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 ملّخص تنفيذي
 

 العملفيما يتعلّق ب بزمام المبادرة 2004متوسطيّة لحقوق اإلنسان منذ عام -الشبكة األورو تأخذ

متوسطيّة وكذلك ضمن -تعزيز حقوق النساء والمساواة بين الجنسين في المنطقة األوروعلى 

عضويّتها التي تضّم أكثر من سبعين منظّمة من منظّمات حقوق اإلنسان. إّن مراجعة حالة المساواة 

ن م متوسطيّة للحقوق-استراتيجيّة األوروبين الجنسين الراهنة قد ركّزت على تقييم عمليّة تنفيذ" 

-2016متوسطيّة للفترة -أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق النساء في المنطقة األورو

2018". 

تمّ إجراء مراجعة حالة المساواة بين الجنسين كمراجعة داخليّة باالستناد إلى المعلومات المستمّدة 

جريَت مع عدد من 
 
طاقم عمل الشبكة أعضاء من تقارير الحالة وتحليل االستبيانات والمقابالت التي أ

دَخالت المقّدمة من طرف جهات اللوأعضاء  جنة التنفيذيّة والمنظّمات األعضاء وباالستناد كذلك إلى الم 

تنسيق النوع االجتماعي المعيّنة ضمن مجموعات العمل والتضامن التابعة للشبكة والتي تّم جمعها 

هنة العمل اليومي الذي تضطلع به المنظّمات وال تعكس المراجعة الرا في خالل حلقة عمل تقييميّة.

األعضاء العاملة في مجال حقوق النساء أو المنخرطة عاّمة في الدفاع عن حقوق اإلنسان والذي 

يرمي إلى تعزيز حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وذلك في بيئة غالباً ما تكون معادية 

ستعراض هذا العمل. وبالتالي، إّن هذه المراجعة للمساواة بين الجنسين، كما أنّها ال تهدف إلى ا

متوسطيّة للحقوق والتي -هي بمثابة تقييم لكيفيّة تقّدم عمليّة إدماج مفهوم النوع االجتماعي لألورو

 تهدف إلى تعزيز بشكل شامل االعتبارات المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين داخل الشبكة.

 

إلنجازاتا  
على التزامها السياسي بإدماج  2018-2016في خالل الفترة قوق متوسطيّة للح-حافظت األورو

مفهوم النوع االجتماعي إن كان في عملها الداخلّي أو في أنشطتها الخارجيّة وشرعت في 

بشأن فصل جهود إدماج النوع االجتماعي عن عمل مجموعة النوع االجتماعي. كما مناقشات مهّمة 

نظام عن طريق إرساء لى عمليّة إدماج النوع االجتماعي تّمت مواصلة إضفاء الطابع المؤسسي ع

في مجموعات العمل المواضيعيّة ومجموعات التضامن وإعداد مبادئ جهات تنسيق للنوع االجتماعي 

وإدراج  يعيّة والقطريةالمواضبرامج لتوجيهيّة للنوع االجتماعي )ت دعى "ِرزمات" النوع االجتماعي( ل

وتنفيذ بعض التدريبات في مجال إدماج نظام التخطيط والرصد والتقييم" "إدماج النوع االجتماعي في 

أعضاء طاقم العمل والمنظّمات األعضاء. كما جرى تعزيز إدماج النوع النوع االجتماعي الموّجهة إلى 

ومكافحة الترويج لحقوق النساء  والبرامجي والدعوي فيما ازداداالجتماعي ضمن العمل التواصلي 

طلِقت المجالوالتواصل في هذا  ّدهنّ العنف ض
 
، السيّما بسبب الحملة حول اتفاقيّة إسطنبول التي أ

 .2016في خريف عام 

 

 تالتحّديا
األولويّات التي  متوسطيّة للحقوق قد بََدت طموحة جّداً بل أكثر مّما ينبغي في-األورويبدو عموماً أّن 

واجهة يوستراتيجيّة. شمولة باالوضعتها إلدماج النوع االجتماعي للفترة الم ندرج ضمن التحّديات الم 
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عمليّة تنفيذ استراتيجيّة إدماج النوع االجتماعي االفتقار إلى فهم مشترك لما يعنيه إدماج في خالل 

بالنسبة للمنظّمة وبالتالي لكيفيّة المضي قدماً بالفعل في تنفيذه. ومن التحديّات النوع االجتماعي 

ى تحديدها، نذكر القدرات الفنيّة غير الكافية إلدماج النوع االجتماعي على الرئيسيّة األخرى التي جر

ما شكّل كذلك عائقاً و قص في الموارد الماليّة والبشريّة.المنظّمة وأعضائها عالوة على الن مستوى

هو االفتقار إلى آليّات مساءلة من أجل رصد عمليّة تنفيذ إدماج النوع االجتماعي وبالتالي تحديد 

ث ر مستوى  كيف المنظّمة عبر اإلدماج ضمن المنظّمة. وختاماً، ليس من الواضح بالنسبة ألشخاص ك 

عمليّة تحقيق المساواة ن يفيد شبكة أللدماج النوع االجتماعي على المستوى الداخلي إليمكن 

 أن ي ساهم بها.بين الجنسين على أرض الواقع أو 

 

جدول أعمال إدماج النوع االجتماعيالقتراحات من أجل المضي قدماً في ا  
 

 على المستوى السياسي:

متوسطيّة للحقوق ضمان إجراء مناقشات بشأن األهداف السياسية -األورويتعيّن على  •

النوع االجتماعي، مناقشات تترجم إلى حقيقة واقعة عبر إنتاج استراتيجيّة  والتنظيميّة إلدماج

 وبرنامج عمل إلدماج النوع االجتماعي للسنوات الثالث المقبلة.

 

متوسطيّة -وخطّة العمل، ينبغي على األورواستراتيجيّة إدماج النوع االجتماعي  عقب صياغة •

 االستراتيجيّة عبر المنظّمة.للحقوق أن تعمل على ضمان ملكيّة هذه 

 

موارد بشريّة وماليّة محّددة من أجل إدماج النوع متوسطيّة للحقوق تخصيص -على األورو •

 االجتماعي.

