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تعريفات
النوع االجتماعي:
الســمات والفــرص االجتماعيــة المرتبطــة بكــ ّون الشــخص ذكــ ًرا أو أنثــى والعالقــات بيــن
النســاء والرجــال وبيــن الفتيــات والفتيــان باإلضافــة إىل العالقــات الســائدة وســط النســاء
وتلــك الســائدة وســط الرجــال .تقــوم تلــك الســمات عــى تركيبــة اجتماعيــة وتؤثــر عــى
تخصيــص المســؤوليات واألنشــطة ،والوصــول إىل المــوارد وإحــكام الســيطرة عليهــا
باإلضافــة إىل فــرص اتخــاذ القــرارات.1

العمليات التشاركية الشمولية:
إشــراك النســاء والفتيــات واألقليــات الجنســية والجندريــة مــن جميــع األعمــار والقــدرات
وإدماجهــن فــي تخطيــط وتصميــم عمليــات صنــع القــرار ،والعمــل عــى مكافحــة
االختــاالت فــي النــوع االجتماعــي فــي البيئــة المبنيــة التــي تمنــع اندماجهــن االجتماعــي
ً 4
جــا كامــا.
واالقتصــادي اندما ً

المساواة بين الجنسين:
عــدم وجــود تمييــز عــى أســاس جنــس الشــخص فــي الفــرص ،أو تخصيــص المــوارد
2
واالســتحقاقات ،أو الوصــول إىل الخدمــات

السكن العشوائي:
تتسم السكن العشوائي بأنها مناطق سكنية حيث:
•ال يملــك الســكان ضمــان حيــازة األرض أو المســاكن التــي يســكنونها ،وتتــراوح
أنمــاط الحيــازة مــن حيــازة وضــع اليــد إىل المســاكن غيــر الرســمية المؤجــرة ،

الحقــوق والمســؤوليات والفــرص المتســاوية بيــن النــاس مــن الجنس ـ ّين كليهمــا .يُنظــر إىل
المســاواة بيــن المــرأة والرجــل عــى أنهــا قضيــة مــن قضايــا حقــوق اإلنســان وشــرط
مســبق ومؤشــر للتنميــة المســتدامة المتمحــورة حــول اإلنســان .وهنــا يجــب التأكيــد عــى
أن المســاواة بيــن الجنســين تعنــي المســاواة بيــن كل األجنــاس ،وليــس فقــط الرجــال
والنســاء.
المدينة الشاملة التي تحقق تكافؤ الفرص:
مدينــة تعمــل بشــكل جيــد للنســاء والفتيــات واألقليــات الجنســية والنــوع االجتماعــي مــن
جميــع األعمــار والقــدرات ،وبالتالــي فهــي تدعــم اندماجهــن عــى المســتوى االقتصــادي
واالجتماعــي.
المزايا الرئيسية الستة:
•ســهولة الوصــول -يســتطيع الجميــع الوصــول إىل األماكــن العامــة بمنتهــى
الحريــة والســهولة والراحــة الســتخدام األماكــن والخدمــات المقدمــة.
•االتصــال -يســتطيع كل شــخص أن يتحــرك فــي أرجــاء المدينــة بصــورة آمنــة
وســهلة وميســورة للوصــول إىل الفــرص والخدمــات الرئيســية.
•األمــان -الجميــع محميــون مــن أي خطــر حقيقــي أو محســوس فــي الســياقات
العامــة والخاصــة.
ـال من
•الصحــة  -يحظــى الجميــع بفرصــة تطبيــق نمــط حيــاة مفعــم بالنشــاط وخـ ٍ
أي مخاطــر بيئيــة صحية.
•القــدرة عــى تحمــل تغيــر المنــاخ  -يتوافــر لــدى الجميــع األدوات والشــبكات
االجتماعيــة الالزمــة لنجــاح االســتعداد للكــوارث المناخيــة واالســتجابة لهــا
والتكيــف معهــا.
•األمــن  -يســتطيع الجميــع الحصــول أو الوصــول إىل مســكن وقطعــة أرض
آمن ّيــن للعيــش بهمــا وللعمــل وجمــع الثــروة واكتســاب القــوة والمــوارد.
فــي مثــل هــذه المــدن ،تتمتــع النســاء والفتيــات واألقليــات الجنســية والجندريــة بنفــس
الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الرجــال األصحــاء األقويــاء البنيــة :نفــس الحريــات ونفــس
الفــرص ونفــس مســتويات المشــاركة .إنهــن قــادرات عــى الوصــول إىل مجموعــة كاملــة مــن
الخدمــات العامــة وأماكــن العمــل والمــدارس وغيرهــا مــن المرافــق الرئيســية متــى احتجــن
أو أرادن ذلــك ،ممــا يمكنهــن مــن الجمــع بيــن األدوار اإلنجابيــة واإلنتاجيــة بكفــاءة وإطــاق
العنــان للفــرص االقتصاديــة .إنهــن يشــعرن بالراحــة والتواصــل مــع اآلخريــن فــي المدينــة،
ممــا يســمح لهــن الحفــاظ عــى صحــة عقليــة وبدنيــة ونفســية جيــدة وبنــاء شــبكات
اجتماعيــة للتعامــل مــع الضغــوط اليوميــة للحيــاة الحضريــة ،فضــا ً عــن الصدمــات
والكــوارث التــي يمكــن أن تحــدث.3

•عــادة مــا تفتقــر األحيــاء الســكنية إىل الخدمــات األساســية والبنيــة التحتيــة
للمدينــة أو تكــون منعزلــة ومحرومــة منهــا.
•قــد ال يتوافــق المســكن مــع لوائــح التخطيــط والبنــاء الحاليــة ،وغال ًبــا مــا يقــع في
مناطــق تنطــوي عــى مخاطــر جغرافيــة وبيئيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،يمكــن
أن تكــون الســكن العشــوائي شــكال ً مــن أشــكال المضاربــة العقاريــة لجميــع
5
مســتويات الدخــل لســكان الحضــر ،ســواء األثريــاء أو الفقــراء منهــم.
التقاطعية:

•العالقــة بيــن الفئــات االجتماعيــة المختلفــة مــن العــرق والجندريــة والجنــس
6
والعمــر وغيــر ذلــك.
•اإلقــرار بــأن كل فــرد خــاض تجــارب فريــدة خاصــة بــه فــي التمييــز والقمــع،
ويجــب علينــا التفكيــر فــي كل شــيء وأي شــيء يمكــن أن يــؤدي إىل تهميــش
النــاس بســبب  -الجنــس ،والعــرق ،والطبقــة ،والتوجــه الجنســي ،والقــدرة
7
الجســدية ،إلــخ.

•«إن الطبيعــة المترابطــة للتصنيفــات االجتماعيــة مثــل العــرق والطبقــة
والجنــس ،يُنظــر إليهــا عــى أنهــا تخلــق أنظمــة متداخلــة ومترابطــة مــن
8
التمييــز أو الحرمــان».
عملية المشاركة:
عمليــة صنــع القــرار الجماعيــة التــي تجمــع بيــن عناصــر الديمقراطيــة المباشــرة والنيابيــة
التمثيليــة :يتمتــع المواطنــون بســلطة اتخــاذ القــرار بشــأن مقترحــات السياســة ويتــوىل
السياســيون دور تنفيــذ السياســة.
مشــاركة المواطنيــن أو أفــراد المجتمــع فــي صنــع القــرار والتحليل المشــترك والرؤيــة وتصميم
التغييــرات فــي البيئــة المعمــورة التــي تؤثــر عــى حياتهــم .يتضمــن «التطويــر المشــترك» أو
«التصميــم المشــترك» للخطــط والتدخــات الماديــة مــع أعضــاء المجتمــع والخبــراء التقنييــن
لضمــان تلبيــة النتائــج الحتياجــات المســتخدمين النهائييــن.9
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بناء المدن الشاملة :عمليات
وتحديات التخطيط التشاركي

لــن تعمــل هــذه العمليــات التشــاركية عــى تحســين وزيــادة مســاهمة المــرأة فــي البنــى
التحتيــة وتطويــر المــدن وتعزيــز الوعــي بالنــوع االجتماعــي والكفــاءة بيــن المخططيــن
والمصمميــن والمهندســين إال مــن خــال دمــج تلــك الجوانــب الســابقة.
تتنــاول مجموعــة األدوات هــذه ،المخصصــة لموظفــي تحالــف المــدن ،والمتخصصيــن
فــي التنميــة الدوليــة ومســؤولي المــدن ،الحاجــة إىل معرفــة المزيــد حــول كيفيــة إشــراك
النســاء فــي العمليــات التشــاركية ،مــع التركيــز عــى المــدن فــي بلــدان الجنــوب .توفــر
مجموعــة األدوات شــروحات مفصلــة وأدوات وأنشــطة محــددة لــكل مرحلــة مــن مراحــل
دورة المشــروع .توفــر هــذه األدوات عناصــر قويــة إلشــراك النســاء عــى أفضــل وجــه فــي
المشــاريع الحضريــة وذلــك مــن خــال اســتيفاء الحلــول لجميــع التحيــزات المحتملــة
والمشــاكل الخاصــة بالقضايــا الجنســانية .لقــد تــم اســتخدامها فــي مشــاريع ومبــادرات
تنمويــة محــددة خاصــة فــي المســتوطنات والمجتمعــات العشــوائية.
تنقســم مجموعــة األدوات هــذه إىل جزئيــن رئيســيين .يعــرض الجــزء األول مختلــف
الخطــوات الالزمــة لتعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي وإدماجهــا فــي العمليــة التشــاركية
طــوال دورة المشــروع .يشــرح الجــزء الثانــي كيفيــة تصميــم العمليــات التشــاركية العادلــة بيــن
الجنســين ،وإعطــاء الــرؤى حــول البيانــات واألدوات الالزمــة لالختيــار ،وكيفيــة الحفــاظ عليهــا
وكيفيــة التواصــل بطريقــة تراعــي النــوع االجتماعــي باســتخدام األمثلــة.

تعتبــر عمليــات التخطيــط التشــاركي ضروريــة لجمــع مدخــات المواطنيــن فيمــا يتعلــق
ببنــاء أو إدارة المســاحات الحضريــة وتصميــم مــدن شــاملة وصالحــة للســكن .ومــع ذلــك،
فــإن الطــرق المختلفــة التــي يســاهم بهــا الرجــال والنســاء فــي العمليــات التشــاركية تتشــكل
مالمحهــا بشــكل كبيــر مــن خــال البنــاءات الســائدة للمعاييــر وتوقعــات النــوع االجتماعــي.
كاف فــي
دائمــا ،وال يتــم التفكيــر فيهــن بشــكل
عــى هــذا النحــو ،يتــم إغفــال النســاء
ٍ
ً
مشــاركة المواطنيــن.
إن أوجــه عــدم المســاواة هــذه تضــر بوجــود المــرأة وقدرتهــا عــى التأثيــر فــي القــرارات.
يــؤدي هــذا التمييــز إىل فقــدان الخبــرة والمعرفــة لــدى بعــض أكثــر المســتخدمين
نشــاطا ً فــي الســياق الحضــري ويعــزز القوالــب النمطيــة الجنســانية .تحتــاج
الحوكمــة الحضريــة إىل تبنــي أشــكال جديــدة مــن المشــاركة يمكنهــا فهــم احتياجــات
وتوقعــات النســاء فــي جميــع الفئــات العمريــة والتفكيــر فيهــا بشــكل أفضــل،
وبالتالــي تنفيــذ قدراتهــن ورغباتهــن .يجــب تضميــن منظــور المســاواة بيــن الجنســين
أثنــاء هيكلــة العمليــة التشــاركية (اختيــار المســاحات الفعلية والرقميــة ،واللغة ،والتســهيالت،
وإعــداد جلســات مخصصــة للنســاء فقــط ،ومــا إىل ذلــك) وأثنــاء تحديــد األهــداف واألســئلة
المطروحــة (مــع مراعــاة الخصائــص الثقافيــة للســياق القائــم) )) .يجــب أن تضمــن هــذه
العمليــة شــعور النســاء بالتمكيــن عنــد اكتســابهن للوعــي الذاتــي وإعــادة التأكيــد عــى
تمتعهــن بالحقــوق فــي المدينــة.
جانــب آخــر مهــم يجــب مراعاتــه فــي تصميــم العمليــات التشــاركية هــو التنــوع بيــن النســاء،
مــن خــال اســتهداف أولئــك الالتــي يتــم اســتبعادهن عــادة مــن عمليــات صنــع القــرار.
عــى ســبيل المثــال ،تعمــل معظــم النســاء اللواتــي يعشــن فــي الســكن العشــوائي ،ولكنهــن
يعملــن فــي القطــاع غيــر الرســمي ،وتكســبن فــي الغالــب أقــل مــن  1.90دوالر أمريكــي فــي
اليــوم :أنشــطة عملهــن منخفضــة األجــر ،ومؤقتــة ،ومضنيــة ،واســتغاللية 10.البعــض منهــن
غيــر قــادرات عــى الســفر لممارســة أي مهنــة ،وهــذا هــو ســبب كونهــن عامــات منــازل
عــى المســتوى المحلــي .ويحــد هــذا الوضــع مــن قدرتهــن عــى المشــاركة فــي عمليــات
التشــاور الخاصــة بالمــدن واالرتقــاء باألحيــاء الفقيــرة.11
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التخطيط العمراني المالئم للنساء:
مجموعة أدوات مستمدة من مدن دول الجنوب

دمج النوع االجتماعي في المشاريع
الحضرية بطريقة تشاركية

اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻧﺸﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺗﻬﺪف ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺮوع إﱃ ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻪ و  /أو اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻴﻦ .ﺗﺨﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﻴﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻓﻲ
ﺳﻴﺎق ﻣﺸﺮوع ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ً
ﺷﺎﻣﻼوﻳﺘﻄﻠﺒﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺤﺪدة.

