــد التدريــب وفــرق عمــل الالمركزيــة فــي تطويــر الــدول ذات 

الدخــل المتوســط.  يطــور التعــاون خدمــات عاليــة الجــودة مثــل المعاييــر الزمنيــة للحكومــات المحليــة حــول العالــم.

)LOGOReP( برنامج الحكم المحلي والصمود المجتمعي للشرق األوسط وشمال أفريقيا

يهــدف برنامــج الحكــم المحلــي والصمــود المجتمعــي للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )LOGOReP( إلــى تمكيــن الصمــود علــى 
مســتوى الحكومــات المحليــة لتحســين الظــروف المعيشــية للســكان المحلييــن والالجئيــن فــي المجتمعــات الُمضيفــة والمخيمــات 
بشــكل أساســي. يهــدف إلــى الحفــاظ علــى جــودة تقديــم الخدمــات علــى مســتوى الحكومــات المحليــة وتمكيــن التخطيــط طويــل المــدى 
للتنميــة المســاحية واالقتصاديــة فــي ســياق التَّحُضــر والضغوطــات الُمتســارعة والمتزايــدة علــى المصــادر. ُيطبَّــق برنامــج الحكــم 
المحلــي والصمــود المجتمعــي للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )LOGOReP( فــي األردن ولبنــان بشــكل أساســي وفــي العــراق 

وتركيــا بشــكل محــدود حســب التطــورات السياســية واألمنيــة.

يدعــم برنامــج الحكــم المحلــي والصمــود المجتمعــي للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )LOGOReP( المؤسســات األردنيــة التــي 
تســاهم فــي توفيــر الَحْوكمــة المواتيــة علــى المســتوى المحلــي تماشــيا مــع الالمركزيــة المعنيــة بالالجئيــن والمجتمعــات الُمضيفــة 
مــن جهــة، وتوظيــف خبــرات بلديــات دوليــة فــي خدمــة مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والســلطات المحليــة والوطنيــة 
مــن جهــة أخــرى، للتعامــل مــع التحديــات فــي مجــال إدارة تقديــم الخدمــات لالجئيــن الســوريين فــي ُمخيــم الزعتــري والمجتمعــات 

الُمضيفــة فــي محافظــة المفــرق.

يركز برنامج الحكم المحلي والصمود المجتمعي للشرق األوسط وشمال أفريقيا )LOGOReP( في األردن
على المحاور الرئيسية األربعة التالية:

التنمية االقتصادية المحلية )LED( والتخطيط.  
خدمات البلديات.  

الَحْوكمة والروابط المتداخلة.  
التدريب على المستوى الوطني الفرعي.  

بطلــب مــن الســلطات األردنيــة ووزارات الداخليــة وشــؤون البلديــات والتخطيــط والتعــاون الدولــي والشــؤون البرلمانيــة - علــى وجــه 
الخصــوص، ُقِدَمــت المســاعدات فــي مجــال التدريــب حــول الالمركزيــة علــى المســتوى الوطنــي الفرعــي. تــم تحديــد مواضيــع 
مرتبطــة بالحكومــة أو باألوليــات مثــل: التنميــة االقتصاديــة المحليــة وتعزيــز مشــاركة المواطنيــن والالمركزيــة والنــوع االجتماعــي 

والتخطيــط المبنــي علــى الســيناريوهات وتخطيــط المســاحات الحضريــة.
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التدريــب المعنــي بالنــوع االجتماعــي يهــدف إلــى تغييــر الوعــي والمعرفــة ومســتويات المهــارات والســلوك 
المرتبــط بالنــوع االجتماعــي. يختلــف هــذا النــوع مــن التدريــب عــن باقــي أنــواع التدريــب ألنــه يتعامــل مــع 

قضايــا شــخصية حتــى ولــو لــم يــأِت ضمــن التخطيــط المقصــود.

يهــدف التدريــب المعنــي بالنــوع االجتماعــي إلــى نشــر الوعــي حــول النــوع االجتماعــي مــن جهــة، وتوفيــر 
بيــن النوعيــن االجتماعييــن علــى مســتوى  بعــض األدوات األساســية لتيســير التوجــه نحــو المســاواة 

الحكومــات المحليــة مــن جهــة أخــرى. يهــدف إلــى عــرض هــذه األدوات بطريقــة ســهلة للُمســتخِدم.

إن العنصريــة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي والتحيــز المــؤدي إلــى اســتمرار نهــج عــدم المســاواة بيــن 
النوعيــن االجتماعييــن عبــر الزمــان متأصلــة فــي الثقافــات وثنايــا المجتمعــات المدنيــة والعــادات والتقاليــد 
المعتــاد عليهــا. ويمثــل  الوعــي بهــذا األمــر الخطــوة الصحيحــة فــي االتجــاه الصحيــح وهــذه مــا يهــدف 
إليــه التدريــب وهــذا الدليــل التدريبــي اإلرشــادي - أي زيــادة المعرفــة وتوضيــح ممارســات تحقيــق العدالــة 
بيــن النوعيــن االجتماعييــن وهــي ليســت باألمــر الصعــب تطبيقــه. ومــن جهــة أخــرى، يهــدف الدليــل 
التدريبــي إلــى توفيــر أدوات المــدرب لُيقــدم المفاهيــم والمواضيــع المعقــدة المرتبطــة مــع المســاواة بيــن 

النوعيــن االجتماعييــن بطريقــة ســهل ِفهِمهــا ومتابعتهــا مــن خــالل الممارســات العمليــة.

يتكون الدليل التدريبي من أربعة مساقات ويغطي المواضيع التالية:

ة حول النوع االجتماعي. مقدمة مفاهيميَّ  
مقدمة عن التحليل المبني على النوع االجتماعي وأهميته.  

مقدمة عن تعميم النوع االجتماعي.  
استراتيجيات لتعزيز المساواة بين النوعين االجتماعيين في   

سياق الَحْوكمة المحلية.  

 ما هو التدريب املعني بالنوع االجتامعي؟

األهداف



6

أجندة الدليل التدريبي
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الفترة الزمنيةالبند التدريبي

المقدمة 10 دقائق 

المساق األول 90 - 120 دقيقة 

اختبار سريع 45 - 60 دقيقة 

مصطلحات النوع االجتماعي 45 دقيقة 

استراحة الغذاء

المساق الثاني 180 دقيقة 

هل توجد فجوات في مجتمعك؟ 25 دقيقة 

نشر الوعي حول عدم المساواة: اليوم الذي يساوي 24 ساعة 45 دقيقة 

استراحة قهوة

الوصول إلى والسيطرة على المصادر 20 دقيقة 

إطار تحليل النوع االجتماعي: 4 محاور إطارية 30 دقيقة 

المحاور الرئيسية لتحليل النوع االجتماعي: النموذج المتكامل 30 دقيقة 

المساق الثالث 120  دقيقة 

تحديد المعيقات 30  دقيقة 

استراحة قهوة

نهج المسار المزدوج 90 دقيقة 

التمكين 45 دقيقة 

التعميم 45 دقيقة 

الختام والتغذية الراجعة 15 دقيقة 

اليوم األول 

اليوم الثاين 
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المساق األول

مقدمة عن النوع االجتامعي

األهداف   
فهم النوع االجتماعي ومفاهيمه وتعاريفه.   •

التفكير التأملي حول النوع االجتماعي والفروقات بين النوعين االجتماعيين وآثارها على المجتمعات المدنية.   •
تقديم فكرة النوع االجتماعي كمفهوم غير مجرد وغير منعزل، يرتبط بالهياكل االجتماعية    •

واالقتصادية والعادات والمعتقدات والثقافات، الخ.  

المحتوى
اختبار سريع ومناقشة حول االفتراضيات والمفاهيم األساسية.   •

الفرق بين الجنس والنوع االجتماعي.   •
عرف النوع االجتماعي.   •

المصطلحات المعنية بالنوع االجتماعي.   •

الوقت المواد التدريبة المطلوبة   برنامج عرض الشرائح   
• 90 - 120 دقيقة  الواح قالبة      •    18 - 3 :PPT   •

أقالم تخطيط   •      
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2. املصطلحات املعنية بالنوع االجتامعي )45 دقيقة( 

1. اختبار رسيع )45 - 60 دقيقة(   

مرجع املالحظات: صفحة 41- 45

مرجع املالحظات: صفحة 26- 30

تقديم المفاهيم األساسية حول النوع االجتماعي.   • الهدف  
دراك النوع االجتماعي. التأمل وفهم واإ   •   

االتفاق على التعاريف )أثناء ورشة العمل(.   •   

اإلجراءات  
تطبيــق االختبــار الســريع ضمــن جلســة جماعيــة. متابعــة عــرض الشــرائح وتنــاول األســئلة )كل ســؤال علــى حــدة(. بعــد إعطــاء 
اإلجابــات عــن األســئلة، اطلــب دائمــا مــن المشــاركين تفســير األســئلة التــي تبــدأ بكلمــة »لمــاذا« أوال، ثــم قــدم لهــم مســاهمتك 
ومداخلتــك. تأكــد مــن االنتهــاء بالــدروس الرئيســية المتعلمــة بعــد كل ســؤال واكتبهــا علــى اللــوح القــالب ليتســنى للمشــاركين 

الرجــوع اليهــا طيلــة فتــرة التدريــب. االختبــار الســريع قــد يولــد الكثيــر مــن المناقشــات - وهــذا امــرا عليــك تشــجيعه.

القواعد
تجيــب المجموعــة األســئلة. تأكــد مــن إعــالم المجموعــة بعــدم وجــود إجابــات صحيحــة أو خاطئــة بحيــث تُبنــى اإلجابــات علــى 

اعتقاداتهــم وال تُبنــى علــى مــا يريــد المــدرب ســماعه أو يتوقعــه منهــم.

يعنــي  ممــا  االجتماعــي  بالنــوع  ترتبــط  قــد  المجتمــع  أوجــه  جميــع  أن  مفــاده  اســتنتاج  إلــى  الوصــول  الهدف  
االجتماعــي. النــوع  عالمــة  تحمــل  المجتمــع  حجــرات  مــن  حجــرة  كل  أن 

اإلجراءات  

الذهنــي حــول  بالعصــف  القيــام  )قــدر اإلمــكان( واطلــب منهــم  المشــاركين علــى عــدة مجموعــات مختلطــة  وزع   1
دقائــق.  3 خــالل  منهــا  ممكــن  قــدر  اقصــى  كتابــة  منهــم  اطلــب  االجتماعــي.  بالنــوع  المرتبطــة  المصطلحــات 

إبــداء بنقــاش ضمــن الجلســة الجماعيــة حــول المصطلحــات التــي قدمتهــا المجموعــات. حــاول أن توجــه المجموعــات   2
نحــو االســتنتاجات ومفادهــا أن المصطلحــات ال ترتبــط جميعهــا بالنــوع االجتماعــي فقــط بــل بجميــع مجــاالت المجتمــع.

تعريــف المصطلحــات الرئيســية المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي. يختــار المــدرب المصطلحــات الرئيســية التــي ذكرتهــا   3
ينقصهــا. قــد  مــا  اليهــا  ويضيــف  المجموعــات 

اطلــب مــن المشــاركين تعريــف هــذه المصطلحــات. تأكــد مــن انهــا مصطلحــات العمــل - أي انهــا مصطلحــات تتفــق   •
عليهــا جميــع المجموعــات وتعتمدهــا طيلــة فتــرة التدريــب. اكتــب التعاريــف - وتأكــد مــن انهــا ظاهــرة للجميــع طيلــة فتــرة التدريــب.

انتقل اآلن إلى الفجوات المعنية بالنوع االجتماعي في المجتمع المدني / المجتمعات المحلية.   •
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المساق الثاني

تحليل النوع االجتامعي

األهداف   
وضع مبادئ تحليل النوع االجتماعي )النقاط الرئيسية(.   •

نشر الوعي حول أهميتها في التخطيط.   •
اختبار طرق وأساليب متعددة الستخدام تحليل النوع االجتماعي في مجال عمل المشاركين.   •

المحتوى
أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال.   •

األدوات المفاهيمية.   •
تقسيم / تصنيف العمل حسب النوع االجتماعي، أدوار النوعين االجتماعيين.   •

الوصول إلى والسيطرة على المصادر.   •
أربعة محاور إلطار تحليل النوع االجتماعي.   •
المكونات الرئيسية لتحليل النوع االجتماعي.   •

الوقت المواد التدريبة المطلوبة   برنامج عرض الشرائح   
• 180 دقيقة  الواح قالبة      •    39 - 19 :PPT   •

أقالم تخطيط   •      

د على القضايا التالية:    قبل البدء بهذه الجلسة، أكِّ
المشــاركون )الفئــة المســتهدفة( هــم مــن المســؤولين المنتخبيــن محليــا. ال يهــدف هــذا التدريــب إلــى تمكينهــم علــى القيــام بتحليــل النــوع 
االجتماعــي بــل عــرض أهميتــه عليهــم، وضــرورة القيــام بــه قبــل اتخــاذ أي إجــراءات أو تدابيــر لتعميــم النــوع االجتماعــي فــي تخطيــط 

السياســات.
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مرجع املالحظات: صفحة 32- 134. هل توجد فجوات يف مجتمعك؟  )25 دقيقة( 

قــدم تحليــل النــوع االجتماعــي وهدفــه وأهميتــه للتخطيــط الســليم. لكــن قبــل أن تتحــدث عــن تحليــل النــوع االجتماعــي - قــدم 
الموضــوع بهــذه الطريقــة:

اإلجراءات  

مــا هــي الفجــوات بيــن النوعيــن االجتماعييــن؟ أطلــب مــن المشــاركين إعطــاء بعــض األمثلــة. لــو اتجهــت جميــع األمثلــة فــي   1
مثــل: إضافيــة  أمثلــة  تقديــم  طريــق  عــن  األفــق  بتوســيع  قــم  االتجــاه،  نفــس 

الصحة: العمر المتوقع  •  
التعليم: نسبة القدرة على القراءة والكتابة )عدم األمية( / نسب االلتحاق بالجامعات  •  

السياسات: مقاعد في البرلمان  •  
االقتصاد: المساواة في األجور / نسبة العمل المأجور إلى نسبة العمل غير المأجور  •  

اطلب من المجموعة إدراج الفجوات الموجودة في مجتمعاتهم التي يعتقدوا بأنها ترتبط بالنوع االجتماعي.  2

استفســر منهــم: هــل اخــذوا هــذه الفجــوات بعيــن االعتبــار أثنــاء عملهــم وصنعهــم للقــرارات؟ كيــف؟ مــا هــي األمــور   3
بهــذا. للقيــام  الطــرق  بعــض  إدراج  منهــم  اطلــب  الفجــوات؟  لتحديــد  بهــا  القيــام  ممكــن  التــي  اإلضافيــة 

2. تحليل النوع االجتامعي  )125 دقيقة(   

الخطوة االولى: قدم أهداف تحليل النوع االجتماعي  

الخطوة الثانية: مجاالت النوع االجتماعي       
  

الحالة الراهنة لتقسيم العمل.  •  
الحالة الراهنة حول الوصول إلى والسيطرة على المصادر.    •  

عالقات القوى الراهنة والعوامل المؤثرة.  •  

الخطوة الثالثة:  تقسيم / تصنيف العمل حسب النوع  
االجتماعي: نشر الوعي حول عدم المساواة  