 
 على المستويين التنظيمي والبرامجي:

 

الخاص متوسطيّة للحقوق أن تعزّز نظام جهات تنسيق النوع االجتماعي -ورويتعيّن على األ •

وضع الحوافز لجهات التنسيق هذه وتقديم التوجيهات الواضحة بشأن بها من خالل تحديد و

 البنود المقرّر إنجازها وتدابير المساءلة لعملها

 

متوسطيّة للحقوق أن تواصل بناء القدرات الفنيّة لطاقم عملها وأعضائها -يتعيّن على األورو •

 في مجال إدماج النوع االجتماعي

 

لحقوق في مراجعة حالة المساواة بين الجنسين المقبلة متوسطيّة ل-ينبغي أن ت درج األورو •

 تقييماً للعمل اليومي الذي يضطلع به أعضاؤها في مجال المساواة بين الجنسين

 

متوسطيّة للحقوق أن تكفل إدماج النوع االجتماعي في كافّة استراتيجيّات -على األورو •

إدماج النوع االجتماعي التي تبذلها برامجها المواضيعيّة والقطرية وأن تواصل تعزيز جهود 

 مجموعات العمل المواضيعيّة ومجموعات التضامن التابعة لها
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المساءلة بشأن إدماج النوع االجتماعي عبر  متوسطيّة للحقوق أن تعزّز-األورو يتعيّن على •

 مساءلة كافية للالشبكة من خالل وضع آليات 

 

متوسطيّة للحقوق أن تحّدد وتوفّر الموارد للمشاريع الرياديّة التي تسلّط الضوء -على األورو •

القيمة المضافة إلدماج النوع االجتماعي والصلة بين إدماج النوع االجتماعي والمساواة على 

 بين الجنسين على أرض الواقع

 

 عملها ع االجتماعي في لغاتت عّد مسرداً بمصطلحات النومتوسطيّة للحقوق أن -على األورو •

 ثالث من أجل تعزيز جهودها التواصلية المراعية للنوع االجتماعيال
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 مقّدمة
 

تعدّ المساواة بين الجنسين وأهميّة التركيز والعمل بنشاط على النهوض بحقوق النساء ومشاركتهّن 

ورد في نّص ، كما متوسطيّة للحقوق-لألوروفي الحياة العاّمة، من القيم الرئيسيّة بالنسبة 

ومن . وبالتالي، يقوم الهدف من العمل ضمن الشبكة وخارجها 2018-2012االستراتيجيّة للفترة 

 طرقها التنظيميّة على تحقيق المساواة بين الجنسين.

 

على تعزيز حقوق النساء في عملها  2004منذ عام هي سبّاقة  متوسطيّة للحقوق-األورو إنّ 

في عام  متوسطيّة للحقوق-األورووصاغت  متوسطيّة.-والمساواة بين الجنسين في المنطقة األورو

الجنسين )ورقة السياسة المتعلّقة بالمساواة بين  وثيقة سياسيّة حول المساواة بين 2011

وقد قامت فيما بعد اللجنة  الجنسين( مكرّسة التزاماتها وأهدافها في مجال المساواة بين الجنسين.

. ويندرج 2012التنفيذيّة بالموافقة على هذه السياسة ومن ثّم اعتمدتها الجمعية العاّمة في عام 

حيال تعزيز المساواة بين الجنسين في النظامين األساسي  قمتوسطيّة للحقو-األوروالتزام 

  .صنع القرار فيها كان الصدارة في هياكلوالداخلي كما يحتّل م

 

جهوداً خاصّة في سبيل مكافحة العنف ضّد النساء  2012منذ عام  متوسطيّة للحقوق-األوروتبذل 

في المنطقة وتعزيز حقوقهّن في إطار برنامجها المواضيعي اإلقليمي ومجموعة عملها المعنيّة 

  بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين.

 
 2008عوام متوسطيّة للحقوق ثالث مراجعات لحالة المساواة بين الجنسين في األ-نفّذت األورو

 2008لغرض تقييم مستوى إدماج النوع االجتماعي ضمن هياكلها وأنشطتها ) 2015و 2012و
وجهود أعضائها المبذولة في مستوى الوعي بالمساواة بين الجنسين  تقييم (. عالوة على2012و

النوع (. كما أنّها قامت بإعداد مجموعة مراجع خاصّة بإدماج 2015مجال إدماج النوع االجتماعي )
االجتماعي تستهدف منظّمات المجتمع المدني وذلك بهدف تعزيز إدماج النوع االجتماعي ضمن 

 على هذا األساس.  بتقديم التدريبات 2008عمل هذه المنظّمات وتقوم منذ عام 
 

 

إن َخل صت مراجعات حالة المساواة بين الجنسين السابقة إلى ما مؤداه أّن مفهوم النوع االجتماعي 

من قبيل نظامها األساسي ونظامها  متوسطيّة للحقوق-األورودمج دمجاً جيّداً نسبيّاً في هياكل هو م

الداخلي وأجهزتها التنفيذيّة ومجموعات عملها، إال أّن هناك تحديّات عديدة ال تزال قائمة ال سيّما 

-األوروى أعضاء فيما يتعلّق بالتوعية بالمساواة بين الجنسين وبجهود إدماج النوع االجتماعي لد

التي ركّزت بشكل خاّص على احتياجات المنظّمات  2015وبعد مراجعة عام  .متوسطيّة للحقوق

األعضاء وقدراتها في مجال إدماج مفهوم النوع االجتماعي، تّمت صياغة استراتيجيّة أكثر شموالً من 

منطقة ومن أجل أجل معالجة بشكل كامل أوجه القصور في مجال المساواة بين الجنسين في ال

ومنظّماتها األعضاء )واحتياجاتهما( فيما يتعلّق بسدّ هذه  متوسطيّة للحقوق-األوروأيضاً مراعاة قدرات 

من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين في  2018-2016إّن هذه "االستراتيجيّة للفترة  الثغرات.

ماج مفهوم النوع االجتماعي على ثالثة متوسطيّة "، تحّدد األولويّات المتعلّقة بإد-المنطقة األورو

 مستويات مترابطة: المستوى السياسي والمستوى التنظيمي والمستوى البرامجي.
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 الهدف من المراجعة
 

الخاصّة بإدماج النوع االجتماعي في  متوسطيّة للحقوق-الراهنة لألورو ستراتيجيّةاالينقضي أجل 
الهدف من مراجعة حالة المساواة بين الجنسين هذه التي يقوم بالتالي، . 2018حزيران  /يونيوشهر 

جريَت في خالل النصف األوّل من عام 
 
تقييم التقّدم الم حرز نحو تنفيذ استعراض الوضع و ، على2018أ

عترضة في خالل الفترة المش  .مولة بهاهذه االستراتيجيّة إلى جانب التحديات الم 
 

 ن هذه على وجه التحديد بـ:تقوم مراجعة حالة المساواة بين الجنسي

 

على مستويات االستراتيجيّة الثالثة منذ لحظة اعتمادها وصف أوجه التقّدم المحرز  •

 2016في عام 

 تحليل المشكالت المعترضة في خالل عمليّة تنفيذ االستراتيجيّة •

 من أفضل الممارساتبيان الدروس الم ستفادة  •

 ةالوالية المقبلة للشبكتقديم توصيات من أجل  •

•  

ها أهدافها ومنهجيّتإلى جانب ة بين الجنسين تجدون وصفاً مفصاّلً للغرض من مراجعة حالة المساوا

