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  ةـممقد
  

 المرأة مركز عمل لبرنامج وتنفيذاً 2011- 2010 السنتين لفترة لإلسكوا االستراتيجي اإلطار ضمن  
 بناء وكذلك جتماعياال النوع مفھوم وتعزيز بالمرأة النھوض إلى الرامي 2011- 2010 للعامين اإلسكوا في

 ورش نُظّمت األعضاء، البلدان في العمل وسياسات برامج ضمن الجنسين بين المساواة منظور لدمج القدرات
 والبناء االجتماعي النوع منظور من المؤسسات بتحليل المتصلة المنھجيات حول تدريبي برنامج ضمن عمل
 والشؤون العمل وزارات البرنامج ھذا واستھدف . االجتماعي النوع لدمج مؤسسية عمل خطط لتطوير عليھا

 وفلسطين والسودان السورية العربية والجمھورية البحرين في بالمرأة المعنية الوطنية واآلليات االجتماعية
  .التدريبي البرنامج من الثانية المرحلة إلى انضمت التي قطر إلى إضافة ولبنان، والكويت

  
 في االجتماعي النوع لدمج خطط وضع لغاية المؤسسي التحليل ذوتنفي البرنامج، أھداف ولتحقيق  
 االجتماعي بالنوع الخاصة والمصطلحات المفاھيم تحديد من بد ال كان المشاركة، البلدان في العمل وزارات

 بيئة داخل المفاھيم ھذه لتعميم محورية الخطوة وھذه.  والعملي النظري بشقيه البرنامج خالل ستُستخدم التي
.  االجتماعي للنوع المراعية التحليل بعملية البدء قبل المعنية الوزارة في عمل ورش عقد خالل من ملالع
 النوع مفھوم يتجس�د: يلي كما االجتماعي النوع دمج بمراحل الخاصة المتحدة األمم تعريفات اعتُمدت وقد

.  جنسھم على بناء لھم تخصص والتي والنساء، الرجال يؤديھا التي االجتماعية األدوار في االجتماعي
 مباشرة إشارة دون والنساء، الرجال بين واالختالف التشابه أوجه لدراسة االجتماعي النوع تعبير وي�ستخدم

.  تكر�سھا التي والثقافة والنساء الرجال من المتوقعة السلوك أنماط على بالتركيز وإنما الجنسين، بيولوجيا إلى
 عن تنفصل ال الجنسين فأدوار.  الزمن من محددة أوقات وفي معينة مناطق على عادة األدوار ھذه وتنطبق
 تعبير يشير حين وفي.  السياق ھذا باختالف تختلف وبالتالي والزمني، واالقتصادي االجتماعي السياق

 لتوضيح" االجتماعي النوع" تعبير ي�ستخدم والرجال، للنساء والبيولوجية الجسدية الخصائص إلى" الجنس"
 واألدوار.  الجنسين من لكل المحددة االجتماعية األدوار إلى باالستناد والرجال، النساء بين ختالفاتاال

 بين والعالقة البيولوجية، األدوار مثل ثابتة وليست ديناميكية وھي باستمرار، تتغير للجنسين االجتماعية
 أدوار أنھا كما.  لھما المتاحة والفرص اومسؤولياتھم أدوارھما في المستمر التغيير مع تتغير والمرأة الرجل
 سياسي وواقع اجتماعي ولسياق الزمن من معينة فترة في سائد ھو لما نتيجة وتُعتبر الزمن، مع تُكتسب
  . )1(محددين

  
 قضايا دمج واحتياجات والرجل المرأة المتحدة األمم في واالجتماعي االقتصادي المجلس وعر�ف  
 مندمجاً ب�عداً وتجاربھم سواء حد على والنساء الرجال اھتمامات لجعل راتيجيةاست بأنھا االجتماعي النوع

 واالقتصادية السياسية المجاالت جميع في وتقييمھا ومراقبتھا وتنفيذھا والبرامج السياسات تصميم في ومتكامالً
  .)2(المساواة انعدام يدوم فال متساوية، بطريقة والرجال النساء تستفيد بحيث واالجتماعية،

  
 المختلفة المؤسسات قبل من المنفذة واألنشطة والبرامج السياسات كل إلى النظر العملية ھذه وتتطلب  

 االجتماعية المساواة إلى للوصول مناسبة بيئة إيجاد على تأثيرھا مدى لمعرفة االجتماعي، النوع منظور من
 االجتماعي النوع منظور من المؤسسة ليلتح ويعتبر . التنمية عملية في والرجل المرأة بين الفرص وتكافؤ
 والبرامج السياسات تحليل خالل من ذلك ويتم . االجتماعي النوع دمج فعالي�ة لضمان األساسي المدخل
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 واتخاذ القرارات، صنع وكيفية فيھا، الھرمي والتسلسل التنظيمي وھيكلھا المؤسسة عمل تحكم التي واألنشطة
 وعلى والنساء الرجال على السياسات تلك تأثير الختالف أكبر فھم إلى توصلوال العمليات وتنفيذ اإلجراءات
 تحديد على االجتماعي النوع منظور من للمنظمة المفصل التحليل ويساعد . وأوضاعھم المعيشية ظروفھم
 للنوع ومراعاة حساسية أكثر عمل بيئة خلق على تساعد التي الالزمة التدابير واتخاذ النوعية الفجوات

  .االجتماعية العدالة وتحقيق التنمية على أثر من لذلك لما الجتماعي،ا
  

 البلدان من كثير في الوطني الصعيد على العاملة القوى تنظيم في رئيسياً دوراً العمل وزارات وتؤد�ي  
 ءضو في العمل، سوق احتياجات لتلبية العمالية التشريعات تحديث ليشمل العمل وزارة دور ويمتد.  العربية

 الصعيد على العمالة حالة عن المطلوبة والنوعية الكمية البيانات وتوفير واالقتصادية؛ االجتماعية التطورات
 وتنظيم المحلية، العمالة وتشجيع للعمال، الدعم برامج توفير مثل أخرى خدمات تقديم عن فضالً الوطني؛
  . والدولة والعاملين عملال أصحاب بين الثالثية العالقة تنظيم وكذلك الوافدة، العمالة

  
 كان سواء االقتصادي، المجال في المرأة مشاركة على تأثير العمل وزارات تتخذھا التي ولإلجراءات  

 من أم العمل قوة في المشاركة وتنظّم االقتصادية القطاعات ترعى التي واألنظمة التشريعات خالل من ذلك
 العاملة القوى مھارات تعزز التي الدعم وبرامج المھني يبوالتدر الفني التعليم على الشامل اإلشراف خالل

 االجتماعي النوع قضايا دمج مفھوم العمل وزارة تبنّي يضمن ولذلك،.  العمل سوق دخول على وقدرتھا
 في المرأة مساھمة تحسين إلى يؤدي الذي األمر الجنسين، بين للفوارق ومراعاة حساسية أكثر برامج توفير�
  .العمل سوق

  
 اإلدارات ومختلف بالمرأة المعنية الوطنية اآلليات بين التنسيق أھمية )3(بيجين عمل منھاج بي�ن قدو  

 اآلليات، تلك مھام المنھاج وحدد.  ثانية جھة من المدني المجتمع ومؤسسات جھة، من العامة، والمؤسسات
 التمييز من تحد التي والتشريعات القوانين واقتراح تنفيذ ومتابعة ورصد البيانات؛ جمع: يلي ما تتضمن وھي
 المساواة وتحقيق تامة؛ حقوقھا على وحصولھا تمكينھا إلى تھدف التي اإلجراءات وتقييم المرأة؛ ضد

 والبرامج والسياسات األنشطة جميع في االجتماعي النوع قضايا دمج عملية حول المشورة وتقديم والعدالة؛
 النوع قضايا في والخبرة للمعلومات رئيسياً مصدراً بالمرأة المعنية طنيةالو اآلليات تشكّل وبالتالي،.  الرئيسية

  . الوطني المستوى على االجتماعي
  

 العاملين قدرات لبناء تدريبية دورات عدة اإلسكوا في المرأة مركز نظّم اإلطار، ھذا وضمن  
 قضايا دمج حول بالمرأة يةالمعن الوطنية اآلليات وفي االجتماعية والشؤون العمل وزارات في والعامالت

 تشاركية منھجية المرأة مركز واعتمد.  الرئيسية واألنشطة والبرامج والخطط السياسات في االجتماعي النوع
 باإلطار وتزويدھم والمشاركات، المشاركين قدرات بناء إلى ھدفت التي التدريبية والدورات العمل ورش في

 النوع منظور من المؤسسات تحليل في الناجحة والتجارب راتالخب تبادل على المرتكز والعملي النظري
  . االجتماعي

  
 مع بالمشاركة االجتماعية الشؤون أو/و العمل وزارات في االجتماعي النوع دمج برنامج ويھدف  
 والتحليل المشترك المفاھيمي اإلطار حول تقرير إعداد) أ: (يلي ما إلى بالمرأة المعنية الوطنية اآلليات
 النوع منظور من المؤسسات تحليل حول عملي دليل إعداد) ب( االجتماعي؛ النوع على المبني سيالمؤس

 المعنية الوطنية اآلليات مع المناقشات نتائج وعلى وخبراتھا العامة المؤسسات تجارب على يرتكز االجتماعي
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 . A/CONF.177/20/Rev.1إعالن ومنھاج عمل بيجين،   )3(



 - -  

  

 عند اإلسكوا في األعضاء لبلدانل الفنية المعونة لتقديم إليه االستناد ويمكن عملية، مقترحات ويتضمن بالمرأة،
  .الطلب

  العامة اإلدارات سياسات في االجتماعي النوع قضايا دمج  -أوالً
  المتّبعة الخطوات: وأنشطتھا وبرامجھا     

  
  عامة لمحة  -ألف

  
 الجميع، على مسؤوليتھا تقع متواصلة عملية ھو الرئيسية الخطط في االجتماعي النوع قضايا دمج  