يمكــن تعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي ضمــن المراحــل المختلفــة لــدورة المشــروع مــن خــال
أنشــطة مختلفــة .مــن أجــل الحصــول عــى نظــرة عامــة أكثــر تفصيــاً لإلجــراءات التــي تضمــن
تعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي كل مرحلــة مــن مراحــل المشــروع ،يجــب التحقــق مــن القائمــة
المرجعيــة كلمحــق مرفــق بهــذه الوثيقــة.

1

ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺮوع

 .1ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺸﺮوع:

دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﺛﻤﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع

وﺿﻊ أﻫﺪاف ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ

ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
ﻧﺠﺎﺣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
 .2ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل
ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺪﻓﻴﻦ:

ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ دور اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ:
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
وﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.

5

ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ.

16
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اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

4

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

ﺗﻮاﺻﻞ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻳﺴﻬّ ﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻷدوار اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

2

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

اﻹﺑﺪاع اﻟﻤﺸﺘﺮك
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ،واﻟﻔﺮص واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﻣﺎم
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل.
وﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﻀﻌﻒ )اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ( ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ.
ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷدوات اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ذاﺗﻴﺔ اﻹدارة.

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻃﺮق اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﻋﺮض
اﻷدﻟﺔ ﻋﲆ اﻵﺛﺎر اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﻣﺞ ﻧﻬﺞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻨﻈﻮر
اﻟﺠﻨﺴﺎﻧﻲ.
ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻷدﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻤﺸﺮوع
وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.

اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت وﺟﻤﻊ ردود اﻟﻔﻌﻞ .وذﻟﻚ ﻹﻗﻨﺎع اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﲆ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ً
أﻳﻀﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻹﺷﺮاك اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ
اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ أو اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن.

ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻄﺎق

ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﻄﺎق أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﻤﺸﺮوع وإﺣﺪاث اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻴﻪ ﻋﲆ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ وأﻧﺼﺎر
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺮوع.
إﻧﺸﺎء  /ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوع.
إدارة ﻣﺸﺮوع ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﻮارق ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﺮأة وﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ واﻗﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ
إﻧﺸﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ﺗُﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﺘﺒﻊ
اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ وإدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت  /اﻟﻤﻮاﺋﻤﺎت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ.

ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻮع اﻟﺘﺪﺧﻞ
واﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ وأﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع.

إﺷﺮاك أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺻﻞ وإﻧﺸﺎء وﺛﺎﺋﻖ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺸﺮوع

ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻴﻦ و  /أو ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ :ﻗﻨﻮات أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ورش
اﻟﻌﻤﻞ أو ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات.

5

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ

ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﻃﺮق ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻀﺮي ﻣﻊ ﻋﺪم
اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.

ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ :ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ
)وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  /اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  /اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،إﻟﺦ(

ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع
ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻧﺠﺎﺣﻪ وﺗﺄﺛﻴﺮه
ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ..
اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
وﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
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اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻄﺮق اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ
ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ )اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت،
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻘﻂ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ( وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷﻫﺪاف واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ )ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق
اﻟﻘﺎﺋﻢ( .أﺛﻨﺎء ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ )اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،واﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
ﻓﻘﻂ ،وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ( وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف واﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ )ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎق اﻟﻘﺎﺋﻢ(.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺗﻤﺜﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮأة
ﻋﲆ ﻣﺪار ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻠﻬﺎ .ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﻘﻖ ذﻟﻚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﻋﲆ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل.

اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪات ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أو اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة
إﻟﻴﻬﻢ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت.
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺮاك اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻴﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻦ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻬﻦ )اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻌﻨﻒ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ( .ﻳﺴﻤﺢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ اﻹﺟﻤﺎع ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ أﻛﺜﺮ
ﻣﺴﺎواة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺻﻮات واﻵراء.

2

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ أﻓﻀﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.

وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة
ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

3

اﻹﺑﺪاع اﻟﻤﺸﺘﺮك
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
واﻟﻨﺴﺎء ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ،
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ،وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺨﻄﻂ
أو اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﺤﺪدة .ﻟﻜﻲ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﻨﻬﺞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ،ﻳﺠﺐ ً
أﻳﻀﺎ ﻣﺮاﻋﺎة
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوع.
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3

تصميم العمليات
التشاركية التي تحقق
العدالة بين الجنسين

تحليل المنتفعين لدى GRASSROOTS COLLECTIVE
تدعــم مؤسســة  Grassroots Collectiveحلــول التنميــة المحليــة ،وتســاعد المنظمــات المجتمعيــة غيــر الربحيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم عــى تحقيــق
أهدافهــا .لمســاعدة هــذه المنظمــات المحليــة ،فقــد قامــت تلــك المؤسســة بصياغــة دليــل شــامل لتخطيــط المشــروعات ،حيــث وضعــوا منهجيــة إلنشــاء
تحليــل المنتفعيــن .يمكــن أن يكــون المنتفعــون هــؤالء داخلييــن (متأثريــن بشــكل مباشــر) أو خارجييــن (يتأثــرون بشــكل غيــر مباشــر) بالمشــروع.12
تتكون الخطوة األوىل من التمييز بين ثالثة أنواع من المنتفعين:
مهما في
•أصحاب المصلحة الرئيسيون :األطراف (األشخاص أو المجموعات أو المؤسسات) التي تلعب دو ًرا
ً
نجاح المشروع.
•أصحاب المصلحة األساسيون :األشخاص أو المجموعات المتأثرة مباشرة بالمشروع  -المستفيدون وغير المستفيدين.
•أصحاب المصلحة الثانويون :األشخاص أو المجموعات التي لها نصيب أو مصلحة في المشروع و  /أو تتأثر بشكل غير مباشر به.
لتحديد مجموعات المنتفعين بشكل أفضل ،توصي مؤسسة  Grassroots Collectiveباستخدام نموذج :P.E.S.T.L.E
منتفع سياسي
•دوائر حكومية

تتعلــق العمليــات التشــاركية العادلــة بيــن الجنســين بالمجــال األوســع لمشــاركة المواطنيــن .يركــز هــذا الفصــل عــى
منهجيــات المشــاركة العادلــة بيــن الجنســين والتــي يمكــن تطبيقها عىل جميــع العمليــات التشــاركية الحضرية .إنها
مجموعــة مختــارة مــن األدوات التشــاركية إلشــراك النســاء فــي مختلــف مراحــل إعــداد المشــروع وتنفيــذه.
يبــدأ هــذا الفصــل بتوفيــر األدوات إلشــراك المنتفعيــن والمســتفيدين المســتقبليين فــي تلــك العمليــة ،وإشــراك النســاء فــي
العمليــات التشــاركية وتقديــم التوجيهــات فيمــا يتعلــق بالتشــغيل التجريبــي لــأدوات المختلفــة لتنفيــذ تقييــم المشــاركة.
ثــم يعــرض أدوات المشــاركة فــي إنشــاء المشــاريع وتصميمهــا بمشــاركة النســاء ،ويختتــم بتقديــم األدوات الالزمــة الســتخدام
مراســات المشــروع لتحســين اإلشــراك والتمكيــن.

 3.1المشاركة األولية
تتوفــر عــدة أدوات لتأميــن المشــاركة األوليــة ألصحــاب المصلحــة والمســتفيدين مــن
المشــروع .هــذه األدوات هــي ً
أيضــا وســيلة لجمــع المعرفــة المحليــة وتأطيــر التدخــات
كمرحلــة تحضيريــة لتقييــم المشــاركة.

تحديد المنتفعين والمشاركة

يجب ً
أواًل رسم خرائط ألصحاب المصلحة الرئيسيين وذلك من أجل:
•تعزيــز الحــوار مــع صانعــي السياســات المحلييــن مــن أجــل جمــع البيانــات
المحليــة والوطنيــة وتحديــد السياســات ذات الصلــة المعمــول بهــا ومناقشــتها.
•توفيــر فهــم عــام لمجموعــة واســعة مــن الوســطاء الذيــن يلعبــون دو ًرا اجتماع ًيــا
فــي تطويــر المشــروع فــي الســكن العشــوائي.
•استيعاب نظرة صانعي السياسات المحليين إىل مشاركة المرأة.
يمكــن أن تــؤدي هــذه الخطــوة إىل إشــراك المتســاكنين والمنتفعيــن عــى نطــاق أوســع،
حيــث أن المنتفعيــن لديهــم الخبــرة الميدانيــة الالزمــة لتحديــد المشــكالت .بنــا ًء عــى هــذا
التحديــد ،يمكــن رســم خريطــة المنتفعيــن لتوجيــه مشــاركة المنتفعيــن.
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منتفع اقتصادي
•وكاالت التمويل أو الجهات المانحة
•شركات محلية

•مجموعات الضغط

منتفع تكنولوجي
•الشركات التي تقترح معدات محددة للمشروع

منتفع قانوني
•دوائر حكومية

منتفع اجتماعي/ثقافي
•المجموعات العرقية أو الثقافية المدمجة أو
المهمشة
•المجموعات الجنسية
منتفع بيئي
•األشخاص والبنى التحتية المتأثرة بالمشروع
•في مشروع يركز عىل التنمية المستدامة :عىل
سبيل المثال المنظمات التي تدافع عن البيئة

•العمال المهرة

يمكن تنفيذ نموذج تحليل المنتفعين بعد تحديد كل تلك األطراف الفاعلة .سيتم تجميع المعلومات حول المنتفعين ومشاركتهم المحتملة في المشروع
والنجاح المحتمل و  /أو التهديد بمشاركتهم ويتم وضعها في جدول.
منتفع

ما مصلحته في
هذا المشروع؟

ما مستوى تأثيره
عىل النجاح؟

ما الذي يمكن أن
يساهم
به في نجاح
المشروع؟

ما التهديدات
المحتملة التي
يشكلها للنجاح؟

ما اإلستراتيجية
التي ستستخدمها
لبناء عالقة مع
المنتفعين؟

من المسئول عن
هذه العالقة؟
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االستبيانات أو المقابالت الفردية
فهم السياق المحلي والبدء في إشراك النساء والمستفيدين المستقبليين:
•االتصــال بالجمعيــات المحليــة والجماعــات النســائية والســكان لتنظيــم اســتبيانات أو مقابــات فرديــة .يتيــح
ذلــك جمــع البيانــات حــول كيفيــة تســهيل مشــاركة المــرأة فــي تنميــة المــدن.

اختصاصات المشروع الشاملة للجنسين
تُعــد االختصاصــات مفيــدة فــي بنــاء إطــار عمــل يوجــه تصميــم المشــروع وتنفيــذه .لكــي يراعــي اإلطــار الجنســاني ،يجــب
أن يشــمل:
•تعريف الهدف من المشروع.
ً
وأهدافــا تراعــي الفــوارق بيــن
فــي مشــروع يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين ،يشــمل هــدف المشــروع رؤيــة
الجنســين .عــى ســبيل المثــال ،يمكــن أن يكــون الهــدف مــن المشــروع هــو جعــل األماكــن العامــة أكثــر شــموال ً
مــن خــال المســاحات الخضــراء التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين.
يجــب أن يحــدد إطــار العمــل ً
أيضــا هيــكل المشــروع وحوكمتــه .لكــي يكــون إطــار العمــل أكثــر شــموالً ،يجــب أن
تحــدد تلــك االختصاصــات المتطلبــات المتعلقــة بالمســاواة ووجــود المــرأة فــي إدارة المشــروع وإعــداده.
•تعريف العمل التشاركي.
ســتحدد االختصاصــات المتطلبــات فــي ضــوء العمــل التشــاركي مــع مجموعــات مــن النســاء :مــا هــي ســمات
النســاء ،وكــم عددهــن ،ومــا هــي األدوات التشــاركية المتوقعــة ،ومــا إىل ذلــك.

يجــب أن تعكــس هــذه المرحلــة الحاجــة إىل الشــمولية ،حيــث أن الشــمولية أثنــاء التقييــم التشــاركي تعنــي زيــادة االهتمــام
باإلشــراك بيــن مجموعــات مختلفــة مــن النســاء ،لتمثيــل التنــوع الكامــل للنســاء واحتياجاتهــن الخاصــة فــي
مجتمعنــا .كمــا يهــدف إىل إشــراك النســاء الالئــي لديهــن بشــكل عــام وصــول أقــل وتأثيــر أقــل فــي المجــال العــام.
الشمولية تعني االهتمام بالتنوع من حيث:
•العمر
•الفئة االجتماعية
•المهنة
•األطفال الذين تقوم النساء برعايتهم ،إن ُو ِجدوا
•الحالة االجتماعية
•العضوية في الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ،إن ُو ٍجدت
مــن النقــاط المهمــة التــي يجــب وضعهــا فــي االعتبــار أن تكويــن المجموعــة وتنوعهــا وتنظيــم األنشــطة بمــا يتماشــى مــع
العمليــات العادلــة أكثــر أهميــة مــن عــدد المشــاركين.13
يشــكل اإلشــراك في الســكن العشــوائي تحديًا بســبب الظروف المعيشــية غير المســتقرة لألشــخاص الذين يتم الســعي
إىل إشــراكهم .إن مواجهــة التحديــات اليوميــة بســبب الظــروف المعيشــية غيــر المســتقرة تمنــع النــاس مــن المشــاركة
الكاملــة فــي ديناميكيــات اإلشــراك ،وهــو أمــر صعــب بشــكل خــاص عــى النســاء ،حيــث تصبــح األعمــال المنزليــة فــي
ً
إرهاقــا بســبب بيئتهــم المعيشــية .فــي الواقــع ،تواجــه النســاء العديــد مــن العقبــات عنــد االنخــراط
الســكن العشــوائي أكثــر
كل من الهشاشــة والــدور االجتماعي القائم عىل الجنس المنســوب
فــي إشــراك المشــاريع الحضريــة ،وذلك بســبب ٍ
إليهــن .تجــد العديــد مــن النســاء صعوبــة فــي إيجــاد الوقــت للمشــاركة فــي جميــع المراحــل .عــى ســبيل المثــال ،إذا
ُكــن يعملــن فــي القطــاع غيــر الرســمي أو الرســمي ولديهــن أســرة يدعمنهــا ،فــإن االنخــراط فــي عمليــة المشــاركة قــد يمثــل

خســارة فــي األربــاح.