 .1ضمن اإلطار المرجعي الوارد في المرفق 

 المنهجيّة
 

إّن مراجعة حالة المساواة بين الجنسين هي عبارة عن مراجعة داخليّة أجرتها مسؤولة برنامج النوع 

متدرّب وذلك تحت إشراف مديرة البرامج. وناقشت بمعاونة  متوسطيّة للحقوق-األورواالجتماعي في 

متوسطيّة -لألوروالتقرير األوّلي كّل من المرجعيّة السياسيّة للنوع االجتماعي واللجنة التنفيذيّة 

 .للحقوق

 

 تستند مراجعة حالة المساواة بين الجنسين هذه إلى:

 

التي  ،إدماج النوع االجتماعيب المتعلّقةفيذ االستراتيجيّة تنالمنتظمة حول حالة التقارير  •

بحثها في  أعّدتها مسؤولة برنامج النوع االجتماعي طوال فترة تطبيق االستراتيجيّة والتي تمّ 

معرض اجتماعات مجموعة عمل حقوق النساء والمساواة بين الجنسين واللجنة التنفيذيّة 

 .متوسطيّة للحقوق-لألورو

 

التي االستبيانات المحّددة األهداف والمقابالت عن طريق يانات التي تّم جمعها تحليل الب •

جريَ 
 
ت مع جهات معنيّة من المستويات الثالثة المختلفة للمنظمة: ستة أعضاء من اللجنة أ

-لألوروومجموعات التضامن التابعة  التنفيذيّة/ خمسة أعضاء من مجموعات العمل المواضيعيّة

وعشرة أعضاء من طاقم عملها )أربعة أعضاء من الطاقم اإلداري وستة  متوسطيّة للحقوق

عة كلّ مجمو دد محّدد من المنظّمات األعضاء منأعضاء من الطاقم العادي(. وجرى االتصال بع

ساهمتها في ثالث منظّمات( من أجل تقديم م- منظّمتين اثنتين) مجموعة تضامن /عمل

 استبياناً(. 22برنامج من البرامج )وبلغ المجموع هذه المراجعة من خالل مسؤول كّل 
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مجموعات تنسيق النوع االجتماعي لمختلف  عالوة على ذلك، تّم جمع مساهمات جهات •

العمل المواضيعيّة والتضامن في خالل حلقة تقييم خاصّة لجهات تنسيق النوع االجتماعي 

قيمت في عّمان في نوفمبر
 
 .2017تشرين الثاني  /أ

 

ؤولة برنامج النوع االجتماعي اإلطار المرجعي لعمليّة المراجعة واالستبيانات التي أعّدت مس

ِرَضت وّجهت  على اللجنة الفرعيّة المعنيّة بإدماج النوع هذه الوثائق المقابالت ومن ثّم ع 

 بغية الحصول على موافقتها. 1االجتماعي التابعة لمجموعة عمل النوع االجتماعي

-2016بأولويات استراتيجيّة إدماج النوع االجتماعي للفترة  اتتبيانواسترشدت أسئلة االس

 عّدة لتنفيذها. م  وكذلك أيضاً باألنشطة المبينة في خطّة العمل ال 2018

 

مجموعة أعضاء أحيلَت االستنتاجات والتوصيات الرئيسيّة الواردة في تقرير المراجعة هذا على 

ومساهماتهم في هذا الصدد وا كذلك تعليقاتهم مل النوع االجتماعي فوافقوا عليها وأبدع

وسوف . 2018نيسان  /أبريل 29و 28ِقد في االجتماع األخير للمجموعة الذي ع  في خالل 

-لألوروعلى الجمعيّة العاّمة تقرير النهائي لمراجعة حالة المساواة بين الجنسين الي عرض 

 .2018حزيران  /في يونيو متوسطيّة للحقوق

 

 المرتبطة بالمراجعةالقيود 

تاح ومحدوديّة الموارد الماليّة، تّم إعداد مراجعة حالة المساواة بين الجنسين  نظراً لضيق الوقت الم 

اخليّاً. قد يقول البعض إّن المراجعة كانت لتكون أكثر موضوعيّة وأثرها كان يمكن أن يكون أعظم د

 ر مهنّي.على المنظّمة لو تّم إجراؤها خارجيّاً عبر تكليف خبي

 

أعضاء طاقم العمل وأعضاء اللجنة التنفيذيّة  كافّة اية الوقت، لم يتم التشاور معبسبب عدم كف

، قليلة ال سيّما من جانب المنظمات األعضاء . ولم نتلقَّ سوى إجاباتفي الشبكة مات األعضاءوالمنظّ 

إلى ندرة المعلومات المتاحة دائماً شديدة التفصيل، األمر الذي أدّى المتلقاة ولم تكن اإلجابات 

لمحة عاّمة شاملة عن تقييم مجمل طاقم العمل وأعضاء ال تقّدم المراجعة  إنّ  . وعليه،للتحليل

 لعمليّة تنفيذ االستراتيجيّة وأوجه التقدم المحرز.  اللجنة التنفيذيّة والمنظمات األعضاء في الشبكة

 

وأعضاء اللجنة التنفيذيّة والمنظّمات األعضاء( وجهات تمتلك المستويات الثالثة للمنظّمة )طاقم العمل 

تتباين احتياجاتهم كما ي يواجهونها وات التحالة. إذ تختلف التحديّ نظر متفاوتة فيما يتعلّق بتقييم ال

لهذه المستويات  مختلفة. وعلى الرغم من أّن التحديّات والتوصياتهم المقترحة هي توصيات أنّ 

كذلك  تعتمد استنتاجات المراجعةإال أّن ، ذي الصلةتوى االستراتيجي المس تتجلّى على الثالثة

 .ونوعيّتها من المستويات االستراتيجيّة على كلّ مستوى الموفّرة لمعلوماتميّة ابشكل كبير على ك

 

                                        
تحرص هذه اللجنة الفرعيّة المؤلفة من أربعة إلى خمسة أعضاء التابعة لمجموعة عمل النوع االجتماعي على   1

إدماج مفهوم النوع االجتماعي نيابة عن مجموعة عمل حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وتهدف بالتالي إلى 

 دعم جهود الشبكة في مجال تحقيق إدماج هذا المفهوم.
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عاملة في الذي تضطلع به المنظّمات األعضاء ال العمل اليومي اً، ال تعكس المراجعة الراهنةوختام

إلى تعزيز  الذي يرميأو تلك المنخرطة عاّمة في الدفاع عن حقوق اإلنسان و النساءمجال حقوق 

، نسينفي بيئة غالباً ما تكون معادية للمساواة بين الج وذلك حقوق النساء والمساواة بين الجنسين

تقييم لكيفيّة وبالتالي، إّن هذه المراجعة هي بمثابة . إلى استعراض هذا العمل ال تهدف كما أنّها