)45 دقيقة(  
  

قدم مفهوم تقسيم / تصنيف العمل حسب النوع االجتماعي: ثالثة أنواع من العمل: إسأل المشاركين  )أ(    
عنها - هل يعرفوها؟ في حال اإليجاب: اطلب منهم تفسيرها بكلماتهم الخاصة بهم وفي حال النفي: عدد لهم المفاهيم   

الثالثة واطلب منهم تفسيرها.  
قدم لهم النشاط التالي )اليوم الذي يساوي 24 ساعة( )ب(    

1

2

3

مرجع املالحظات: صفحة 26- 30مرجع املالحظات: صفحة 18

مرجع املالحظات: صفحة 26- 30مرجع املالحظات: صفحة 26- 30

مرجع املالحظات: صفحة 26- 30مرجع املالحظات: صفحة 18
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نشاط: اليوم الذي يساوي 24 ساعة - التحليل / االستخدام اليومي

وقيمتــه  االجتماعــي  النــوع  حســب  العمــل  تصنيــف   / تقســيم  حــول  الوعــي  لنشــر  األداة  هــذه  اســتخدم  الهدف  
ومــدى )حجــم( عمــل النســاء والرجــال. هــذا النشــاط قــد يكــون نقطــة البــدء لمناقشــة كيفيــة تخفيــض أعبــاء العمــل الثقيــل الــذي 
تقــوم بــه النســاء ورفــع الوعــي حــول فوائــد اإلنصــاف فــي توزيــع أعبــاء العمــل بيــن النوعيــن االجتماعييــن والتوجــه نحــو تحويــل 

االجتماعييــن. النوعيــن  بيــن  الديناميكيــة  العالقــات 

اإلجراءات  

أثنــاء الجلســة الجماعيــة، اطلــب مــن المشــاركين تخطيــط نشــاطات أســرة تقليديــة فــي مجتمــع متوســط الدخــل فــي   1
الصغيــرة. العمــل  مجموعــات  خــالل  مــن  النشــاط  هــذا  يتــم  البلديــة.  أو  المدينــة 

قسم المجموعة إلى أزواج )رجل وامرأة( أو قسم المجموعة إلى عدة مجموعات مختلطة ومتوازنة.  2

البالغيــن  ذلــك  التقليديــة، ويتضمــن  تقــرر وتحــدد عــدد أعضــاء األســرة  كــي  لــكل مجموعــة فرعيــة  األمــر  يعــود   3
واألطفــال. قــم بإدراجهــم مــع ذكــر أعمارهــم. طــور جــدول او شــكل بيانــي لتصنيــف النشــاطات اليوميــة التــي يقــوم بهــا أعضــاء 

لهــا. المخصــص  الوقــت  لهــم حســب  المهــام  قــم بإضافــة  هــذه األســرة. 

الجد / الوقت
الجدة
العمر

األب
العمر

األم
العمر

الطفل 1
النوع االجتماعي 

والعمر

الطفل 2
النوع االجتماعي 

والعمر

الطفل 3
النوع االجتماعي 

والعمر

بعد تحديد المهام، تقوم المجموعات الفرعية بتثبيت األحرف التالية لكل مهمة من المهام المذكورة.  4

)Production( يرمز إلى اإلنتاجية وُيشار لها باللغة اإلنجليزية )P( حرف    
)Reproduction( يرمز إلى اإلنجابية وُيشار لها باللغة اإلنجليزية )R( حرف   

)Community Work( يرمز إلى العمل مجتمعي وُيشار له باللغة اإلنجليزية )C( حرف   

بعــد االنتهــاء مــن تعبئــة البيــان الــذي يغطــي 24 ســاعة، يجمــع المشــاركون الســاعات لــكل عضــو مــن أعضــاء األســرة لــكل 
نشــاط - أي النشــاط ومجمــوع ســاعات كل النشــاط للفــرد الواحــد.

عنــد انتهــاء الجميــع مــن جميــع المهــام، ناقــش النشــاطات / أعبــاء العمــل المتشــابه والمختلفــة لألفــراد ضمــن أســرتهم   5
التقليديــة. األمــر ينطــوي علــى تحديــد أدوار كل النــوع االجتماعــي مــن قبــل المجتمــع حســب االختالفــات بينهــم والتمســك بهــا 

عــن طريــق تقســيم العمــل بينهــم حســب النــوع االجتماعــي.

اعــرض لهــم ســهولة اكتشــاف عــدم المســاواة واطلــب منهــم تحديــد التدخــالت أو علــى األقــل إبقــاء هــذا األمــر فــي أذهانهــم عنــد 
تطبيــق السياســات والبرامــج.
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مرجع املالحظات: صفحة 18

مرجع املالحظات: صفحة 18

4

5

الخطوة الرابعة: الوصول إلى والسيطرة على المصادر   
  )20 دقيقة(

اإلجراءات  

اطلب من أحد المشاركين تفسير كيفية تعريف ما يلي:  1
المصادر.  •   

القدرة على الوصول / الوصولية.  •   
الضبط.  •   

االســتنتاج: يجــب إدراك أهميــة التحيــز فــي توزيــع الثــروات واألصــول بيــن النوعيــن االجتماعييــن. تصــور ومعرفــة االختالفــات   2
والفجــوات المعنيــة بالوصــول إلــى المصــادر والســيطرة عليهــا يســاعد صانعــي القــرار والسياســات والمخططيــن فــي إنجــاز تحليــل واقعــي 

للموقــف أو الحالــة وتحديــد المشــكالت والعمــل عليهــا لتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن.

قدم لهم مفاهيم االحتياجات العملية والمصالح االستراتيجية:  3
ما هي االحتياجات العملية؟  •   

ما هي المصالح االستراتيجية؟  •   
ما أوجه الفرق بين االثنين؟  •   

ترتبط االحتياجات العملية بالقدرة على الوصول إلى المصادر، أما المصالح االستراتيجية فهي ترتبط بالسيطرة على المصادر. 

ما أهمية هذا الفرق؟
كل منهما شرعي بطبيعته وعلى األغلب تستطيع أن تحقق األثر المستدام عن طريق المصالح االستراتيجية. 

يجب التفريق عند تصميم السياسات أو التدخالت. ايهما تستهدف؟

الخطوة الخامسة )أ(: قوانين المؤسسات والسياسات    
  )20 دقيقة(

اإلجراءات  

اطلــب مــن المشــاركين القيــام بالعصــف الذهنــي ضمــن مجموعــات مكونــة مــن 4 إلــى 5 أفــراد. اطلــب منهــم إدراج أكبــر عــدد   1
والنســاء. الرجــال  بيــن  تفــرق  التــي  والسياســات  القوانيــن  أو  المؤسســات  مــن  ممكــن 

تبعــا لــم تقــدم، اطلــب منهــم اختيــار 3 حــاالت ومناقشــة أثرهــا علــى حيــاة النســاء والرجــال وعلــى اإلنصــاف بيــن النوعيــن   2
عييــن. الجتما ا

انهــي عملــك ببيــان القوانيــن والمؤسســات والسياســات التــي وضعهــا رجــال مــن أصحــاب االمتيــازات كــي تفــي باحتياجاتهــم   3
بطريقــة غيــر منصفــة لآلخريــن حتــى انهــا قــد تؤثــر ســلبيا علــى اآلخريــن وتنقــص مــن حقــوق واحتياجــات النســاء والمجموعــات المهمشــة.

مرجع املالحظات: صفحة 26- 30

مرجع املالحظات: صفحة 26- 30
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مرجع املالحظات: صفحة 18

مرجع املالحظات: صفحة 18

5

6

الخطوة الخامسة )ب(: عالقات القوة للنوع االجتماعي    
   

اإلجراءات  

اسأل المشاركين: لماذا يعتقدون أن تحليل عالقات القوى هام في تحليل النوع االجتماعي؟  1

وزع المشــاركين في مجموعات عمل صغيرة. اطلب منهم تخيل أنفســهم أطفاال في مدرســة. اطلب منهم إدراج كل من يتمتع  2-أ 
بالقــوة والســلطة داخــل المدرســة علــى صفحــة واحــدة مــن الــورق، ثــم اطلــب منهــم كتابــة أســباب امتالكهــم هــذه القــوى وتحديــد أنواعهــا. اطلــب 

مــن كل مجموعــة تقديــم عملهــا أمــام باقــي المجموعــات - ضمــن الجلســة الجماعيــة.

أثنــاء الجلســة الجماعيــة، اطــرح عليهــم الســؤال التالــي: هــل كان َمــن امتلــك القــوة رجــال أم امــرأة؟ ومــا هــو الفــرق بالنســبة  2-ب 
)العالقــات(؟ والقــوى  االجتماعــي  النــوع  حــول  انطباعاتهــم  علــى  للمشــاركين 

اعــرض عليهــم رســومات كرتونيــة تدريجيــا )كل رســمة علــى حــدة( لعــرض مفاهيــم أنــواع القــوى )القــوى المســيطرة أو الفوقيــة،   3
القــوى لتنفيــذ األمــور، القــوى المصاحبــة والقــوة الداخليــة( عنــد تقديمهــا ومناقشــتها. الرســوم الكرتونيــة نقطــة بدايــة جيــدة للتحــاور والتفاعــل 

بيــن المشــاركين.

انهــي النشــاط بتذكيــر المشــاركين بــأن النــوع االجتماعــي ال يمثــل قضيــة فقــط بــل هــو ناتــج ونتيجــة وآليــة وتجســيد لعالقــات   4
الفوقيــة. القــوى 

الخطوة السادسة )أ(: إطار تحليل النوع االجتماعي     
)30 دقيقة(  

حتــى  عليــه  التدريــب  تــم  مــا  كل  للجميــع.  شــاملة  قضيــة  االجتماعــي  النــوع  تحليــل  أن  علــى  للمجموعــة  بيِّــن  الهدف  
اآلن ممكــن تقديمــة مــن خــالل منظــور أوســع. لذلــك، فــإن تحليــل النــوع االجتماعــي هــو تحليــل للمجتمــع بأكملــه بنــاء علــى فجــوات النــوع 

مجــاالت. عــدة  فــي  المســاواة  عــدم  وحــاالت  االجتماعــي 

اإلجراءات  

قدم المجاالت األربعة التابعة إلطار تحليل النوع االجتماعي.   1
اطلب من المشاركين كتابة ما فهموه حول المجاالت األربعة.

جدد فجوات النوع االجتماعي لكل مجال.  2

اربط القوى مع األربعة مجاالت.  3

مرجع املالحظات: صفحة 39-38

مرجع املالحظات: صفحة 39-38

معتقدات
و

تصورات

مؤسسات
قوانين

سياسات

الوصول
الى

االصول

ممارسات
و

مشاركات

الُسلطة
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مرجع املالحظات: صفحة 18 الخطوة السادسة )ب(: النموذج الختامي   6  
  )30 دقيقة(

هذا نموذج متكامل. يلخص كل ما تمت معالجته ويربط ما بين المفاهيم والقضايا.

أنــت  سياســة.  أو  برنامــج  أي  بتطبيــق  البــدء  قبــل  للمجموعــة  االجتماعــي  النــوع  تحليــل  أهميــة  عــرض  يجــب  الهدف  
صانــع سياســات، يجــب عليــك إدراك الحالــة الســائدة فــي منطقــة ســيطرتك وتأثيــرك ومنهــا عالقــات القــوى وحــاالت عــدم المســاواة الموجــودة 

أو تدعمهــا. األقــل  تفاقمهــا علــى  المســاواة ال  فــي معالجــة عــدم  المداخــالت ولــو فشــلت  مــن أن  تتأكــد  حتــى 

دمــاج  ُيفضــل تقديــم هــذه األهميــة عــن طريــق نمــوذج متكامــل. يرتبــط هــذا بالمســاق التالــي المعنــي بتعميــم النــوع االجتماعــي أي تكامــل واإ
النــوع االجتماعــي فــي جميــع أوجــه ومســتويات المجتمــع وعبــر جميــع القــرارات والخطــط المزعــم تطبيقهــا.

اإلجراءات  

اعرض على المشاركين الدائرة واطلب منهم تفسيرها.   1

قسم المشاركين إلى مجموعات صغيرة. اطلب منهم تجهيز عرض صغير يفسر الدائرة.  2
اطرح عليهم األسئلة المفتاحية التالية:  

صف الروابط بين الفقاعات.  •  
كيف تدعم بعضها البعض.  •  

مرجع املالحظات: صفحة 40-38

ادوار النوع
 االجتماعي
النشأة االجتماعية

خلق حاالت عدم المساواة 
في

الوصول الى 
والسيطرة على 

المصادر

تقسم و توزيع 
العمل المبني 

على النوع
 االجتماعي

بتأثير من ادوار النوع
 االجتماعي

تقييم العمل
 بشكل مختلف

بناء على من يقوم بالعمل

دعم عالقات 
القوى على حساب 

النساء
 مما يرسخ ادوار النوع

 االجتماعي

معاملة غير 
متساوية من قبل 

المؤسسات 
والقوانين،

الخ.

تحليل 
النوع

 االجتماعي
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المساق الثالث

اسرتاتيجيات لتعزيز املساواة بني النوعني االجتامعيني يف سياق الَحوْكمة املحلية

األهداف   
فهم مفاهيم تمكين وتعميم النوع االجتماعي.   •

تحديد طرق تحقيق المساواة بين النوعين االجتماعيين.   •

المحتوى
تمكين وتعميم النوع االجتماعي.   •

العراقيل التي تحول دون مساهمة النساء وتحرير النساء ورفاه النساء في األردن.1   •
توظيف نهج المسار المزدوج لكسر الحواجز.   •

وضع مسودة للتدخالت لكل مسار,   •

الوقت المواد التدريبة المطلوبة   برنامج عرض الشرائح   
• 120 دقيقة  الواح قالبة      •    45 - 40 :PPT   •

أقالم تخطيط   •      

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/7468 1
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مرجع املالحظات: صفحة 42- 145. تحديد الحواجز  )30 دقيقة(   

نشر الوعي حول أحجام الحواجز )المرئية والمخفية( التي تواجهها النساء في    • الهدف  
حياتها اليومية )العامة والخاصة(.    

وضع حلقة واضحة تربط بين االحتياجات العملية والمصالح االستراتيجية من جهة والتخطيط    •   
على المستوى المحلي من جهة أخرى.    

اإلجراءات  

وزع المجموعة إلى مجموعات صغيرة مختلطة.  1

اطلب من المشاركين إدراج أكثر عدد ممكن من الحواجز التي تمنع مشاركة النساء وتحريرهم ورفاهم في   2
األردن - حسب معرفهم وحسب ما شاهدوه.  

)SI( أم المصالح االستراتيجية )PN( اطلب منهم بيان فيما لو كانت تلك الحواجز مرتبطة باالحتياجات العملية  3

احتياجات عملية )PN( أم مصالح استراتيجية )SI(الحاجز

 
ماذا يعني هذا بالنسبة للتخطيط؟ 

وجــه المشــاركين نحــو نهــج المســار المــزدوج، حفزهــم علــى التفكيــر بشــكل خــاص وبشــكل متكامــل عــن طريــق ســؤالهم مــا يلــي: 
»هــل تتالقــى/ تتوافــق االحتياجــات العمليــة مــع المصالــح االســتراتيجية؟«. ضــع أمثلــة.

تســتطيع أن تطبــق سياســات ال تتحــدى عالقــات القــوى بشــكل مباشــر وتســهل الحيــاة اليوميــة كمــا تســتطيع تطبيــق  نعم 
السياســات الداعمــة للتحــركات والتغييــرات فــي أدوار وعالقــات المجتمــع فــي نفــس الوقــت.