التحــدي اآلخــر فــي إشــراك النســاء هــو الصعوبــة التــي يجدنهــا فــي التعبيــر عــن رغباتهــن واحتياجاتهــن ،ال ســيما فــي
الســكن العشــوائي ،حيــث قــد ال يكونــن معتــادات عــى هــذا النــوع مــن التماريــن .الخــوف المحتمــل مــن عــدم إيــاء المراعــاة
الواجبــة وعــدم الثقــة بالســلطات المحليــة يجعــل هــذه العمليــة أكثــر تعقيـدًا.

 3.2التقييم التشاركي
يوفــر التقييــم التشــاركي إطــا ًرا لفهــم تصميــم المشــروع والبنــاء المشــترك ،ولكنــه يُشــرك
ً
أيضــا المســتفيدين المســتقبليين فــي المشــروع.
يمكــن إشــراك العديــد مــن األدوات إلجــراء تقييــم تشــاركي .يتــم اختيــار األدوات التشــاركية
وف ًقــا للنتائــج المطلوبــة للتقييــم .تتطلــب هــذه األدوات مشــاركة النســاء؛ حيــث تقــدم
النســاء معلومــات عــن مدنهــن ومناطقهــن الســكنية واحتياجاتهــن ومشــاعرهن خــال
ورش العمــل المختلفــة .لتنفيــذ هــذه األدوات ،تتمثــل الخطــوة األوىل فــي إشــراك النســاء
للمشــاركة فــي ورش العمــل.

تتمثــل الخطــوة الجيــدة التــي تســاعد فــي تعزيــز ثقــة المواطنيــن فــي ســلطتهم المحليــة فــي بنــاء رابــط حقيقــي بيــن
النســاء التــي تــم إشــراكهن والســلطات المحليــة ،وشــرح المعلومــات المتعلقــة بالمشــروع واختيــار التوصيــات المقدمــة مــن
الســكان فــي تصميــم المشــروع الحضــري.
يمكــن ،عــى ســبيل المثــال ،تقديــم العمليــات التشــاركية كطريقــة للمشــاركة فــي حيــاة المجتمــع .يمكنهــم ً
أيضــا تشــجيع
النســاء عــى المشــاركة ،مــع العلــم أنهــم ســيتمكنون مــن مقابلــة نســاء أخريــات وأن يصبحــن جــز ًءا مــن الديناميكيــات
االجتماعيــة المعرضــة للخطــر .يمكــن اســتخدام اإلشــراك والعمليــات التشــاركية لبــث الرســائل وزيــادة الوعــي بشــأن
حقــوق المــرأة فــي المــدن واحتياجاتهــا فــي البيئــة الحضريــة .يعــد تحســين المنطقــة الســكنية وتزويــد النســاء بوصول
أفضــل إىل األماكــن العامــة بمثابــة أركان قويــة إلقنــاع المشــاركات المحتمــات.

إشراك مجموعات مختلفة من النساء
ً
وأيضــا خطــوة
لتنفيــذ العمليــات التشــاركية ،يُعــد إشــراك المشــاركين خطــوة رئيســية
تســتهلك أكبــر قــدر مــن الوقــت والطاقــة .إن تصميمــه وتنفيــذه عــى أوســع نطــاق لهمــا
أهميــة خاصــة ألن ذلــك يشــكل مالمــح العمليــة التشــاركية.
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إشراك المجتمعات في مبادرة استكشافية
عالمية تقوم بها مؤسسة WOMENABILITY
تُعــد  Womenabilityجمعيــة تدافــع دول ًيــا عــن إدمــاج القضايــا الجنســانية فــي المشــاريع الحضريــة .فــي عــام  ،2016تــم إجــراء جولــة عالميــة لتنظيــم
جــوالت استكشــافية فــي المــدن فــي جميــع أنحــاء العالــم وجمــع بيانــات حــول رفاهيــة المــرأة فــي المــدن .قــام فريــق  Womenabilityبتدريــب شــركائهم مــن
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة قبــل أي جــوالت استكشــافية حتــى يتمكنــوا مــن اكتســاب فهــم أفضــل للعمليــة ومــن ثــم يكــررون تنفيذهــا .لذلــكّ ،
نظــم
الفريــق  13جلســة تدريبيــة حــول اإلشــراك الشــامل وتنظيــم الجــوالت االستكشــافية وتنفيذهــا وتقييمهــا وتحســينها .بفضــل معرفتهــم المحليــة وارتباطهــم
بالنســاء ،تولــت المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة الشــريكة مســؤولية إشــراك النســاء .تــم تحديــد بعــض المعاييــر بشــكل مشــترك إلشــراك أكبــر مجموعــة
ممكنــة مــن النســاء لتلــك الجــوالت .14وكمثــال عــى ذلــك ،فــإن الجولــة التــي جــرت فــي خايليتشــا ،وهــي مســتوطنة عشــوائية فــي كيــب تــاون بجنــوب
إفريقيــا ،جمعــت  36ســيدة شــاركن فــي تلــك الجولــة ٪35 :تراوحــت أعمارهــن بيــن  35و  65ســنة ،و  ٪27.5بيــن  26و  35ســنة ،و  ٪27.5تحــت ســن 25
ســنة ،و  ٪10فــوق  65ســنة .كان التنــوع العمــري لفهــم المجــاالت المختلفــة لقضايــا المــرأة فــي المنطقــة الســكنية معيــا ًرا رئيسـ ًيا فــي اإلشــراك الشــامل.15
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تحليل النوع االجتماعي لمشروع كيراال
للتنمية الحضرية المستدامة
مشــروع التنميــة الحضريــة المســتدامة فــي واليــة كيــراال ( )KSUDPهــو مبــادرة مــن حكومــة واليــة كيــراال بدعــم مالــي مــن الحكومــة الهنديــة وبنــك التنميــة
اآلســيوي لتحســين خدمــات البنيــة التحتيــة الحضريــة فــي واليــة كيــراال بطريقــة مســتدامة .خــال هــذا المشــروع ،تــم إجــراء تحليــل شــامل للنــوع االجتماعــي.
فهــو يجمــع بيــن كل أشــكال البيانــات لتحديــد وتحليــل الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للســكان (بمــا فــي ذلــك األصــول الماليــة والماديــة واالجتماعيــة)
والوصــول إىل البنيــة التحتيــة الحضريــة (الميــاه والصــرف الصحــي وشــبكات الصــرف والتخلــص مــن النفايــات الصلبــة والطــرق والنقــل) ،واالســتهالك
واإلنفاق ،واالحتياجات واألولويات لتوفيرها في المســتقبل.
تــم الحصــول عــى البيانــات الكميــة مــن خــال البيانــات المصنفــة حســب الجنــس والتــي تــم جمعهــا مــن قبــل مختلــف الحكومــات المحليــة والوطنيــة
دائمــا باســتخدام البعــد الجنســاني
وعينــة مــن االســتبيانات لألســر المعيشــية فــي كل مــن المــدن الخمــس شــملها التحليــل .تــم إجــراء هــذه االســتبيانات
ً
فــي اســتبيانات مختلفــة.
تــم الحصــول عــى البيانــات النوعيــة مــن خــال االســتبيانات ،والمناقشــات التــي تــم إجراؤهــا مــع المســؤولين الحكومييــن والشــركات ،والممثليــن غيــر
الحكومييــن ،والمناقشــات الجماعيــة المركــزة للمواطنيــن فــي كل مدينــة وتماريــن التقييــم الســريع التشــاركي فــي مناطــق وأحيــاء فقيــرة مختــارة فــي كل
مدينــة.16
•سلســلة مــن التقييمــات التشــاركية حــول قضايــا الوصــول إىل البنيــة التحتيــة والخدمــات ،واألولويــات التــي يجــب التركيــز عليهــا أثنــاء
المشــروع« :تــم الســعي عــى وجــه الخصــوص للحصــول عــى وجهــات نظــر مختلفــة مــن النســاء والطبقــات الفقيــرة المعدمــة فيمــا يتعلــق
17
بطبيعــة تجربتهــم فــي الوصــول إىل الخدمــات األساســية واحتياجاتهــم وأولوياتهــم».
•تــم عقــد سلســلة مــن ورش العمــل عــى مســتوى المــدن مــع الشــركات ،ومســؤولي بعثــات منطقــة كودومباشــري ،وممثلــي مجتمــع
تنميــة المجتمــع ،وجمعيــات رفاهيــة الســكان ،وكبــار أفــراد المــوارد .تناولــت ورش العمــل هــذه دراســة قضايــا تقديــم الخدمــات عــى مســتوى
18
المــدن.

جولة استكشافية مع  SJCو  Sonke Gender Justiceفي خايليتشا ،كيب تاون ،جنوب إفريقيا .مؤسسة  ،Womenabilityفي .2017

ما البيانات الالزمة إلجراء تقييم تشاركي؟
يتكــون التقييــم الجنســاني التشــاركي مــن تجميــع البيانــات الكميــة (التــي تــم جمعهــا مــن مصــادر التوثيــق و  /أو األدوات
الرقميــة الشــاملة (التطبيقــات ،ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،واالســتبيانات عبــر اإلنترنــت ،والطائــرات بــدون طيــار))

يمكن إجراء التشخيص التشاركي بين الجنسين من خالل البيانات والتجميع والتحليل.
يمكن عرض النتائج بتنسيقات متنوعة مثل:
•بيانات غير معالجة.
•توصيات مدمجة في وثائق التخطيط الحضري.

والبيانــات النوعيــة (التــي تــم جمعهــا مــن األدوات التشــاركية).

•تصميمات للتخطيط الحضري المراعي للفروق بين الجنسين.

تُجمع البيانات الكمية المتاحة والمصنفة حسب نوع الجنس أوال ً من:

•أنشطة مدمجة في خطة العمل لمسائل النوع االجتماعي

•المصادر الرسمية،
•البحث،
•الوثائق ،وغير ذلك.
يمكن ً
أيضا توزيع االستبيانات عىل عدد كبير من األشخاص للحصول عىل البيانات الكمية.
يتــم الحصــول عــى البيانــات النوعيــة بشــكل أساســي مــن خــال األدوات التشــاركية واالجتماعيــة ،والتــي يمكــن أن
تكــون مفيــدة ج ـدًا فــي ســياقات الســكن العشــوائي عندمــا تتوفــر القليــل مــن البيانــات.
يتطلب تنفيذ مثل هذه األدوات التشاركية عدة خطوات ،مثل إشراك المشاركات ،وتنظيم األنشطة ،وما إىل ذلك.
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التخطيط العمراني المالئم للنساء:
مجموعة أدوات مستمدة من مدن دول الجنوب

التخطيط العمراني المالئم للنساء:
مجموعة أدوات مستمدة من مدن دول جنوب الكرة األرضية

مشروع نساء المدن ()FEMMEDINA
في تونس

ما هي األدوات التي يجب اختيارها للتقييم التشاركي؟
يوصــى باختيــار اثنيــن أو ثالثــة أدوات تشــاركية عــى األقل إلجراء تقييم تشــاركي ألنهــا تكمل بعضهــا البعض وتنتج
أنواعً ا مختلفة من المعلومات.
يعــد تحديــد المعلومــات الضروريــة لجمــع البيانــات مــن أجــل التقييــم هــو المفتــاح الختيــار األداة التشــاركية
المراد تنفيذها.

ما نوع المعلومات المطلوبة للتقييم التشاركي
بين الجنسين؟

ما النطاق المستخدم
لهذه المعلومات؟

ما األداة التشاركية الالزمة؟

معلومات حول مشاركة المرأة في المجاالت
االجتماعية المختلفة لتحديد مستوى االستجابة
الجنسانية في إحدى المناطق الحضرية

معلومات عن إحدى
المناطق الحضرية التي
وقع عليها االختيار ،سواء
كانت قرية أو مجاورة سكنية
أو مدينة كبيرة أو مدينة
عاصمية أو مدينة صغيرة

تعد  WECأداة طورها تحالف المدن لفهم وتفسير االستجابة
الجنسانية في منطقة حضرية وقع عليها االختيار .يعتمد التقييم
عىل سلسلة من األسئلة النوعية المنظمة حول نموذج
مكوّن من أربعة مجاالت بما في ذلك المشاركة االقتصادية
والمشاركة المؤسسية والسياسية ورأس المال البشري
واالجتماعي .يشمل كل ب ُعد جوانب مختلفة من الحياة الحضرية
والمشاركة .يمكن جمع هذه العناصر من خالل ورش العمل
التعاونية أو مجموعات التركيز أو مقابالت جمع الوقائع التاريخية أو
الجوالت االستكشافية.

االستخدام اليومي للبيئات الحضرية والتجارب
واالحتياجات

المعلومات المتعلقة
بمناطق معينة في المجاورة
السكنية

تُمكِّن الجواالت االستكشافية النساء من ربط األحاسيس التي
ً
وأيضا
تتملكهن في األماكن العامة الحضرية بالتخطيط الحضري

التنقل اليومي واستخدام البيئات الحضرية
واالحتياجات والتوصيات

معلومات عن نطاق
المجاورة السكنية

ُتعقد ورش عمل لرسم خرائط التجارب الحساسة لفهم
استخدام األماكن العامة وشرح التجارب الحساسة التي تخوضها
فهما
النساء خالل عناصر التخطيط الحضري .كما أنها تعطي
ً
للتفاعل بين تلك األماكن والمشاعر التي تثيرها لدى السيدات
المشاركات.

معلومات عن الديناميات االجتماعية

معلومات عن نطاق
المجاورة السكنية

ستجري إحدى مجموعات التركيز من النساء مناقشات من خالل
األنشطة التشاركية لتقديم نظرة عامة عن المجاورة السكنية،
والمشاكل التي يواجهها والتحديات التي يواجهها.