والتي تهدف إلى تعزيز بشكل  متوسطيّة للحقوق-لألوروتقّدم عمليّة إدماج مفهوم النوع االجتماعي 

 االعتبارات المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين داخل الشبكة.شامل 

 

تذكير بالمستويات االستراتيجيّة الثالثة الخاصّة باستراتيجيّة 
 ع االجتماعيحول إدماج مفهوم النو 2016-2018

 

، األولويّات 2016تحّدد االستراتيجيّة المتعلّقة بإدماج النوع االجتماعي المعتمدة في عام 

أن تضطلع بها في  متوسطيّة للحقوق-األورواالستراتيجيّة واألنشطة الرئيسيّة التي يتعيّن على 

تعزيز ة من أجل ي العمل بهمّ االستمرار فمن أجل  2018عام إلى  2016الفترة الممتدة من عام 

متوسطيّة. وتنقسم هذه األولويّات واألنشطة إلى ثالثة -المساواة بين الجنسين في المنطقة األورو

 ي والمستوى البرامجي.المستوى السياسي والمستوى التنظيممستويات: 

 

 الهدف الرئيسي في: ، يكمنالمستوى السياسيعلى 

على  بين الجنسين المساواةبالنهوض ب المتمّثل للشبكة الحفاظ على االلتزام السياسي

 المستويين الداخلي والخارجي وتعزيزه:

والترويج النشط للسياسة  ورقة السياسة حول المساواة بين الجنسين وتنقيحهاتحديث  •

 زامهم حيال المساواة بين الجنسينفي صفوف األعضاء من أجل إعالمهم بالت

)التي  متوسطيّة للحقوق-لألوروجديدة ال االستراتيجيةفي  إدماج مفهوم النوع االجتماعي •

التزام سياسي بتعزيز المساواة من ضمان سوف يمكّن هذا النهج (. 2018سوف ت عدّ في عام 

 سطيّة للحقوق في المنطقةمتو-بين الجنسين على نحو فّعال في أعمال األورو

مفهوم النوع االجتماعي في  ماجألعضاء فيما يتعلّق بإدا المنتظرة من قعاتتوالبوضوح  تحديد •

 واستخدامها بصورة استباقيّة في عمليّة االختيارإجراءات طلب االنضمام إلى عضويّة الشبكة 

)اللجنة التنفيذيّة متوسطيّة للحقوق -األوروهيئات صنع القرار في بصورة فّعالة إشراك  •

ضالترويكاو ورقة السياسة على المستوى السياسي، أي تنقيح لع بها ط( في األنشطة الم 

-األوروحول المساواة بين الجنسين وإدماج مفهوم النوع االجتماعي في استراتيجيّة 

 ما إلى ذلكو متوسطيّة للحقوق

كمرجع مشاركة نشطة مشاركة المرجعيّة السياسيّة المعنية بإدماج النوع االجتماعي  •

إدماج النوع االجتماع ضمن الوعي والقدرات فيما يتعلّق ببالتنمية المستمرّة لمستوى يسمح 

 متوسطيّة للحقوق-هيئات صنع القرار الخاصّة باألورو

جهود إعداد الميزانية وتوفير التمويل  ضمنإدماج النوع االجتماعي تخصيص الموارد لعمليّة  •

 متوسطيّة للحقوق-الخاصّة باألورو

مساواة بين ئل أساسيّة مرتبطة بقضيّة اللمسا على المستوى الرفيع تقديم استجابات •

 ة للحقوق بهذه القضيّةمتوسطيّ -إظهار التزام األورو الجنسين في المنطقة من أجل
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على الموقع  المساواة بين الجنسينب متوسطيّة للحقوق-عن التزامات األورو ن بوضوحاإلعال •

 االلكتروني وفي الرسالة اإلخبارية وعلى مواقع التواصل االجتماعي وما إلى ذلك

 

 الهدف الرئيسي في: يتمثّل، المستوى التنظيمي على

 بطرق منها، عمليّة النهوض بالمساواة بين الجنسينمن أجل دعم إنشاء بنية أساسيّة تنظيميّة 

 بناء المهارات

 :األنشطة الرئيسيّة

لعمل المواضيعيّة تعيين جهات تنسيق للنوع االجتماعي ضمن كافّة مجموعات ا •

 هذه المجموعاتأعمال بإدماج مفهوم النوع االجتماعي في  والقطريّة وتكليفها

 تنسيقمجمل جهات تضّم لجهات تنسيق النوع االجتماعي تشكيل لجنة فرعيّة  •

حليل وإدماج مفهوم في مجال التقدراتها  سنويّاً وتعزّزلتئم تنوع االجتماعي التي ال

المستمدة من مجموعة النوع االجتماعي وتتبادل الخبرات والممارسات الحسنة 

 عيّة أو القطرية.عملها المواضي

إرساء عالقة مشورة وتوجيه بين الشخصيّات المرجعية ومختلف جهات تنسيق النوع  •

إلدماج النوع المروّج  اعي بهدف تقديم الدعم المستمرّ لها في دورهاالجتما

 مجموعات العمل المواضيعيّة والقطريةضمن ي االجتماع

من أجل متوسطيّة للحقوق وتعزيزها -دعم قدرات المنظمات األعضاء في األورو •

متوسطيّة -تمكينها من معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة األورو

  المنظمات األعضاءبين استخدام الممارسات الحسنة  من خاللالسيّما 

متوسطيّة للحقوق عن طريق إجراء -المتابعة المستمرّة لعمل مجموعات األورو •

 مراجعات دوريّة لحالة المساواة بين الجنسين

في مجال المساواة بين الجنسين  تعزيز القدراتلعمليّة  /التطوير المستمرّ للتدريبات •

  متوسطيّة للحقوق-موظّفي األوروالموّجهة إلى و

 

 إّن األهداف الرئيسيّة هي التالية:، يالمستوى البرامج على

على صقل معارفها وعلى تعزيز متوسطيّة للحقوق بمساعدة منّظماتها األعضاء -قيام األورو (1

قدراتها في مجال إدماج النوع االجتماعي ووضعها موضع التطبيق وذلك في سبيل النهوض 

 متوسطيّة-بين الجنسين في المنطقة األورو بالمساواة

ة ها وفي أنشطتها التواصليّ متوسطيّة للحقوق بإدماج النوع االجتماعي في برنامج-قيام األورو (2

 متوسطيّة-الدعويّة بهدف الترويج لقدر أكبر من المساواة بين الجنسين في المنطقة األوروو
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 األنشطة الرئيسيّة:

متوسطيّة -ألوروالمتعلّقة بإدماج النوع االجتماعي التابعة ل 2المراجع ِرزمة تنقيح.1

 (2017)بحلول عام للحقوق 

 مخصّصة لبعض مجموعات العمل والمنظمات األعضاءتدريبات  1.1

دعم مركّز لمجموعة من المنظّمات األعضاء التي تعرب عن استعدادها لصياغة  2.1

واة بين الجنسين تحليل لحالة المساسياسة في مجال المساواة بين الجنسين وإلجراء 

 في عملها

 
متوسطيّة للحقوق عن -في أعمال كافّة برامج األوروإدماج مفهوم النوع االجتماعي . 2

 والدور الفاعل لجهات تنسيق النوع االجتماعي 3إدماج النوع االجتماعي "طريق "ِرزمات

متوسطيّة للحقوق -في كافّة منشورات األوروإدماج مفهوم النوع االجتماعي  1.2

 وأنشطتها التواصلية

متوسطيّة للحقوق -الخاصّة باألوروإدماج النوع االجتماعي في كافّة جهود الدعوة  2.2

 )البعثات والوثائق االستراتيجيّة والتوصيات والتقارير وما إلى ذلك(

-إلخباريّة المشتركة لألوروتخصيص فقرة حول إدماج النوع االجتماعي في الرسالة ا 3.2

  متوسطيّة للحقوق

 

 

 ات المطروحةأوجه التقّدم الُمحرز والتحّدي
 

 حرز على المستوى السياسيالتقّدم المُ 

على التزامها السياسي بالنهوض  في خالل الثالث سنوات الماضيةحافظت الشبكة باإلجمال 

جريَت مناقشات هاّمة على مستوى داخليّاً وخارجيّاً على حّد سواء بالمساواة بين الجنسين
 
. وأ

مجموعة عمل حقوق النساء والمساواة بين الجنسين كذلك على مستوى اللجنة التنفيذيّة و

حول ضرورة فصل المسؤوليّة والعمل مجموعة عمل النوع االجتماعي"( “بعد بـ )المشار إليها فيما 

المكلّفة بهما حاليّاً لنوع االجتماعي المرتبطين بإدماج مفهوم النوع االجتماعي عن مجموعة عمل ا

-في االستراتيجيّة الجديدة لألورو اقتراح معروضِ في إطار واليتها. وأفضت هذه المناقشات إلى 

. وينّص هذا االقتراح على إسناد مسؤوليّة إدماج النوع 2021-2018لألعوام  متوسطيّة للحقوق

 االجتماعي إلى أرفع مستوى سياسي في الشبكة مع ترك الجوانب األكثر فنيّة إلى طاقم العمل.

                                        
هي كناية عن وثيقة مرجعيّة  2018مة المراجع الخاصّة بإدماج النوع االجتماعي التي جرى إعدادها في عام إّن رِز 2

متوسطيّة للحقوق وأعضائها إلى جانب المجتمع المدني بمجمله على إدماج النوع -تهدف إلى مساعدة األورو

 االجتماعي في سياساتهم وبرامجهم وتدخالتهم.
عّدت لمعاونة جهات تنسيق   3

 
إّن "ِرزمات" إدماج النوع االجتماعي هي عبارة عن وثائق من صفحتين إلى ثالث صفحات أ

النوع االجتماعي ومسؤولي البرامج في جهودهم الساعية إلى إدماج مفهوم النوع االجتماعي من خالل اقتراح أبعاد 
ري وتقديم أفكار عمليّة حول كيفيّة إدماج النوع االجتماعي في متّصلة بالنوع االجتماعي لعملهم المواضيعي أو القط

 أنشطة مجموعات العمل ومجموعات التضامن.
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دعم ومن شأن عمليّة الفصل هذه أن تسمح بتعزيز االلتزام السياسي مستقبالً إذا ما صاحبها 

 المسؤوليّة. ههذمن أجل االضطالع بالقرار السياسي ملموس لهيئات صنع 

 

متوسطيّة للحقوق بما فيها المرجعية السياسيّة للنوع -إشراك هيئات صنع القرار في األورو

 االجتماعي في عمليّة إدماج مفهوم النوع االجتماعي

إلى مسائل  االستراتيجيّةتطرّقت الترويكا واللجنة التنفيذيّة مراراً وتكراراً في خالل الفترة المشمولة ب

والخطوات بين الجنسين ال سيّما االستراتيجيّة المتعلّقة بإدماج النوع االجتماعي  ذات صلة بالمساواة

المحرزة باتجاه تنفيذها وفصل مسؤولية إدماج النوع االجتماعي عن مجموعة عمل النوع االجتماعي 

 الجنسين الراهنة. عالوة على مراجعة حالة المساواة بينالمذكورة أعاله 

 

ه تتباين وجهات النظر ضمن الشبكة فيما يتعلّق بدرجة االلتزام والمشاركة الفاعلة لهيئات صنع بيد أنّ 

يز إدماج النوع االجتماعي. إذ ة( على مستوى تعزالقرار السياسي )بشكل رئيسّي اللجنة التنفيذيّ 

لمسألة أكثر من ذي قبل فيما يرى البعض يشعر بعض أعضاء اللجنة التنفيذيّة بأنّهم معنيون بهذه ا

 اآلخر أنّه يمكن أن يكون هناك التزام سياسّي أقوى بالمساواة بين الجنسين.

 

لفترة في حين أنّه لم يتّم تحديث الوثيقة السياسيّة المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين في خالل ا

مفهوم النوع االجتماعي في االستراتيجيّة بإدماج المشمولة باالستراتيجية، فإنّه تّم إيالء األولويّة 

التي من المقرّر عرضها على الجمعيّة  2021-2018متوسطيّة للحقوق للفترة -الجديدة الشاملة لألورو

إدماج مفهوم النوع االجتماعي بشكل كامل في  . ولم يتمّ 2018حزيران  /العاّمة في يونيو

فصل إدماج مفهوم حّققت نتائج ملموسة تجلّت عبر جهوٌد كبيرة  االستراتيجيّة الجديدة، إال أنّه ب ِذلت

النوع االجتماعي عن العمل على حقوق النساء وعبر استخدام لغة غير متحيّزة جنسيّاً في 

 االستراتيجيّة.