مــا هــو الممكــن ضمــن نظــم الحكومــات المحليــة فــي األردن عنــد العمــل باتجــاه المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن؟   •
الجديــد.2 االنتخابــات  قانــون  مثــال:  الفــرص -  حــدد 

2 حسب المقابلة مع ممثل وزارة شؤون البلديات. هذه الفرصة بشكل أساسي هي قانون االنتخابات الحالي الذي يزيد من مشاركة النساء في المجالس 

المنتخبة بثالثة طرق: التنافس، الكوتا، التعيين في المجالس المنتخبة.
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مرجع املالحظات: صفحة 42- 245. نهج املسار املزدوج )90 دقيقة(   

الخطوة االولى: قدم مقدمة قصيرة حول هدف مثل هذا النهج  
ثم اربطه مع التنمية الشاملة / الُمدِمَجة  

)15 دقيقة(  

الخطوة الثانية: التمكين   
)45 دقيقة(  

ما هو هدف مداخالت التمكين المحددة؟
اسأل المشاركين ما نوع التدخالت التي تخطر في بالهم من حيث المجاالت والمخرجات المتعلقة بها. استخدم هذا الجدول:

المخرجات الممكنةالمجالالتدخالت

 
اســأل المشــاركين مــا هــي التَّرتُبــات الممكنــة فــي حــال تطبيــق تدخــالت محــددة، ِجــد الحلقــة التــي تربــط اإلنصــاف   •
ــات عنــد التخطيــط. تذكــر: لــو عملــت علــى اإلنصــاف فقــط أنــت لــن تغيــر مــن موازيــن وعالقــات القــوى بيــن الرجــال  والتَّرتُب

بــل تعالــج األعــراض فقــط. والنســاء، 

الخطوة الثالثة: التعميم    
)45 دقيقة(  

مفاهيم تعميم النوع االجتماعي:
اسأل المجموعة: هل سمعوا عن مفاهيم تعميم النوع االجتماعي. في اإليجاب: اطلب منهم تفسير المفهوم.  •

ما هدف التعميم؟
قسم المجموعة إلى مجموعات صغيرة  •

استخدم دائرة إدارة المشروع واسأل كل مجموعة كيف تستطيع أن تجعل كل مرحلة من مراحل إدارة المشروع   •
مرحلة حساسة نحو النوع االجتماعي.  

تقدم كل مجموعة نتائجها أمام باقي المجموعات )في الجلسة الجماعية(  •

1

2

مرجع املالحظات: صفحة 18 مرجع املالحظات: صفحة 42- 345

التحديد

الرصيد و التقييم التكوين

التطبيق
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4

5

6

الخطوة الرابعة: ضع الحلقة بين تعميم النوع االجتماعي والتكامل.  
  )30 دقيقة(

الخطوة الخامسة: قسم المجموعة إلى مجموعات صغيرة، تناول التدخل القائم   
على التعميم أو التدخل الخاص والمحدد القائم على اإلنصاف )بنفس الدرجة( .  

  )30 دقيقة(

التحديد  •  
التكوين  •  
التطبيق  •  

المتابعة )الرصد( والتقييم  •  

الخطوة السادسة: كل مجموعة تقدم تدخالتها -   
يلي ذلك نقاش ونقد خالل الجلسة الجماعية  .  
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الملحق 1: مالحظات للمدرب

دور الحكومات المحلية في تحقيق المساواة بين النوعين االجتماعيين

تتمتــع معظــم الحكومــات المحليــة واإلقليميــة بتاريــخ حافــل مــن العمــل دوليــا مــن اجــل المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن، مــع 
التركيــز الخــاص علــى التمثيــل المتزايــد للنســاء المحليــات المنتخبــات وتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار المحلــي وتحســين 

المعيشــة ومســتوى الرفــاه.

النوع االجتماعي والتنمية المستدامة

هــدف التنميــة المســتدامة رقــم 5 مــن أجنــدة 2030 يتعلــق بالعنــف والعنصريــة ضــد النســاء والفتيــات وتأكيــد تســاوي   
الفــرص فــي جميــع مجــاالت الحيــاة. وقــد التــزم األردن بتحقيــق األهــداف التنمويــة الُمســتدامة الســبعة عشــر بحلــول عــام 2030. 
الهــدف الخامــس ينــادي مــن اجــل السياســات الداعمــة للنســاء ومشــاركتهن فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والحيــاة العامــة. 
يشــير الهــدف إلــى اإلنصــاف بيــن النوعيــن االجتماعييــن وتمكيــن النســاء علــى أنهــن أهدافــا مــن جهــة ووســيلة وأداة مــن جهــة 
أخــرى لتحقيــق األهــداف التنمويــة - فاالهــداف ال تقتصــر علــى كونهــا شــأن نســوي بــل شــأن تنمــوي. وأشــار هــدف التنميــة 
المســتدامة الخامــس إلــى مســؤوليات مباشــرة للحكومــات المحليــة. تاليــا األهــداف الفرعيــة )األغــراض( التابعــة لهــدف التنميــة 

الخامــس3: المســتدامة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.  
القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك االتجار   

بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل.  
القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء   

التناسلية لإلناث )ختان اإلناث(.  
االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها من خالل توفير الخدمات العامة والبنى   

التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون   
ذلك مناسبًا على الصعيد الوطني.  

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على   
جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة.  

القيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية   
والتصّرف في األراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفًقا للقوانين   

الوطنية.  
اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض   

بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html 3
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شــهد األردن تطــورًا ســريعًا وهامــًا فــي العقــود األخيــرة فــي مجــال تعليــم النســاء والمســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن. تعليــم 
النســاء مــن الحقــوق المدنيــة الهامــة ومؤشــر هــام علــى المســاواة بيــن الرجــال والنســاء.  تشــير البيانــات علــى أن نســبة األميــة 
بيــن اإلنــاث بعمــر 15 ســنة أو أكثــر تســاوي 10%، ونســبة اإلنــاث المتعلمــات مــن نفــس الفئــة العمريــة وصلــت إلــى %90 

فــي عــام 2015.

لكــن مشــاركة النســاء فــي التوظيــف متطلــب هــام ضمــن مســيرة التنميــة. تشــير البيانــات الوطنيــة لعــام 2015 علــى أن اإلنــاث 
علــى األرجــح اقــل مشــاركة فــي ســوق العمــل األردنــي مقارنــة بالذكــور األردنييــن. نســبة المشــاركة االقتصاديــة لإلنــاث تســاوي 
21,3% مقارنــة بنســبة 58,7% للذكــور. تشــير البيانــات أيضــا علــى أن األغلبيــة العظمــى مــن النســاء الموظفــات تعملــن 
لقــاء اجــر يســاوي 96,5% مقابــل 3,1% فقــط مــن صاحبــات األعمــال )توظيــف ذاتــي( مــن مجمــوع النســاء العامــالت. نســبة 
البطالــة وصلــت إلــى 24%. يجــب التركيــز علــى نشــاط دائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي إنتــاج اإلحصــاءات المعنيــة بالمســاواة 
بيــن النوعيــن االجتماعييــن مــن خــالل تقريرهــا الســنوي بعنــوان »رجــال ونســاء األردن«، كمــا أن المســح الســكاني واألســري 
الوطنــي لعــام 2007 وللمــرة األولــى تتضمــن أجــزاء تتعلــق بالعنــف المنزلــي ضــد النســاء. وبهــذا تظهــر جليــا الخطــوات 
الواضحــة والرئيســية التــي تمــت فــي الســنوات األخيــرة للحــد مــن التفرقــة والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي األردن.

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وتعــرف بســيداو ُنشــرت فــي الجرائــد الرســمية عــام 2007. تحفَّــظ 
األردن علــى المــادة 9 المعنيــة بحقــوق النســاء بإعطــاء جنســيتهم األردنيــة ألزواجهــم وأبنائهــم. يتعلــق هــذا األمــر بالمواطنــة 
وتعريــف المواطــن األردنــي حســب معاييــر ذكوريــة. أن مفهــوم تمكيــن النســاء مــن األوليــات الوطنيــة لتتمكــن النســاء مــن 
االختيــار بيــن البدائــل المتاحــة واتخــاذ القــرارات. كمــا أن تمكيــن النســاء االقتصــادي يمكنهــن مــن الســيطرة علــى المــوارد 
االقتصاديــة والوصــول اليهــا بمــا فــي ذلــك امتــالك األراضــي والشــقق وحســابات بنكيــة واالســتفادة مــن الفــرص التعليميــة. كل 

هــذا يعــزز مــن قدراتهــن علــى االختيــار ويزيــد مــن ســيطرتهن علــى األصــول االقتصاديــة.

قانــون األحــوال الشــخصية لعــام 2010 يســمح للوصــي أو الــزوج منــع االمــرأة مــن العمــل فــي حــال كان عملهــا يضــر 
بمصلحــة األســرة. تســتطيع االمــرأة االعتــراض علــى قــرار زوجهــا فــي حــال تضمــن عقــد الــزواج عــدم منعهــا مــن العمــل، وهــو 

حــق ال تعلــم بــه معظــم النســاء وال تســتخدمه.

أســوة بضعــف مشــاركة النســاء االقتصاديــة، هنــاك ضعــف أيضــا فــي مشــاركتهن فــي التنميــة المحليــة - وهــذا بحاجــة إلــى 
تحســين.

األردن: وضع املرأة واملساواة بني النوعني االجتامعيني
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تــم تفعيــل دور النســاء والشــباب مــن خــالل قانــون الالمركزيــة الــذي خفــض عمــر الترشــيح إلــى 25 ســنة للمــرة األولــى فــي األردن 
ممــا دعــم دور النســاء، ضمــن القانــون لهــن مــا ال يقــل عــن 15% مــن المقاعــد والتنافــس علــى باقــي المقاعــد ونســبتها 85% - أي 

15% مــن النســاء يتــم تعينهــن و85% مــن النســاء يتــم انتخابهــن.

نتائــج االنتخابــات تشــير إلــى أن النســاء لــم تنجــح بالحصــول علــى مقعــد رئاســة البلديــة وعلــى األغلــب لــن تحصــل علــى مقعــد 
رئاســة مجالــس المحافظــات. تــم حرمــان النســاء مــن عضويــة بعــض مجالــس البلديــات بســبب حصــول بعــض النســاء علــى 
مقاعــد لــدى مجالــس المحافظــات عــن طريــق التزكيــة ممــا خفــض مــن فــرص تنافســهن علــى مقاعــد البلديــات - إذ يطلــب القانــون 
الحصــول علــى اعلــى األصــوات مــن اجــل ذلــك. هنــاك بعــض البلديــات فــازت فيهــا النســاء بأكثــر مــن مقعــد واحــد بالتنافــس فــي 
محافظــة عمــان مثــل ناعــور )3 مقاعــد( وســحاب )3 مقاعــد( وأم الرصــاص )4 مقاعــد(. نســبة كوتــا النســاء المنخفضــة علــى 
مســتوى المحافظــة أدت إلــى ضعــف ترشــيح النســاء لتلــك المقاعــد فطالبــن بزيــادة الكوتــا إلــى 30%. نســبة النســاء الناخبــات 

وصلــت إلــى %53.

هنــاك انخفــاض فــي كوتــا النســاء ضمــن الالمركزيــة وصلــت إلــى 10%، وهــذا يســاوي فــرق مقــداره 1% مقارنــة بمــا كان مســموح 
بــه ضمــن قانــون البلديــات الــذي أثــر علــى نســب النســاء المرشــحات لرئاســة البلديــات - لذلــك هنــاك 6 نســاء فقــط تــم تعيينهــن مــن 
كامــل عــدد النســاء المرشــحات وعددهــن 606 امــرأة. باإلشــارة إلــى المرشــحات لمجالــس المحافظــات )الالمركزيــة( هنــاك 1195 
مرشــحة و120 مرشــحة )؟(. أن غيــاب فــوز النســاء بمنصــب رئيــس البلديــة يشــير إلــى أن قانــون البلديــات يفــرض الخيــار بيــن 

الترشــيح والرئاســة ممــا أدى إلــى تــردد النســاء مــن التقــدم لهــذا المنصــب.

نســب حصلــت عليهــا النســاء لمقاعــد البلديــات تراوحــت بيــن 26,7% فــي الزرقــاء و35,1% فــي عجلــون. نســب المقاعــد النســوية 
فــي مجالــس البلديــات تراوحــت بيــن 30% فــي معــان و43,7% فــي المفــرق. نســب المقاعــد النســوية فــي المحافظــات تراوحــت بيــن 
7,4% فــي العاصمــة و15,7% فــي المفــرق. النســاء الالتــي تــم انتخابهــن بالتزكيــة لمجالــس المحافظــات تــم حرمانهــم مــن التنافــس 
علــى رئاســة مجالــس المحافظــات وعضويــة مجالــس البلديــات عــن طريــق التنافــس، ألنهــم لــم يدخلــن فــي قوائــم الترشــيح ولــم يتــم 

انتخابهــن وهــذا انتقــاص لحقوقهــن بالترشــح لالنتخابــات.
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العبــارات والمفاهيــم مثــل المســاواة واإلنصــاف بيــن النوعيــن االجتماعييــن وبعــض القضايــا مثــل تمكيــن النســاء والكوتــا 
وانتخــاب النســاء للمناصــب السياســية جميعهــا عبــارات ومصطلحــات ومفاهيــم ُمنتشــرة. ُتســتخدم مــرارا مــن قبــل اإلعــالم 
والحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وهيئــات مهنيــة أخــرى. الحكومــات 
المحليــة أيضــا تتحــدث عــن المســاواة واإلنصــاف بيــن النوعيــن االجتماعييــن والمســاواة مــن اجــل المواطنــات وهــي جميعهــا 
متطلبــات أساســية للديمقراطيــة والحكومــات المحليــة الشــاملة والفعالــة. الحكومــة هــي األقــرب إلــى حيــاة المواطنيــن وهــي 
دارة النفايــات والميــاه والتعليــم وخدمــات الرعايــة الصحيــة  التــي توفــر لهــم الخدمــات الضروريــة مثــل الكهربــاء والنقــل العــام واإ
والمســاحات العامــة، الــخ. وكذلــك الحــال بالنســبة للحكومــات المحليــة التــي لديهــا الكثيــر مــن العطــاء لتمكيــن المســاواة 

واإلنصــاف بيــن النوعيــن االجتماعييــن علــى مســتوى دوائرهــا.

لكــن وبســبب مــا ذكــر أعــاله مــن عبــارات انتشــرت، معنــى النــوع االجتماعــي وعالقتــه بالنســاء بشــكل خــاص أدى إلــى بعــض 
الخلــط وســوء الفهــم. معظــم األحيــان، تســتخدم عبــارة النــوع االجتماعــي فــي ســياق الحديــث عــن النســاء ومــن ثــم الجنــس. لكــن 
النــوع االجتماعــي يقــع فــي صلــب وقلــب المجتمــع ومبادئــه الناظمــة لذلــك لــن نســتطيع فهــم المجتمعــات البشــرية والثقافــات 

إذا لــم نســتطع أن نفهــم النــوع االجتماعــي.