التوصيات

نطاق المجاورة السكنية

ورش عمل تشاركية للتصميم المشترك

خبرة محددة مرتبطة بأدوار محددة في المجاورة
السكنية (عىل سبيل المثال ،إدارة مركز الخدمة
االجتماعية)

اعتمادًا عىل خبرة السيدة
التي تجرى معها المقابلة

المقابالت شبه المقننة

يتــم تنفيــذ مشــروع نســاء المــدن ( )FEMMEDINAمــن طــرف تحالــف المــدن (بالتعــاون مــع  )Cities Allianceوبلديــة تونــس
بتمويــل مــن وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات المتحــدة ( .)USAIDتســتخدم هــذه المبــادرة ،التــي بــدأت فــي ديســمبر
 ،2020نهجًــا تشــارك ًيا يراعــي النــوع االجتماعــي فــي التخطيــط الحضــري بحيــث يدعــم النســاء الالئــي يعشــن فــي المنطقــة،
بمــا فــي ذلــك العمــل مــع المســؤولين البلدييــن لتحســين صنــع القــرار التشــاركي ،والتجديــد الحضــري ،وتفعيــل األماكــن
العامــة فــي المدينــة العتيقــة بتونــس مــن خــال عمليــة توســيع مشــاركة المــرأة.
تــم تحديــد التحديــات التــي تواجــه النســاء فــي المــدن مــن خــال اســتخدام أدوات نوعيــة وكميــة
مختلفــة :إعــداد ( WECمشــاركة النســاء فــي المــدن) ،ودراســة وثائقيــة ،واســتبيان ،ومقابــات
لتجميــع الوقائــع التاريخيــة ،ومقابــات مــع المنتفعيــن الرئيســيين ،وورش عمــل تفاعليــة
ومشــتركة ورســم خرائــط المجتمعــات المحليــة.
تــم تكييــف ورش التصميــم المشــتركة ،التــي عقــدت فــي مــكان يأخــذ بعيــن االعتبــار رغبــة
النســاء فــي المشــاركة بحيــث تتوافــق مــع احتياجــات النســاء لضمــان المشــاركة الفعالــة .تــم
أيضــا تكييــف شــكل كل ورشــة عمــل مــع اهتمامــات النســاء واحتياجاتهــن ،والتكيــف ً
ً
أيضــا
ً
تمامــا لمعالجــة بعــض
ا
ي
شــفه
شــكاًل
ويأخــذ
الخصوصيــة
االحتياجــات
ذوي
األشــخاص
مــع
ً
ً
صعوبــات القــراءة والكتابــة لــدى بعــض النســاء.

اســتخدم فريــق البحــث مجموعــة مــن األدوات خــال ورش عمــل التصميــم المشــترك ،بمــا
فــي ذلــك مناقشــات مجموعــات التركيــز ،ورســم خرائــط المجتمعــات المحليــة ،وتماريــن
التصميــم المشــترك ،والقيــام بجــوالت فــي المجــاورات الســكنية .عــى ســبيل المثــال ،قامــت
الســيدات المشــاركات بتوجيــه فريــق البحــث فــي جولــة استكشــافية فــي المجــاورة الســكنية
حيــث تجولــن فــي أجــزاء مختلفــة مــن المدينــة ،وناقشــن تصوراتهــن ومشــاعرهن وخبراتهــن
وقصصهــن فــي هــذه األماكــن المختلفــة.

جعل من الممكن فهم كيف تشعر النساء بعدم األمان.

 ,© Dana Smillieالبنك الدولي
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كيف ينبغي تنفيذ كل من هذه األدوات التشاركية؟
يجــب اختيــار عــدة أدوات لعمــل تحليــل تشــاركي لمســائل النــوع االجتماعــي .قــد يكــون مــن الضــروري تكييــف تلــك
األدوات اعتمــادًا عــى الســياق واحتياجــات المــرأة .إذا كانــت األميــة تمثــل مشــكلة ،فيمكــن معالجتهــا مــن خــال تســجيل
األصــوات بــدال ً مــن طلــب إجابــات مكتوبــة مــن المشــاركات.
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نموذج مشاركة
النساء في
المدن ()WEC

تهدف منهجية نموذج  WECإىل جمع
البيانات الكمية ،باإلضافة إىل تصورات
السيدات المشاركات وآرائهن وتجاربهن
من خالل المجاالت المفتوحة .يربط
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أيضا ردودهن بمواقع محددة،
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األسئلة المقابلة مع السياق المحلي لكل
منطقة حضرية شملها االستبيان.

ورشة العمل  :1ورشة التقييم الجماعي
حا التي تواجهها
يتمثل الهدف من ذلك في إيجاد تعريف مشترك للتحديات األكثر إلحا ً
النساء وترتيبها حسب األولوية.

الجوالت
االستكشافية

ال تتيح الجوالت االستكشافية إمكانية
تحديد ممارسات النساء عىل نطاق المجاورة
السكنية فحسب ،ولكن ً
أيضا المشكالت
التي يواجهنها مثل الشعور بعدم األمان أو
مواجهة قيود عملية.
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 9كامل

في أحد االستبيانات ،يُطلب من النساء تقييم مستوى رضاهن عن مشاركة المرأة
في أربعة جوانب مجتمعية عىل مقياس من  1إىل  .9يشجع الميسر المشاركات عىل
توضيح إجاباتهن وإجراء المقابالت الفردية.
تساهم القصص التي تم جمعها في تطوير فهم سياقي لمشاركة المرأة واستخدام
األماكن العامة.
بمرور الوقت ،يمكن استخدام األداة لتأطير عملية كاملة ومتعمقة ،مع إمكانية تسجيل
التغييرات والتحسينات.
ورشة العمل الثانية :ورشة عمل حول األفكار المحلية بقيادة النساء
ورشة العمل الثانية ستكون ورشة عمل أفكار ميسرة ليوم واحد الستكشاف القضايا في
جميع االتجاهات وتحديد األفكار األولية والحلول الممكنة .التفكير هو المرحلة األوىل من
عملية اإلبداع المشترك وهو يتضمن مجموعة مختلطة من المنتفعين الذين يتعاونون
ويساهمون في إيجاد وخلق طرق لتلبية االحتياجات.

ﻤﻮ

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ

اﻟﺘ
ﺤﺮ
كو

اﻟﺘﻌ
ﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ

يتطلــب اســتخدام هــذه األدوات التشــاركية لجمــع البيانــات حــول متطلبــات المــرأة واحتياجاتهــا وخبراتهــا فــي المدينــة
النظــر فــي مختلــف التحيــزات القائمــة عــى الجنــس التــي قــد تعيــق قــدرة المــرأة عــى التعبيــر.
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ﻴﺔ
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التحضير لجولة استكشافية:
1.تحديد ديناميكيات العمل في المنطقة المستهدفة.
2.صياغة خريطة ما ،وتتبع مسار المشي.
3.االختبار المسبق لمدى مالئمة المسار للتأكد من مدته وأدائه وسرعته وما إىل
ذلك.
4.صياغة االستبيان بحيث يغطي ما يلي )1( :سمات متنوعة عن النساء )2( ،كيف
يستخدمن المناطق الحضرية و ( )3مشاعرهن وتصوراتهن عن المناطق الحضرية.
تنفيذ جولة استكشافية:
شخصا لمدة ساعتين عىل طول
1.تسافر مجموعة من حوالي خمسة عشر
ً
طريق محدد مسب ًقا .يقود الميسر تلك الجولة ويبدأ المناقشات بين
المشاركات.
2.عىل طول الطريق ،تتوقف المشاركات (في مجموعات صغيرة) لإلجابة عىل
االستبيانات حول الموضوعات التي هي محور التشخيص.

نموذج مشاركة النساء في المدن ( )WECمع تقييم مستوى االستجابة للنوع االجتماعي ومشاركة المرأة في المدن (تحالف المدن.)2021 ،

3.في نهاية الجولة ،تقدم المجموعات نبذة مختصرة عن تجربتهن .عالوة عىل
ذلك ،يسعى الفريق إىل استخالص التوصيات األولية للمشاركات من واقع
مالحظاتهن.
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ما هي
األداة؟

ما النتائج التي سيتم دمجها
باستخدام هذه األداة؟

ورش رسم
خرائط
الحساسية

يسمح رسم خرائط الحساسية بتخصيص
ممارسات النساء بشكل أكثر دقة وعىل
نطاق أوسع مقارنة بالجولة االستكشافية.

مجموعات
التركيز

يمكن أن تساعد ورش العمل التشاركية
المختلفة في تحديد المشاكل التي تواجهها
النساء والسكان في األماكن الحضرية.

ما الخطوات التي ينبغي اتخاذها
لتنفيذ هذه األداة؟

ما هي
األداة؟

ما النتائج التي سيتم دمجها
باستخدام هذه األداة؟

ما الخطوات التي ينبغي اتخاذها
لتنفيذ هذه األداة؟

4.يتم جمع االستبيانات ويتم تجميع النتائج باستخدام البرامج .يظهر نوعان من
المعلومات:

•إن عرض قائمة بالممثلين يجعل من الممكن تفعيل استراتيجية وموقف
يتعلقان بالمشكلة .يتم توزيع األدوار عىل المشاركات.

•المعلومات النوعية ،مثل مشاعر المرأة وتفاعلها مع المكان.

•المشاركات الالتي ال يؤدين أدوا ًرا تمثيل ًيا سيقمن بأدوار المراقبين.

•المعلومات الكمية ،مثل عدد النساء اللواتي يشاركن هذه المشاعر.
تعتمد درجة االرتباط عىل حجم عينة السيدات الالتي أجبن عن األسئلة
في تدقيق السالمة.

2.تمثيل المشهد

5.سوف يعتمد الميسر عىل ما ينبثق عن تدقيق السالمة لتحديد المشكالت
التي يجب معالجتها في مرحلة رسم خرائط الحساسية.

•ثمة دور للجمهور الذي يستطيع ،إذا رغب ،مقاطعة تلك المحاكاة وتغيير
مسارها من خالل الصعود عىل خشبة المسرح.

التحضير لورشة رسم خرائط الحساسية:
يجب تجهيز الدعم لرسم الخرائط ،وهو أساس المناقشات ،باإلضافة إىل موضوعات
المناقشة واألسئلة للمشاركات.
تنفيذ ورشة رسم خرائط الحساسية:
سيرتكز أساس العمل عىل خريطة كبيرة للمنطقة محل الدراسة .سيتم توجيه مجموعة
مك ّونة من  15امرأة من خالل مواضيع وأسئلة مختلفة من قبل الميسر ،الذي يضمن
أن المناقشات يتم نسخها كتاب ًيا في نفس الوقت ونفس المكان .يمكن تفعيل أوراق
المالحظات الالصقة أو الصور المطبوعة التي توضح االستخدام .يمكن للنساء أن
يناقشن ويطرحن األفكار في مجموعات ،في شكل مناظرة ،أو أن تتم دعوتهن للتحدث
بشكل فردي .يمكنهم بعد ذلك اقتراح أنواع االستخدام التي يرغبون في أن يكون هذا
مخصصا لها واستخدام أوراق المالحظات الالصقة لتحديد موقع المرافق التي
المكان
ً
يرونها ضرورية.

•تأتي أهمية االرتجال من التفاعل بين الممثالت (نتيجة المشهد غير
معروفة مسب ًقا).

3.تحليل المشهد

•تتناقش المشاركات كلهن سويًا ويطرحن األسئلة عىل أنفسهن :ما
المشاكل والعقبات التي تمت مواجهتها؟ ما الحلول أو االستجابات التي
تم تنفيذها؟ كيف يمكن تحسين الموقف؟
•تسمح هذه األداة بتوقع العقبات المحتملة قبل ظهورها ،من أجل البحث
عن طرق لتفاديها.

يمكن ً
أيضا استخدام رسم خرائط الحساسية بالحجم األصلي .باستخدام رسومات
الطباشير في المكان محل الدراسة ،تحدد النساء تلك االستخدامات بصورة ففعلية
ويكتبن ما يرغبن في رؤيته واألماكن المطلوب تنفيذ ذلك فيها.
صندوق المشكالت :تكتب كل مشاركة دون ذكرها اسمها عىل الورق المشكلة التي
تواجهها في موطن معيشتها .ثم يتم تجميع قطع الورق معً ا في صندوق ويقرأها الميسر
عال أمام جميع المشاركات .يمكن للسيدات بعد ذلك مناقشة المشكالت التي
بصوت
ٍ
تم إبرازها وإبداء وجهات نظرهن ومشاركة خبراتهن ووضع الحلول معً ا.
النقاش الحراكي :يتم طرح سؤال من قبل ميسر المجموعة ،ويجب عىل المشاركات
اتخاذ وضعيات جسدية في الغرفة اعتمادًا عىل ما إذا كن مؤيدات أم معارضات لما
يقال .يُطلب من النساء الوقوف ومحاذاة أنفسهن ،عىل سبيل المثال ،يقفن في صف
عمودي اعتمادًا عىل ما إذا ُكنّ يوافقن أم يرفضن .بمجرد أن يأخذن مواقعهن ،تقوم
كل مجموعة بإعداد الحجج ثم تعرضها واحدة تلو األخرى عىل المجموعة األخرى .يمكن
للمشاركات تبديل الجوانب بنا ًء عىل الحجج المقدمة عدة مرات حسبما يرغبن.
مسرح المنتدى التدريبي تجسد المشاركات أدوار ممثالت يختلفن حول القضايا
المتعلقة بمدنهن لبدء النقاش .من المتصور أن تثمر تلك النقاشات والحلول عن توافق
الممثالت.
1.تحضير المشاهد

•يجب تقديم سياق المحاكاة (ما هو المشهد الذي سنمثله ولماذا؟).
جولة استكشافية مع  SJCو  Sonke Gender Justiceفي خايليتشا ،كيب تاون ،جنوب إفريقيا .مؤسسة  ،Womenabilityفي .2017
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 3.3اإلبداع المشترك وتصميم
المشروع

تكييف األنشطة التشاركية مع احتياجات النساء وسياق السكن
العشوائي
يجــب أن تتكيــف العمليــة التشــاركية مــع األنشــطة المختلفــة للنســاء الالئــي لديهــن عــبء
عمــل مــزدوج (رعايــة األطفــال ،رعايــة المســنين ،الواجبــات المنزليــة والعمــل الرســمي أو
غيــر الرســمي ،إلــخ).