 ويعود.  والمرأة الرجل على السياسات تلك ألثر -الجنسين بين المساواة منظور من - التحليل ھابموجب ويتم
 الفوارق تلك تأخذ إجراءات واتخاذ آليات إنشاء تستدعي الجنسين بين االحتياجات في فوارق وجود إلى ذلك
 قضايا دمج عملية ولتسھيل.  والمساواة العدالة وتحقيق المرأة ضد التمييز من للحد وذلك االعتبار، بعين
 وقواعد للسياسات كبير اھتمام إيالء يجب العامة، اإلدارات في والبرامج السياسات في االجتماعي النوع

  .فيھا المتبعة واإلجراءات وبرامجھا وثقافتھا وھيكليتھا المؤسسات
  

 حولھا المعم�قة البيانات جمع أن� كما الدمج، عملية في أساسية وتحليلھا القضايا ھذه كل دراسة وتُعتبر  
 خطة تغني بمقترحات الخروج وعلى االجتماعي، النوع منظور من المؤسسة واقع على التعرف على يساعد
 فرص من والرجل المرأة تستفيد أن إلى االجتماعي النوع دمج عملية وتھدف.  المؤسسة تلك في دمجال عمل

 المؤسسات من أفضل خدمات تقديم وإلى القرار؛ اتخاذ ومراكز والسلطة والعمل الموارد إلى للوصول متكافئة
 وتحسين والعامالت؛ العاملين إنتاجية ورفع الموارد؛ توزيع في العدالة وتحقيق المستھدفة؛ الفئات مختلف إلى

 .كفاءتھا وتعزيز االستراتيجية وخططھا المؤسسة أھداف تحقيق على القدرة
  

 مستمرة عملية ھي واألنشطة والبرامج السياسات في عياالجتما النوع دمج عملية أن� في شك وال  
 تستھدف مطو�لة إجراءات إلى العملية تلك وتحتاج.  المؤسسة في والبشرية المادية الموارد كافة فيھا تشارك

 وآراءھم فيھا العاملين األفراد اتجاھات تغيير يتطلب قد مما المؤسسة، عمل تحكم التي والقوانين السياسات
  . تنفيذھا وإجراءات البرامج وتنفيذ اختيار آليات حول

  
 والعامالت العاملين قدرات لبناء تدريبية دورات عدة اإلسكوا في المرأة مركز نظّم ذلك، ضوء وفي  

 النوع قضايا دمج حول بالمرأة المعنية الوطنية اآلليات وفي االجتماعية والشؤون العمل وزارات في
 في تشاركية منھجية المرأة مركز واعتمد . الرئيسية واألنشطة لبرامجوا والخطط السياسات في االجتماعي

 باإلطار وتزويدھم والمشاركات، المشاركين قدرات بناء إلى ھدفت التي التدريبية والدورات العمل ورش
 النوع منظور من المؤسسات تحليل في الناجحة والتجارب الخبرات تبادل على المرتكز والعملي النظري
  .مراحل عدة على المنھاج ھذا نفذ وقد.  ياالجتماع

  
  األولى المرحلة  -1

  
 دمج مجال في الناجحة والتجارب الخبرات لتبادل مفاھيمي إطار إيجاد إلى األولى المرحلة ھدفت  
 النوع دمج عملية في المتبعة الخطوات على واالتفاق وبرامجھا، العامة اإلدارات سياسات في الجنسين قضايا

 واآلليات السبل حول التجارب وتبادل مكثفة مناقشات إجراء خالل من المرحلة ھذه نُفذت وقد  .االجتماعي
 العقبات وكذلك النوعي، الدمج عملية لتنفيذ والوزارات العامة اإلدارات في المتبعة واإلجراءات والوسائل
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 تزويد على تساعد ماعيةج تمارين إجراء طريق عن أيضا المرحلة ھذه ونُفّذت.  العملية تلك واجھت التي
 التقارير وإعداد وتحليلھا، والنوعية الكمية البيانات جمع لعملية الالزمة بالمھارات والمشاركات المشاركين

الً البرنامج في المشارِك الفريق عمد التدريبي، البرنامج من الثانية للمرحلة وتمھيداً.  الغرض لھذا  ممثِّ
 تلك في والخدمات والبرامج للسياسات تحليل إجراء إلى بالمرأة معنيةال الوطنية واآلليات العمل وزارات

.  االجتماعي النوع دمج تعيق التي الثغرات ولرصد الجنسين، على تأثيرھا في االختالفات لتحديد المؤسسات
 بلدانال في بالمرأة المعنية الوطنية واآلليات العمل وزارات بين الشراكة لتفعيل تنسيقية آلية استحداث وتم

 يضم مشترك عمل فريق وأنشئ.  منھجي مؤسسي تحليل إجراء بھدف اإلسكوا في المرأة ومركز المشارِكة
 الالزم، المفاھيمي باإلطار مزو�دا بالمرأة، المعنية الوطنية واآللية المعنية الوزارة من ومؤھلين مدر�بين ممثلين
 كل حاجة وفق والمشورة الدعم تقديم اإلسكوا في ةالمرأ مركز ويتولّى.  المحلي المستوى على العمل مھمته
  . الطلب وحسب فريق

  
  الثانية المرحلة  -2

  
 مركز إشراف وتحت التدريبي، البرنامج في المشارِكة البلدان جميع تمكين إلى الثانية المرحلة ھدفت  
 إجراء خالل من وذلك ،التنفيذ موضع� األولى المرحلة في نظرياً تناوله تم ما وضع من اإلسكوا، في المرأة
  . االجتماعي النوع منظور من االجتماعية الشؤون أو/و العمل لوزارة مؤسسي تحليل

  
 التحليل لعملية النھائية التقارير إرسال خالل من والتقييم، للمتابعة آلية وضع على االتفاق وتم  
 ومناقشتھا وعرضھا عملية تائجبن والخروج وتحليلھا دراستھا بھدف اإلسكوا في المرأة مركز إلى المؤسسي
 المرحلة في تشارك أن المتوقّع ومن.  الثالثة المرحلة خالل شأنھا في المستفادة والدروس الخبرات وتبادل
 مدعو�ة أخرى بلدان إلى إضافة األولى، المرحلة حضرت التي البلدان جميع التدريبي البرنامج من الثالثة

 السورية العربية الجمھورية من لكل المؤسسي التحليل تقارير دراسة تمت وقد.  التجربة ھذه من لالستفادة
  . والكويت وفلسطين

  
  الثالثة المرحلة  -3

  
 دراسات أجريت التي الجيدة والممارسات الناجحة والتجارب الخبرات تبادل إلى الثالثة المرحلة ھدفت  
 من األولى المرحلة في شاركت التي الثالثة البلدان في االجتماعية والشؤون العمل وزارات في بشأنھا تحليلية

 في إرشادي دليل وإعداد االجتماعي النوع لدمج عمل خطة ووضع الدروس استخالص بھدف وذلك البرنامج،
 لضمان والتقييم المتابعة آليات استمرارية وجوب على التأكيد تم الثالثة، المرحلة نھاية وفي . الشأن ھذا

 والتدخالت اإلجراءات تبني أھمية وعلى العامة، المؤسسات في االجتماعي وعالن مفھوم دمج عملية مأسسة
  .األعضاء البلدان جميع في التدريبي البرنامج وتعميم المؤسسي، التحليل إليھا خلص التي

  
 مع بالمشاركة االجتماعية الشؤون أو/و العمل وزارات في االجتماعي النوع دمج برنامج ويھدف  
 والتحليل المشترك المفاھيمي اإلطار حول تقرير إعداد) أ: (يلي ما إلى بالمرأة معنيةال الوطنية اآلليات

 النوع منظور من المؤسسات تحليل حول عملي دليل إعداد) ب( االجتماعي؛ النوع على المبني المؤسسي
 المعنية طنيةالو اآلليات مع المناقشات نتائج وعلى وخبراتھا العامة المؤسسات تجارب على يرتكز االجتماعي
 عند اإلسكوا في األعضاء لبلدانل الفنية المعونة لتقديم إليه االستناد ويمكن عملية، مقترحات ويتضمن بالمرأة،
  .الطلب
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 الذي اإلرشاد ضوء وفي الالزمة، العملية التدابير باتخاذ البدء قبل البلدان إليه تحتاج ما أن� غير  
.  العملية نجاح أجل من االجتماعي النوع قضايا دمج منھجية باعتماد رالقرا صانعي التزام ھو اإلسكوا، تسديه

 يكونان بحيث القرار، اتخاذ وسلطة السياسية اإلرادة توفّر) أ(: التالية العناصر على االلتزام ھذا وينطوي
   ذھا؛تنفي سيتم التي والخطوات المراحل وتحديد توضيح) ب( الدمج؛ لعملية والسياسية القانونية المرجعية

 العمل فريق تشكيل) د( مواجھتھا؛ وسبل الدمج عملية تواجه أن يمكن التي والتحديات الصعوبات تحديد) ج(
  .وخارجھا المؤسسة داخل ومن المستويات، مختلف ومن ومؤھلين، مدر�بين ونساء رجال من
  

  المؤسسات في االجتماعي النوع دمج عملية لتنفيذ المتخذة اإلجراءات  -باء
  

  واألنشطة والبرامج السياسات لتحليل الالزمة البيانات معج  -1
 االجتماعي النوع منظور من 

  
   طريق عن ويتم واألنشطة، والبرامج السياسات تحليل عملية في األساس حجر البيانات جمع يشكّل  

  : يلي ما
  

 لمھام،وا األدوار وتوزيع العمل، مراحل تتضمن المؤسسي التحليل لعملية عمل خطّة وضع  )أ(  
 والقواعد واألنشطة والبرامج بالسياسات المتصلة البيانات مثل الالزمة والكمية النوعية البيانات وتحديد
  لجمعھا؛ األفضل األساليب وتحديد والمطبوعات، السلوكية

  
 بين الفوارق إلى بالنظر أي االجتماعي، النوع منظور من وتحليلھا وتفسيرھا البيانات عرض  )ب(  
 الميول عن بعيدا والموضوعية، المجردة والحقائق الدقيقة العلمية المالحظة على االعتماد خالل من الجنسين

  الشخصية؛ واألھواء
  

 في بما ،ومعمقاً نوعياً تحليالً وتحليلھا ومراجعتھا العمل وزارات عن الصادرة الوثائق جمع  )ج(  
 العمل ترعى التي واألنظمة والقوانين للوزارة، التنظيمي والھيكل العملية والخطط االستراتيجية الوثائق ذلك
   للوزارة؛ االلكتروني والموقع والمطبوعات واإلصدارات المستويات، جميع على