النــوع االجتماعــي يشــير إلــى تفســيرات اجتماعيــة وقيــم تــم اعتمادهــا وترتبــط بالكينونــة: الذكــر أو األنثــى4. النــوع 
االجتماعــي يعنــي العالقــات االجتماعيــة وهــو ليــس بالمفهــوم التحليلــي. هــو مفهــوم مقــرر اجتماعيــا، غيــر مبنــي علــى جنــس 
الفــرد الن الجنــس يرتبــط باالختالفــات البيولوجيــة. أن جنــس الفــرد ُيقــرر بيولوجيــا )منــذ الــوالدة وال يتغيــر فــي معظــم األحيــان 
بــدون جهــد خــاص لتغييــره(. النــوع االجتماعــي هــو مفهــوم تــم بنــاؤه اجتماعيــا. ننمــو معــه وهــو قــادر علــى التغييــر وفــي واقــع 

األمــر يتغيــر. كمــا أن العالقــات الجندريــة تتغيــر أيضــا.

هــذه األدوار التــي ُبنيــت اجتماعيــا ليســت حتميــة. أن أدوار النــوع االجتماعــي تميــل إلــى التغييــر مــع الوقــت وعبــر الثقافــات 
والمجتمعــات. لكــن العامــل المشــترك يبــدو بيــن الثقافــات والمجتمعــات المختلفــة التــي ترســم أدوار مختلفــة وغيــر متســاوية فــي 
موازيــن القــوى بيــن النوعيــن االجتماعييــن. لكــن، فــي معظــم المجتمعــات يتــم تعريــف النــوع االجتماعــي األنثــوي علــى انــه 
األضعــف واألقــل حظــا مــن ناحيــة الميــزات والحقــوق مقارنــة بالنــوع االجتماعــي الذكــوري. اختالفاتنــا البيولوجيــة أو البدنيــة 
ليســت مــا يحــدد ظــروف عــدم المســاواة بــل عادتنــا االجتماعيــة وقيمنــا هــي التــي تحــدد وتحافــظ علــى النمطيــة واالنحيــاز 

والوصمــات االجتماعــي.

مقدمة عن النوع االجتامعي 

https://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender/ 4
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ماذا نعني بالوصمة؟
الوصمــة هــي صــورة أو فكــرة تــم تثبيتهــا أو تبســيطها بشــكل مبالــغ بــه لنــوع معيــن مــن األشــخاص أو األشــياء - حســب تعريــف 
قامــوس أكســفورد. قــد تُبنــى علــى صفــات بدنيــة لألفــراد أو أوجــه غيــر ملموســة مثــل الديانــات أو الثقافــات. أن التوصيــم عبــارة 

ســنادها للفــرد )أي التعميــم(. جــراءات تتطــور لتكــون اآلراء حــول خصائــص مجموعــة واإ عــن مرحلــة ومســيرة واإ

نحــن كبشــر نميــل إلــى الحكــم المســبق والســريع علــى األشــخاص والمواقــف وخاصــة عندمــا مقابلتهــم للمــرة    
األولــى5. التوصيــم يســاعد الدمــاغ علــى ترتيــب أعمالنــا وتصنيــف مــا نقابلــه مــن أشــخاص وأماكــن ومواقــف وأشــياء. نميــل غالبــا 
إلــى التقييــم المبنــي علــى الربــط اإلضافــي )مــع أمــور أخــرى( وعــادة مــا يكــون تقيمنــا ســلبي. التوصيــم يحــدد ويعــرف تفاعالتنــا 

قراراتنــا. صنــع  جــراءات  واإ تعلمنــا  ويتخلــل  االجتماعيــة 

ما هو التحيز؟
يحــدث التحيــز عندمــا نبــدأ بالنظــر إلــى التوصيــم علــى انــه صحيــح ونهائــي بــدون أن نقــف لحظــة العتبــار مــا هــو خــالف ذلــك 

والتحقــق مــن أننــا فعــال وصلنــا إلــى حكــم عــادل.

ــوع االجتماعــي: هــذا النــوع مــن التحيــز مبنــي علــى المعاملــة القائمــة علــى عــدم  ــى الن ــي عل ــز المبن التحي   
المســاواة التــي نحددهــا لشــخص مــا بســبب جنســه. قــد يرســخ التحيــز فــي أنماطنــا الســلوكية أو أدوار نطبقهــا علــى نــوع اجتماعــي 
محــدد حيــث نبنــي التحيــز علــى فرضيــات ثابتــة بــدون تبريــر6.  كثيــرا مــا تعبــر تلــك التصرفــات واألنمــاط الســلوكية علــى فكــرة 
ســمو الرجــل بكفاياتــه مقارنــة بالمــرأة. التحيــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي نــراه بإصــرار منغمســا فــي الثقافــات حــول العالــم 
بمــا فــي ذلــك الــدول - التــي ُتســمى - متقدمــة. التحيــز يمثــل تحديــات هامــة للمســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن وتمكيــن المــرأة 
ألنــه يســمح باالســتقصاء الُممنهــج والعنصريــة ضــد النســاء فقــط ألنهــن ولــدن إنــاث. ولهــذا الســبب أفضــل خطــوة هــي خلــق ونشــر 
الوعــي حــول النــوع االجتماعــي ألنــه يديــم عــدم المســاواة. وهــذا صحيــح علــى أســاس انــه )أي التحيــز( متخفــي بعــادات ثقافيــة 
أو دينيــة مقبولــة وممارســات والتــي ال يمكــن أن تتغيــر بــرأي مــن يؤمــن بهــا أو يدعمهــا. هــذه المعتقــدات ال أســاس لهــا مــن 
الصحــة وال تعتمــد علــى حقائــق متينــة أو شــواهد أو براهيــن، بــل تســاهم فــي الحفــاظ علــى الفجــوات التــي تقــف حائــا أمــام 

ــاة الخاصــة والعامــة. ــر النســاء فــي الحي ــى المــوارد أو الســيطرة عليهــا وتؤثــر علــى مســتوى تأثي الوصــول إل

بمــا أن النســاء مــن الفئــة الفاقــدة للقــوة والســلطة والســيطرة، فتجدهــن فــي طليعــة الحــراك والمعانــاة مــن اجــل    
المطالبــة بالمســاواة الجندريــة. وبمــا أن النســاء ُهــنَّ األقــل حظــا مــن الرجــال فــي المجتمــع علــى جميــع المســتويات، فــإن العمــل 
مــن اجــل المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن حســب اإلحصائيــات يميــل إلــى االنتبــاه إلــى النســاء بشــكل أكبــر مــن الرجــال 
لتجســير الفجــوة الجندريــة. المؤمنــون بالمســاواة بيــن النــوع االجتماعــي هــم علــى األغلــب دائمــا فــي طليعــة العمــل لتحقيــق المســاواة 

واإلنصــاف بيــن الرجــال والنســاء - كمــا أن الرجــال أيضــا أصبحــوا ناشــطون وهــذا هــو المطلــوب.

www.psychologytoday.com/articles/199805/where -bias-begins-the-truth-about-stereotypes 5

www.osce.org gender/26397?download=true 6
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عوامــل أخــرى اجتماعيــة واقتصاديــة قــد تكــون ســببا للتفاوتــات والفروقــات فــي العالــم، مثــال: العنصريــة    
المبنيــة علــى العــرق والطائفــة والطبقــة االجتماعيــة واإلعاقــة ...الــخ. إن هوّيــات النســاء والرجــال ليســت بأحاديــة االتجــاه 
بــل متعــددة االتجاهــات وتقــع فــي ملتقــى تعــدد الهويــات وقــد يــؤدي إلــى خبــرات متراكمــة مــن العنصريــة أو التمييــز أو حتــى 
ثارهــا  كالهمــا. هــذا يعنــي وجــوب توســيع آفاقنــا حــول منظــور النــوع االجتماعــي التحليلــي ليضــم عالقــات اجتماعيــة أخــرى واإ
علــى حياتنــا. وبشــكل متزايــد يتوســع المختصــون فــي علــم النــوع االجتماعــي والناشــطون فــي تعريــف تحليــل النــوع االجتماعــي 
وعواملــه ليأخــذوا بعيــن االعتبــار هــذه العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة لضمهــا فــي أبعــاد النــوع االجتماعــي. أن المفهــوم 
الموســع لمصطلح »النوع االجتماعي« أو »الجندرة« يتطلب تحلياًل متقاطعًا 7. هناك الكثير من أشــكال التفرقة العنصرية 
التــي تمثــل واقعــا حيــا فــي حيــاة الكثيــر مــن النســاء والرجــال، وهــي عــادة  تغــذي بعضهــا البعــض. ولهــذا، يجــب اخــذ جميــع 
أشــكال العنصريــة بالحســبان عنــد التحليــل والتخطيــط وخاصــة عندمــا يكــون الهــدف النهائــي هــو تحقيــق المســاواة.

ــز المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن يعنــي التأكــد مــن تســاوي الفــرص للجميــع. المســاواة بيــن النوعيــن  تعزي  
مكانياتهــا للمشــاركة فــي  االجتماعييــن تعنــي أن جميــع األنــواع االجتماعيــة لهــا ظــروف متســاوية لتحقيــق كامــل حقوقهــا8 واإ
التنميــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واالســتفادة مــن المخرجــات. ومــن هــذا المنطلــق، المســاواة بيــن النوعيــن 
االجتماعييــن تعنــي أن المجتمــع يضــع نفــس القيــم علــى كل مــن أوجــه التشــابه وأوجــه االختالفــات بيــن النوعيــن االجتماعييــن 

أو الجنســين. لكــن كــي يكــون هــذا فعــاال يجــب اتخــاذ بعــض اإلجــراءات المعينــة.

المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن تعنــي أكثــر مــن التــوازن فقــط، أي المســاواة تعنــي أكثــر مــن أرقــام متســاوية   
مــن النســاء والرجــال علــى مقاعــد مجلــس محلــي أو بلــدي )بالرغــم مــن أهميــة مــا تقــدم(، بــل تشــير إلــى القــدرات الفرديــة 

للمشــاركة كمواطنيــن سواســية بطريقــة تعتمــد فقــط علــى إراداتهــم وطموحاتهــم علــى المســتوى الفــردي.

العمــل نحــو المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن ال يعنــي بالضــرورة معاملــة الجميــع بنفــس الطريقــة. هنــا تلعــب   
المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن دورهــا: المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن تشــير إلــى إجــراءات عادلــة للجميــع. هــدف 
المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن هــو النظــر إلــى مــا بعــد الفرصــة ألن األمــر يحتــاج إلــى تغييــر تحويلــي. المســاواة بيــن 

النوعيــن االجتماعييــن تــدرك وجــوب وضــع إجــراءات وتدابيــر مختلفــة لــكل مــن الرجــل والمــرأة حيــث:

يعكسون حاجات وأوليات مختلفة، أو  
عندما يحتاج الوضع القائم لبعض مجموعات الرجال أو النساء إلى تدابير   

إضافية داعمة لتأكيد وجود الجميع في ذات المستوى.  

www.awid.org 7/ جمعية حقوق المرأة في التنمية حقائق وقضايا: حقوق المرأة والتغير االقتصادي رقم 9 ، أغسطس / آب 2004;
https://en.oxforddictionaries.com/definition/intersectionality ، التقاطع: أداة للنوع االجتماعي والعدالة االقتصادية

http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions 8

قد يحتاج هذا إلى إجراءات محددة وخاصة لتمكين المساواة في الفرص بين النساء والرجال أو بين مجموعات الرجال والنساء.
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تحليل النوع االجتماعي9

ــاة والفتــى.  ــى فهــم أفضــل لواقــع االمــرأة والرجــل والفت ــة للوصــول إل ــة تخطيطي ــة بحثي ــل النــوع االجتماعــي10 أداة وآلي تحلي
تحليــل النــوع االجتماعــي آليــة فعالــة لتعزيــز المســاواة.  إنهــا أداة تشــخيصية للمخططيــن للتغلــب علــى توزيــع المــوارد غيــر الفعــال. 
تحــدد الفروقــات المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي فــي العمــل اإلنتاجــي واإلنجابــي والفروقــات بيــن النوعيــن االجتماعييــن المتعلقــة 
بالوصــول إلــى المصــادر والســيطرة عليهــا. هــي ُتعتبــر آثــار وترتُبــات ناتجــة عــن هــذه الفروقــات واالختالفــات عنــد تصميــم 

المشــاريع.

يتضمــن هــذا تقاطــع النــوع االجتماعــي مــع عالقــات اجتماعيــة أخــرى مثــل االنتمــاء العرقــي والعمــر والجنــس    
والديــن، الــخ. تحليــل النــوع االجتماعــي يمكنــه المســاعدة فــي تنظيــم البيانــات والمعلومــات بطريقــة تناســب البلديــات والســلطات 
المحلية اإلدارية كي تناســب الواقع المختلف لكل نوع اجتماعي مما يؤثر على أي سياســة وبرنامج ومشــروع أو نشــاط يســتطيع 
جميــع ســكان الحضــر الوصــول إليــه. يجــب أن يكــون صنــع القــرار فــي هــذا الحالــة شــامال وديمقراطيــا. إدخــال المعلومــات منــذ 

بدايتهــا حســب النــوع االجتماعــي هــي أول متطلــب رئيســي للقيــام بتحليــل النــوع االجتماعــي.

تحليــل النــوع االجتماعــي ركــن أساســي لتعميــم النــوع االجتماعــي علــى مســتوى الحكومــات المحليــة. أمــا    
بالنســبة للســلطات المحليــة، فــإن تحليــل النــوع االجتماعــي يتأكــد مــن حســن اســتثمار المصــادر لمنفعــة الســكان المقيميــن وُيوَظــف 
لخدمــة أفضــل إنتاجيــة واســتدامة. ممكــن القيــام بتحليــل النــوع االجتماعــي وتطبيقــه علــى أي وظيفــة أو خدمــة مــن وظائــف 
وخدمــات البلديــة. وبشــكل أساســي يعكــس تحليــل النــوع االجتماعــي مــدى فقــدان البلديــة أو عــدم اســتخدامها لمصادرهــا المحليــة 
الرئيســية - وهــي اإلبــداع واالبتــكار والقــدرات الفكريــة لنصــف الســكان - أي النصــف النســائي غيــر ناشــط بشــكل كافــي فــي 

قضايــا الَحْوكمــة المحليــة أو صنــع القــرار حتــى اآلن.

لماذا نجري تحليل النوع االجتماعي؟

ان إجــراء تحليــل النــوع االجتماعــي ينطــوي علــى فهــم ومعالجــة حــاالت عــدم المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن فــي موازيــن 
القــوى واالمتيــازات واســتخدام التخطيــط الذكــي للتمســك بالحقــوق واالمتيــازات غيــر العادلــة. تحليــل النــوع االجتماعــي يمثــل الخطــوة 

التــي تســبق التخطيــط باســتخدام آليــة تراعــي النــوع االجتماعــي.

تطوير الخطط املبنية عىل النوع االجتامعي عىل املستوى املحيل  

9  مالحظة: التدريب ال يعطي المتدربين مهارات كي يقوموا بتحليل النوع االجتماعي بأنفسهم لكنه يعطيهم المفاتيح األساسية لفهم غاياته وأهميته وكيفية 

عمله. تحليل النوع االجتماعي يحتاج إلى تدريب مختص ومنفصل. 
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متى نجري تحليل النوع االجتماعي؟

قبل تطبيق أي سياسة أو تدخل: إن تحليل النوع االجتماعي عندما يكون جزءا من دراسة خط   
األساس لتقرير الحاجات والمستفيدين وآلية العمل وأفضل استراتيجية.  

أثناء مرحلة المتابعة التقييم للسياسة أو التدخالت التي ُنفذت لتقييم أثرها.  
تحليل النوع االجتماعي كأداة صنع القرارات.  