فــي المســتوطنات غيــر الرســمية ،غال ًبــا مــا ترتبــط أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين
بنقــص الوصــول العــادل إىل البنــى التحتيــة الصحيــة ،حيــث أبلــغ المزيــد مــن النســاء عــن
شــعورهن بعــدم األمــان أو أنهــن محصــورات فــي المهــام المنزليــة و  /أو مهــام الرعايــة .كل
هــذه النقــاط تقيــد ً
أيضــا مشــاركة المــرأة فــي المشــاريع التشــاركية ،والتــي تنتــج عــن:

جولة استكشافية في وجدة ،المغرب مؤسسة  Womenabilityلعام 2020

ورشة عمل لرسم خرائط الحساسية في وجدة ،المغرب ،مؤسسة  Womenabilityلعام 2020

مجموعــة مــن التفاوتــات المنهجيــة التــي تؤثــر عــى المــرأة فــي تقســيم
العمــل والوصــول إىل المــوارد الماليــة والتعليميــة ،وحصرهــا فــي المهــام
داخــل األســرة ،واســتبعادها مــن المجــال العــام ومنعهــا مــن تحقيــق
االســتقالل المالــي.

الحل المحتمل :تحديد هذه التفاوتات قبل بدء عملية التشاور.

مجموعــة مــن الحواجــز الفعليــة بســبب تقييــد الحركــة بســبب نقــص
وســائل النقــل والطــرق وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة للمشــاة.
كمــا أن تلــك التفاوتــات تعــد رمزيــة ،وتتفاقــم مــن خــال الشــعور بعــدم
األمــان أو الخــوف مــن المشــاركة فــي أي عمليــة خــارج مجتمعهــن.

الحلــول المحتملــة :يجــب وضــع األنشــطة فــي أماكــن يســهل الوصــول
إليهــا حيــث تشــعر النســاء بالراحــة وال يتــم تنفيذهــا عندمــا يحــل
الظــام .19كمــا أن هنــاك تدابيــر مالئمــة مثــل اقتــراح أن تنتظــر النســاء
معً ــا فــي محطــة الحافــات بعــد االجتمــاع ،أو عــرض نقلهــن وتوصيلهــن
. 20
إىل المنــزل عليهــن ،أو تنظيــم مشــاركة الســيارات أو ســداد تذاكــر النقــل

مجموعــة مــن الحواجــز اللغويــة بســبب قصــور اللغــة التقنيــة الخاصــة
بعمليــة المشــاركة .كمــا يمكــن أن تجــد المــرأة صعوبــة فــي التعبيــر عــن
نفســها باللغــة الوطنيــة بســبب وجــود لغــات أخــرى فــي الدولــة أو
بســبب األميــة.

الحلــول المحتملــة :وجــود مترجــم واســتخدام لغــة يســهل الوصــول إليهــا
وإظهــار أهميــة مشــاركة المــرأة .فــي هــذه الحالــة ،يمكــن اســتخدام وســائل
اتصــال أخــرى ،مثــل الصــور التوضيحيــة أو الرســوم التوضيحيــة.21
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يجــب ً
أيضــا إنشــاء أماكــن موثوقــة تشــجعهن عــى المشــاركة ،لذلــك يجــب عقــد االجتماعــات فــي أماكــن معروفــة
ً
للنســاء ،حيــث اعتــدن عــى االجتمــاع والمناقشــة فيهــا .يجــب أن تكــون هــذه األماكــن أيضــا فــي متنــاول الجميــع
ويســهل عليهــم الوصــول إليهــا ،وتتوافــر بهــا الخدمــات بصورة جيدة بواســطة وســائل النقل العام وتقع في شــارع
مضــاء يرتــاده النــاس كثيـرًا .باإلضافــة إىل هــذه المعاييــر ،ينبغــي تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات مثــل غــرف الرضاعــة
الطبيعيــة ومرافــق رعايــة األطفال أو األنشــطة الخاصــة لألطفال.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب أن تتزامــن مواعيــد الجلســة ومدتهــا مــع الجــدول الزمنــي للنســاء المشــاركات .قــد تتمثــل
البدائــل المناســبة فــي مضاعفــة عــدد الجلســات (واحــدة فــي الصبــاح واألخــرى فــي فتــرة مــا بعــد الظهــر) وجدولــة
االجتماعــات فــي فتــرات زمنيــة بخــاف وقــت بــدء المــدارس ونهايتهــا .مــن الضــروري ً
أيضــا االلتــزام بمــدة الجلســات.
يعــد االمتثــال لهــذه المعاييــر خطــوة أوىل فــي العملــي التشــاركية الشــاملة للجنســين ،ولكنهــا ليســت كافيــة فــي حــد
ذاتهــا. 22

أدوات اإلبداع المشترك
تعمــل مرحلــة اإلبــداع المشــترك عــى تعميــق المنظــور التشــاركي مــن خــال إشــراك الســكان فــي الحلــول وتصميــم
المشــروع.

ما هي
األداة؟

ما النتائج التي سيتم دمجها باستخدام
هذه األداة؟

ورش عمل
التصميم
المشترك

تتيح هذه األداة إمكانية إنشاء توصيات
ملموسة مع المشاركين للمشاركة في
تصميم األماكن والحلول الحضرية.
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كيف ينبغي تنفيذ هذه األداة؟

•خالل ورشة عمل التصميم المشترك األولية ،تتناول النساء الموضوعات المهمة
لمنطقتهن الحضرية ويقترحن أفكا ًرا للمشروع بينما يقوم الميسر بتدوين المالحظات.
•تعد الرسومات الشارحة والتخطيط أدوات فعالة في إنشاء خريطة مرئية ،دون الحاجة
إىل معرفة كيفية القراءة أو الكتابة.
جا أول ًيا تشارك ًيا لتشكيل مالمح أفكار
•خالل المرحلة الثانية ،ينشئ السكان نموذ ً
المشروع المذكورة خالل ورشة العمل األوىل .عندما يتم عرض نتيجة هذا النموذج
األولي عىل نساء أخريات ،يمكن للمشاركات التعبير عن آرائهن حول األفكار المقترحة
وكيفية تنفيذها .يمكن لفريق إدارة المشروع أن يفهموا طرق تلقي هذه األفكار التي
تم إبداعها بشكل مشترك بين السكان اآلخرين.
•يتمثل أحد البدائل للمرحلة الثانية في إشراك النساء في إنشاء نموذج أولي تشاركي
يجسد األماكن العامة المثالية بالنسبة لهن ،دون قيود فنية مفروضة .يسمح
لفريق المشروع بفهم أفضل لما تريده النساء من إعادة التطوير المخطط تنفيذها في
هذا المكان.
•يمكن إثراء ورش اإلبداع المشترك باستخدام أدوات مختلفة لتسهيل المناقشة
والتفكير الجماعي:
•الرسومات الشارحة
•نماذج مصغرة تشاركية أو بناء نسخ متماثلة تعاونية من  Legoكبديل
للجمهور األصغر سنًا
•المسرح أو مسرح المنتدى التدريبي
•رسم الخرائط التعاونية
تشمل العديد من األدوات المقدمة في التقييم التشاركي بعض مراحل البناء المشترك:
•الجوالت االستكشافية
•رسم خرائط الحساسية
•مجموعات التركيز
•مسرح المنتدى التدريبي
•في كل ورش العمل هذه ،يمكن أن يُطلب من المشاركين تقديم
توصيات.
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عملية التصميم المشترك لـمشروع
إليار بالزا في األرجنتين
إليــار بــازا هــو مشــروع تــم تنفيــذه فــي حــي ال فيفوريتــا ،فــي مينــدوزا ،باألرجنتيــن ،مــن قبــل مبــادرة كونكــي للتصميــم مــع البنــك الدولــي ووزارة الداخليــة
األرجنتينيــة لفهــم كيــف يمكــن تصميــم الســكن العشــوائي واألماكــن العامــة داخلهــا لتعــود بمنافــع أفضــل عــى النســاء والفتيــات .فــي مينــدوزا ،عمــل
المنتفعيــن فــي المشــروع مباشــرة مــع نســاء ال فافوريتــا .كان الهــدف هــو تقديــم تقييــم لـــمشروع إليــار بــازا ،والتوصــل إىل حلــول للمشــاكل اليوميــة التــي
تواجههــا النســاء واقتــراح التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا فــي األماكــن العامــة للتغلــب عــى تلــك المشــاكل.
تم تصميم منهجية تشاركية كاملة للتركيز عىل تطوير فهم مشترك للقضايا الجنسانية في التخطيط الحضري .وهي تتكون من:
i.فحص األماكن العامة في المجاورة السكنية

	ii.تحديد التحديات في البيئة الحضرية والحلول المحتملة،

	iii.جماع ًيا لتحديد أولويات هذه الحلول المحتملة.23

تم إجراء هذه األنشطة بالتعاون مع مسؤولي مدينة مندوزا ومجموعات ,المجتمع المحلي
وأصحاب المصلحة اآلخرين .وشملت تدقيقات الجوالت ، ,والجوالت االستكشافية وورش
العمل التشاركية
نتيجــة لتشــخيص إعــادة تأهيــل إليــار بــازا ،طــورت النســاء ،مــن خــال ورش عمــل تشــاركية للتصميــم المشــترك ،ســت خطــط مفاهيميــة لمــكان يلبــي
احتياجاتهــن عــى أفضــل وجــه .تــم تقديــم هــذه الخطــط بعــد ذلــك إىل المجتمــع الــذي ص ـوّت لصالــح المشــروع األنســب.
وشــددوا بشــكل خــاص عــى ضــرورة تحســين إضــاءة معابــر المشــاة والمقاعــد وتفعيــل البرامــج لتحســين ســامة النســاء وســهولة تحركهــن 24.وقــع االختيــار
عــى ســاحة متعــددة الوظائــف تشــمل ،عــى ســبيل المثــال:
•ملعــب محــاط بمقاعــد مرتفعــة مالئمــة للنســاء ومقدمــي الرعايــة اآلخريــن لمشــاهدة أطفالهــن وســوق مجتمعــي حيــث
يمكــن للنســاء بيــع ســلعهن فيــه
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التغلب عىل العوائق التي تعرقل تنظيم وتسهيل المناقشات
قــد يكــون مــن األصعــب عــى النســاء المشــاركة فــي العمليــات التشــاركية بســبب األدوار الجنســانية التــي يتــم تحديدهــا
ســحب التقاليــد للرجــال والنســاء .فــي الواقــع ،غال ًبــا مــا تشــعر النســاء بالكبــت بســبب طريقتهــن فــي التحــدث عنــد
المناقشــة فــي ورش العمــل العامــة.
يُعــد فهــم وتحديــد الحواجــز أمـرًا ضروريًــا ويجــب أن يؤخــذا فــي االعتبــار عنــد تنظيــم المناقشــات وتيســيرها .يمكــن بعــد
ذلــك اســتخدام أدوات واســتراتيجيات مختلفــة لتوفيــر مــكان آمــن تشــعر فيــه النســاء بالراحــة .هنــاك وضعــان محتمــان
همــا :تفعيــل عمليــات تشــاركية متنوعــة بيــن الجنســين أو أنشــطة خاصــة بالنســاء فقــط.

في العمليات التشاركية المتنوعة بين الجنسين

إلشــراك النســاء بشــكل صحيــح فــي عمليــة تشــاركية متنوعــة بيــن الجنســين (تشــمل كال مــن النســاء والرجــال) ،يجــب
احتــرام العديــد مــن المعاييــر فــي تنظيــم المناقشــات التــي يحضرهــا النســاء والرجــال ســويًا .يجــب مراعــاة العوائــق
التــي تواجههــا النســاء والتــي تمنعهــن مــن المشــاركة الكاملــة فــي المناقشــات .ثــم تحتــاج ورش العمــل التشــاركية وتنظيــم
المناقشــات وتيســيرها إىل التكيــف مــع هــذه الخصائــص.
فــي ورشــة العمــل ،يجــب االســتماع إىل كل متحــدث و إىل كل قيمــة وتفضيــل بنفــس االعتبــار .للقيــام بذلــك ،تتيــح «عصــا
التحــدث» تنظيــم الــكالم داخــل المجموعــة .وهــذا يؤكــد لجميــع الحاضــرات فــي ورشــة العمــل أنــه ســيتم االســتماع إىل
مــا يقولنــه ،وخاصــة أولئــك الالتــي قــد يخشــين التحــدث .قــد يقــرر الميســرون تمريــر العصــا إىل مشــاركة أخــرى لمنــع
نهمــا للتحــدث .كمــا أنــه يمنــع أي خطــاب مضــاد أو مقاطعــة للحديــث،
احتــكار النقــاش مــن قبــل األشــخاص األكثــر ً
وهــي مقاطعــة غيــر ضروريــة يقاطــع فيهــا الرجــل كالم المــرأة.
يجــب أن توفــر ورش العمــل التــي تعــزز النقــاش حــول السياســات العامــة للنســاء بيئــة آمنــة ومريحــة للتعبيــر عــن أنفســهن
ً
عــادة فــي المجــال العــام
بحريــة .وبهــذه الطريقــة ،يجــب االســتماع إىل أشــكال مختلفــة مــن اللغــة غيــر المســتخدمة
والنظــر فيهــا .إنهــا تضمــن عــدم إغفــال النســاء اللواتــي يعبــرن عــن أنفســهن بطريقــة يغلــب عليهــا الطابــع العاطفــي أو
اللواتــي يقدمــن مســاهمات مرتبطــة بالتجــارب الشــخصية ،كمــا هــو الحــال فــي كثيــر مــن األحيــان فــي ورش العمــل العامــة.