 

 
ت ظهر المساواة بين الجنسين في المنطقة للمسائل المرتبطة بالمستوى  رفيعة استجابةتقديم 

 ذه القضيّةالتزام الشبكة به

على تحّسناً  قد شٍهَدت التزام الشبكة بقضيّة المساواة بين الجنسينعمليّة التواصل المرتبطة بإّن 

في خالل فترة تطبيق  الموقع االلكتروني وفي الرسالة اإلخباريّة وعلى وسائل التواصل االجتماعي

مناهضة للتمييز في إطار تّم إصدار عّدة بيانات عاّمة مؤيّدة للمساواة بين الجنسين و .االستراتيجيّة

-البرنامج حول حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وكذلك في برامج أخرى. كما شاركت األورو

التي ينظّمها حول حقوق النساء الرفيعة المستوى المجتمع المدني مؤتمرات  متوسطيّة للحقوق في

قيَم في القاهرة في نوفمبركذلك وتحاد من أجل المتوّسط اال
 
 /في منتدى المجتمع المدني الذي أ

 النساء في المجتمع.قبل انعقاد االجتماع الوزاري الرابع حول دور  2017تشرين الثاني 

 

ة وأعضاء اللجنة التنفيذيّة والمنظّمات األعضاء في الشبك متوسطيّة للحقوق-يعتبر طاقم عمل األورو

أكثر بكثير مّما تمتلك "هويّة وبارزة نساء" قويّة تمتلك "هويّة حقوق متوسطيّة للحقوق -أّن األورو

األعضاء ملتزم  مناً كبير اً عددإذ إّن تشكّل الهدف االستراتيجي.  كانت التيومساواة بين الجنسين" 

وساهمت كذلك الحملة حول اتفاقيّة إسطنبول من أجل مكافحة العنف . بالدفاع عن حقوق النساء
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طلِقت في خريف عام 
 
عطاة لحقوق 2016المرتكب ضّد النساء التي أ ، بتعزيز أولويّة الشبكة الم 

 النساء. 

 

 إدماج مفهوم النوع االجتماعيتخصيص الموارد لعمليّة 

اعي ضمن جهود إدماج مفهوم النوع االجتميّة لم ي حرز تقّدم ي ذكر على مستوى تخصيص الموارد لعمل

متوسطيّة للحقوق. وعلى الرغم من الجهود العديدة -الخاصّة باألورو إعداد الميزانيّة وتوفير التمويل

التي ب ِذلَت في سبيل إدماج النوع االجتماعي في ميزانيّة بعض مقترحات جمع األموال، إال أنّه ما 

الجتماعي وال حتّى لعمليّة إدماج النوع ا محّدد في الميزانيّة مخصّصأو باب من ميزانيّة حتّى اآلن 

ميزانيّة محّددة د وال تزال ت رصَ  .4للعمل على مسألة إدماج النوع االجتماعي موارد بشريّة مكرّسة

حتّى هذه اللحظة إدماج النوع االجتماعي كان لبرنامج حقوق النساء والمساواة بين الجنسين والذي 

درجاً ضمنهي عَتبر   لم يتّم تخصيص أّي موارد لعمليّة إدماج النوع االجتماعي بحّد ذاتها.لكنّه، . وم 

 

 نضمام إلى عضويّة الشبكةكمعايير لالالوعي وإدماج النوع االجتماعي 

فيما يتعلّق بإدماج مفهوم النوع االجتماعي كما  المنتظرة من األعضاء التوقعاتوتعزيز تحديد لم يتّم 

كما لم  .االستراتيجيّة على الرغم من ورودها في اجراءات طلب االنضمام إلى العضويّةتطلّبته 

الوعي وإدماج مفهوم النوع االجتماعي بقدر كاٍف من االستباقيّة كمعايير في ت ستخَدم الخبرة و

التوازن مثل بأولويّات أخرى تصطدم في أحيان كثيرة األعضاء لما كانت هذه الجوانب إجراءات اختيار 

لدى منظّمة راغبة في االنضمام إلى مطلوبة أخرى مؤهالت ومهارات والجغرافي ألعضاء الشبكة 

بصورة متوسطيّة للحقوق. عالوة على ذلك، ال تمتلك الشبكة الموارد الالزمة من أجل تحديد -األورو

 المنظمات الجديدة المعنية بالدفاع عن حقوق النساء.استباقيّة 

 

 المستوى السياسيالتحّديات على 

رغم نواحي التقّدم المذكورة أعاله، فإّن تحديّات عديدة اعترضت عمليّة تنفيذ االستراتيجيّة حول 

 إدماج مفهوم النوع االجتماعي على المستوى السياسي.

  

يتمثّل أحد التحديّات الرئيسيّة التي أشار إليها غالبيّة أعضاء طاقم العمل واإلدارة وحتّى بعض أعضاء 

ضمن اللجنة ضمان أساسٍ متين إلدماج مفهوم النوع االجتماعي اللجنة التنفيذيّة في 

للجنة سوف جرى انتخاب اللجنة التنفيذيّة، كان من البديهّي أّن هذه ا عندما .التنفيذيّة الحاليّة

تواصل عمل اللجنة القديمة فيما يتعلّق بإدماج مفهوم النوع االجتماعي. غير أنّه لم يتّم توفير أّي 

ولم ت جَر عمليّة نقل مقّدمة فعليّة لسياسات الشبكة والتزاماتها من حيث إدماج النوع االجتماعي 

للنوع االجتماعي أن تروّج  لمهام اللجنة القديمة، مّما جعل من الصعب على المرجعية السياسية

على نحو فّعال لبرنامج إدماج النوع االجتماعي ضمن اللجنة التنفيذيّة وعلى أعضاء اللجنة التنفيذيّة 

 من اتخاذ موقف صحيح من المسألة.

 

                                        
، تّم استحداث وظيفة بدوام 2017نيسان  /حزيران وحتّى منتصف أبريل /غير أنّه منذ عشرة أشهر، من منتصف يونيو  4

ادة تنظيم داخلّي في خالل فترة إجازة أمومة مسؤولة جزئي مكرّسة إلدماج النوع االجتماعي وذلك بفضل عمليّة إع
حرِز في خالل هذه الفترة تقّدم هام على مستوى تدريب طاقم العمل وإعداد مجموعات 

 
برنامج النوع االجتماعي. وأ

 إدماج النوع االجتماعي واإلشراف العام في هذا الصدد.
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تصوّرات مختلفة جّداً بشأن ماهيّة بيد أّن غياب هذا األساس المالئم هو أيضاً مرتبط بوجود 

 في الفهم المشترك الخللوجزئيّاً بسبب هذا وكيفيّة تطبيقه.  االجتماعي إدماج مفهوم النوع

لم ي دَمج مفهوم النوع بين أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء طاقم العمل والمنظمات األعضاء، 

 قّدم أحد األشخاص الشرح اآلتي:واالجتماعي بطريقة منهجيّة. 