ممكن استخدام تحليل النوع االجتماعي لمعرفة الحالة )الوعي( والقيام بالتخطيط المعني بالحالة   
تحديدا أو استخدامه إلدراك الحالة ووضع الخطط التي مفادها »ال ضرر وال ضرار« أي خطط ال   

تؤيد أي موقف أو حالة على حساب النساء والفتيات.  

المحاور الرئيسية لتحليل النوع االجتماعي

تحليــل النــوع االجتماعــي يهــدف إلــى إيجــاد فجــوات النــوع االجتماعــي11 وأســبابها الجذريــة. فجــوة النوع االجتماعي 
هي الفرق بين النساء والرجال الذي ينعكس على المكتسبات االجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية واالقتصادية 
أو األنمــاط الســلوكية. مثــال: الفجــوة االقتصاديــة هــي الفــرق بيــن الرجــل والمــرأة علــى مســتوى الرواتــب واألجــور وقــد 

يصل إلى إعداد القادة من كل نوع اجتماعي ومدى مشــاركتهم الفعلي بســوق العمل.

األردن: حســب مؤشــر الفجــوة بيــن الجنســين العالمــي12 الــذي يهــدف إلــى قيــاس هــذه الفجــوة علــى مســتوى أربعــة 
محــاور رئيســية وهــي: الصحــة والتعليــم واالقتصــاد والسياســة، ويصنــف الــدول حســب تحصيلهــم مــن صفــر )عــدم 

المســاواة( إلــى واحــد )مســاواة(، احتــل األردن منزلــة 135 مــن أصــل 144 دولــة بحاصــل 0,604.

المكونات الرئيسية لتحليل النوع االجتماعي:

أسئلة عن تقسيم العمل والمسؤوليات القائمة بين النساء والرجال والفتيات والفتيان.  
من يقوم بماذا؟ متى؟ أين؟  

أسئلة عن )قدرة( الوصول إلى المصادر والسيطرة على المصادر الخدمات وصنع القرار.  
كيف تجري األمور وكيف تنجز وبأي طريقة تُنجز؟  

ما هي التَّرتُبات الناتجة عن تقسيم العمل المبني على النوع االجتماعي؟  
أسئلة عن المؤسسات والقوانين والسياسات واختالف طريقة تعاملهم مع الرجال والنساء.  

أسئلة عن عالقات القوى والعوامل المؤثرة.  
ما هو المناخ االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقافي المسيطر ومن هم األشخاص / المؤسسات   

المالكون للقوة والسلطة والسيطرة والتأثير لتقرير هذه العالقات االجتماعية؟  
ما هي القضايا العابرة لجميع القطاعات؟  

Idem. 11
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تقسيم العمل والمسؤوليات بناء على النوع االجتماعي

ينســب المجتمــع بعــض األدوار للرجــال وبعضهــا للنســاء بنــاء علــى معتقــدات مكتســبة حــول االختــالف مــا    
بيــن النوعيــن االجتماعييــن والتــي تنتقــل إلــى ســوق العمــل وتقســيم / تصنيــف العمــل حســب النــوع االجتماعــي. هنــاك خصائــص 
معينــة ترتبــط بالذكــر أو األنثــى والتــي تحــدد لهــم أدوارهــم. هيكليــة العمــل حســب النــوع االجتماعــي فــي مجتمــع مــا توفــر لنــا نظــرة 
ثاقبــة حــول كيفيــة توزيــع المجتمــع لمهــام العمــل والمســؤوليات والنشــاطات. تقســيم العمــل المبنــي علــى النــوع االجتماعــي يحــدد 

ثاثــة أدوار رئيســية جندريــة13 للنســاء والرجــال باختــالف الدرجــات.

األدوار الثالثة الرئيسة من حيث العمل:

الدور اإلنتاجي: يعنى بإنتاج السلع والخدمات، قد يكون مأجور أو غير مأجور.  
الدور اإلنجابي: األعمال المنزلية ورعاية أعضاء األسرة والحفاظ على المنزل، وهو عمل غير مأجور.  

الدور المجتمعي: المشاركة الجماعية في النشاطات واالحتفاالت من أفراح وأتراح والتمثيل السياسي،  
وغالبا ما تكون أدوار غير مأجورة لكن ممكن أن تكون مأجورة في بعض الحاالت.  

وفــي الكثيــر مــن المجتمعــات المدنيــة والمحليــة عبــر العالــم، تلعــب النســاء والشــابات جميــع هــذه األدوار ممــا يضغــط عليهــن مــن 
ناحيــة الوقــت بســبب عملهــن علــى التنميــة الذاتيــة والفرديــة والشــخصية. كمــا أن العمــل اإلنتاجــي غيــر مجــدي للنســاء - أي ال 

تؤجــر عليــه النســاء كمــا يؤجــر عليــه الرجــال، ممــا يــؤدي إلــى دخــل اقــل ومســتقبل غيــر واضــح.

الوصول إلى المصادر والميزات والسيطرة عليها من منطلق النوع االجتماعي

المصادر والميزات: مصادر اقتصادية وسياسية وأصولية في طبيعتها أما الميزات فهي ُتعنى بالغذاء والمال والمأوى، الخ.
الوصول / الوصولية: تشير إلى الحق أو الفرصة الستخدام المصادر واالستمتاع بمزاياها.

الضبط والسيطرة: القدرة على صنع القرار حول كيفية استخدام المصادر أو الميزات.

الســؤال ينطــوي علــى النوعيــة وليــس الكميــة بالنســبة للمصــادر المتوفــرة وِلمــن هــي متوفــرة؟ غالبــا مــا يتصــدر    
الرجــال مراكــز الســيطرة علــى أثمــن المصــادر فــي المجتمــع. وكلمــا زادت قيمتهــا كلمــا آلــت إلــى أيــادي الرجــال. وغالبــا مــا ُتســتثنى 

اليهــا. الوصــول  علــى  قدرتهــا  مــن  بالرغــم  المصــادر  علــى  الســيطرة  مواقــع  مــن  النســاء 

يأخذنــا هــذا إلــى التفريــق بيــن االحتياجــات العمليــة والمصالــح االســتراتيجية. فهــم االختــالف بيــن المفهوميــن يســاعد فــي تحديــد 
تدابيــر إيجابيــة ممكــن تبنيهــا وتطبيقهــا لتصويــب حالــة عــدم المســاواة بيــن النســاء والرجــال.
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االحتياجــات العمليــة: هــي تلــك االحتياجــات التــي نعتبرهــا ضــرورة فوريــة لــكل مــن الرجــال والنســاء )أي احتياجــات 
أساســية(. المبــادرات التــي ال تهــدف ســوى تلبيــة االحتياجــات العمليــة تبحــث عــن االســتجابات لقضايــا ناشــئة عــن 

ظــروف معيشــية غيــر مناســبة.

المصالــح االســتراتيجية: ُتعنــى بمركــز النســاء والرجــال النســبية فــي مجتمعاتهــم. تختلــف المصالــح مــن ســياق آلخــر 
وترتبــط بتغيــر موقــف النســاء أو مراكزهــا مــن خــالل التعامــل مــع المعتقــدات المعنيــة بالنــوع االجتماعــي واألدوار 
المنوطــة بالنــوع االجتماعــي وتقســيم العمــل المبنــي علــى النــوع االجتماعــي والوصــول والســيطرة علــى المصــادر. 

أمثلــة: تجســير فجــوات األجــور، زيــادة فــرص صنــع القــرار للنســاء.

االحتياجــات العمليــة مرتبطــة بالقــدرة علــى الوصــول إلــى المصــادر أمــا المصالــح االســتراتيجية فهــي ترتبــط   •
بالســيطرة على المصادر. وكالهما شــرعي بطبيعته، وعلى األغلب تســتطيع أن تحقق األثر المســتدام عن طريق 

المصالــح االســتراتيجية.

عدم المساواة بين النوع االجتماعي في المؤسسات والقوانين والسياسات

النــوع االجتماعــي يمتــد عبــر الهيــاكل االجتماعيــة والمؤسســات، ألنهــا ُبنيــت علــى األغلــب    
بأيــادي رجــال مــن أصحــاب االمتيــازات ومــن اجــل رجــال مــن أصحــاب االمتيــازات. فهــي نتيجــة لخبــرات الرجــال 
الحياتيــة وتعتمــد علــى عــدم المســاواة فــي موازيــن وعالقــات القــوى بيــن الرجــال والنســاء كمــا انهــا تثمــن وتعطــي 
القيمــة لــكل مــا يتصــل بالســلوك الذكــوري. ونتيجــة لمــا تقــدم، تســتطيع الهيــاكل الواســعة والمؤسســات الرســمية وغيــر 
الرســمية أن ُتخلد قوى الرجال لتكون ســائدة على النســاء بطرق مختلفة وترســخ ســيطرة هؤالء الرجال التي تحاكي 

الُمثــل الذكوريــة وتضعهــا فــوق اآلخريــن. أمثلــة: قانــون األحــوال الشــخصية فــي األردن14، مؤسســة الــزواج.

التفــاوت بالقــوى يكمــن فــي صلــب عــدم المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن. تتخلــل القــوة جميــع    
المجــاالت - وهــي تعلمنــا مــن يملــك أو يســتطيع أن يملــك أو يســتخدم الســلطة للحصــول علــى واإلنفــاق مــن 
المصــادر، وتؤثــر علــى القــرار المعنــي بجســم )بــدن( الــذات أو األطفــال. تقــرر فيمــا لــو الفــرد يســتطيع أن يســتفيد 
مــن الفــرص والتقــدم لهــا والحصــول علــى المراكــز. القــوة تقــرر أيضــا طريقــة معاملــة الرجــال والنســاء مــن مختلــف 
المؤسســات والسياســات والقوانيــن وتقــرر جزئيــا معنــى أن يكــون اإلنســان مهمــش أو مهمــل اجتماعيــا. األنمــاط 
الســلوكية العنصريــة - علــى ســبيل المثــال، ترســخ وتعمــق عــدم المســاواة. األشــخاص الذيــن ينفقــون علــى أســرهم 
وخاصة النســاء من المســتويات المعيشــية المتدنية قد يختبرن التفرقة العنصرية وســوء المعاملة في أماكن عملهن 

نتيجــة لهيــكل الســلطة والعالقــات الجندريــة.

14 صالح الشراري وسهير الخطيب: اإلطار القانوني ومكانة االمرأة في المملكة األردنية الهاشمية، المركز الكندي للعلوم والتعليم. 

في: العلوم االجتماعية اآلسيوية، إصدار رقم 11 رقم 5 عام 2015. 



30

وفــي المقابــل، يصقــل النــوع االجتماعــي عالقــات القــوى علــى جميــع مســتويات المجتمــع. فــي الحقيقــة،    
األدوار والســلوكيات واألنماط الســلوكية التي يحددها المجتمع للرجال والنســاء قد تكون هي الســبب المزمن والنتيجة وديناميكية 
عالقــات القــوى ابتــداء مــن دائــرة العالقــات الحميمــة داخــل األســرة وصــوال إلــى اعلــى مســتويات صنــع السياســات السياســية.

النــوع االجتماعــي ليــس فقــط المســبب بــل النتيجــة واألداة وتجســيد للســلطة والقــوة التــي تســمو علــى العالقــات.    
هــي آليــة رئيســية مــن خاللهــا تعمــل القــوة علــى تحديــد وتكويــن الفــرد - لعلهــا أكثــر قــوة إلحاحــًا مــن أنــواع القــوى الخفيــة )وتمتــد 
لتصــل إلــى ســحب القــوة مــن المجموعــات المهمشــة بطريقــة تؤثــر علــى الوعــي وضميــر القضايــا فــي النزاعــات حتــى مــن قبــل 
المتأثريــن بهــا بشــكل مباشــر(. يظهــر هــذا جليــا عنــد تحليــل الطــرق التــي ُتعــرِّف مــن خاللهــا المجتمعــات ســلوكيات الذكــور 
واإلنــاث المقبولــة. وفــي الكثيــر مــن الســياقات هنــاك ربــط بيــن عنصــر النســاء والضعــف. حتــى انــه يتوقــع مــن األنثــى أن تكــون 
صامتــة متقبلــة ومطيعــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــا، ممارســة القــوة مــن الصفــات الذكوريــة أي تســخير اآلخريــن لطاعتهــم.
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صعــب فهــم االختــالف بيــن التعميــم والتكامــل، خاصــة عندمــا نتحــدث عــن التشــغيل )أي الممارســات(.    
القضيــة ليســت دالليــة فقــط، الن االختــالف لــه ترتبــات ونتائــج خطيــرة عندمــا محاولــة فهــم روابــط تحليــل النــوع االجتماعــي 

االجتماعييــن. النوعيــن  بيــن  واإلنصــاف  المســاواة  وتعــزز  تفضــل  التــي  االســتراتيجيات  مــع 

هنــاك بعــض المؤسســات والمنظمــات التــي يوحــى لهــا التكامــل المبنــي علــى النــوع االجتماعــي إعطــاء    
الفــرص للنســاء للمشــاركة واالســتفادة مــن السياســات والبرامــج والمشــاريع القائمــة. يفتــرض هــذا علــى أن المشــكلة تكمــن 
فقــط فــي حــذف أو إغفــال مشــاركة النســاء. ومــن جهــة أخــرى، التعميــم فــي مجــال النــوع االجتماعــي يوحــي بــان المؤسســات 
والسياســات والبرامــج والمشــاريع تحتــاج إلــى إعــادة تقييــم كــي تفيــد الجميــع. ال ينبغــي اعتبــار أن الجميــع لديهــم مصالــح 
واحتياجــات مشــتركة كأمــر مســلم بــه. أن التعميــم يفتــرض مســبقا علــى أن أي مؤسســة أو منظمــة أو سياســة أو برنامــج 
دراك كامــل علــى أننــا نعيــش فــي عالــم مبنــي علــى النــوع االجتماعــي وعلــى أن مفاهيــم  أو مشــروع قــد وصــل إلــى قناعــة واإ
النــوع االجتماعــي هــي عالقاتيــة مــع بيــان العالقــة بيــن الذكــر واألنثــى فــي اإلنتــاج واإلنجــاب. هــذا يــدل علــى أن التغييــر 
للنســاء يحتــاج إلــى تغييــر مــن الرجــال كأمــر طبيعــي ومفروغــا منــه. النهــج الطبيعــي لتعميــم النــوع االجتماعــي مــن خــالل 
التخطيــط والتطبيــق هــو االســتجابة الجندريــة أو االســتجابة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي، ويجــب إخضاعهــا لالختبــار 
مــن قبــل المــدراء والكــوادر بشــكل دوري. وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى تضميــن النــوع االجتماعــي فــي ثنايــا التنفيــذ والتقييــم لــدى 

المؤسســات والمنظمــات والسياســات والبرامــج والمشــاريع.

االستنتاج الملموس

جــراءات تهــدف إلــى إدمــاج منظــور المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن فــي  تعميــم النــوع االجتماعــي: هــو مســار واإ
جــراءات التنميــة علــى جميــع األصعــدة والمراحــل والمســتويات. تعميــم النــوع االجتماعــي هــو اســتراتيجية  مســار واإ

لتحقيــق المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن ناتجــة عــن تحليــل النــوع االجتماعــي بعمــق.