•موقف للحافالت محمي حيث يمكن للنساء انتظار الحافلة بأمان
•مدرج مسرحي به مقاعد متدرجة للمناسبات المجتمعية

تم اعتماده في عام  ،2018وتلتزم البلدية بتسليم مشروع بالزا الجديد في عام .2020

 /© Lakshman Nadarajaالبنك الدولي.
يجــب أن تعــزز ديناميكيــات الحــوار الجانــب العالقاتــي والتقديــر المتبــادل والتعــاون بيــن المشــاركات .وضعــت وزارة العمــل الخارجــي والعالقــات المؤسســية
والشــفافية فــي كاتالونيــا ( )2020النقــاط ذات الصلــة التاليــة:
•البدء في المساهمات بالتعبير عن المشاعر والخبرات المتعلقة باستخدام الخدمات والفوائد واللوائح التي هي موضوع
الحوار.
•تحفيز أشكال السرد البديلة :قصص الحياة ،والعناصر الرسومية والوسائل المساعدة البصرية مثل الورق المقوى أو
أوراق المالحظات الالصقة.
•تفعيل التقنيات المسرحية مثل ألعاب األدوار :إعادة استخدام المرافق العامة.
•استخدام المجسمات األولية أو النماذج في مشاريع التنمية الحضرية أو تصميم المرافق.
•أشكال جماعية للتعبير الفني ،مثل تأليف األغاني أو عمل الرسومات كفريق جماعي.
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في األنشطة المقتصرة عىل النساء فقط

بالنســبة لألنشــطة المقتصــرة عــى النســاء فقــط ،تطــور مجموعــة أدوات  Toolkit25 MTEllesالعديــد مــن الممارســات
الملهمــة التــي يمكــن أن تشــجع مشــاركة المــرأة فــي العمليــات التشــاركية:
قبل الجلسة:
•حدد العناصر التنظيمية التي تبرز شفافيتك واشرح المساهمة التي تقدمها النساء في هذه العملية.

•اشــرح بوضــوح عمليــة المناقشــة والمــواد المتاحــة .ســيضمن ذلــك أن يحصــل عــى جميــع المشــاركات عــى بدايــة
قائمــة عــى العدالــة والمســاواة.
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خــال تلــك الجلســة ،يقتــرح دليــل وزارة العمــل الخارجــي والعالقــات المؤسســية والشــفافية فــي كاتالونيــا ( )2020إشــراك
الدوائــر النســائية أو الحــركات النســائية أو جماعــات النســاء المهاجــرات أو خدمــات التوظيــف أو الكيانــات التــي تعمــل مــع
النســاء المســتبعدات اجتماعيــاً ،حتــى يتمكــنّ مــن عقــد ورش العمــل النقاشــية ،وتعزيــز المناقشــات حــول السياســات
العامــة فــي بيئــة مألوفــة وآمنــة بالنســبة لهــن .بهــذه الطريقــة ،يمكــن التعــرف عــى وجهــات نظــر المجموعــات التــي قــد ال
تحضــر مناقشــات مشــتركة مــع مجموعــات اجتماعيــة أخــرى.
يُعــد تنفيــذ هــذه الممارســات عندمــا يكــون ذلــك ممك ًنــا خطــوة أوىل فــي إنشــاء مــكان آمــن للمشــاركات ،حيــث يشــعر
الجميــع بالقبــول التــام.

•اجعــل الوثائــق والمناقشــة فــي متنــاول الجميــع :اســتخدم خدمــات الترجمــة ،ومراكــز رعايــة األطفــال ،وإمكانيــة
الوصــول إىل اللغــة (إذا لــم يكــن األمــر كذلــك ،فاســتخدم التواصــل المرئــي).
• ّ
نظم الفعاليات في أماكن ال تستلزم التسجيل.

•قم بإعداد منطقة استقبال تساعد المشاركين عىل إيجاد طريقهم بسهولة.

•أظهــر االهتمــام بالوجــوه الجديــدة واطلــب مــن موظفيــن حاضريــن يتمثــل دورهــم فــي اكتشــاف النســاء الالتــي يأتيــن ألول
مــرة والترحيــب بهــن.
•إذا أمكــن ،قلــل مــن وجــود حــراس األمــن والشــرطة .إذا لــم يكــن ذلــك ممك ًنــا ،فقــم بتدريــب الموظفيــن وأظهــر لهــم أنــه
يمكنهــم المشــاركة فــي بيئــة مفعمــة بالترحيــب.

خالل الجلسة:
•اشرح قواعد المناقشة وأن جميع األصوات واآلراء تحظى بفرص متساوية.

•تأكد أن لكل شخص الحق في التحدث وأن هناك العديد من الميكروفونات المتاحة.

ســلط الضــوء عــى أهميــة هــذا النقــاش وعــى إعطــاء المــرأة الحــق فــي التعبيــر عــن آرائهــا .يمكــن ً
أيضــا التأكيــد عــى
•
ّ
أهميــة تضميــن النســاء اللواتــي يتعرضــن للعنصريــة.
•اســتخدم لغــة شــاملة ومحايــدة بيــن الجنســين ولغــة يســهل اســتيعابها (عــى ســبيل المثــال ،عــن طريــق تجنــب
االختصــارات والمصطلحــات قــدر اإلمــكان وتبســيط اللغــة المتخصصــة).

بعد الجلسة:
•خصص وق ًتا في نهاية المناقشة للنساء اللواتي لم يتحدثن حتى يعرضن أفكارهن ويطرحن أسئلتهن.
•قياس مستوى رضا المشاركين عن االجتماع .ينبغي تلقي النقد في أجواء من الصراحة.

•كمــا أن هنــاك تدابيــر مالئمــة مثــل اقتــراح أن تنتظــر النســاء معً ــا فــي محطــة الحافــات بعــد االجتمــاع ،أو عــرض توصيلهــن
إىل المنــزل ،أو تنظيــم مشــاركة الســيارات .يمكــن للمشــاركات ً
أيضــا االنتظــار فــي الداخــل حتــى تصــل وســائل النقــل
الخاصــة بهــن للعــودة إىل منازلهــن.

نشاط للنساء فقط نظمته مؤسسته  Womenabilityفي الدار البيضاء ،المغرب .مؤسسة  ،Womenabilityفي .2019
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عملية التصميم المشترك لمشروع تطوير
مناطق كاراكاس في فنزويال
تــم إطــاق مشــروع تطويــر كاراكاس باريــو ( )CAMEBAمــن قبــل حكومــة فنزويــا والبنــك الدولــي فــي عــام  2000كمبــادرة تنميــة مدفوعــة بالمجتمــع
( )CDDوالتــي تهــدف إىل تحســين الظــروف المعيشــية للســكان فــي منطقتيــن اثنتيــن :بيتــاري نورتــي و ال فيجــا ،حيــث تمثــان  ٪ 15مــن ســكان المدينــة
الذيــن يعيشــون فــي األحيــاء الفقيــرة .26فــي الواقــع ،هنــاك نقــص مزمــن فــي الخدمــات فــي هاتيــن المنطقتيــن حيــث :قلــة المركبــات ،وعــدم وجــود
خدمــات فــي األحيــاء الســكنية (الشــرطة ،ورجــال اإلطفــاء ،ومعالجــة النفايــات ،ومــا إىل ذلــك) ،وصعوبــة الوصــول إىل المــوارد مثــل ميــاه الشــرب.
لزيادة مشاركة المرأة ،ط ّور مشروع تطوير مناطق كاراكاس السكنية سياقات محددة ،مثل:
تحديد أدوار محددة للمرأة في االستشارات العامة:
1.مفتشو المجاورة السكنية (ممثلون مجتمعيون لإلشراف عىل أعمال البناء والتعمير.)27
2.العاملون في المشروع.
3.عمال البناء والتعمير.
وألداء هذه الوظائف ،يتم دفع أجور النساء ،مما يساهم في تحقيق استقالليتهن المالية.
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 3.4التشغيل التجريبي وتنفيذ
المشاريع
التشغيل التجريبي والتوسع في النطاق.

تتضمــن هــذه المرحلــة تشــغيل المشــاريع التجريبيــة واختبــار الســيناريوهات وجمــع ردود
الفعــل .تعتبــر البيانــات عامـ ً
ـا أساس ـ ًيا ً
أيضــا إلقنــاع المنتفعيــن والجهــات المانحــة بضــرورة
التركيــز عــى مســائل النــوع االجتماعــي .تعــد المشــاريع النموذجيــة طريقــة فعالــة إلثبــات
الفائــدة العامــة إلشــراك النســاء مــن خــال تحقيــق نتائــج ملموســة والتغلــب عــى المقاومــة
المؤسســية أو الفرديــة لالعتــراف بالمســاواة بيــن الجنســين والتعامــل معهــا فــي المــدن.
بمجــرد وجــود دليــل عــى النتائــج النوعيــة المشــاريع التجريبيــة ،يتــم تحديــد مختلــف
المنتفعيــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص وإشــراكهم لضمــان توســيع نطــاق التجربــة .يجــب
وســنها مــن أجــل تحقيــق التوافــق مــع المشــروع .عــاوة عــى
تعديــل السياســات والقوانيــن ّ
ذلــك ،فــإن تطبيــق طريقــة منهجيــة تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين فــي إدارة المشــروع
المنفــذ سيســاهم فــي اســتدامة المشــروع عــى المــدى الطويــل وفــي ملكيــة المجتمــع
وتأثيــره.

كان المشروع يتكون من:
1.تنفيذ ورش العمل :كما تم تنظيم سلسلة من ست ورش عمل تدريبية لسكان األحياء الفقيرة حول حقوق المرأة والقيادة والعنف المنزلي.
تناولت تلك الورش موضوعات متنوعة:
2.ست ورش عمل حول التواصل ،مع التركيز عىل مسائل النوع االجتماعي ،للمقيمات في الحي السكني ،مع تناول القضايا المتعلقة بالهوية
الجندرية الجنسانية ،واحترام الذات ،وخطط الحياة ،والمساواة بين الجنسين في العمل المنزلي والعنف ضد المرأة.
3.ورشة عمل واحدة لسكان الحي السكني تتناول العنف ضد المرأة.
4.ورشة عمل لألطفال المقيمين في الحي السكني تتناول قضايا تتعلق بحقوق الطفل والمواطنة.
5.ورشة عمل واحدة حول العنف داخل األسرة ،تستهدف موظفي المشروع.
6.ورشة عمل حول السياسات الجنسانية وسياسات التنمية لموظفي المشروع.
7.تنفيذ جوالت خاصة بالدراسة :28تم تنفيذ جوالت مختلفة خاصة بالدراسة ،بعضها مخصص حصريًا للنساء ،لفهم احتياجات المجتمع
وتحديدها بشكل أفضل ،ال سيما في مجال الصرف الصحي وتحسين البنية التحتية.

مشروع التشغيل التجريبي لسلسلة الكتل
للتحويالت النقدية في معسكرات الالجئين في األردن
بقيــادة هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي األردن وبالشــراكة مــع برنامــج الغــذاء العالمــي ( ،)WFPاختبــر هــذا المشــروع التجريبــي اســتخدام تقنيــة سلســلة
الكتــل لتحويــل الرواتــب إىل النســاء المســجالت فــي برامــج النقــد مقابــل العمــل فــي الواحــات فــي مخيــم الزعتــري واألزرق لالجئيــن ،بــدءًا مــن يونيــو
 .2019وصــل ذلــك المشــروع التجريبــي إىل  467امــرأة وتــم توســيع نطاقــه ليشــمل جميــع الواحــات األربــع الموجــودة فــي المخيمــات فــي يونيــو 2020
ً
اســتجابة لوبــاء الكوفيــد  .19نفــذ هــذا المشــروع التخزيــن اآلمــن لتعويضــات المشــاركات فــي مركــز سلســلة الكتــل التابــع لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة.
للحصــول عــى أموالهــن ،تــزور الســيدات مســتلمات األمــوال متاجــر الســوبر ماركــت التــي يديرهــا برنامــج األغذيــة العالمــي ،حيــث يتعــرف علــي هويتهــن
مــن خــال مســح قزحيــة العيــن ويربطهــن بحســابهن عــى سلســلة الكتــل «.»blockchain
أثمــر هــذا المشــروع التجريبــي عــن تمكيــن قيــاس تأثيــره النوعــي ،خاصــة خــال فتــرة جائحــة الكوفيــد  ،19عندمــا أثبــت المشــروع أنــه أكثــر فائــدة .فــي الواقــع،
قضــى هــذا المشــروع عــى التواصــل الفعلــي والتالمــس الجســدي وجعــل مــن الممكــن تقديــم المســاعدة النقديــة فــي حالــة عــدم تمكــن النســاء مــن
العمــل .اســتفادت النســاء مــن اإلعانــات المدفوعــة لهــا دون تأخيــر.
تقييمــا لقيمــة تأثيــر
تــم إعــداد تقاريــر أثنــاء المشــروع لتقييــم تجــارب المســتفيدين بهــدف تقييــم هــذا المشــروع التجريبــي .أعــد باحثــون خارجيــون مســتقلون
ً
هــذا المشــروع التجريبــي ،بعــد سلســلة مــن الزيــارات والمالحظــات والمقابــات ومناقشــات مجموعــات التركيــز مــع المســتفيدين .ظهــرت النتائــج ً
أيضــا فــي
ســياق أوســع للمناقشــات بيــن المنتفعيــن المتعدديــن وورش العمــل التحليليــة ،التــي تضــم العديــد مــن وكاالت األمــم المتحــدة والشــركاء مــن القطــاع
29
الخــاص .وقــد عملــت هــذه التقاريــر والمدخــات جميعهــا فــي تقييــم تأثيــر التجربــة عــى المســتفيدين وعــى المؤسســة.
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تنفيذ المراقبة المراعية للنوع االجتماعي
يتيــح جمــع البيانــات مــن األنشــطة عــى أســاس منتظــم إنشــاء بيانــات جديــدة ليتــم تقييمهــا مقارنــة بمجموعــة البيانــات
األساســية .تتيــح مهــام المراقبــة التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين متابعــة األنشــطة وتطورهــا وربمــا تكييــف األنشــطة
ً
إنصافــا بيــن الجنســين.
بأكبــر قــدر ممكــن مــن الكفــاءة وبأكثــر الطــرق

ما هي
األداة؟

ما النتائج التي سيتم دمجها باستخدام
هذه األداة؟

ما الخطوات التي ينبغي اتخاذها
لتنفيذ هذه األداة؟

المراقبة المراعية
للنوع االجتماعي

تمثل المراقبة المراعية للنوع االجتماعي
جهدًا مستم ًرا لقياس تأثير المشروع
ومساهمته في تعزيز المساواة بين
الجنسين وفي التمكين

العوامل األساسية المطلوب مراعاتها في المراقبة المراعية للنوع االجتماعي:

•استخدام هذه األداة:
•تسلط الضوء عىل أوجه الالمساواة.