 

ماهيّة إدماج مفهوم النوع االجتماعي  بما أنّه ما من اتســاق )توافق( ضــمن الشــبكة حول"

شبكة بشكل منهجّي  ة، فإنّه غير مطبقوكيفيّة العمل على هذه المسأل على مستوى ال

 "بأسرها داخليّاً وخارجيّاً 

 

ضحين بين برنامج حقوق أيضــاً نتيجة يأتي هذا النقص في الفهم  صل الوا لغياب التمييز والف

والية  بما أنّ  على إدماج مفهوم النوع االجتماعي النساء والمساواة بين الجنسين والعمل

ماج مفهوم النوع االجتمـاعي و عة عمـل النوع االجتمـاعي تنّص على إد هذه معـالجـة  أنّ مجمو

ضاً منوطة  . إّن غياب الفصل بين هذين المجالين بمسؤولة برنامج النوع االجتماعيالمسألة هي أي

عديد من األشــــخاص  بال يدفع  إدماج النوع  ما لو كاناالعتقاد والتصررررّرف كى إلمن العمل 

ي حدث  كما ،لخبرات وحقوق النسراءاالجتماعي يقوم فحسر  على تسرليا الضروء على ا

 على كافّة مستويات المنظّمة.التباساً 

 

ّن الميزانيّة المكرّسة إتحّدياً رئيسياً آخر.  جتماعيإلدماج النوع اال محّددة غياب ميزانيّةي شكّل 

حقوق النســـاء لبرنامج  هي في الواقع الميزانية المرصـــودة المتعلّقة بالنوع االجتماعيللمســـائل 

والمساواة بين الجنسين الذي يركّز على تعزيز حقوق النساء )مساهماً بذلك في تحقيق المساواة 

ج مفهوم دمالتنفيذ االســـتراتيجيّة المتعلّقة بإ محّددة ميزانيّة أيّ  ت ْلَحظبيد أنّه لم  بين الجنســـين(.

ـــوح أّي موارد بشـــريّة ولم ت َكرَّسوألنشـــطتها النوع االجتماعي  االلتزام إّن  لهذا الغرض. كذلك بوض

صــة بوضــوح لهذه المهمة وكما تبيّنه  الحقيقي يتعيّن أن يشــتمل على موارد بشــريّة وماليّة م خصــّ

بير من خالل تكريس تجربة عطلة األمومة لمســــؤولة برنامج النوع االجتماعي، يمكن إحراز تقّدم ك

اســـتحداث وظيفة بدوام جزئي  تمّ  عض الموارد البشـــريّة لهذا الغرض )وفي هذه الحال،ببســـاطة ب

 5لمّدة عشرة أشهر(

سطيّة للحقوق تقوم بدعم -األورورغم أّن  سي  المثليات والمثليين ومزدوجي الميلحقوق متو الجن

بصــورة أكثر نشــاطاً  ،يةتحديد هويتهم الجنســترددين في والخناثى والم يةومغايري الهوية الجنســ

حقوق لعدم ورود  أســفي ال يزال من األعضــاء اً عدد عديدة )ال ســيّما تونس ومصــر(، فإنّ  في بلدان

 الجتماعيهذه الجماعات على نحو صرررريم ومنتظم في السرررياسرررات المتعلقة بالنوع ا

                                        
مجال إدماج مفهوم النوع االجتماعي إحداهما موّجهة لطاقم في خالل هذه الفترة، تّم تنظيم دورتين تدريبيتين في   5

العمل واألخرى لألعضاء الجزائريين في إطار دورة تدريبيّة حول إعداد التقارير المتعلّقة باالستعراض الدوري الشامل. 
تّم تقديم عالوة على ذلك، تّم إدماج المساواة بين الجنسين بشكل أكثر منهجيّة في أنظمة التخطيط والمتابعة و

التوجيه المنتظم لمسؤولي البرامج في سبيل إدماج االعتبارات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين في  /المساعدة

" إدماج لكافّة البرامج المواضيعيّة والقطرية ود عيَت جهات تنسيق النوع وتّم كذلك وضع "رزماتمخططاتهم وتقاريرهم. 
لى إدماج مفهوم النوع االجتماعي فضالً عن استفادتها من دعم منتظم عن طريق االجتماعي إلى اجتماع وتّم تدريبها ع

المكالمات الهاتفية والرسائل االلكترونيّة. وختاماً، جرى تقديم دعم للمرجعيّة السياسيّة في عمليّة تعزيزها إلدماج النوع 
يذ االستراتيجيّة المتعلقة بإدماج النوع االجتماعي ضمن اللجنة التنفيذيّة وجرى إعداد تقارير دوريّة حول حالة تنف

 االجتماعي شملت على سبيل المثال ال الحصر أهّم جوانب التقّدم الم حرز.
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ــــاواة بين الجن وكذلك في عمل الشــــبكة في مجال بإدماجها  عن أمله ســــين. وهو يعربالمس

 مستقبالً.

 

 التقّدم الُمحرز على المستوى التنظيمي

ــــمن المنظّمة وهو أكثر قد تّم إدراجه بشــــكل جّيد عموماً كمفهوم  إدماج النوع االجتماعيإّن  ض

ستوى الداخلي من ذي قبل. وي ضوراً على الم ضاء طاقم العمل وح اللجنة التنفيذيّة مكن لغالبيّة أع

ضــاء، تقديم أمثلة على مبادرات إلدماج النوع االجتماعي أصــبحت حقيقة واقعة من والمنظّمات األع

سيق النوع االجتماعي  سات المتعلقة بالنوع  وِرزماتقبيل جهات تن سيا إدماج النوع االجتماعي وال

ــــفاء الطابع المؤســــســــي على هذه )أقلّه على الورق(  االجتماعي وغيرها. ويرى كثيرون أّن إض

تحدياً )أنظر القســــم  يمّثل تنفيذ هذه المبادرات ال يزالولكن  ل بحّد ذاته نجاحاً.يشــــكّ المبادرات 

ساء والرجال  المبادئ العاّمة كما أنّ الخاّص بالتحديات(.  شاركة الن سين وم شأن التوازن بين الجن ب

قد تّم إدماجها على قدم المساواة في أنشطة الشبكة من قبيل االجتماعات والبعثات والمؤتمرات، 

ضمن األورو ضع تشجيع إلى حّد كبير متوسطية للحقوق وهي -دمجاً جيّداً  طاقم العمل واللجنة مو

التنفيذية. بيد أّن بعض المنظّمات األعضــاء يميل إلى إرســال الرجال بشــكل رئيســي إلى أنشــطة 

هتمام بالتوازن بين وال يزال االالشــــبكة مّما يعقّد من عمليّة تحقيق هذا الهدف على نحو منتظم. 

إلدماج مفهوم الهدف الرئيســي الجنســين وبمشــاركة الرجال والنســاء على قدم المســاواة يعتبر 

إدماج النوع  اقم العمل واللجنة التنفيذية في حين أنّ بالنســبة لكثير من أعضــاء طالنوع االجتماعي 

وق وما إلى ذلك بالنســــبة كذلك بتقييم آثار كّل نشــــاط وقانون وانتهاكات للحق يتعلّق االجتماعي

 للرجال والنساء على السواء.