تكامــل النــوع االجتماعــي: يحــدث عنــد تقديــم القضايــا والتدخــالت المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي إلــى المشــروع أو 
ــا  البرنامــج أو ســياق السياســات بشــكل محــور اساســي أو محتــوى، وذلــك بــدون تحليــل وتحديــد مشــاكل أو قضاي
النــوع االجتماعــي وترتباتهــا. وبهــذا ال تــؤدي إلــى تغييــر هــذه المشــاريع أو البرامــج أو السياســات لتصبــح حساســة 

نحــو النــوع االجتماعــي )أي مبنيــة علــى النــوع االجتماعــي(.

منهجيات التكامل والتعليم  
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النهج وبعض المعلومات العامة

المرأة في التنمية )WID( والنوع االجتماعي والتنمية )GAD(: التحول المفاهيمي من التكامل إلى التعميم؟

المرأة في التنمية 15 

مصطلــح المــرأة فــي التنميــة يعــود إلــى أوائــل الســبعينات. أتــى مــن المعتقــد بــأن التحديــث والتجديــد يؤثــر   
علــى الرجــال والنســاء بطريقــة مختلفــة. وعوضــا عــن تحســين حقــوق ومكانــة المــرأة، بــدت المســيرة التنمويــة وكأنهــا 
تســاهم فــي تــردي أحــوال المــرأة. باإلشــارة إلــى بعــض البراهيــن، قامــت دوائــر نســوية بالضغــط علــى جلســات الكونغــرس 
األمريكــي نتــج عنــه تعديــل بيرســي عــام 1973 لقانــون المســاعدات األجنبيــة األمريكيــة. تــم إلــزام المســاعدات التــي 
تقدمهــا الواليــات المتحــدة بإدمــاج النســاء فــي االقتصــاد الوطنــي للــدول األجنبيــة ممــا يحســن مــن وضعهــم ويســاعد فــي 
تحقيــق المســيرة التنمويــة. وخــالل تلــك الفتــرة، نشــأت حركــة النســاء التحريريــة وكان لهــا صــدى عالميــا كبيــرا وكانــت 
ضافــة  هامــة فــي إقــرار لغــة االســتراتيجيات السياســة واســتخدمتها المناصــرات والناشــطات مــن النســاء فــي التنميــة. واإ
إلــى تلــك الحركــة النســوية نشــأت فكــرة مفادهــا أن األضــرار التــي تصيــب النســاء ناتجــة عــن وصمــات تقليديــة وتوقعــات 
أنشــأها الرجــال وتقبلتهــا النســاء وعززتهــا مختلــف الكيانــات االجتماعيــة )األســرة، المدرســة، الــخ(.. عنــد كســر هــذه 
الوصمــات، نتخلــص مــن األضــرار، مثــال: توفيــر تدريــب أفضــل للفتيــات والشــابات عــن طريــق توفيــر البرامــج ذات 
الفــرص المتكافئــة وسياســات تناهــض وتكافــح ضــد العنصريــة. لكــن المشــكلة تكمــن فــي شــح البرامــج التــي تركــز علــى 
الرجــال وعالقــات القــوى بيــن الرجــال والنســاء. كمــا أن نهــج »المــرأة فــي التنميــة« أعطــى أولويــة ألدوار النســاء اإلنتاجيــة 

وتكاملها باالقتصاد لتحسين أحوالهم ومكانة المرأة.  

هــذا التركيــز جــزء مــن اســتراتيجية تصبــو إلــى إصــالح هويــة المــرأة مــن اجــل األجنــدات التنمويــة. صنفــت حركــة »المــرأة فــي 
التنميــة« النســاء كعضــوات منتجــات فــي المجتمــع عوضــا عــن مســتفيدات محتاجــات. تناصــر حركــة »المــرأة فــي التنميــة« 
تأكيــد أدوار النســاء اإلنتاجيــة لمناهضــة الــدور الــذي رســمه اإلطــار االقتصــادي لهــا كتابعــة. أن تبعيــة النســاء ارتبطــت حصريــا 

باســتبعادهن مــن ســوق العمــل.

التركيز على إنتاجية النســاء تتجاهل المدى الواســع من التقســيمات والعالقات االجتماعية التي تقيد خيارات النســاء االقتصادية 
وغيرهــا مــن الفرص.

http://eige.europa.eu/rdc/thesaurus/terms/1433 15
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فــي أواخــر الســبعينات، بــدء بعــض العاملــون التنمويــون بمســاءلة أهميــة التركيــز علــى النســاء فــي العزلــة.    
فــي فتــرات زمنيــة ماضيــة، ســلط علــم اإلنســان النســوي الضــوء علــى التمثيــل الثقافــي للجنســين والبنــاء االجتماعــي لهويــة النــوع 
االجتماعــي والعوامــل التــي تقــرر تأثيــره علــى مكانــة الرجــل والمــرأة فــي المجتمــع. الفروقــات بيــن الرجــل والمــرأة فــي المركــز 

اإلنتاجيــة. العالقــات  ضمــن  النســبية  مراكزهــم  خــالل  مــن  واضحــة  تكــن  لــم  والســلطة 

النقلــة مــن نهــج المــرأة فــي التنميــة إلــى النــوع االجتماعــي والتنميــة ممكــن تفســيرها كطريقــة للتخلــص مــن    
الحديــث عــن النســاء واإلنصــاف، وهمــا قضيتــان علــى األغلــب تواجهــان المقاومــة مــن صانعــي السياســات المتخصصــون فــي 

االقتصــاد. عــن  الحديــث 

النوع االجتماعي والتنمية

النــوع االجتماعــي والتنميــة16 يركــزان علــى أســس االختالفــات بيــن الرجــل والمــرأة االجتماعيــة، والحاجــة إلــى    
تحــدي أدوار وعالقــات النــوع االجتماعــي القائمــة. حركــة المــرأة والتنميــة ركــزت علــى النســاء فــي العزلــة بينمــا ركــزت مبــادرة النــوع 
االجتماعــي والعزلــة علــى النظــر إلــى مشــكلة النســاء الحقيقيــة وهــي حالــة عــدم تــوازن القــوى بيــن الرجــال والنســاء. يجــادل هــذا 
النهــج بــأن التنميــة المســتدامة ممكنــة فقــط إذا اشــترك واندمــج كل مــن الرجــل والمــرأة بشــكل متســاوي بحيــث ال تقتصــر قضيــة 

عــدم المســاواة علــى النســاء فقــط فهــو هــدف بحاجــة إلــى مشــاركة فاعلــة مــن كل مــن الطرفيــن، رجــاال ونســاء.

النــوع االجتماعــي والتنميــة )GAD( هــو نهــج مبنــي علــى نقــاط القــوى، يحــدد ويبنــي علــى الفــرص القائمــة والمعرفــة   
والنشــاطات التشــاركية والشــبكات والمصــادر ورأس المــال االقتصــادي واالجتماعــي والصمــود لــدى المجتمعــات والنســاء. يهــدف 
إلــى تلبيــة حاجــات النســاء العمليــة واالســتراتيجية المبنيــة علــى احتياجــات النــوع االجتماعــي عــن طريــق تحــدي التقســيم القائــم 

للعمــل وعالقــات القــوى.

https://www.worldvision.com.au/docs/default-source/publications/health/learning-from-the-past-hope-for-the-  16 
future-5.pdf?sfvrsn=8
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’المرأة في التنمية’ إلى ’النوع االجتماعي والتنمية’

)WID( المرأة في التنمية)GAD( النوع االجتماعي والتنمية

النهج نحو التنميةالنساء في مركز المشكلةالنهج

عالقات النوع االجتماعيمشاركة النساء االقتصادية - الدور اإلنتاجيالتركيز
)القوى، توزيع الوصولية للمصادر والسيطرة عليها، الخ(

عالقات قوى غير متساويةاستبعاد النساء من العملية التنمويةالمشكلة

تنمية مبنية على اإلنصاف واالستدامة بمشاركة كل من إدماج النساء في النظام اإلنتاجيالهدف
النساء والرجال في صنع القرارات

دماجهم في جميع اإلجراءاتإدماج النساء في عملية التنمية القائمة.الحل تمكين النساء األقل حظا واإ

معالجة االحتياجات العملية للنوع االجتماعي مشاريع النساء، زيادة دخل النساءاالستراتيجيات
واالحتياجات االستراتيجية/ المصالح للنوع 

االجتماعي من قبل النساء والرجال

هــذه القفــزة مــن نمــوذج آلخــر تشــير علــى أن التنميــة البــد أن تكــون تنميــة مدمجــة. هــي نقلــة مــن منظــور اإلدمــاج 
النــوع  تراعــي حساســية  أن  يجــب  مشــروع(  برنامــج،  )سياســة،  ُمداخلــة  أي  لذلــك  التعميــم.  منظــور  إلــى  والتكامــل 

االجتماعــي.

يتحقق تعميم النوع االجتماعي بشكل فعال في البرنامج أو في المداخلة أو في السياسة عندما:

إدماج تحليل النوع االجتماعي في تحليل السياق / المشكلة.  
دماجهن بما في ذلك توزيع العوائد  األفعال أو المدخالت تتأكد من المشاركة المنصفة للنساء واإ  

والفوائد والميزات.  
التقييم يحدد الفوائد المحتملة والفرص والمخاطر للمساواة بين النوعين االجتماعيين وتمكين النساء  

إطار النتائج يحدد ويتتبع مخرجات النوع االجتماعي.  
هناك مصادر متوفرة وكفايات كافية لتحقيق الغايات والمخرجات.  
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السياق المؤسسي األردني المعني بالمساواة بين النوعين االجتماعيين 17 18

تطويــر القيــادات السياســية: قانــون الالمركزيــة الــذي صــدر مؤخــرا وقانــون البلديــات المعــدل زاد أعــداد    
النســاء فــي مجالــس المحافظــات والبلديــات والمجالــس المنتخبــة. األعضــاء المنتخبــون حاليــا عليهــم بنــاء قدراتهــم االجتماعيــة 

واالقتصاديــة.

نظــام المناطــق لعــام 2016 يســمح للنســاء مــن خــارج أمانــة عمــان الكبــرى بترخيــص أعمالهــن ضمــن    
ثالثــة فئــات رئيســية: اإلنتــاج الغذائــي، المهــارات الفكريــة والحــرف اليدويــة ممــا زاد مــن الفــرص أمــام النســاء ألنشــاء شــركاتهم 

المحافظــات. فــي  بهــم  الخاصــة  الحجــم  والمتوســطة  الصغيــرة 

الــدور التنمــوي للمجلــس المنتخــب والبلديــات يحتــاج تطويــر دالئــل إرشــادية وتوجيهيــة لتقييــم االحتياجــات    
والنســاء. والرجــال  المحليــة  المجتمعــات  مــن  ممثليــن  مــع  تشــاركيا  االســتراتيجية  خططهــم  وتطويــر 

/http://www.pm.gov.jo/content/1489321387 :17  التقرير الحكومي ليوم المرأة العالمي

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/women-arab-horizon-2030-english.pdf   18
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اسرتاتيجيات لتعزيز املساواة بني النوعني االجتامعيني يف سياق الَحوْكمة املحلية

مثال عن استراتيجية: نهج المسار المزدوج نحو التنمية الشاملة 19

األمــر يبــدأ عــن إدراك الحالــة التــي تــدور فــي دائــرة مفرغــة. المكونــات الرئيســية لتحليــل النــوع االجتماعــي أظهــرت بــأن 
المكونــات جميعهــا تدعــم بعضهــا البعــض. كثيــرا مــا تجــد النســاء نفســها فــي تقاطــع الطــرق حيــث تتالقــى الكثيــر مــن 
حــاالت عــدم المســاواة. لذلــك نتحــدث عــن اإلنصــاف بيــن النوعيــن االجتماعييــن الــذي يجــب تعزيــزه ليصــل إلــى حالــة 
المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن. هــذا ســبب أهميــة تحليــل النــوع االجتماعــي: كــي نحــدد عــدم المســاواة ومعالجتهــا. 
عنــد تطبيــق نهــج المســار المــزدوج علينــا تجســير هــذه الفجــوات عــن طريــق التمكيــن علــى المــدى القصيــر ثــم التغلــب 

علــى الحواجــز التــي تواجــه النســاء20  فــي كافــة المجــاالت علــى المــدى البعيــد.

تطبيقــات خاصــة بالنســاء )التمكيــن( - دعــم وتمكيــن النســاء مــن خــالل زيــادة وصولهــن إلــى الخدمــات   
الــخ. المعيشــي،  والمســتوى  القــرار  وصنــع  السياســية  والمشــاركة 

بالنسبة لإلنصاف المعني بالنوع االجتماعي  •

البعــد االجتماعــي )تعميــم النــوع االجتماعــي( - العمــل علــى تحديــد والتغلــب علــى الحواجــز فــي المجتمــع   
النســاء. تواجــه  التــي  المدنــي 

هنــاك حاجــة لــكل مــن التعميــم والمشــاريع المحــددة. هــل التركيــز علــى تغييــر النظــام يعنــي غيــاب المســاحة للبرامــج 
التــي تركــز حصريــا علــى مجموعــات محــددة مــن المجموعــات المهمشــة )النســاء والفتيــات(؟ هنــاك حاجــة للتعميــم 
والبرامــج المختصــة التــي تركــز علــى تمكيــن النســاء والمســاواة. وفــي نفــس الوقــت يجــب تعميــم إدمــاج النســاء فــي جميــع 

ال لــن تتحقــق االســتدامة. المداخــالت، واإ

تعميم النوع االجتماعي في الخطط

مشــاركة المجموعــات المهمشــة فــي كامــل دائــرة المشــروع، بمــا فــي ذلــك إجــراءات صنــع السياســات، وهــو مبــدأ أساســي للتنميــة 
المدمجــة. المشــكلة هــي أن النســاء - مثــل باقــي المجموعــات المهمشــة، غيــر معتــادون علــى إعطــاء آرائهــم ومشــاركتها أو 

التحــدث بصــوت عالــي عــن احتياجاتهــم. لذلــك يجــب تيســير هــذه المشــاركة بحــذر.

19  بناء على نص اإلدماج للفقراء )الفقر الشديد( واألشخاص المهمشون في التنمية االقتصادية:

https://www.partos.nl/fileadmin/files/Documents/Leave_no_one_behind_practicalguide.pdf
 20  نرجو متابعة هذا الرابط لمزيد من المعلومات حول السياق األردني الخاص المعني بالحواجز التي تقف في طريق مشاركة النساء، وتحرير النساء، الخ

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/viewFile/7468/ 6862
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كيف نحسن المشاركة أثناء مراحل دائرة المشروع المختلفة؟ 
هذا ينطبق أيضا على السياسات ومداخالت القطاع العام.

األمــر يبــدأ بسياســة تنمويــة. المشــاريع والبرامــج تنبــع دائمــا مــن اســتراتيجية منظمــة ومــن اطــر السياســات. لــو خلــت   
سياســات المنظمــات مــن طلــب إدمــاج النســاء فــي التنميــة ســتكون فرصــة خلــق مشــروع مدمــج للنســاء ضعيفــة. االنتبــاه الصريــح 
إلدمــاج النســاء فــي السياســة هــو متطلــب لتنميــة مدمجــة وشــاملة ومســتدامة. يجــب وضــع اإلدمــاج ضمــن اإلطــار التشــغيلي وال 
بــد مــن ذكــره فــي رســالة المنظمــة )وهــي البيــان الرســمي أو السياســي فــي حــال كان المكتــب سياســيا( هــذا ال يعنــي بــأن المنظمــة 
يجــب أن تكــون ُمدمجــة قبــل البــدء بمشــاريع مدمجــة. فــي واقــع الحــال، هنــاك الكثيــر مــن المنظمــات التــي تســتخدم المشــاريع 

كنقطــة بدايــة لتطويــر واختبــار اســتراتيجيات جديــدة لإلدمــاج وتســتخدم هــذه الخبــرة لبنــاء منظمــة مدمجــة بالكامــل.