تقييم
المنتفعين

يتيح تحليل المنتفعين ( )SAتحديد وتقييم
أهمية األشخاص أو المجموعات أو المؤسسات
الرئيسية في التقييم .باستخدام تحليل
المنتفعين ،يمكن تحديد اهتمامات المنتفعين
واحتياجاتهم ،كما أنه ينتج معلومات ضرورية
لتخطيط التقييم وتنفيذه.

يمكــن اتبــاع توجيهــات عامــة (الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،بــدون تاريــخ) إلجــراء
هــذا التحليــل عــى النحــو األمثــل:

يساعد هذا األسلوب عىل التنبؤ بالتأثير الذي
يمكن أن يكون لمختلف المنتفعين عىل إشراك
الدعم أو مقاومة التقييم ،وكذلك عىل االستفادة
من نتائج التقييم وتنفيذ التوصيات .كما يساهم
في توفير أساس واستراتيجية للمشاركة في
التقييم .إنه بمثابة أداة تشاركية إلشراك وجهة
نظر المستخدم واستقبال المشروع.

•يحتاج العديد من المنتفعين إىل المساهمة في البيانات والتحليل.
خطوات تنفيذ المراقبة المراعية للنوع االجتماعي:
•تطوير مؤشرات مراعية للمنظور الجنساني ضمن خطة المراقبة.

•تعزز فهم سبب وجود تغييرات تطرأ عىل
مجموعات مختلفة.
•تجعل المنتفعين مسؤولين عن تحقيق
األهداف الجنسانية.

•تحليل البيانات مع التركيز عىل نتائج المساواة بين الجنسين (كيف يتأثر الرجال
والنساء؟ من المستفيد؟ من المؤثر في القرارات؟ من الذي يستخدم األصول والموارد
ويتحكم بها؟).

•تراقب أداء الشركاء.

ما هي
األداة؟

ما النتائج التي سيتم دمجها باستخدام
هذه األداة؟

ما الخطوات التي ينبغي اتخاذها
لتنفيذ هذه األداة؟

•يجب أن يلعب المستفيدون دو ًرا في تحديد خطوط األساس وجمع البيانات.

•جمع المعلومات (بما في ذلك البيانات المصنفة حسب الجنس) وتسجيلها والتحقق
من صحتها.

حدد المستخدمين الرئيسيين للتقييم :مؤسسات الدولة الشريكة أو
-1
المستخدمون أو المنظمات الشريكة المنفذة أو الجهات المانحة األخرى .اسألهم
عما يحتاجون ح ًقا لمعرفته حول البرنامج وكيف سيستخدمون نتائج التقييم.
ستحدد هذه الخطوة المعلومات المطلوبة من التقييم وكيفية الحصول عليها.

حدد كبار العمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين .من المحتمل
-2
ً
نطاقا من تلك المحددة في الخطوة  .1لديها
أن تكون هذه المجموعة أوسع
اهتمامات مهمة ،ولكن سيكون لها تأثير أقل في التقييم .وهي تتألف من
أولئك الذين يحتمل أن يكونوا مهتمين و  /أو يتأثرون بالتقييم باإليجاب
والسلب .يجب ً
أيضا تضمين المجموعات المهمشة.

امنح كل مجموعة من هذه المجموعات الفرصة لتحديد القضايا
-3
التي يجب أن يعالجها التقييم.

قم بتقييم اهتمامات المنتفعين ونفوذهم وأهميتهم وتأثيرهم
-4
المحتمل عىل التقييم .ضع في اعتبارك العالقات بين المنتفعين ،والمصالح
المحتملة المتوافقة أو المتضاربة ،والمدى القصير والطويل للتقييم.
طوّر استراتيجيات إلشراك المنتفعين بشكل مناسب في التقييم .من
-5
ً
المهم أيضا مراعاة مصالح واحتياجات مجموعات أو أفراد معينين لم يشاركوا
مشاركة صريحة.

•نشر المعلومات واالستفادة منها.

أثناء عملية التقييم ،من الضروري تقديم تحديثات دورية أو إحاطات
-6
معلوماتية موجزة ألصحاب المصلحة .سيؤدي ذلك إىل تعزيز الملكية
واالستخدام النهائي لنتائج التقييم.
-7

 3.5التقييم

تقييم المشروع والدروس المستفادة

يعتبــر التقييــم مرحلــة رئيســية فــي دورة المشــروع ألنــه يمثــل طريقــة لرســم صــورة أوليــة
كم ّيــة ونوعيــة لنجــاح المشــروع وتأثيــره عــى المســاواة بيــن الجنســين .كمــا يتــم تحديــد
الــدروس المســتفادة خــال المشــروع خــال هــذه المرحلــة.
يمكــن أن يكــون التقييــم تشــارك ًيا مــن خــال إشــراك المنتفعيــن فــي برنامــج أو سياســة مــا
فــي عمليــة التقييــم .يمكــن أن تحــدث مشــاركتهم فــي أي مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التقييم،
بدايــة مــن تصميــم التقييــم وصـ ً
ـواًل إىل جمــع البيانــات وتحليلهــا ،واإلبــاغ عــن الدراســة.
مالئمــا ويمكــن القيــام بــه مــن خــال أدوات
يُعــد إشــراك المســتفيدين فــي التقييــم أمــرًا
ً
متعــددة.
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سرد
القصص
الفردية

القصة الفردية هي جزء من البيانات التي
توفر منظورًا في وقت معين من وجهة نظر
محددة .توفر القصص الشخصية معلومات
نوعية يصعب تبويبها أو تصنيفها أو حسابها
أو تحليلها .ومع ذلك ،هناك ميل إلعطاء
أهمية أكبر للمعلومات التي تعتبر ذات طابع
30
قصصي.
وف ًقا لـمكلينتوك ( ،)2004فإن القصص
الشخصية تكون مناسبة للتقييم نظرًا
لخصائصها المحددة:
•يعد السرد مناس ًبا لعمليات التغيير التشاركي
ألنه يعتمد عىل فهم األشخاص لقصصهم.
•يمكن جمع القصص بشكل منهجي والتحقق
من المطالبات باستخدام مصادر مستقلة
أخرى.

تأكد من أن تقرير التقييم يشير إىل طبيعة ومدى مشاركة المنتفعين.

أمثلة عىل الموضوعات القصصية (الخرائط االجتماعية ،تقييم أفضل:).2014 ،
الموضوعات التنظيمية:
•كيف أرى عمل الفريق
•تغيير كبير وكيف تعاملت معه
•وقت كنت محتاجة فيه إىل المساعدة ولم أحصل عليها
•وقت كنت سعيدة فيه بالمساعدة التي تلقيتها
موضوعات البرامج
•شيء رائع حدث كان...
•أفضل  /أسوأ شيء في البرنامج كان ...
•التعلم وموضوع التغيير

•لقد تعلمت شي ًئا غير الطريقة التي أعمل بها
•أكبر تغيير فعلته كان...
•أهم شيء تعلمته هو ...
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ما هي
األداة؟

ما النتائج التي سيتم دمجها باستخدام
هذه األداة؟

ما الخطوات التي ينبغي اتخاذها
لتنفيذ هذه األداة؟

التقييم الرقمي للبرنامج
«)BARRIOS E COMUNIDADES DE VERDAD» (PBCV

•يمكن تحليل البيانات السردية باستخدام
األساليب المفاهيمية الحالية أو تقييمها فيما
يتعلق بالموضوعات الناشئة.

«) Programa Barrios y Comunidades de Verdad» (PBCVهــو برنامــج تحســين حضــري مــن قبــل بلديــة البــاز يوفــر خدمــات وظــروف معيشــية أفضــل
لســكان األحيــاء الفقيــرة فــي البــاز ،بدولــة بوليفيــا .كان أحــد التحديــات التــي واجهتهــا بلديــة البــاز بعــد تحديــث هــذه المجتمعــات هــو تشــجيع ســكانها
عــى تقديــم التعليقــات واآلراء حــول أداء  .PBCV34تســمح هــذه التعليقــات بإجــراء تقييــم أفضــل للمشــروع .لتجميــع االنطباعــات عــن المشــروع ،طــورت
بلديــة البــاز ،بدعــم مــن البنــك الدولــي ،منصــة عــى شــبكة اإلنترنــت تســمى «( »Barrio Digitalالحــي الرقمــي) ،وقــد تــم تصميمهــا بحيــث تســمح لســكان
األحيــاء التــي تــم ترميمهــا وتطويرهــا بإرســال تعليقاتهــم وآرائهــم واقتراحاتهــم وطلبــات المســاعدة فــي الوقــت الحقيقــي ،ســواء عبــر اإلنترنــت أو عــن طريــق
الرســائل القصيــرة ،عــى الخدمــات البلديــة .35هــذه المنصــة هــي أداة أصليــة لتقييــم انطباعــات المســتفيدين ،وتجعــل مــن الممكــن صياغــة الــدروس المختلفــة
المســتفادة بشــكل أفضــل وســتعمل عــى تحســين برامــج الترميــم والتطويــر األخــرى.

•يمكن دمج خيارات السرد في العمليات
التنظيمية الجارية .سيسهل ذلك تخطيط
البرامج واتخاذ القرارات واإلدارة اإلستراتيجية.
باإلضافة إىل إضافة ب ُعد آخر للتقييم ،يمكن
صياغة القصص الستهداف جماهير مختلفة.
ً
أشكااًل عديدة  -كالروايات
يمكن أن تتخذ
الشفوية والمكتوبة ،والموسيقى ،والدراما،
والصور الفوتوغرافية ،واألفالم ،وما إىل ذلك.
كما أنها طريقة فعالة إلثبات التقدم المحرز في
32
أي برنامج.

رسم الخراط
االجتماعية
التشاركية

يتطلب رسم الخرائط االجتماعية جمع
المعلومات من المشاركين للتعرف عىل أسرهم
وترتيب رفاههم بنا ًء عىل مؤشرات مختلفة
محددة مسب ًقا تتعلق بالظروف االجتماعية
واالقتصادية (عىل سبيل المثال ،الحالة أو
المهارات أو الممتلكات أو التعليم أو الدخل).
يتم إنتاج النتائج حول الرفاه النسبي والنوعي
لألسر ،بدال ً من التقييم الكمي .يتم إنشاء خريطة
من واقع تلك النتائج.

من المقترح تنفيذ الخطوات التالية:
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1.عىل إحدى الخرائط األساسية ،يتم تحديد مواطن جميع األسر التي تم تحليلها في
منطقة محددة (عىل سبيل المثال ،قرية أو حي أو منطقة ريفية).

2.تضع المشاركات رم ًزا لكل أسرة وف ًقا لمستوى رفاهيتها .لتسهيل هذه الخطوة عىل
المشاركين ،يمكن إعطاء المستويات رمزها أو رمز اللون الخاص بها .يسمح بتصميم
خريطة أساسية يتم فيها تجميع األسر وف ًقا لتصنيفات مختلفة للرفاهية .سيفسر
مفتاح الخريطة تلك الرموز الموجودة عىل الخريطة.
3.ستساعد هذه الخريطة في التركيز عىل المؤشرات المهمة للمشروع (عىل سبيل
المثال« ،حضور األطفال إىل المدرسة»« ،المشاركة في نشاط مشروع معين»« ،عضو
في مجموعة االئتمان المتناهي الصغر») .يعمل ذلك عىل تمكين ترميز كل أسرة وف ًقا
لحالتها.
4.يمكن استخدام هذه الخريطة األساسية النهائية لرصد رفاهية كل أسرة من سنة إىل
أخرى وربط األسر بالتغييرات التي أحدثها المشروع .بفضل هذه الخريطة ،يمكن
فحص أي تأثيرات عىل الرفاهية أو غيرها من المؤشرات االجتماعية واالقتصادية
موضع التركيز.

عملية التطوير بقيادة بلدية الباز.

رسم الخرائط الجنسانية في كالرا تاون ،ليبيريا.
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 3.6التواصل

يعد التواصل مرحلة شاملة تستمر طوال دورة المشروع بداية من التقييم التشاركي إىل نشر
نتائج المشروع.

التواصل من أجل اإلشراك
إلشــراك النســاء بشــكل أفضــل مــن أجــل التقييــم التشــاركي وورش العمــل المشــتركة
فــي البنــاء ،مــن المهــم تحديــد أفضــل قنــوات التواصــل الســتخدامها وتحديــد المنتفعيــن
إلشــراكهم واســتهدافهم.
وضع خريطة لألطراف الفاعلة

أوالً ،يجب وضع خريطة لألطراف الفاعلة التي تجمع البيانات حول المجموعات النسائية وأصحاب المصلحة الذين سيتم
إشراكهم .تحدد هذه العناصر استراتيجية التواصل.
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يُعد التواصل من أجل اإلشراك أمرًا ضروريًا ويجب أن يكون شامالً.
ً
فعااًل .يجب أن يكون موج ًزا ومرئ ًيا.
•يجب أن يكون التواصل

•يجب أن يتوافق مع لغة واهتمامات وعادات المرأة التي توصلت إليها خطة التواصل.

•يجب أن تستهدف خطة التواصل النساء الالئي تم دمجهن في العملية التشاركية ،وكذلك النساء الالئي سيكونن األكثر
تأثرا ً بعملية صنع القرار.
لنشر عملية المشاركة ،من الضروري:
•االعتماد عىل الشبكات المجتمعية والغير رسمية.
•أن يتم تأسيسها في األماكن  /المناطق التي تتواجد فيها النساء بشكل عام.