  
 النوع منظور من المؤسسة، عن أوضح صورة تعطي التي الثانوية المصادر مراجعة  )د(  

   فيھا؛ المتّبعة الممارسات وتحليل االجتماعي،
  

 البيانات بينما واإلحصاءات، األرقام على تقوم الكمية البيانات.  والنوعية لكميةا البيانات جمع  )ھ(  
  . الحرة المقابالت خالل القرار وصانعي المعنيين ردود وكذلك االستبيانات على تقوم النوعية

  
 مباشرة، غير وكذلك مباشرة بطريقة الكمية والمعلومات البيانات جمع أدوات أحد االستبيان وي�عتبر  
 البيانات أما  .اعتمادھا قبل وتجريبھا االستبيانات تصميم على العمل فريق مساعدة مختصون ويتولى
 وتشكيل فھمه على يساعد مما الدراسة، موضوع المجتمع في اإلنساني السلوك على الضوء فتسلط النوعية،
  .االجتماعي النوع منظور من وتفسيره وتحليله عنه شاملة صورة
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 المقابالت) أ: (أھمھا من تشاركية، أساليب على النوعية البيانات ترتكز االستبيانات، إلى وباإلضافة  
 وجھات وعن لألفراد الشخصي التاريخ عن البيانات لجمع تُستخدم والتي االستبيانات على المبنية المنظّمة
 استخالص في الةفع� وھي المركّزة، النقاش مجموعات) ب( حساسة؛ المواضيع تكون عندما والخبرات النظر

 النظر وجھات الستكشاف تُستخدم أنھا بما المشاركين، من واسعة لمجموعة الثقافية بالمعايير المتصلة البيانات
   والخدمات؛ اإلجراءات سير تتبع) ج( األخرى؛ والفرعية الثقافية الجماعات تھم التي القضايا حول

 مضمونھا وتحليل المؤسسة، عن مطبوعات أو اساتدر وأية والسياسات القوانين مثل النصوص، مراجعة) د(
  ).أدناه الجدول انظر(
  

  االجتماعي النوع دمج لعملية الالزمة والنوعية الكمية البيانات جمع عن تطبيقي مثال  -الجدول
  

  البلد
 الكويتفلسطينالسورية العربية الجمھورية

 األسلوب باستخدام العمل وزارة عمل فريق قام
 وذلك وتحليلھا، البيانات جمع في الكمي

 النتائج إلى للوصول اإلحصاءات باستخدام
 المسح طريقة استخدم وقد . والتوصيات
 في العاملين كافة بتغطية أي الشامل، بالحصر
 والمديريات والعمل االجتماعية الشؤون وزارة
 على كذلك العمل فريق واعتمد.  لھا التابعة
  :التالية البيانات غطت استمارة

  
 والعمر، الجنس، حسب الكوادر توزيع  -1

 التعليم، ومستوى االجتماعي، والوضع
 والمھام اإلدارية، والمھام المھني، والتأھيل
  .ونوعه العمل ومدة القرار، ومراكز الفنية،

 الوظائف في العمل نوع حسب النساء عدد  -2
  .والتنفيذية واإلشرافية اإلدارية

 العلمية ثاتالبع في والموفدات الموفدين عدد  -3
 .وخارجه البلد داخل والدورات والمؤتمرات

 العمل وزارة في العمل فريق اعتمد
 لجمع التالية النوعية األساليب على

  :البيانات
  
  .وتحليلھا النصوص مراجعة  -1

 ومجموعات عمل ورش عقد  -2
 استھدفت مركزة نقاش

 من مختلفة مجموعات
 المنظمات وممثلي الموظفين
 .ونساء� رجاالً الشريكة،

 معمقة فردية مقابالت إجراء  -3
 الموظفين من عدد مع

 .والموظفات

 إجراء المكلف العمل فريق اعتمد
 العمل لوزارة التحليلية الدراسة
 األساليب أساسي، بشكل الكويتية،
 بحيث البيانات، جمع في الكمية
 البيانات لجمع استمارة صممت
 أولية بيانات تناولت ميدانيا،

 والوضع عمر،وال النوع،(
 التحصيل ومستوى االجتماعي،

 ومدة الوظيفي، والمسمى العلمي،
 وتناولت ). الوزارة في العمل

 البحث، أھداف أيضا االستمارة
: حول سؤاالً 19 على واشتملت
 الوظيفي، والرضا العمل، ظروف
 التحيز أو والتمييز العمل، وبيئة
 في والرأي االجتماعي، للنوع
 وحوافز جية،وإنتا كفاءة األكثر
 عند تمييز وجود ومدى العمل،
 .الوظيفة على للحصول الترشح

  
 من المؤسسي التحليل عملية في األولى المرحلة المؤسسة عن والكمية النوعية البيانات جمع يشكّل  
 علمي بشكل األسئلة ووضع الدراسة أھداف توضيح المرحلة ھذه وتتطلب . االجتماعي النوع منظور

 من ولذلك،.  وتوفيرھا جمعھا ينبغي التي نوعيةالو الكمية البيانات تحديد على العمل فريق يساعد ومدروس
 واقع على التعرف) أ(: يلي ما على تساعد أن المؤسسي التحليل عملية في توفيرھا المطلوب المعلومات شأن

 في والنساء الرجال وارأد تحديد) ب( تحكمھا؛ التي واإلجراءات والسياسات عملھا ومجاالت الحالي المؤسسة
 العمل؛ مجاالت مختلف في رجل والمرأةال يواجھھا التي والتحديات والضعف القوة نقاط ومقارنة المؤسسة،

 استراتيجية وضع) د( االجتماعي؛ النوع دمج بعملية العالقة ذات والتحديات النوعية الفجوات تحديد) ج(
.  العامة اإلدارات وبرامج سياسات جميع في االجتماعي النوع قضايا دمجو الفجوات لسد واضحة عمل وخطة
  : التالية المحاور المطلوبة البيانات تشمل أن يجب وعليه،
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مة والسياسات المرجعية القوانين  )أ(   المؤسسة لعمل المنظِّ
  

 تضبط التي المؤسسية والسياسات والتعليمات القواعد مجموعة ھي والسياسات المرجعية القوانين  
.  جميعھا تُطب�ق ال ما غالبا أنھا مع ومعلنة، موثقة والسياسات القواعد ھذه وتكون.  وتنظّمه وتوج�ھه العمل
 تتعلق واضحة سياسات وجود: يلي ما شأنھا في االستفسار ينبغي التي بالمؤسسة المتصلة التفاصيل ومن

 المرأة بين القوانين نصوص في واضح تمييز وجود المؤسسة؛ داخل تماعياالج النوع دمجب بااللتزام
 النصوص في إيجابي تمييز وجود مرأة؛وال الرجل بين تفر�ق القانون لتطبيق مختلفة معايير وجود والرجل؛

  .والرجل للمرأة واالستراتيجية العملية اجاتاالحتي االعتبار بعين يأخذ
  
  المؤسسة ھيكلية  )ب(
  

 األفقية المستويات كافة على تحكمھا يلتا اإلدارية والعالقات المؤسسة في البشرية الموارد يوھ  
 تعيين من العاملين شؤون إدارة في المتبعة واإلجراءات القرار، اتخاذ وآليات النفوذ ومصادر والعمودية،

 أو المؤسسة في والعامالت العاملين على يوزع استبيان األغلب على ي�ستخدم وھنا.  للخدمات وإنھاء وترقية
 الكمية البيانات تؤدي بحيث والوثائق، اإلحصائية السجالت لكافة مراجعة تُجرى أو تمثّلھم، منھم عينة على

 الشخصية الخصائص: يلي ما حيث من المؤسسة، في للجنسين النسبي التمثيل على التعرف إلى المجموعة
 األطفال؛ وعدد االجتماعي والوضع التعليمي والمستوى العمرية الفئة مثل الجنس، نوع حسب مفصلة

   أي المھام، وطبيعة والدرجة والفئة الخدمة سنوات مثل الجنس، نوع حسب مفصلة الوظيفية لخصائصوا
 الترقية أي الوظيفي، والحراك الوظيفية والتغييرات الوظيفي والمسمى إشرافية، غير أم إشرافية كانت اإذ ما

 مثل الجنس، نوع حسب خارجال إلى والبعثات واإليفاد محددة؛ فترة ضمن ذلك وكل واإلعارة، واالنتداب
 نوع حسب والعقوبات والمكافآت والتأھيلية؛ التعليمية والبعثات والندوات والمؤتمرات التدريبية الدورات
 نوع حسب واإلجازات تكرارھا؛ وأسباب وأسبابھا المعنوية، أو المالية والعقوبات المكافآت مثل الجنس،
 إجازة إلى باإلضافة راتب، بدوناإلجازة و الحج لزيارة جازةواإل والمرضية السنوية اإلجازات مثل الجنس،
 شخصية ألسباب والمغادرة الدوام عن التأخر مثل الجنس، نوع حسب الرسمي بالدوام والتقيد للنساء؛ األمومة
 الخدمة وإنھاء الجنس؛ نوع حسب الوظيفي لألداء السنوي والتقييم اإلضافي؛ والعمل المنزل من والعمل

 .التقاعد على والمحالين المتقاعدين نسبة مثل العمرية، والفئة الجنس حسب وانتھاؤھا
  
  المؤسسة ثقافة  )ج(
  

 وھي المؤسسة، داخل المتبعة المكتوبة غير واألعراف التفكير وطرق والمبادئ القيم منظومة ھي  
 وأولوياتھا ثقافتھا ىعل الضوء وتسلط أفرادھا، بين العالقات وتحدد داخلھا، السائد االجتماعي السلوك تعكس