التحديد: هنا يلعب تحليل النوع االجتماعي دورا هاما. وبذلك تستطيع أن تأتي بالفئة المستهدفة وتحدد حالتها.  

ــاب التخطيــط. التكويــن يلعــب دورا هامــا هنــا. يجــب ذكــر النســاء بشــكل  ــم ال يحــدث بغي اإلدمــاج الشــمولي/ التعمي  
خــاص ضمــن أهــداف المشــروع الرئيســية وغايــات التدخــل. عنــد التخطيــط لنشــاطات برنامــج أو مشــروع، يجــب أال نكتفــي 
باالحتياجــات العمليــة فقــط للفئــات المســتهدفة، بــل المصالــح االســتراتيجية أيضــا ممــا يــدل علــى التركيــز علــى تغييــر الممارســات 

المبنيــة علــى االســتبعاد.

خالل مرحلة التطبيق، يجب أن يكون التركيز على مجالين:  

الكوادر التي تنفذ المشروع/ البرنامج عليها أن تكون ودية في تعاملها مع الفئات المهمشة المستهدفة  •
)وهنا نقصد النساء والفتيات(.  

االنتباه المستمر للتخلص من الحواجز التي تقف في طريق مشاركة النساء والفتيات -  •
وهذا عنصر أساسي في تطبيق النهج  الشامل أو المدمج.  

المتابعــة والتقييــم: تأكــد مــن تصنيــف بيانــات المتابعــة والتقييــم حســب النــوع االجتماعــي وقابلــة للفصــل ممــا يســاعد فــي   
اكتشــاف عــدم المســاواة فــي توزيــع الفوائــد والميــزات بيــن المشــاركين مــن المشــروع/ البرنامــج. كمــا يمكــن اتخــاذ تدابيــر تصويبــي 

عنــد الحاجــة.

االستنتاج

صانعــي السياســات والقائميــن علــى التنفيــذ عليهــم التأكــد مــن تحقــق األثــر اإليجابي للجميع من البرامج القائمة والمســتقبلية، 
أو علــى األقــل التأكــد مــن عــدم إحــداث الضــرر ألي كان حتــى لــو كان ذلــك بشــكل غيــر مباشــر عــن طريــق الحفــاظ علــى 

الحالــة كمــا هــي - وهنــا نعنــي الحالــة غيــر المواتيــة والمناســبة للنســاء.
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الملحق 2

معتقدات   

تأثير  •
الوصول إلى الفرص  •

قابلية الحركة والقرارات  •
السلوك المناسب، مثال: توقعات النساء - المصطلحات المستخدمة لوصف األنوثة  • 

)لطف، طاعة، هدوء( ووصف الذكورية )قوة، غياب العواطف، سلطة(.  

هــذه النقــاط المذكــورة أعــاله، تُبنــى علــى نظــام المعتقــدات الثقافيــة أو العــادات المرتبطــة بمعنــى أن يكــون اإلنســان رجــل 
أو امــرأة فــي مجتمــع مــا. تؤثــر هــذه المعتقــدات علــى ســلوك النســاء والرجــال وَملبســهم )ثيابهــم( ومشــاركتهم وقدراتهــم 

علــى صنــع القــرارات. تيســر أو تحــد مــن وصــول الرجــال والنســاء إلــى التعليــم والخدمــات والفــرص االقتصاديــة.

الممارسات والمشاركات   

الوقت والمساحة وقابلية الحركة:  •
األسرة والمجتمع / تقسيم العمل  •

نسب المشاركة ضمن النشاطات المختلفة،  •
مثال: المشاركة السياسية / عدد النساء في البرلمان أو المجالس المحلية  

األدوار، مثال: األعمال المنزلية للنساء.  •

العــادات التــي تؤثــر علــى ســلوك الرجــال والنســاء تهيــكل نــوع النشــاطات التــي يشــتركون بهــا وأدوارهــم ومســؤولياتهم. 
اإلطــار يتلقــى المعلومــات عــن أدوار الرجــال والنســاء المختلفــة والتوقيــت واألماكــن التــي تجــري فيهــا النشــاطات وقدراتهــم 

علــى المشــاركة فــي النشــاطات االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة المختلفــة وصنــع القــرارات.

إطار تحليل النوع االجتامعي

1

2
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الوصول إلى والسيطرة على المصادر   

المعرفة  • المصادر الطبيعية       •
الشبكات االجتماعية  • األصول اإلنتاجية       •

الدخل، مثال: نسب األجور  •
المعلومات  •

وتضــم معلومــات عــن عالقــات النــوع االجتماعــي التــي تؤثــر علــى الوصــول إلــى المصــادر كــي يصبــح الفــرد 
مشــارك منتــج فــي المجتمعــات. يضــم هــذا أصــوال ملموســة مثــل األراضــي ورأس المــال واألدوات، واألصــول غيــر 

الملموســة مثــل المعرفــة والتعليــم والمعلومــات.

المؤسسات والقوانين والسياسات   

اإلجراءات المرتقبة  •
التعليم، مثال: نسب النساء في الجامعات / نسب معرفة القراءة والكتابة  •

فرص التوظيف، مثال: نسب النساء في مراكز قيادية  •
خدمات صحية  •

بنية تحتية  •
الملكية وحقوق الميراث، مثال: قانون األحوال الشخصية في األردن  •

يركــز هــذا البعــد علــى المعلومــات حقــوق الرجــال والنســاء الرســمية وغيــر الرســمية المختلفــة وكيــف يتأثــرون بطريقــة 
غيــر متشــابه مــن السياســات والقوانيــن الناظمــة للمؤسســات بمــا فــي ذلــك النظــام الصحــي.

تحليل قوى النوع االجتماعي: عالقات القوى والعوامل المؤثرة

عند إجراء تحليل النوع االجتماعي يجب إجراء تحليل قوى لفهم المسببات وأثر عالقات القوى.
األسئلة الممكن طرحها:

أين ُتصنع القرارات )على المستوى المنزلي، المحلي، الوطني، الدولي(؟   
هل تفسح القرارات المجال أمام كل من الرجال والنساء؟  

من يمسك مفاتيح القوى في تلك المساحات المختلفة؟  
كيف يوثر نوعهم االجتماعي على شحنهم بالقوة؟  

كيف تؤثر المعتقدات والتصورات على عالقات القوى؟  
كيف تعمل المصالح المكتسبة على الحفاظ على موازين القوى للنوع االجتماعي غير المتوازنة؟  

كيف نعالج ونتعامل مع الحواجز )المرتبطة بالمعتقدات والتصورات والوصول إلى المصادر   
والممارسات والمشاركة والمؤسسات والقوانين والسياسات( التي تمنع النساء من الحصول على أدوار   

ذات معنى في صنع القرار؟  
من هم النساء والرجال القادرون على تقلد أدوارا قيادية ضمن التغيير التحويلي؟  

وكيف نستطيع أن نشركهم؟  

3

4
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املصطلحات املعنية بالنوع االجتامعي

الملحق 3

البيانات المجزئة )الجنس(

بالنســبة إلــى تحليــل النــوع االجتماعــي، يجــب فصــل جميــع البيانــات وتصنيفهــا حســب الجنــس إلتاحــة المجــال لقيــاس   
األثــر المختلــف علــى الرجــال والنســاء. البيانــات المجزئــة حســب الجنــس تمثــل بيانــات ومعلومــات إحصائيــة كمّيــة حــول 
ــة )العدديــة(  االختالفــات وعــدم المســاواة بيــن النســاء والرجــال. قــد تكشــف مثــل هــذه البيانــات عــن )مثــال( الفروقــات الكمّي
بيــن الرجــال والنســاء بالنســبة إلــى الوفيــات والحــاالت المرضيــة، واالختــالف بيــن الفتيــات والفتيــان فــي مجــال الحضــور لــدى 
المــدارس واســتيعاب المــواد الدراســية واإلنجــازات، والفروقــات بيــن الرجــال والنســاء فــي الوصــول إلــى خدمــات االئتمــان والقــدرة 

علــى الســداد، أو الفــرق بيــن الرجــال والنســاء فــي التســجيل مــن اجــل االنتخابــات أو المشــاركة فــي االنتخابــات والفــوز.21

التفرقة العنصرية )المباشرة وغير المباشرة(

تأخــذ الممارســات العنصريــة عــدة أشــكال فــي حياتنــا اليوميــة. عرَّفــت منظمــة العمــل العالميــة )2003( العنصريــة علــى   
انهــا: التمييــز مهمــا كان شــكله أو االســتبعاد أو األفضليــة المبنيــة علــى العــرق أو الجنــس أو الديــن أو اآلراء السياســية أو 
االســتبعاد الوطنــي أو المنشــأ االجتماعــي )الطبقيــة( وأي شــأن آخــر يقــف فــي طريــق تحقيــق المســاواة فــي الفــرص والمعاملــة 
الحســنة أثنــاء التوظيــف أو المهــن القائمــة علــى التمييــز والعنصريــة. تعتبــر العنصريــة المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي شــكل 
رئيســي مــن أشــكال العنصريــة بعــد تلــك المبنيــة علــى العــرق. العنصريــة تفــرق بطريقتيــن: مباشــرة وغيــر مباشــرة. األولــى تنبــع 
مــن مجموعــات معينــة مــن المجتمــع المســتبعدة دون غيرهــا أو مهمشــة مــن خــالل اطــر قانونيــة بســبب خــواص معينــة مثــل 
النــوع االجتماعــي والثانيــة تحــدث عندمــا تؤثــر القوانيــن الحياديــة أو الســلبية علــى مجموعــة معينــة، مثــال: العامــالت مــن 
اإلنــاث. التفرقــة بيــن العامــل بــدوام جزئــي مقابــل العامــل بــدوام كامــل ال تــزال قائمــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. هنالــك مجموعــة 

كبيــرة مــن العامــالت مــن اإلنــاث بــدوام جزئــي وهــي ميــزة ال تخدمهــم بشــكل مرضــي.22

العمل المنزلي

هــو العمــل الــذي يهــدف إلــى الحفــاظ علــى المنــزل األســري. يضــم العمــل المنزلــي تجهيــز الطعــام والضروريــات   
والتنظيــف ورعايــة األطفــال والمرضــى وكبــار الســن، الــخ. العمــل المنزلــي تقــوم بــه النســاء غالبــا وال تقديــر لــه عــادة مــن 

االقتصــادي.23 المســتوى  علــى  وخاصــة  المجتمعــات 

21  مفاهيم وتعريفات النوع االجتماعي والتنمية، ريفز هـ.  وبادن س. 2000 

http://www.siyanda.org/docs_gem/index_implementation/genderman.html
22  منظمة العمل العالمية )ILO(، آن وقت المساواة في العمل، منظمة العمل العالمية )ILO( الجلسة 91 عام 2003، تقرير )1( )ب(، جينيف 
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تساوي األجور

تساوي األجور والرواتب بين العاملين من الرجال والنساء مقابل نفس العمل.24  
)انظر أيضا إلى فجوة األجور بين النوعين االجتماعيين( 

المساواة

تشــير إلــى مصطلــح تمــت مراجعتــه أشــار إلــى الفــرص المتســاوية. المســاواة مبنيــة علــى التزامــات قانونيــة لاللتــزام   
بتشــريعات مناهضــة التفرقــة العنصريــة. المســاواة تحمــي األقليــات مــن العنصريــة بســبب انتمائهــم لمجموعــة معينــة حســب 

الجنــس أو العــرق أو اإلعاقــة أو الديــن أو المعتقــدات أو العمــر، الــخ.25

تأنيث الفقر
يوجــد 1,5 بليــون شــخص فــي العالــم يعيشــون علــى دوالر أو اقــل فــي اليــوم - ومعظمهــم مــن النســاء.  الفجــوة بيــن   
النســاء والرجــال المرتبطــة بالفقــر تســتمر بالتوســع وأصبحــت ظاهــرة معروفــة يشــار اليهــا بتأنيــث الفقــر. فــي جميــع أنحــاء 
ــم، تكســب النســاء كمعــدل حوالــي 50 ســنت ممــا يكســبه الرجــل. النســاء تعيــش فــي فقــر وحرمــان مــن المصــادر  العال
الهامــة ومنهــا الخدمــات االئتمانيــة واألراضــي والميــراث. حتــى أن عمالتهــم ال ُتجــزى وال تُقــدر وال يعتــرف بهــا. حاجاتهــم 
مــن الرعايــة الصحيــة والتغذيــة ال تعطــى األوليــة ويفتقــرون إلــى التعليــم والخدمــات المســاندة كمــا ال يشــاركون فــي صنــع 
القــرار فــي المنــزل األســري وفــي المجتمــع - إال قليــال. وقعــوا فريســة دائــرة الفقــر المفرغــة بــدون القــدرة علــى الوصــول 
إلــى المصــادر والخدمــات التــي مــن شــأنها تغيــر حالهــم وواقهــم. هــذا ال يعنــي بــان النســاء دائمــا أكثــر فقــرا مــن الرجــال 
لكــن بســبب ضعــف حصولهــم علــى مســتحقاتهم فهــم أكثــر هشاشــة وحالمــا يصابــون بالفقــر ال مهــرب وال مفــر منــه. هــذا 

يعنــي بــأن التدخــالت التــي تعالــج فقــر النســاء تحتــاج إلــى رزمــة مختلفــة مــن السياســات المســتجيبة.26

الوعي حول النوع االجتماعي

الوعــي هــو فهــم الفروقــات القائمــة بيــن الرجــال والنســاء فرضهــا المجتمــع بنــاء إلــى ســلوكيات متعلمــة وهــي تؤثــر   
علــى قــدرات النســاء فــي الوصــول إلــى المصــادر والســيطرة عليهــا. يجــب نشــر الوعــي مــن خــالل تحليــل النــوع االجتماعــي 

والمشــاريع والبرامــج والسياســات.27

 International Labour Organization ILO, Thesaurus, http://www.ilo.org/public/libdoc/ILO-Thesaurus  24

25  صندوق التنمية المجتمعية اإلقليمية األوروبية، مركز اإلرشاد للمساواة، تعريفات ومصطلحات.