•استخدام اإلعالنات في الشبكات االجتماعية ،وفي وسائل اإلعالم األخرى ً
أيضا  -واإلعالنات في المجالت والنشرات
اإلخبارية للمجموعات النسائية.
•ترسيخ االتصال مع ممثلي المجتمع.

يؤدي المنتفعون أدوار مختلفة في المشروع:
•أصحــاب المصلحــة المشــاركون فــي ديناميــات المجــاورة الســكنية (العمــل فــي التعليــم والتخطيــط
الحضــري والسياســات العامــة والمراكــز االجتماعيــة والثقافيــة ،إلــخ) .إىل جانــب ذلــك ،يمثــل المنتفعــون
المرتبطــون بنهــج جنســاني أحــد األصــول المهمــة .تســاعد المناقشــة مــع المنتفعيــن هــؤالء فــي الحصــول
عــى فهــم أفضــل لديناميكيــات المجــاورة الســكنية وكيفيــة إشــراك النســاء.
•خبــراء فــي مســائل النــوع االجتماعــي ،وخبــراء فــي الهجــرة ،ونشــطاء عــى درايــة بأوجــه عــدم المســاواة
المحــددة التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي مجتمعاتهــن .وجهــات نظرهــم ضروريــة أيضــا إلشــراك المجموعــات
النســائية.
•يمثــل ممثلــو المنتفعيــن فــي المجتمــع ً
أيضــا مصــد ًرا للمعرفــة للتعــرف عــى خصائــص المــرأة فــي
مجتمعا تهــم .
مــن أجــل تقييــم أفضــل لوجهــات نظــر المواطنيــن واهتماماتهــم ،يجــب أن تشــمل المشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن
المشــاركين فــي القــرار ،ال ســيما أولئــك الذيــن عــادة مــا يكــون لهــم تأثيــر أقــل فــي المجــال العــام .نظـرًا لهــذا الســبب ،مــن
المهــم ً
أيضــا تحديــد مجموعــات النســاء المســتبعدات بصــورة تقليديــة مــن عمليــات صنــع القــرار مــن خــال تحديــد الدوائــر
غيــر الرســمية للعالقــات األســرية والمجتمعيــة (عــى ســبيل المثــال ،اآلبــاء فــي مجتمعــات المــدارس ،واألصدقــاء ،والمراكــز
المدنيــة ،ومــا إىل ذلــك).
وضع خطة للتواصل

بعــد جمــع المعلومــات حــول المجموعــات النســائية المســتهدفة ،يجــب اســتخدام قنــوات التواصــل االســتراتيجية
لجــذب انتبــاه النســاء إىل العمليــة التشــاركية .يجــب تنويــع هــذه القنــوات ليــس فقــط للوصــول إىل أوســع نطــاق ممكــن
مــن النســاء ،ولكــن ً
أيضــا إلشــراك المجموعــات التــي ال تتمتــع بنفــس الوصــول إىل قنــوات التواصــل واســتخدامها ،36والتــي
يمكــن أن تكــون:
•من خالل المنتفعين الذين تم تحديدهم أعاله.
•فــي األماكــن التــي توجــد فيهــا النســاء بالفعــل (المدرســة ،الســوق ،إلــخ) ،بعــد البحــث بشــكل اســتباقي عــن
األماكــن التــي تقضــي فيهــا النســاء حياتهــن اليوميــة.
•يمكــن إدراج اإلعالنــات فــي المجــات والنشــرات اإلخباريــة والنشــرات التــي تســتهدف هــذه المجموعــات
بطريقــة مجــزأة.
•يمكن للمجموعات أو الكيانات االجتماعية نشر المعلومات بين أعضائها.
•مــن خــال مواقــع وشــبكات التواصــل االجتماعــي (الفيــس بــوك و تويتــر وانســتجرام ،مــن بيــن أمــور أخــرى):
اســتخداما للحصــول عــى معلومــات حــول الفعاليــات (فــي بعــض األماكــن يكــون
اكتشــف القنــوات األكثــر
ً
الفيــس بــوك ،وفــي أماكــن أخــرى يكــون الواتســاب) مــع مراعــاة الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين ،حيــث ال
يمكــن للجميــع الوصــول إىل نفــس األصــول الرقميــة.
•فــي بعــض األحيــان ،يلــزم اســتخدام الــورق المطبــوع (المنشــورات والجرائــد ومــا إىل ذلــك) للوصــول إىل
مجموعــات معينــة.
ال تقتصر الحاجة إىل التواصل الشامل للجنسين (عىل سبيل المثال ،الكتابة الشاملة) ،ولكن من الضروري وجود نطاق أوسع
من التواصل الشامل ،عىل سبيل المثال ،ألولئك الالتي ال يتقن القراءة والكتابة.

استراتيجيات االتصال المتعددة من
بنك التنمية اآلسيوي ()ADB
تتكون استراتيجية االتصال لبنك التنمية اآلسيوي من أهداف مختلفة لضمان مشاركة المرأة أثناء تنفيذ المشروع.
بــادئ ذي بــدء ،فــإن تعزيــز التعــاون القــوي بيــن المنتفعيــن يعــزز مشــاركتهم ،وهــو مــا يكتمــل بالمشــاركة األساســية للمجتمــع المدنــي .مــن أجــل تعزيــز هــذا
التعــاون ،يجــب أن تقــوم الخطــة ( )1بإجــراء مشــاورات مــع مختلــف المنتفعيــن المحلييــن واإلقليمييــن والوطنييــن و ( )2ضمــان نشــر المعلومــات واســتخالصها
بشــكل فعــال .يمــر هــذا مــن خــال قنــوات التواصــل المختلفــة وهــي :االســتبيانات ،والمقابــات ،ومناقشــات مجموعــات التركيــز أو الحــوار المجتمعــي
المتعمــق ،ممــا يســاعد ً
أيضــا عــى تطويــر تدابيــر التعويــض وتصميــم البنيــة التحتيــة .لزيــادة قبــول المشــروع ،يجــب أن يتســم التواصــل بالشــفافية وأن
يُنظــر إليــه عــى أنــه عمليــة رأســية ومتكــررة.
عــى ســبيل المثــال ،طـ ّور بنــك التنميــة اآلســيوي ثــاث حــاالت تواصــل ناجحــة .عــى الرغــم مــن أنهــا ال تركــز عــى القضايــا الجنســانية ،إال أنهــا توفــر العديــد
مــن العناصــر ذات الصلــة لتنفيذهــا فــي خطــط التواصــل المســتقبلية.
•في سريالنكا ،تم تسهيل تنفيذ مشروع زراعي من خالل استراتيجيات التواصل المختلفة التي استهدفت المستفيدين وهي :برامج
التوعية والترويج ،والتدريب وورش العمل.
•في الفلبين ،يساعد استخدام برامج البث اإلذاعي في كسب الدعم لمشروع زراعي آخر .أدى الدعم القوي من مستمعي البرامج اإلذاعية
إىل جذب ودعم القطاع الخاص للمشروع ،مما أدى إىل شراكة فعالة لدعم أنشطة المشروع.
•أخيرًا ،أدت حمالت التوعية العامة لمشروع الغابات في بنغالديش الذي إشراك ستة أجهزة سمعية وبصرية مع تنفيذ «معارض األشجار
37
السنوية» (أي تنظيم البرامج والمعارض المسرحية) إىل خلق وعي عام كبير.
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التخطيط العمراني المالئم للنساء:
مجموعة أدوات مستمدة من مدن دول الجنوب

التخطيط العمراني المالئم للنساء:
مجموعة أدوات مستمدة من مدن دول جنوب الكرة األرضية

نشر نتائج أحد المشاريع
تتميــز المشــاريع العمرانيــة الحضريــة بعمليــات ونتائــج طويلــة األمــد .عنــد إجــراء عمليــات تشــاركية في جميــع أنحاء المشــاريع
العمرانيــة الحضريــة ،مــن المهــم فهــم وإدارة التوقعــات والتــزام المواطــن ،فضـا ً عــن توفيــر المســاءلة للمواطنيــن .يعد
إنشــاء مركــز معلومــات لتوفيــر المعلومــات واألنشــطة الجماعيــة إلشــراك النســاء فــي المشــروع أداة فعالــة لهــذه المرحلــة.
يساعد االتصال في الحفاظ عىل حيوية العملية التشاركية .التواصل الجيد بشأن النتائج:
•يســاعد المواطنيــن عــى الشــعور بااللتــزام بعمليــة المشــروع الحضــري .بالنســبة للنســاء ،فهــو يمكنهــن مــن
الشــعور بــأن أصواتهــن مســموعة ؛
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خاتمة

•يساعد في بناء الروابط والديناميكيات االجتماعية في بيئتهن الحضرية وفي الحفاظ عليها؛
•يخلــق فرصــة لتقديــم شــرح حــول المقترحــات التــي تــم اختيارهــا وكيف تفيــد المســاواة بين الجنســين.
كمــا يمكــن أن يشــرح ســبب رفــض المقترحــات وكيــف أنهــا تقــوض المســاواة بيــن الجنســين .يُعــد اإلبــاغ عــن
نتائــج العمليــات التشــاركية خطــوة جيــدة فــي بنــاء الثقــة بيــن صانعــي القــرار والمواطنيــن .فــي ســياق أي
مشــروع حضــري يراعــي الفــروق بيــن الجنســين ،مــن المهــم التواصــل بشــأن نتائــج قــرارات المشــروع بعــد
العمليــات التشــاركية:
•ما المقترحات التي تم رفضها ألنها ستضر بالمساواة بين الجنسين؟
•كيف تم اختيار المقترحات التي تراعي الفوارق بين الجنسين؟

نشر نتائج المشروع عىل هيئة
أنماط التمكين للمستفيدين
خــال جولتهــم حــول العالــم ،جمعــت مؤسســة  Womenabilityبيانــات عــن النســاء فــي المــدن مــن خــال تنفيــذ جــوالت استكشــافية .اســتخدمت
مؤسســة  Womenabilityالبيانــات التــي أنشــأها المشــروع ونشــرتها عــى شــركائها مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة ،الذيــن اســتخدموها فــي النهايــة
كأداة إلشــراك التأييــد فــي عملهــم اليومــي .باإلضافــة إىل ذلــك ،أنشــأت مؤسســة  Womenabilityتقريــرًا يجمــع المعلومــات مــن جولتهــم حــول العالــم
ويحللهــا ويســهل الوصــول إليهــا مجانًــا .كمــا قامــوا بإنشــاء فيلــم وثائقــي عــى شــبكة اإلنترنــت يغطــي أعمالهــم والجــوالت االستكشــافية فــي مختلــف المــدن.

تتأثــر الطــرق المختلفــة التــي يشــارك بهــا الرجــال والنســاء فــي العمليــات التشــاركية فــي المشــاريع الحضريــة إىل حــد كبيــر
باألنظمــة الجنســانية المهيمنــة .تحــد هــذه المعاييــر والتوقعــات والتعبيــرات المؤسســية مــن مشــاركة المــرأة ،ال ســيما
فــي العشــوائيات .فــي هــذا النــوع مــن البيئــة الحضريــة ،تواجــه النســاء مجموعــة مــن العقبــات الناتجــة بشــكل رئيســي عــن
مجموعــة مــن أوجــه عــدم المســاواة المنهجيــة.
لدعــم مشــاركتهن ،تســعى مجموعــة األدوات هــذه إىل توفيــر المــوارد واألفــكار واألدوات واألنشــطة ،مــن خــال إطــار
مكـ ّون مــن ســت مراحــل ،للنظــر بشــكل أفضــل فــي تعميــم مراعــاة النــوع االجتماعــي فــي المشــاريع الحضريــة مــع عمليــات
المشــاركة.
توفــر مجموعــة األدوات رؤى ألصحــاب المصلحــة للمشــاركة فــي مشــاريع أكثــر مراعــاة للمنظــور الجنســاني .إنــه إطــار مــرن
يمكــن تنظيمــه وضبــط تسلســله وف ًقــا لخصوصيــات البيئــة الحضريــة للمشــروع والمــوارد المتاحــة وتفضيــات المنتفعيــن.
تســمح مرونتــه باالســتجابة لخصوصيــات إحــدى المناطــق ورغبــات ومتطلبــات النســاء الالئــي يعشــن ويخضــن التجــارب
فيها .
تــم شــرح كل مرحلــة باســتخدام أدوات وأنشــطة محــددة تغطــي جميــع التحيــزات المحتملــة والمشــاكل الخاصــة بالقضايــا
الجنســانية .توفــر هــذه األدوات واألنشــطة عناصــر قويــة إلشــراك النســاء عــى أفضــل وجــه فــي المشــاريع الحضريــة.
لقــد تــم تطويرهــا واســتخدامها فــي ســياقات محــددة للمشــروع ،بمــا فــي ذلــك داخــل المســتوطنات والمجتمعــات
العشــوائية.
يمكــن تنفيــذ مجموعــة األدوات هــذه واألدوات واألنشــطة المدرجــة تحــت إشــراف تحالــف المــدن «،»Cities Alliance
الــذي يســتفيد مــن الخبــرة المثبتــة فــي مجــال العمليــات التشــاركية المراعيــة للمنظــور الجنســاني وتعميــم إدمــاج النــوع
االجتماعــي فــي مشــاريع التنميــة الحضريــة .تلخــص وتنــص القائمــة المرجعيــة المتوفــرة جن ًبــا إىل جنــب مــع مجموعــة
األدوات هــذه عــى خطــوات التنفيــذ األمثــل لمشــاركة المــرأة فــي جميــع أنحــاء دورة المشــروع الحضــري.
يدعــو تحالــف المــدن ( )Cities Allianceجميــع المؤسســات التــي تســتمد اإللهــام مــن هــذا اإلطــار أو هــذه الوثائــق ،والتــي
ترغــب فــي إشــراك أصــوات النســاء فــي تنفيــذ مشــروع حضــري ،للمشــاركة فــي تعــاون مثمــر محتمــل.

.Webdocumentary Womenability The
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