   فقط، مكتوبة قرارات أو سياسات على المؤسسة ثقافة تعتمد وال.  داخلھا والتنظيمية اإلدارية والممارسات
 ذات عليھا والمتعارف المتبعة والممارسات األساليب إلى ذلك تتعدى بل فحسب، وإحصائيات أرقام على وال
 المقابالت إجراء طريق عن البيانات جمع يتم اإلطار، ھذا وفي.  المؤسسة داخل العمل بيئة على القوي األثر
 سير تحكم والتي المؤسسة داخل السائدة الثقافة ماھية على التعرف على تساعد التي النقاش مجموعات وعقد
 إطار في بھا المعمول األعراف عن معلومات البيانات تلك وتتضمن.  ونساء رجاال العاملين، وعالقات العمل
  . والواجبات الحقوق في المعاملة وأساليب األدوار في التباين أي الجنسين، بين الفروقات إلى باإلضافة العمل،
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 السائدة الثقافة مالمح بعض فلسطين في العمل لوزارة التحليلية الدراسة أظھرت المثال، سبيل على  
 معظم في يختلطون ما دراًنا والنساء الرجال أن بينّت حيث المؤسسة، في االجتماعي النوع منظور من

 يشاركون ال أنھم غير معينة، لمناسبة لموظفة ھدية شراء في الرجال يساھم قد مثالً،.  االجتماعية المناسبات
 فقد لذلك، مخصصة أماكن توجد وال الطعام لتناول محددة فترات وجود عدم من الرغم وعلى.  زيارتھا في

 الدراسة وأشارت.  الطعام تناول عند لوحدھن والنساء لوحدھم لالرجا يتجمع ما عادة أنه إلى البعض أشار
 التمسك برز وقد.  نفسه الجنس من أفراد بين معظمھا في تكون والتي تتشكل، التي الصداقات شكل إلى

 ظھر حيث الجماعية، التمارين أحد خالل الجنسين بين األدوار بتوزيع الخاصة النمطية بالصور الشديد
.  ضبطھا وأھمية وضعفھا المرأة دونية على الرجال معظم وإصرار والظلم، بالدونية اءالنس شعور بوضوح

  .المجال ھذا في التوعوية األنشطة غياب يعكس ما وھو األفكار، ھذه النساء بعض أيدت وقد
  
  واألنشطة البرامج  )د(
  

 التخطيط من بد وال فيھا، والعامالت للعاملين المؤسسة تقد�مھا التي واألنشطة الخدمات مجموعة ھي  
 المؤسسة؛ تغطيھا التي واالستراتيجية العملية واالحتياجات المستھدفة؛ الفئة: التالية العناصر وتحديد لھا،

 الوثائق خالل من النوعية البيانات ھذه جمع ويمكن.  والرجال النساء بين منھا االستفادة في والفوارق
 عن المسؤولين مع مقابالت إجراء من أيضا البد ولكن شطة،واألن البرامج تلك حول المؤسسة في المتوفرة

 الجنسين بين الفروقات يبين قد العملي التطبيق أن حيث منھا، والمستفيدات المستفيدين ومع البرامج ھذه تنفيذ
  . المطلوب النوعي التحليل إلى ويؤدي النصوص مع يتباين مما منھا، االستفادة في
  

 ھو الذكور بين السائد االعتقاد أن الكويت في العمل وزارة في عد�ةالم الدراسة نتيجة وأظھرت  
 ھذا اإلناث من نسبة أيدت وفيما.  المحلية المؤتمرات لحضور الترشيح في والمرأة الرجل بين التساوي
 العمل وزارة وثائق وتظھر.  المؤتمرات حضور في الرجل لصالح التمييز إلى الغالبية أشارت فقد االعتقاد،

 العامة اإلدارة أن� ذلك على ومثال.  البرامج بعض في الجنس حسب مصنفة بيانات وجود فلسطين في
 منھا، يتخرجون والذين التدريب ببرامج يلتحقون اللواتي/الذين عدد عن بيانات قاعدة تتضمن المھني للتدريب

  . االجتماعي للنوع اوفق البيانات بتحليل ي�عنى معلومات نظام لبناء الالزمة األسس وجود يؤكد مما
  
  المتبعة اإلجراءات  )ھ(
  

 القرار، صنع أو الموارد استخدام أو برامجھا لتنفيذ المؤسسة تعتمدھا التي والخطوات اآلليات ھي  
 إلى خدماتھا إليصال وكذلك تنشأ، قد التي الثغرات على والتعرف البرامج تطوير أو الموازنة وإلقرار

 الوصول كيفية حول المؤسسة ضمن المتبعة اإلجراءات تحديد على تساعد التي البيانات وتُجمع.  المستفيدين
 ھذه على الحصول شأن ومن.  البرامج وتطوير الموازنات إقرار وآليات القرار وصناعة الموارد إلى

 بصورة التعرف على العمل فريق مساعدة الجماعية واللقاءات المقابالت ومن المتوفرة الوثائق من البيانات
   .والتغيير للتطوير مقترحات وضع عند االعتبار في ألخذھا الموجودة الثغرات وتحديد الحال، واقع على وثقأ
  

 االجتماعي النوع منظور من التحليل  -2
  

 وبيانات معلومات على االجتماعي النوع منظور من المؤسسة تحليل عملية تعتمد أن من بد ال  
 يستدعي مما وقضاياھم، والرجال النساء أولويات على وأيضا عي،االجتما النوع تراعي تحليلية إحصائية
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 آليات األساليب ھذه من نوع كل يتبنى حيث ونوعي، كمي بين البيانات جمع أساليب استخدام في التنوع
 المتقدمة، اإلحصائي التحليل أساليب الستخدام ضرورة ال الكمي، التحليل ففي.  التحليل في محددة ومنھجيات

 الجداول استخدام ويمكن الجنس، حسب مصنفة ولكن وصفية بطريقة البيانات باستعراض االكتفاء يجوز بل
 وقد.  الجنس متغير مع ربطھما لزم إذا اثنين متغيرين أو خر،آ ومتغيراً الجنس متغير تتضمن بيانات لعرض
   .االرتباط معامل استخدام خالل من العالقات عضب إيجاد أحياناً األمر يستدعي

  
 صنع آلليات تحليلھا في الكويت في العمل لوزارة التحليلية الدراسة أشارت المثال، سبيل على  
 من أكثر الرجل برأي يؤخذ أنه يعتقدون) المائة في 57.8( العينة أفراد معظم أن إلى فيھا المعتمدة القرارات

 الرجل برأي يؤخذ أنه ينةالع من المائة في 29.8 نسبة ترى حين في القرارات، اتخاذ عند المرأة رأي
 نسبة وتؤيد.  الرجل رأي من أكثر به يؤخذ المرأة رأي أن المائة في 12.4 نسبة وتعتقد بالتساوي، والمرأة
 من أكثر برأيه يؤخذ الرجل بأن القائل الرأي النساء من المائة في 55.6 ونسبة الرجال من المائة في 63.2
 بتساوي القائل الرأي الرجال من المائة في 25.4و النساء من ائةالم في 31.6 نسبة تؤيد حين في المرأة؛
 في 12.8و الرجال من المائة في 11.4 نسبة وتعتقد القرار؛ صنع عند برأيھما األخذ حيث من والمرأة الرجل
  .الرجل من أكثر المرأة برأي يؤخذ أنه النساء من المائة

  
 القضايا، بعض بشأن المعلومات تقصي في ستمراراال ضرورة الوصفي اإلحصائي التحليل ھذا ويبي�ن  

 بھدف المركزة النقاش مجموعات أو المقابالت في استخدامھا ليتم القضايا ھذه عن أسئلة وضع خالل من
  . عنھا أكثر معلومات اكتشاف

  
 البيانات جمع مثل مختلفة، أساليب اعتماد من الناتجة النصوص تحليل على فيبنى النوعي، التحليل أما  
 وأسھل.  المركزة النقاش مجموعات أو المقابالت أو العمل مجموعات في والمشاركات المشاركين آراء واخذ
 في السائدة والقيم السلوكيات حول اآلراء أھم تظھر مصفوفات ضمن وضعھا ھي البيانات لتحليل طريقة

 الرجال بين المؤسسة يف الموجودة والمقارنات والموظفات، الموظفين بين التفاعل وطبيعة المؤسسة،
 التحليل ونتائج والبيانات والمعلومات الرئيسية العناصر يتضمن تقرير إعداد يتم ذلك، ضوء وعلى.  والنساء
 .ومقترحات نتائج من التقرير يحويه ما على بناء المناسب القرار اتخاذ على تساعد التي

  
 حكر القرار اتخاذ عملية أن إلى ثالً،م فلسطين، في العمل وزارة في النصوص تحليل عملية وأشارت  

 وباألخص العمل، مجموعات وأظھرت.  فيھا المعمول والقوانين لألنظمة وفقا اإلدارة في العليا الوظائف على
 وأن فيھا، مشاركتھم عن بمعزل تتم ما غالبا القرار صنع عملية أن الدعم، وموظفات موظفي عمل ورشة
 القرار اتخاذ صالحية أن بما طبيعي أمر وھو فأعلى، مدير رتبة عند ارييناإلد فئة على يقتصر القرار اتخاذ
   المرأة أن بما القرار، صنع مستوى على النساء عدد في نقصا ھناك أن غير.  العليا الھيئات لدى تكمن
 يرجع المناصب في التوزيع ھذا أن إلى الوزارة في المسؤولون ويشير.  القرار صنع عمليات في تشارك ال
  .النتائج تعميم قبل الموجودة الكفاءات دراسة يستدعي مما نسائية، كفاءات وجود عدم إلى
  

  العمل خطط وضع  -3
  

 تساعد عمل خطة لوضع رئيسية خطوة االجتماعي النوع منظور من المؤسسي التحليل عملية تعتبر  
 العمل خطة وتشمل.  األمثل بالشكل البشرية مواردھا واستثمار أھدافھا وتحقيق دورھا أداء على المؤسسة

 ولتحقيق االجتماعي، النوع صعيد على الرئيسية المحاور في الفجوات لتضييق اتخاذھا الواجب اإلجراءات
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 السياسات المحاور تلك وأھم.  ومشاريعھا المؤسسة برامج تطبيق في الفرص وتكافؤ واإلنصاف العدل
 النوع قضايا في والتثقيف والتوعية البشرية؛ الموارد ةوإدار العمل؛ وبيئة واألنشطة؛ والبرامج والقوانين