26 األمم المتحدة - قسم تقدم النساء.

http://www.undp.org :27 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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عدم إدراك النوع االجتماعي )النهج األعمى(

وهــو الفشــل فــي إدراك بعــد النــوع االجتماعــي الضــروري فــي تقريــر المخرجــات االجتماعيــة التــي تؤثــر علــى المشــاريع   
والسياســات. أن النهــج األعمــى عــن النــوع االجتماعــي يفتــرض بــأن النــوع االجتماعــي عامــل غيــر مؤثــر علــى المشــاريع 

والبرامــج أو السياســات.28

الميزانيات المبنية على النوع االجتماعي )تراعي حساسية النوع االجتماعي(:

الميزانيــات  أثــر  تقيــم  أن  وتحــاول  والخطــوات واألدوات  اإلجــراءات  فــي  تنــوع  إلــى  وتشــير  النســوية  الميزانيــات  أو   
الحكوميــة - وخاصــة علــى المســتوى الوطنــي، علــى مجموعــات مختلفــة مــن الرجــال والنســاء مــن خــالل إدراك الطــرق 
التــي يؤثــر مــن خاللهــا النــوع االجتماعــي علــى المجتمــع واالقتصــاد. مبــادرات النــوع االجتماعــي أو الميزانيــات المخصصــة 
للمــرأة ليســت ميزانيــات منفصلــة للنســاء. تضــم تحليــل المخصصــات المخصصــة للنــوع االجتماعــي، مثــال: برامــج خاصــة 
تســتهدف النســاء. تنقســم هــذه الميزانيــات حســب النــوع االجتماعــي وتقيــس وتُفصــل إثــر تعميــم النفقــات عبــر جميــع القطاعــات 

والخدمــات. كمــا انهــا تراجــع سياســات تســاوي الفــرص ومخصصــات ضمــن الخدمــات الحكوميــة.29

تقسيم / تصنيف العمل حسب النوع االجتماعي

تقســيم العمــل حســب النــوع االجتماعــي يشــير إلــى تخصيــص أنــواع مختلفــة مــن الوظائــف أو العمــل للرجــال والنســاء   
وعــادة مــا يعــود ذلــك إلــى العــادات والتقاليــد. وفــي االقتصــاد األنثــوي هنــاك قوانيــن وعــادات وممارســات مأسســية تحكــم 
تخصيــص المهــام بيــن الرجــال والنســاء والفتيــات والفتيــان، كمــا انهــا ســبب توزيــع العمــل ويعتبــر متغيــر عبــر الوقــت والمســاحة 
وخاضــع للجــدل والتفــاوض الدائــم. أن تقســيم / تصنيــف العمــل حســب النــوع االجتماعــي بــدون مســاواة يشــير إلــى تقســيم / 
تصنيــف العمــل حســب النــوع االجتماعــي بــدون مســاواة فــي األجــر أو المكافــأة. العنصريــة ضــد المــرأة فــي هــذه الحالــة تعنــي 
بــأن النســاء علــى األغلــب يحملــون معظــم عــبء العمــل ومعظــم العمــل غيــر المأجــور مقابــل الرجــال الذيــن يجنــون معظــم 
الدخــل والتحفيــزات والمكافئــات الناتجــة عــن العمــل. فــي الكثيــر مــن الــدول، النمطيــة األكثــر تكــرارا هــي تقســيم وتوزيــع العمــل 
حســب النــوع االجتماعــي بحيــث توجــه النســاء علــى األغلــب إلــى الوظائــف المحــدودة أو المغلقــة بــدون أجــر فــي العمــل 

نتــاج الغــذاء بينمــا يهيمــن الرجــل علــى إنتــاج المحاصيــل النقديــة والتوظيــف لقــاء األجــر.30 المنزلــي واإ

 http://www.undp.org :28  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 GTZ 29  بريدج للتنمية، النوع االجتماعي، مفردات اقتصاد وطني من منظور النوع االجتماعي، تقرير 48، بالتعاون من التعاون الفني األلماني

 http://www.bridge.ids.ac.uk/reports.html
GTZ 30  بريدج للتنمية، النوع االجتماعي، مفردات اقتصاد وطني من منظور النوع االجتماعي، تقرير 48، بالتعاون من التعاون الفني األلماني

  http://www.bridge.ids.ac.uk/reports.html
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المساواة بين النوعين االجتماعيين

المســاواة بيــن النــوع االجتماعــي تشــير إلــى حقــوق ومســؤوليات وفــرص متســاوية للنســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان.   
المســاواة ال تعني بأن الرجال والنســاء ســيصبحون سواســية - لكن حقوقهم ومســؤولياتهم وفرصهم لن تعتمد على كيف 
ُخلــق اإلنســان ذكــر كان أم أنثــى. المســاواة فــي النــوع االجتماعــي توحــي بــأن المصالــح واالحتياجــات واألوليــات لــكل مــن 
النســاء والرجــال مأخــوذة بعيــن االعتبــار مــن حيــث تنــوع مجموعــات النســاء والرجــال المختلفــة. األمــر ال يقتصــر علــى 
قضايــا المــرأة بــل علــى الرجــال أيضــا ومشــاركتهم. المســاواة بيــن الرجــال والنســاء حــق إنســاني وشــرط مســبق ومؤشــر 
علــى التنميــة المســتدامة المبنيــة علــى األشــخاص. المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن هــي المصطلــح المفضــل لــدى 
األمــم المتحــدة عوضــا عــن اإلنصــاف بيــن النوعيــن االجتماعييــن. خــالل مؤتمــر بيجيــن عــام 1995 تــم االتفــاق علــى 
مصطلح المســاواة وضرورة اســتخدامه. وفي ســياق حقوق اإلنســان الدولية تم ترســيخ مفهوم المســاواة الجندرية القانوني 
عــام 1948 ضمــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وميثــاق األمــم المتحــدة عــام 1979 حــول التخلــص مــن جميــع 
أنــواع التمييــز ضــد النســاء. هــذا الميثــاق الــذي صادقــت عليــه 100 دولــة يقــول بــكل وضــوح وصراحــة بــأن »التمييــز 
ضــد النســاء يخالــف ويختــرق مبــادئ تســاوي الحقــوق واحتــرام كرامــة اإلنســان«. حكومــات العالــم شــددت علــى التزامهــا 
عــام 1995 علــى أســاس »حقــوق متســاوية وكرامــة إنســان متوارثــة بيــن النســاء والرجــال« مــن خــالل إعــالن ومنهــاج 

عمــل بيجيــن.31

اإلنصاف المبني على النوع االجتماعي

العدالــة فــي معاملــة النســاء والرجــال حســب حاجاتهــم النســبية. قــد يشــمل هــذا معاملــة متســاوية مختلفــة تعتبــر   
متســاوية ومتعادلــة مــن ناحيــة الحقــوق والمنفعــة والواجبــات والفــرص. وفــي ســياق التنميــة، فــإن هــدف اإلنصــاف بيــن 
النوعيــن االجتماعييــن يحتــاج علــى األغلــب تدابيــر للتعويــض عــن األضــرار التــي لحقــت بالنســاء تاريخيــا واجتماعيــا. 
اإلنصــاف هنــا يمثــل عنصــر يفســر العدالــة االجتماعيــة، وهــي عــادة مبنيــة علــى العــادات والتقاليــد والديــن أو الثقافــات، 

وهــي ُتلحــق الضــرر بالنســاء. هــذا االســتخدام لإلنصــاف المقتــرن بتقــدم النســاء غيــر مقبــول.32

31  مكتب المستشار الخاص مكتب المستشار الخاص بقضايا النوع االجتماعي والنهوض بالمرأة )OSAGI(، هيئة األمم المتحدة وتعميم تعلم النوع 

االجتماعي ورزم المعلومات بتجهيز من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
     http://www.ifad.org/gender/glossary.htm ،2001 ،32  الصندوق الدولي لتنمية الزراعة
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تعميم النوع االجتماعي 33

تعميــم النــوع االجتماعــي يشــير إلــى إجــراءات تقييــم التَّرتُبــات بالنســبة للنســاء والرجــال ألي عمــل مخطــط لــه بمــا فيــه   
التشــريعات والسياســات والبرامــج فــي أي مجــال واي مســتوى. هــي اســتراتيجية تشــرك همــوم الرجــال والنســاء وخبراتهــم فــي 
تصميــم وتطبيــق ورصــد وتقييــم السياســات والبرامــج فــي الفضــاء السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي بحيــث تكــون عــدم 
المســاواة بيــن الرجــال والنســاء غيــر راســخة. أمــا الهــدف األســمى فهــو إحــراز وتحقيــق المســاواة بيــن النوعيــن االجتماعييــن. 

احتياجات النوع االجتماعي

انطالقــا مــن أن النســاء والرجــال لهــم أدوارا تختلــف بنــاء علــى نوعهــم االجتماعــي، فهــذا يعنــي اختــالف احتياجاتهــم   
عمليــة.34 أو  اســتراتيجية  انهــا  علــى  تصنيفهــا  ممكــن  االحتياجــات  هــذه  االجتماعــي.  نوعهــم  علــى  بنــاء 

الحيادية والحساسية والتحويلية المبنية على النوع االجتماعي

الهدف األول لتعميم النوع االجتماعي هو تصميم وتطبيق المشاريع والبرامج والسياسات بحيث:  

ال تدعم وتمكن عدم المساواة بين النوعين االجتماعيين القائمة - فيه حيادية بالنسبة للنوع االجتماعي  
تحاول إصالح وتدارك عدم المساواة بين النوعين االجتماعيين - حساسة نحو النوع االجتماعي  

تحويلية: تحاول إعادة تعريف أدوار النساء والرجال الجندرية وعالقاتهم - فهي إيجابية نحو النوع االجتماعي  

الفجوة في األجور المبنية على النوع االجتماعي 35

نســبة االختــالف بيــن معــدل الكســب )تلقــي األجــور( فــي الســاعة للرجــال والنســاء باســتثناء دفعــات العمــل اإلضافــي.   
أســباب الفجــوة فــي األجــور بيــن النوعيــن االجتماعييــن معقــدة - لكــن اهــم العوامــل التــي تؤثــر عليهــا تعــود إلــى الفروقــات 
فــي راس المــال البشــري، أي االختالفــات فــي مســتويات التعليــم وخبــرات العمــل، العمــل بــدوام جزئــي، أنمــاط الســفر، والتفرقــة 
المهنيــة. هنــاك عوامــل أخــرى أيضــا، مثــل: ممارســات لتصنيــف الوظائــف، نظــم المكافئــات والترفيعــات، والتفرقــة فــي األجــور. 

33  استنتاج متفق عليه حول تعميم النوع االجتماعي. جينيف: المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لهيئة األمم المتحدة، 1997.

 http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e
 http://arabstates.undp.org  :34 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

http://www.equalities.gov.uk :35  مكتب المملكة المتحدة للمساوة
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التخطيط المبني على النوع االجتماعي

باإلشــارة إلــى برامــج ومشــاريع التخطيــط التنمــوي الحساســة نحــو النــوع االجتماعــي التــي تأخــذ بحســبانها إثــر أدوار   
النوعيــن االجتماعييــن المختلفــة واختــالف االحتياجــات فــي ســياق المجتمــع أو القطــاع المســتهدف. يشــمل هــذا اختيــار 
النهــج المناســب لمعالجــة احتياجــات النســاء ال بــل احتياجــات الرجــال الخاصــة أيضــا، وتحــدد نقــاط الدخــول للعالقــات 
المتفاوتــة غيــر المتوازيــة التــي تمثــل تحديــا )أي االحتياجــات االســتراتيجية( وتحســين حــوار السياســات المســتجيب للنــوع 

االجتماعــي.36

التقاطعات

هــي أدوات للتحليــل والمناصــرة وتطويــر السياســات التــي تعالــج تعــدد أنــواع التفرقــة والعنصريــة وتســاعد علــى فهــم   
كيفيــة تأثيــر مجموعــات مختلفــة مــن الهوّيــات علــى الوصــول إلــى الحقــوق والفــرص. التقاطــع يمثــل أداة تحليليــة لدراســة 
وفهــم واالســتجابة إلــى الطــرق التــي يتقاطــع بهــا النــوع االجتماعــي مــع هوّيــات أخــرى وكيــف تســاهم هــذه التقاطعــات فــي 
خلــق وزيــادة الخبــرات الفريــدة مــن االضطهــاد والظلــم مــن جهــة واالمتيــازات مــن جهــة أخــرى. تبــدأ مــن المســلمات علــى 
أن النــاس يعيشــون مــن خــالل طبقــات مــن الهويــات المســتخلصة مــن العالقــات االجتماعيــة والتاريــخ وعمليــات هيــاكل 
القــوى. تحليــل التقاطعــات يهــدف إلــى كشــف تعــدد الهويــات وفضــح أنــواع التفرقــة واألضــرار المختلفــة التــي تحــدث 
كنتيجــة لتجمــع هــذه الهويــات. يهــدف تحليــل التقاطــع إلــى معالجــة الطريقــة التــي يخلــق مــن خاللهــا التمييــز العنصــري 
واالضطهــاد الطبقــي وغيــر ذلــك مــن نظــم التفرقــة العنصريــة، حــاالت عــدم المســاواة التــي تبنــي المراكــز النســبية للنســاء. 
تحليــل التقاطعــات يفتــرض وجــوب عــدم فهمنــا لجمــع )تجميــع( الهوّيــات علــى انهــا عــبء زائــد بــل إنتــاج خبــرات رائــدة 

وفريــدة. لذلــك فهــي آليــة ال غنــى عنهــا مــن اجــل التنميــة والعمــل مــن اجــل حقــوق اإلنســان.37

النظام األبوي

الهيــاكل االجتماعيــة المنهجيــة التــي تعطــي مأسســية لقــوة الرجــل البدنيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة تفــوق تلــك التــي   
ُتعطــى للنســاء.38

 http://www.undp.org :36  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

37  جمعية حقوق المرأة في التنمية )AWID(، وقائع وقضايا: حقوق المرأة والتغيير االقتصادي، 9 آب 2004، التقاطع: أداة النوع االجتماعي والعدالة 

www.awid.org  :االقتصادية
38  تحليل النوع االجتماعي، برنامج هيئة األمم المتحدة، كيز، مكفوي، موريسون، جيننغز، كريم، 2001:

http://www.siyanda.org/static/bridge_conceptsdefinitions.htm
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المشاركة

المشــاركة الفعالــة تعنــي أن النســاء والرجــال بإمكانهــم وصــف حاجاتهــم ومصالحهــم ويســتطيعون تحمــل مســؤولية   
إجــراءات التنميــة. ممارســات األعمــال التنمويــة شــهدت مشــاركات مرحليــة - مــع أشــخاص شــاركوا بصفــة متلقيــن حيادييــن 

لعمــالء التغييــر الناشــطين. اآلليــات المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي والحقــوق تشــيد وتركــز علــى الفعــل الثانــي.39

البيانات المصنفة حسب الجنس

ــة تشــير وتــدل علــى  المعلومــات اإلحصائيــة التــي تفــرق بيــن رجــل وامــرأة: مثــال: عــدد األشــخاص فــي القــوى العامل  
مصنفــة(.40 غيــر  المعلومــات  )ألن  االجتماعــي  النــوع  فــي  فجــوة  وجــود 

التمييز المبني على الجنس

هــي األفعــال واألنمــاط الســلوكية التــي تفــرق عنصريــا ضــد النــاس بنــاء علــى نوعهــم االجتماعــي فقــط. التمييــز المبنــي   
علــى الجنــس يرتبــط بموازيــن القــوى حيــث مــن يملــك الســلطة يعامــل معاملــة حســنة ومــن هــم بــدون ســلطة يعاملــون بطريقــة 
عنصريــة. يرتبــط هــذا النــوع مــن التمييــز بالوصمــات والتوصيــم بمــا أن األفعــال العنصريــة أو األنمــاط الســلوكية عــادة تعتمــد 
وتُبنــى علــى معتقــدات زائفــة أو تعمــم بشــكل مبالــغ بــه حــول النــوع االجتماعــي ووضعــه فــي مصــب االهتمــام النســبي عندمــا 

ال يحتــاج األمــر إلــى ذلــك.41

39  معهد األمم المتحدة الدولي للبحوث والتدريب من اجل نهضة المرأة

 http://www.un.org/documents/ecosoc/docs/1997/e
:)AWID( 40 جمعية حقوق المرأة في التنمية

  http://www.awid.org/ywl/glossary/index.php?term=Gender%2FSex%20disaggregated%20data
http://bitbucket.icaap.org :41  القاموس اإللكتروني للعلوم االجتماعية