  .االجتماعي النوع حسب مفص�لة بيانات قاعدة وبناء االجتماعي؛
  

 تشمل وقد.  محدد زمني إطار ضمن وواقعية وفعالة محددة إجراءات اتخاذ ينبغي الغرض، ولھذا  
 آليات وتوفير خاصة؛ مرافق وإنشاء تبعة؛الم اإلجراءات وتطوير السياسات؛ أو القوانين تعديل أيضاً الخطة
 الموارد وتخصيص والعامالت؛ العاملين وتدريب ومرحلي؛ مؤقت بشكل المرأة لصالح اإليجابي التمييز تعتمد
 المؤشرات ووضع العمل؛ خطة لتنفيذ زمنية فترة وتحديد الخطة؛ بنود لتنفيذ الالزمة والبشرية المادية
 الميدانية، والزيارات اإلحصائية، والتقارير الدورية، التقارير مثل عتمادھا،وا والتقييم المتابعة وأساليب
  .محدد زمني جدول وفق الخطة بنود تنفيذ تضمن التي األساليب من وغيرھا الحالة ودراسات

  
  والتقييم المتابعة آليات  -4

  
 لمأسسة الالزمة ناسبةالم اآلليات وضع المؤسسات جميع من الدمج خطة تنفيذ بعملية المباشرة تتطلّب  

 قضايا دمجل شبكة أو فريق وإنشاء االجتماعي؛ بالنوع خاصة وحدة إنشاء اآلليات تلك تضم وقد.  العملية ھذه
 االجتماعي للنوع ارتكاز أو ارتباط نقاط تعيين أو/و المؤسسة؛ داخل والبرامج السياسات في االجتماعي النوع
  .بأسرھا المؤسسة في االجتماعي النوع دمج خطة تنفيذ بمتابعة تعنى اإلدارات مختلف في
  

 دمجل فاعلة أداة ،مثالً فلسطين، في العمل وزارة في االجتماعي بالنوع خاصة وحدة وجود ي�عتبر  
 أن� غير.  والتقييم للتنفيذ المستمرين والمتابعة الرصد بعملية والقيام والبرامج؛ الخطط في االجتماعي النوع

 جميع مع والتعاون للعمل آليات وإلى الدعم إلى تحتاج المؤسسي، التحليل فريق نظر وجھة من الوحدة،
 الجميع، عاتق على تقع مسؤولية ھي االجتماعي النوع دمج فعملية.  الوزارة في العمل ومفاصل اإلدارات

 يقتصر الوحدة ھذه داخل التوظيف أن إلى أيضاً العمل فريق وأشار.  األخرى اإلدارات عن بمنأى تجري وال
   والمرأة، الرجل بين المساواة قضايا أي االجتماعي، النوع قضايا بأن انطباعاً يعطي مما فقط، النساء على
  .غيرھن� دون النساء اھتمامات ضمن تُعتبر تزال ما



 - -  

  

  العربية الجمھورية في االجتماعية والشؤون العمل وزارات عمل تحليل  -ثانياً
  االجتماعي النوع منظور من والكويت وفلسطين السورية   

  
 لوزارات تحليلية دراسة إجراء والمشاركات المشاركون كُلف التدريب، من النظري الجزء إتمام بعد  
 قضايا دمجل عمل خطة ووضع المطلوبة، والتدخالت اإلجراءات لتحديد إليھا واالستناد بلدانھم، في العمل
 السورية العربية الجمھورية أعدت التكليف، لھذا نفيذاًوت.  وبرامجھا الوزارات سياسات في االجتماعي النوع

 العمل ورشة في الستعراضه تمھيداً لدراسته، اإلسكوا في المرأة مركز إلى رفعته تقريراً والكويت وفلسطين
 للدراسات ملخص يلي وفيما.  نفسھا البلدان فيھا تكوشار )4(2011 مارس/آذار 30و 29 يومي ع�قدت التي

  .االجتماعي النوع منظور من المؤسسي تحليلال حول الثالث
  

  السورية العربية الجمھورية في والعمل االجتماعية الشؤون وزارة  -ألف
  

 المتحدة األمم صندوق مع بالتعاون والعمل، االجتماعية الشؤون وزارة في السكانية الوحدة نفّذت  
.  المحافظات في لھا التابعة والمديريات الوزارة في االجتماعي النوع حول دراسة الصحة، ووزارة للسكان
 وخصوصا الوزارة، في المرأة عمل واقع حول التفصيلية والمؤشرات البيانات من واسعة مجموعة وقد�مت
 التمييز قضايا ورصد الصحي؛ والضمان بالعمل المتعلقة والخدمات األسرة؛ وتنظيم اإلنجابية الصحة حول
  .وزارةال في العاملين والرجال النساء بين
  

  المؤسسي التحليل عملية أھداف  -1
  

  ذلك؛ في التوازن ونسبة الوزارة، مھام في والرجل المرأة مساھمة واقع معرفة  )أ(  
  

  الوزارة؛ عمل في المرأة لجھود الفعلية المساھمة تعيق التي الفجوات تحديد  )ب(  
  

 السكانية القضايا لدمج وعملياً، نوعياً المرأة، عمل مساھمة زيادة باتجاه الوزارة عمل تطوير  )ج(  
  بالوزارة؛ المنوطة المھام ضوء في وذلك الوزارة، عمل في المتعددة بأبعادھا

  
 عنھا، الصادرة والنتائج المقترحات ومن الدراسة في الواردة المعلومات من القصوى االستفادة  )د(  
  ؛االجتماعي النوع دمج عملية لدعم المستقبلية الرؤية تحقيق في وذلك

  
 مختلف في والعمل االجتماعية الشؤون مديريات في االجتماعي النوع وضع واقع معرفة  )ھ(  

  .المحافظات
  

 لھا، التابعة والمديريات والعمل االجتماعية الشؤون وزارة في العاملين جميع الدراسة وتناولت  
 كما والتوصيات، النتائج إلى ولللوص والنوعية الكمية البيانات إلى واستندت ،تحليلياً وصفياً اًنھج واتبعت
 معلومات تناول استبيان تصميم تم الغرض، ولھذا.  الشامل الحصر طريق عن االجتماعي المسح إلى استندت

�����������������������������������������������������������  
تعميم منظور النوع االجتماعي في خطط وبرامج وزارات العمل والمالية في مجموعة من بلدان خبراء حول الاجتماع   )4(
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 المختلفة، الوزارة مھام في المشاركة ومستويات اإلدارية، المستويات وكذلك والمجيبات، المجيبين عن أولية
 الواقع حول أسئلة األسئلة، من نوعين االستبيان وتضمن.  المختلفة الدراسة بمحاور تتعلق أخرى وبيانات
  .النتائج ھذه إليضاح جداول بالبحث المعني الفريق وضع وقد.  االتجاھات حول وأسئلة

  
 على التدريب بعد وذلك لھا، التابعة والمديريات الوزارة في العاملين من فريق المعلومات جمع وتولّى  
 المركزي الجھاز مع بالتعاون تمت فقد وتصنيفھا، البيانات تفريغ عملية وأما.  ناتاالستبيا ملء أساليب

 اإلحصائي التحليل لعملية المطلوبة الجداول واستخراج ومعالجتھا بإدخالھا الخبراء من عدد وكُلّف لإلحصاء،
  .واالجتماعي

  
  الدراسة نتائج  -2

  
  لھا؛ التابعة والمديريات الوزارة عمل في الرجل ولصالح المرأة ضد� تمييز وجود  )أ(  

  
 خريجي عدد يصل إذ الوزارة، في العاملين من كبير عدد لدى العلمي التحصيل مستوى تدنّي  )ب(  
 وأما.  البحث موضوع العي�نة من المائة في 22.7 نسبة أي شخصاً، 163 إلى دون وما االبتدائية المرحلة

  لرجال؛ا عدد فيفوق العليا، الدراسات في النساء عدد
  

  االجتماعي؛ النوع بمفھوم الوزارة في العاملين من العظمى الغالبية معرفة عدم  )ج(  
  

   إنتاجيتھم؛ من يحد� مما للموظفين، االمتيازات وتقديم الصحي الضمان تأمين في القصور  )د(  
  

 ةالصح قضايا من عدد في الفعلي وسلوكھم البحث موضوع األفراد نظر وجھات بين التقارب  )ھ(  
  اإلنجابية؛

  
  . األسرة وتنظيم اإلنجابية الصحة قضايا تطبيق إلى العينة أفراد لدى واضح ميل وجود  )و(  

  
  التوصيات  -3

  
 لھا، التابعة والمديريات والعمل االجتماعية الشؤون وزارة في للعاملين مكثفة دورات تنظيم  )أ(  
  األسرة؛ وتنظيم تماعياالج النوع وقضايا اإلنجابية الصحة بقضايا توعيتھم بھدف

  
  الوزارة؛ في العاملين والنساء الرجال بين التمييز من للحد عملية برامج وضع  )ب(  

  
 المرأة ألن الوزارة، من المقد�مة الخدمات في االعتبار في الجنسين بين الفوارق مراعاة أخذ  )ج(  
  .اإلنتاجية العملية من ھام جزء

  
  فلسطين في العمل وزارة  -باء

  
 وزارة مع وبالتعاون العمل، وزير من بتكليف االجتماعي النوع قضايا دمجل التحليلية الدراسة تُأعد  
 التشغيل، لخدمات العامة اإلدارة ھي الوزارة، في عامة إدارات أربع التحليل عملية وشملت . المرأة شؤون
 اإلدارية للشؤون العامة اإلدارةو العمل، وحماية للتفتيش العامة واإلدارة المھني، للتدريب العامة واإلدارة
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 المؤسساتية؛ والثقافة والخدمات؛ والبرامج والسياسات؛ القوانين على الدراسة ھذه وركزت.  والمالية
  . والھيكلية واإلجراءات؛
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 بھا مولالمع الداخلية والممارسات واإلجراءات العمل لوزارة التنظيمي الھيكل دراسة  )أ(  
 النوع منظور من المؤسسة ثقافة على والتعرف السائدة، واإلجراءات والقوانين والبرامج والسياسات
  االجتماعي؛

  
 تعطي وبرامجھا الوزارة وسياسات العمل وأنظمة الداخلية الممارسات كانت إذا مما التحقق  )ب(  
  والرجال؛ للنساء وعادلة متكافئة فرصاً

  
 دمجب يتصل فيما العمل وزارة لدى القوة وكذلك الضعف نقاط وأھم لتحدياتوا الثغرات تحديد  )ج(  
  والسياسات؛ والبرامج الخطط في االجتماعي النوع قضايا

  
 واضحة عمل خطة إلى وترجمتھا والتحديات الثغرات تلك معالجة حول محددة توصيات وضع  )د(  
  ومتابعتھا؛ شرافھاإ تحت المرأة، شؤون وزارة مع بالتعاون العمل وزارة تنفذھا

  
 في المحرز التقدم لتقييم المرأة شؤون وزارة مع عليھا االتفاق يتم ومعايير مؤشرات وضع  )ھ(  

  ومتابعته؛ العمل وزارة في االجتماعي النوع قضايا دمج
  

 النوع احتياجات دمج على تعمل التي واألنظمة السياسات في السليمة الممارسات توثيق  )و(  
  .زھاوتعزي االجتماعي

  المعلومات جمع  -2
  

 وتدريبه متكامل عمل فريق تشكيل وتم وتحليلھا، المعلومات لجمع ونوعية كمية أساليب اعتمدت  
 في االجتماعي النوع دمج عملية في تساھم بتوصيات والخروج التحليل إجراء على قادراً ليكون وتأھيله
  .  العمل وزارة وبرامج سياسات

  
 جميع على الحصول) أ: (التالية التدابير اتخاذ خالل من المعلومات معج من العمل فريق وتمكّن  
 األربع باإلدارات الخاصة الوثائق وتحديدا ،)2011و 2010- 2009( الماضية ثالثللسنوات ال الوزارة وثائق
 ت؛والمنشورا والمطبوعات واألنظمة والقوانين االستراتيجية الخطط ذلك في بما للتحليل، اختيارھا تم التي

 المستويات بمختلف الوزارة في والموظفات الموظفين من مختلفة مجموعات استھدفت عمل ورش عقد) ب(
 من عدد مع معمقة فردية مقابالت إجراء) ج( الشريكة؛ المؤسسات ممثلي إلى إضافة والفنية، اإلدارية
  . التحليل موضوع األربع اإلدارات في والموظفات الموظفين

  
  عوباتوالص التحديات  -3

  
 العليا اإلدارة مشاركة عدم) أ: (أھمھا والتحديات، الصعوبات من عدداً التحليلية الدراسة إعداد واجه  

 النوع منظور من المؤسسي التحليل بعملية اھتمامھا من بالرغم المعلومات، بجمع الخاصة العمل ورش في
 الوزارة موظفي لدى متفاوتة فعل ودرد وجدأ مما االجتماعي، النوع بقضايا الوعي نقص) ب( االجتماعي؛

 داخل األفراد بعض اھتمام ضعف) ج( أخرى؛ أحياناً التغيير وبمقاومة أحياناً المرأة ضد التمييز بإنكار تمثلت
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 المعلومات على الحصول دون أحيانا حال مما بمجرياتھا، االلتزام وعدم التحليل، بعملية المستھدفة اإلدارات
 توفير إمكانية دون حال مما وجيزة، فترة منذ لوظائفھم العامين المدراء بعض تسلّم) د( المطلوبة؛ والوثائق
 دون حال مما اإلدارات، داخل واألرشفة التوثيق نظام ضعف) ھ( المختلفة؛ اإلدارات عن مفص�لة معلومات

سنوات ال خالل فيھا يعملون التي اإلدارة عن وافية صورة إعطاء من الجدد والموظفات الموظفين تمكّن
  .السابقة ثالثال
  

  والتوصيات النتائج  -4
  

  :يلي ما أھمھا التوصيات، من جملة إلى المؤسسي التحليل عملية خلصت  
  

 وزارة في المرأة واحتياجات االجتماعي النوع قضايا مراعاة دون تحول واضحة فجوات وجود  )أ(  
  المجال؛ ھذا في اإليجابي التوج�ه من بالرغم العمل،

  
 النوع أساس على المساواة أبعاد تراعي ال التي السارية العمل قوانين تفرضھا قيود جودو  )ب(  

   تطويرھا؛ ويستوجب بھا المعمول واألنظمة الداخلية اللوائح على يؤثّر ما وھو االجتماعي،
  

 الوثائق مستوى على االجتماعي النوع دمجب وموثّق واضح اھتمام وجود من بالرغم  )ج(  
 موازنة إعداد في وال المفص�لة والخطط والبرامج السياسات في ينعكس لم ذلك فإن� للوزارة، االستراتيجية

   الوزارة؛
  

 النوع دمجب المعنية والدولية واإلقليمية المحلية المنظمات مع الوزارة شراكات استثمار يتم لم  )د(  
 مثل محلية، مؤسسات تقدمھا التي الخدمات من جدي بشكل االستفادة تتم لم كما برامجھا، لتطوير االجتماعي

  المعنية؛ األھلية المنظمات وبعض لإلحصاء المركزية األجھزة توفرھا التي والدراسات اإلحصاءات نتائج
  

 واع بشكل يتم�ان وال الجنسين بين المساواة يراعيان ال الوزارة في والتعيين التوظيف إن  )ھ(  
 اإلدارية المستويات في النساء وتمركز الرجال بين ياالعل الوظائف معظم حصر إلى أد�ى مما ومدروس،
  والسياسات؛ القرارات صنع مراكز عن ابتعادھن� وبالتالي والدنيا الوسطى

  
 المجتمعية األبوية للثقافة امتداداً األحيان، معظم في المؤسسات، داخل السائدة الثقافة تشكّل  )و(  
 ذلك ويحتّم.  جاھزة نمطية لصور وفقاً بالنساء، خاصة رىوأخ بالرجال خاصة أدواراً تحدد والتي السائدة،
.  أيضاً النساء لدى بل فحسب الرجال لدى ليس المرأة، إلى النظرة ريتغي بھدف الذھنيات تغيير ضرورة
 عموماً النساء وخدمة الفنية قدراتھن� لتطوير الضرورية المھام وبعض الميداني العمل يتجنبن زلن ما فالنساء
  ؛وجه أفضل على

  
 االجتماعي النوع مجال في الوزارة كوادر قدرات بناء اعيتر خطة اآلن حتى توضع لم  )ز(  
 دمج لتحقيق وأھداف غايات تحديد من اإلدارات تتمكن بحيث العمل، وزارة على وأثره دمجال أھمية وتجس�د
  جال؛الم ھذا في المحرز التقدم لقياس مؤشرات تطوير أيضا يتم ولم.  االجتماعي النوع
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 إلى وترجمته مأسسة إلى بحاجة زال ما الوعي فھذا االجتماعي، النوع دمجب الوعي من بالرغم  )ح(  
  .واضحة عمل وآليات وبرامج خطط

  
  الكويت في والعمل االجتماعية الشؤون وزارة  -جيم

  
 الشؤون وزارة في والبرامج السياسات في االجتماعي النوع قضايا دمجل التحليلية الدراسة اعتمدت  

 ونتائجھا، أھدافھا، يلي وفيما المرأة، شؤون لجنة مع التعاون آليات على الكويت في والعمل االجتماعية
 : منھا الناتجة والتوصيات

  
  المؤسسي التحليل عملية أھداف  -1

  
 المرأة وقدرة بينھم، فيما العمل وعالقات ومسؤولياتھم، وحقوقھم والرجال النساء أدوار تحديد  )أ(  

  الرجل؛ إلى تقليدياً المسندة باألدوار القيام ىعل
  

  والموارد؛ الخيارات من االستفادة وإمكانية السلطة في المساواة نوافذ دراسة  )ب(  
  

 في الجنسين بين التمييز وعدم العمل، بيئة في المرأة ضد تمييز وجود عدم من التحقق  )ج(  
  العمل؛ حوافز على الحصول

  
  والرجل؛ المرأة لدى الوظيفي الرضاو العمل ظروف دراسة  )د(  

  
  .االجتماعي النوع في دمجال لتحقيق وتوصيات مقترحات تقديم  )ھ(  

  
 ص�م�مت حيث والعمل، االجتماعية الشؤون لوزارة التحليلية الدراسة إعداد في الكمي األسلوب واعتُمد  
 العمل قطاع في العاملين من ي�نةع على عرضھا خالل من تجربتھا جرت ثم� ميدانياً، البيانات لجمع استمارة
 على الحصول إلى تھدف أساسية أسئلة االستمارة ھذه تضمنت وقد.  فيھا الواردة اإلجابات صدق من للتأكد
 والمسم�ى التعليمية والحالة االجتماعية والحالة والعمر االجتماعي النوع مثل المجيبين، عن أولية بيانات

 19 على االستمارة ھذه واشتملت.  البحث بأھداف تتصل أسئلة وكذلك الوزارة؛ في العمل ومدة الوظيفي
 له، التحيز أو الرجل لصالح التمييز ومدى العمل، وبيئة الوظيفي، والرضا العمل، ظروف بين توزعت سؤاالً
 ترشحھا عند المرأة ضد التمييز ودرجة العمل، وحوافز المرأة، من وكفاءة إنتاجية أكثر الرجل اعتبار ومدى
  .الوزارة في العاملين مجموع من المائة في 29 البحث عينة وشملت.  للعمل

  
  النتائج أھم  -2

  
 العينة تتضمن بينما سنة، 44- 25 العمرية الفئة في) المائة في 78( العي�نة أفراد معظم يقع  )أ(  

 المبكر التقاعد إلى نظرا الرجال من ھؤالء ومعظم فأكثر، سنة 55 العمرية الفئة في العاملين من قليلة نسبة
  للنساء؛
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 أعمال منسقي أو منفذي مسم�ى عليھم وي�طلق إدارية، مناصب والعامالت العاملين معظم يشغل  )ب(  
 من وأكثرھم العاملة، اليد مجمل من المائة في 54.4 نسبتھم وتبلغ وطابعين، وكتّاب وسكرتارية، إدارية
  النساء؛

  
 كثيرون رأى بينما المرأة، ضد تمييز بوجود) المائة في 54.1( المجيبين من كبيرة نسبة أفادت  )ج(  

  صالحھا؛ في يصب التمييز أن) المائة في 45.9(
 رأت بينما الرجل، من إنتاجية أكثر ھي المرأة أن� المجيبين من المائة في 51.2 نسبة اعتبرت  )د(  

  اإلنتاجية؛ في متساويان والمرأة الرجل أن� المائة في 35.4 نسبة
  

 كفاءة أكثر الرجل أن على منھا، المائة في 51.7 نسبة أي العينة، أفراد نصف من أكثر وأجمع  )ھ(  
 المائة في 57.8 أجمع كما.  اإلناث من المائة في 45.3 نسبة أيدته رأي وھو القيادية، المناصب تولي في
 من المائة في 55.6 نسبة هأيدت ما وھو المرأة، رأي من أكثر القرارات اتخاذ عند برأيه يؤخذ الرجل أن على
  ؛النساء

  
 والدورات المؤتمرات لحضور المرأة من أكثر ي�رشّح الرجل أن إلى العينة أفراد معظم أشار  )و(  
 ھذه وتعكس.  المحلية التدريبية والدورات المؤتمرات لحضور بالتساوي ي�رشّحان وأنّھما الخارجية، التدريبية
 كثير في المرأة مشاركة ورفض يرافقھا، محرم بدون المرأة سفر عوبةوص وتقاليده، المجتمع عادات اآلراء
 النساء تفوق بنسبة القيادية للمناصب الرجال تولي أن� كما.  وأوالدھا بأسرتھا ارتباطھا بسبب األحيان من

  .المؤتمرات لھذه اختيار موضع في يجعلھم
  

 التوصيات  -3
  

  العامة؛ والھيئات للوزارات ذكية حديثة مبانٍ تخصيص على الدولة حث  )أ(  
  

 المناصب لتولي وتأھيلھا أدائھا مستوى لرفع وتدريبھا وإعدادھا العاملة المرأة بتعليم االھتمام  )ب(  
  القرار؛ صنع ومناصب القيادية

  
  للمواطنين؛ المقدمة الخدمة وتحسين األداء مستوى لرفع جيد مناخ وخلق العمل بيئة تحسين  )ج(  

  
 زالت ما الوظائف ھذه في مشاركتھا أن بما العليا، اإلدارة وظائف في المرأة مشاركة تعزيز  )د(  
  الرجل؛ بمشاركة مقارنة جداً محدودة

  
 أمام العقبات لتذليل وذلك بھا، ملحقة نموذجية حضانة د�ور إنشاء على الجھات كافة تحفيز  )ھ(  
  التنموية؛ واجباتھا وممارسة المرأة دور تطوير

  
 للمبدعين حوافز تقديم وعدم األداء مقاييس إلى فتقارإلل نظراً اإلدارية، لرقابةبا االھتمام  )و(  
  واإلنتاجية؛ الدوافع إضعاف إلى يؤدي مما والترقية، األجر في الجميع وتساوي والمجد�ين

  
 التنموية، المشاريع تنفيذ ولتسريع اإلداري، والروتين البيروقراطية على للقضاء التدابير اتخاذ  )ز(  

  .العامة والمؤسسات والھيئات الوزارات في اإلدارية والمستلزمات االحتياجات توفير أو
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  الثالث الوزارات في االجتماعي النوع دمجب المعنية للدراسات مقارن تحليل  -دال
  

 السورية العربية بالجمھورية المتصلة التحليلية الدراسات بين مقارنة الدليل من الجزء ھذا يقد�م  
 المقارنة عملية وترتكز.  الثالث الدراسات في المعتمدة المنھجيات اختالف من بالرغم الكويت،و وفلسطين

 بين والتعاون البيانات، جمع وأساليب الدراسة، أھداف تحديد حيث من بلد كل في المتبعة المنھجيات على
 واجھت التي والتحديات توالصعوبا بالمرأة، المعنية الوطنية واآلليات االجتماعية والشؤون العمل وزارات
  .الدراسات ونتائج بالعمل، المعنيين

  الدراسات أھداف  -1
  

 في العمل وأنظمة السياسات في البحث أھمية على الثالث الدراسات أجمعت األھداف، صعيد على  
 في والفجوات الثغرات تحديد وفي الجنسين، بين الفرص تكافؤ تعزيز في دورھا وفي المعنية، الوزارات

 في العمل وزارة أن� غير.  الفجوات تلك لردم توصيات وضع ضوءھا على ليتم االجتماعي، النوع اياقض
 كما.  الرجل أدوار جميع أداء على المرأة قدرة على التأكيد التحليلية الدراسة أھداف إلى أضافت الكويت
 وتنظيم اإلنجابية الصحة اقضاي السورية العربية الجمھورية في االجتماعية والشؤون العمل وزارة أضافت
 النوع دمجب المتعلقة األساسية القضايا اإلضافات ھذه تخطّت وقد.  االجتماعي النوع دمجب وربطتھا األسرة

 على التركيز جرى كما.  المرجو� مساره عن العمل وأبعد الجھود شتّت مما العمل، وزارات في االجتماعي
  . أخرى قضايا إلى بالنسبة أھميتھا من بالرغم الموضوع صلب في تصب ال بيانات وتحليل جمع

  
 التفسير أو للقياس وقابلة الدراسة بطبيعة صلة وذات محددة أھداف صياغة شأن من فإن ولذلك،  
  .والجھد الوقت وحفظ المطلوبة البيانات تحديد على العمل فريق مساعدة

  
  البيانات جمع  -2

  
 ونوعية كمية أي ومختلطة، ونوعية، كمية، بين لثالثا الدراسات في البيانات جمع أساليب تنو�عت  

 استخدمت كما الكمية، البيانات على الكويت في العمل وزارة عن الصادرة التحليلية الدراسة وركّزت.  معاً
 قبل العمل قطاع في والعامالت العاملين من عينة على ميدانيا وتجربتھا البيانات لجمع كوسيلة االستبيان
 قام إذ الدراسة؛ في النوعي المنھج العمل فريق تبنّى السورية، العربية الجمھورية وفي.  اًرسمي اعتمادھا
 جمع في النوعي األسلوب الدراسة اعتمدت فلسطين، وفي.  االستبيان طريق عن الشامل المسح بعملية

 استخدمت كنھاول.  مركزة نقاش مجموعات وتنظيم وجماعية فردية مقابالت إجراء خالل من وذلك البيانات،
  . الوزارة سجالت في الواردة واألرقام اإلحصاءات تحليل خالل من البسيطة، الكمية األساليب اًأيض

  
 يغني ونوعية كمية بين االجتماعي النوع دمج حول التحليلية الدراسة في المعتمدة األساليب وتنوع  
 إلى التوص�ل على يساعد مما المؤسسة، فھم تعم�ق متكاملة صورة تشكيل في ويسھم أھدافھا، ويحقق الدراسة
 على باالعتماد معينة، ظاھرة حول البيانات جمع تتطلب الكمية فاألساليب.  مالئمة وتوصيات مقترحات
 األساليب أما.  الحال واقع لمعرفة توفرھا من بد� ال المتغيرات من بمجموعة المتصلة واإلحصاءات األرقام
 المجتمع ألفراد اإلنساني السلوك في البحث خالل من الظواھر أو المواقف مفھ في التعم�ق فتستدعي النوعية،
  .الدراسة موضوع
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 المرأة نشؤو وزارة بين الرئيسية الشراكة على فلسطين في العمل لوزارة التحليلية الدراسة اعتمدت  
 تولّى الطرفين من أعضاء يضم مشترك فريق وأنشئ.  العمل ووزارة بالمرأة، معنية وطنية آلية باعتبارھا
 شراكة الدراسة أظھرت حيث الكويتية، العمل وزارة في نفسه واألمر.  جوانبھا بكافة التحليلية الدراسة إجراء
 اكتسبت فقد السورية، العمل وزارة وأما.  المرأة نشؤو ولجنة والعمل االجتماعية الشؤون وزارة بين حقيقية

 المتحدة األمم وصندوق والعمل، االجتماعية الشؤون وزارة من العمل فريق تكو�ن إذ ،مختلفاً شكالً شراكاتھا
 وھو الرئيسي، ھدفھا عن وأبعدتھا الدراسة محاور في الشراكة ھذه وانعكست.  الصحة ووزارة للسكان،
 إلى تركيزھا وحو�لت وسياساتھا، برامجھا في االجتماعي النوع لدمج خطة لوضع تمھيداً ةالوزار واقع تحليل
.  الصحي والضمان بالعمل متعلقة خدمات وإلى األسرة، وتنظيم اإلنجابية بالصحة عالقة لھا وأولويات قضايا
 واالتجاھات المعرفة يزلتعز ُأعد�ت التي الھامة الدراسات من تعتبر الدراسة ھذه أن إلى العمل فريق وأشار

  . اإلنجابية الصحة بقضايا اھتمامھم ومدى االجتماعي، النوع مجال في والشباب والرجال النساء لدى والسلوك
  

 االقتصادية القطاعات توجه التي واألنظمة التشريعات بوضع المعنية الجھة ھي العمل ووزارة  

 قضايا كافة ومتابعة رصد بھا المنوط الجھة ھي بالمرأة نيةالمع الوطنية اآللية بينما العمل، قوة في والمشاركة
 دمج قضايا في الالزمة المشورة وتقديم المدني، المجتمع ومؤسسات والخاصة العامة المؤسسات في المرأة
 أكثر برامج تنفيذ تضمن الھيئتين ھاتين بين والشراكة.  المختلفة والبرامج السياسات في االجتماعي النوع
  .العمل سوق في المرأة مشاركة على مباشر وغير مباشر تأثير لھا يكون االجتماعي نوعلل مراعاة
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 العمل وزارة عن الصادرة وتلك السورية العمل وزارة عن الصادرة التحليلية الدراسة تتطرق لم  
 بوزارة الخاصة الدراسة ارتأش وبالمقابل،.  العمل فريق واجھت تحديات أو صعوبات أية إلى الكويتية
 بقضايا الوعي ضعف أھمھا المعنيين، واجھت التي والتحديات الصعوبات من مجموعة إلى الفلسطينية العمل
 فھم إلى أدى مما والعامالت، العاملين غالبية لدى االجتماعي النوع مفھوم وضوح وعدم االجتماعي، النوع
 ضد التمييز وجود بإنكار تمثلت الوزارة، موظفي لدى ةمتفاوت فعل ردود أثار األحيان بعض في خاطئ
  .أخرى أحياناً التغيير وبمقاومة أحياناً المرأة

  
 النوع بمفھوم اإلدارية، مستوياتھم بمختلف والعامالت، العاملين جميع توعية إلى الھادفة والعملية  

 الخطوة تُعتبر تحضيرية، عمل ورش تنظيم خالل من والسياسات البرامج في هدمج وبأھمية االجتماعي
 المعنيين جميع لدى مشتركة معرفية خلفية توفير لضمان ضرورية وھي.  االجتماعي النوع إلدماج التمھيدية
  .المؤسسي التحليل لعملية الالزمة البيانات توفير في الفاعلة مشاركتھم وضمان

  
  النتائج  -5

  
 المؤسسي، التحليل عملية في المعتمدة األساليبو المنھجيات بلد لكل التحليلية الدراسات نتائج عكست  

 فقد.  تحقيقھا إلى دراسة كل سعت التي باألھداف مروراً تحليلھا، إلى ووصوالً البيانات جمع بأساليب بدءاً
 المطب�قة والسلوكيات للمواقف تفسيرية ،مثالً فلسطين، في العمل لوزارة التحليلية الدراسة استنتاجات جاءت
 تحليل على والتركيز وتحليلھا، البيانات جمع في النوعي األسلوب الستخدام نتيجة وذلك ،الوزارة داخل

.  السائدة المؤسسية والثقافة المؤسسة، داخل بھا المعمول والممارسات واإلجراءات القانونية النصوص
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 إذ ومباشرة، واضحة جاءت وقد.  تضمنتھا التي والبيانات الدراسة محاور مع االستنتاجات ھذه وانسجمت
 جميع على الوزارة موظفي جميع يستھدف القدرات لبناء برنامج تصميم في المتمثّل الھدف إلى مثالً أشارت

 أھداف أحد وحد�د.  الدمج عملية بتحقيق يسمح نحو على االجتماعي النوع قضايا ويتناول المستويات،
 أقدر أنھن� بما فيھا، النساء مشاركة يضمن بما الوزارة، في القرار صنع قاعدة توسيع في يساھم بأنه البرنامج

 كفيلة التحليلية، الدراسة في ورد مما وغيرھا االستنتاجات، وھذه.  واحتياجاتھن� قضاياھن� عن التعبير على
 وتحقيق الوزارة في االجتماعي النوع لدمج المعالم واضحة عمل خطة وضع على العمل فريق بمساعدة
  . الصدد ھذا في المرجو�ة األھداف
 اإلحصاءات على نتائجھا اعتمدت فقد الكويت، في العمل لوزارة التحليلية بالدراسة يتعلق وفيما  
 الناتجة التوصيات وانقسمت.  وتحليلھا البيانات جمع في الكمي األسلوب الستخدام نتيجة والنسب واألرقام

   الدراسة، نتائج مع التوصيات هھذ تنسجم ولم.  عامة توصيات وإلى بالدراسة خاصة توصيات إلى منھا
 ىإل التوصيات ھذه ترجمة في صعوبة العمل فريق يواجه أن المرجح ومن.  تدعمھا بيانات إلى تركز ولم

  . المحد�دة األھداف وتحقيق العمل وزارة في االجتماعي النوع دمج في تساعد عمل خطط
  

 جداول شكل نتائجھا اكتسبت فقد السورية، ةالعربي الجمھورية في العمل لوزارة التحليلية الدراسة أما  
 ثالث تضمن وقد.  وتحليلھا البيانات جمع في الكمية األساليب الستخدام نتيجة وأرقام، ونسب إحصائية
 عمل خطة لصياغة إليھا االستناد ويجعل العام، طابعھا على يدل التوصيات ھذه وتحليل.  عامة توصيات
  .صعبة مھم�ة الوزارة في االجتماعي النوع لدمج متكاملة
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  والتوصيات االستنتاجات  -ثالثاً
  

 في الجنسين بين المساواة قضايا دمج حول اإلرشادي الدليل ھذا إعداد في اإلسكوا اعتمدت  
 مأسسة إلى تھدف تشاركية منھجية االجتماعي، النوع منظور من المؤسسات تحليل وكذلك العامة، المؤسسات

 قدرات بناء تضمنت األولى المرحلة.  مراحل ثالث على العمل تقسيم خالل من وذلك، واستدامته العمل
 في العملية التطبيقات تضمنت الثانية والمرحلة المنھجية؛ ھذه العتماد المعنية المؤسسات في العاملة الكوادر
 واستخالص المشارِكة البلدان بين الخبرات تبادل في تمثّلت الثالثة والمرحلة للمؤسسة؛ الحقيقية البيئة

  .األعضاء البلدان من عدد في العمل لوزارات المؤسسي التحليل عملية تبسيط على ذلك ساعد وقد.  الدروس
  

 خالل من بالمرأة، المعنية الوطنية واآلليات العمل وزارات بين حقيقية شراكة إلى اإلسكوا ودعت  
 وأكدت.  االجتماعي النوع منظور من المؤسسي التحليل حول التدريبية العمل ورش في الھيئات ھذه إشراك
 وذلك والبرامج، السياسات في االجتماعي النوع دمج بعملية يتعلق فيما األدوار وتوضيح التعاون أھمية على
 وزارات في االجتماعي النوع منظور بدمج ي�عنى المشارِكة البلدان من عدد في وطني فريق إنشاء خالل من

  . واستدامته العمل مأسسة في ةأساسي مرحلة يشكل ما وھو العمل،
  

 البرنامج، في المشاركة البلدان أبدتھما والتزام بجدية البرنامج ھذا خالل ب�ذلت التي الجھود واتّسمت  
 لإلعداد وعملي�ة واضحة آليات اعتمادھا خالل من والمنظمة، الراعية الجھة باعتبارھا اإلسكوا أيضا وأبدتھما
 متابعة على مؤسسياً تحليالً أعد�ت التي والوزارات المشارِكة البلدان اإلسكوا تحثّ فقد.  والمتابعة والتنفيذ
 البيانات جمع منھجيات تنويع وأھمھا التحليلية، الدراسات نتائج وتطبيق العمل خطة وتنفيذ الجھود

 تنتج قد مستجدات أية حسب وتعديلھا العمل خطط ومراجعة واستكمالھا؛ التحليل أساليب وتنويع ومصادرھا؛
  .المرحلة ھذه من
  

 عمل خطط وضع القدرات، بناء برنامج خالل من تحقيقھا، إلى اإلسكوا سعت التي األھداف ومن  
 االجتماعي النوع دمج شأن في المشارِكة البلدان في بالمرأة المعنية الوطنية واآلليات العمل وزارات تعتمدھا

 على األداء لتقييم مؤشرات ووضع الخطط تنفيذ بعةمتا تُعتبر ولذلك،.  وبرامجھا المؤسسات سياسات في
 من بد ال ھنا، ومن.  بھا االستمرار الشريكة األطراف جميع على يجب التي القضايا أھم من ضوئھا
 متابعة من بد وال المشاركة، والجھات اإلسكوا في المرأة مركز بين واالستشارة التواصل عملية استمرار
 بمكان األھمية ومن.  التنفيذ موضع ووضعھا الخطط لتبني الوزارات ذهھ في القرار أصحاب مع العمل
 التمييز من الحد� ال سيماو العمل مجال في والمرأة الرجل بين المساواة تحقيق إلى الھادفة المبادرات رصد
 الشكاوى مثل ضدھن، للتمييز تعر�ضن عامالت من المقد�مة الشكاوى) أ: (المثال سبيل على ومنھا ضدھا،
 ضدھن؛ تمييزا مارس الذي الشخص بمعاقبة والمطالبة الضرر؛ عن بالتعويض والمطالبة والقضائية؛ اإلدارية

 وسوء للتحرش التصدي) ج( الجاني؛ ومعاقبة التمييز؛ ضحية العاملة إنصاف مثل الشكاوى؛ على الرد) ب(
 إذا وما والجنسي؛ المعنوي شالتحر من تحمي قوانين ھناك كانت إذا فيما البحث ولذلك السلطة؛ استخدام
 في النساء مشاركة) د( نفوذھم؛ استغلوا أو السلطة استخدام أساؤوا الذين بأحد أنزلت قد عقوبة أية كانت

 أو النقابي أدائھا تحسين على المرأة لتحفيز اعتُمدت قد سياسات أية كانت إذا فيما البحث ولذلك النقابات؛
  .النقابية القرار لمواقع الترشح

  
 وقضايا بمفھوم الوعي وزيادة اإلدارية المستويات مختلف على العاملة الكوادر قدرات بناء عملية إن  
 ألن وذلك.  وبرامجھا العمل وزارات سياسات في االجتماعي النوع دمج في جوھرية تُعتبر االجتماعي النوع
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 النوع أساس على تمييز وجود إنكار ومن رفضه من يخفف المجال ھذا في والخبرات المعلومات اكتساب
 خالل من تحقيقھا إلى البرنامج يسعى التي القوة نقاط من المجال ھذا في الخبرات تبادل وي�عتبر.  االجتماعي

 التي البلدان في البرنامج تنفيذ تكرار إمكانية ھنا ومن.  اإلسكوا في األعضاء البلدان جميع في التجربة تعميم
 دعوة خالل من الجدد المشارِكين قدرات لبناء تمھيداً وذلك الدليل، ھذا ھايغطي التي المرحلة في تشارك لم

 معھا خبراتھا تبادل إلى االجتماعي النوع لدمج عمل خطة ووضعت المؤسسي التحليل عملية نفّذت بلدان
  . عليھا للبناء الفرص وإتاحة

  
 المشارِكة البلدان في العمل زاراتلو التحليلية الدراسات استكمال عند االستفادة تعميم يتحقق ،وأخيراً  
 سائر في العمل وزارات بھا تسترشد ثيبح العمل، ووزارات لإلسكوا اإللكترونية المواقع على ونشرھا
  .  البرنامج ھذا بتطبيق ترغب مؤسسة وأية البلدان

  