 

 جهات تنسيق النوع االجتماعي

رجل -)ثالثة نساء 6تعيين جهات تنسيق النوع االجتماعيعمليّة ضمن اإلنجازات الملموسة تندرج 

واحد( ضمن مجموعة عمل الهجرة واللجوء ومجموعة عمل فلسطين، إسرائيل والفلسطينيين 

تعيين جهات التنسيق هذه من طرف  وجرى. التضامن مصر ومجموعة التضامن سوريا ومجموعة

من بين أعضاء المجموعات أنفسهم. وتمّ تشكيل لجنة فرعيّة لجهات تنسيق أعضاء مجموعات العمل 

المشمولة باالستراتيجيّة، المرّة األولى النوع االجتماعي. واجتمع أعضاؤها مرّتين في خالل الفترة 

ل اجتماع خاص بجهات تنسيق النوع االجتماعي والمرّة الثانية في إطار اجتماع لمجموعة في خال

على التوالي.  2017تشرين الثاني  /ونوفمبر 2016تشرين األوّل  /عمل النوع االجتماعي في أكتوبر

وتمكّنت جهات تنسيق النوع االجتماعي في خالل هذه االجتماعات الخاصّة، من الحصول على 

واالستفادة من دعم وتبادل خبراتها وتحدياتها ونجاحاتها. وفي خالل االجتماع األخير في ت معلوما

، قامت أيضاً بتقييم دورها ومساهمتها كجهات تنسيق للنوع االجتماعي. 2017تشرين الثاني /نوفمبر

ة مشورة أّن إرساء عالقوترد المعلومات المستمدة من هذا التقييم في تقرير المراجعة الراهن. غير 

                                        
إّن جهة تنسيق النوع االجتماعي هي شخص ضمن مجموعة عمل أو تضامن منتخب أو معيّن من قبل األعضاء اآلخرين  6

اج مفهوم النوع االجتماعي ضمن عمل المجموعة وأنشطتها في المجموعة بهدف تعزيز ودعم الجهود المرتبطة بإدم
متوسطيّة للحقوق. وتحقيقاً لهذه الغاية، يمكن لجهة التنسيق أن تطلق وتيّسر -ة برنامج األورو/بالتعاون مع مسؤول

عة مناقشات حول كيفية ارتباط المساواة بين الجنسين بالموضوع وطريقة إدراجها في مجال العمل المواضيعي لمجمو
العمل من خالل دعم مشاركة الرجال والنساء على قدم المساواة وتعزيز إدماج النوع االجتماعي ضمن أنشطة المجموعة 

 ونواتجها.
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وتوجيه بين الشخصيات المرجعية لمجموعة عمل النوع االجتماعي ومختلف جهات تنسيق النوع 

تقديم الدعم المستمر لها في دورها المروّج إلدماج النوع االجتماعي ضمن االجتماعي بهدف 

ت مجموعات العمل الخاصّة بها، هو أمر لم يتحّقق. وذلك ي عزى بدرجة كبيرة إلى عدم شعور جها

بما أّن عدداً كبيراً منها يلّم إلماماً جيّداً بموضوع النوع بضرورة ذلك اعي المعيّنة تنسيق النوع االجتم

 االجتماعي. 

 

 النوع االجتماعي، أشار طاقم عملجهات تنسيق التي قّدمها نظام من حيث القيمة المضافة 

النوع  اجالبرنامج إلى أّن جهات تنسيق النوع االجتماعي ساهمت في الحفاظ على مسألة إدم

أيضاً بعض المشكالت فيما يتعلّق  صودفتالمقابل،  فيبرنامج مجموعات العمل.  ضمن االجتماعي

 .للتحديات المخصص القسم في تناولها جرى لقدو. تنسيقالبجهات 

 

 متوسطيّة للحقوق-تعزيز قدرات طاقم عمل األورو

إدماج النوع االجتماعي،  متوسطية للحقوق في مجال-فيما يتعلّق بتعزيز قدرات طاقم عمل األورو

ن ظّمت ثالث حلقات تدريبيّة لطاقم العمل في خالل الفترة المشمولة باالستراتيجيّة: دورة تدريبية 

ودورة تدريبية ثانية ألعضاء طاقم مكتب  2016كانون األوّل  /ألعضاء طاقم مكتب باريس في ديسمبر

أيّار  /لطاقم مكتبي باريس وبروكسيل في مايو جامعة ودورة ثالثة 2017آذار  /بروكسيل في مارس

متوسطيّة -. وكانت هذه التدريبات المقّدمة على يد مسؤولة برنامج النوع االجتماعي في األورو2018

متوسطيّة للحقوق إزاء إدماج -جلسات نصف نهاريّة تشرح التزامات األورو للحقوق جميعها عبارة عن

النوع االجتماعي والمفاهيم األساسيّة ومختلف عناصر مراجعة حالة المساواة بين الجنسين 

الممارسات الحسنة في مجال إدماج ائل المرتبطة بالنوع االجتماعي ووالمتابعة مع مراعاة المس

التي يصطدم بها إدماج النوع كما سمحت هذه التدريبات بمعالجة المقاومة . مفهوم النوع االجتماعي

قدت  االجتماعي وكيفيّة تخطّيها. في  طاقم العملرة في خالل أيّام تطوير جلسة قصيأيضاً وع 

-إضافة إلى التزامات األورو االجتماعيمن أجل شرح ما هو إدماج النوع  2017سبتمبر/ أيلول 

وصرّح كافّة أعضاء طاقم العمل بهذا الخصوص. المتوفّرة  وثائقهذا الصدد وال فيمتوسطيّة للحقوق 

بما مفاده أنّهم اكتسبوا معرفة أفضل بإدماج النوع االجتماعي بفضل ت الذين شاركوا في هذه التدريبا

هذه التدريبات. وأشاروا كذلك إلى ضرورة متابعتها بشكل أكثر انتظاماً وتعميقها وتعميمها لكافّة 

المكاتب. كما أضاف عّدة أعضاء من الطاقم بأنّهم كانوا يستفيدون من حسن تعاون مسؤولة برنامج 

 على مزيد من المبادرات على هذا المستوى.ودعمها وشّجعوا النوع االجتماعي 

 

رغم تمكّن أعضاء طاقم العمل من تعزيز قدراتهم في خالل الفترة المشمولة باالستراتيجية، فإّن 

ها التي كانت مقترحة بهدف متوسطيّة للحقوق وتعزيز قدرات-في األورودعم المنظمات األعضاء عمليّة 

متوسطيّة ال سيّما من -بمكافحة أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة األورو السماح لها

خالل استخدام الممارسات الحسنة ضمن المنظّمات األعضاء على النحو الذي طلبه األعضاء في 

، لم تتحقق. ويعزى سبب هذا اإلخفاق بشكل 2015راجعة حالة المساواة بين الجنسين لعام م

 رئيسي إلى االفتقار إلى الموارد البشريّة والماليّة المخصصة لهذه المهمة المحددة.
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 يات على المستوى التنظيميالتحدّ 

أّن عضاء طاقم العمل : يعتبر أهو التالي أحد التحديات الرئيسية على المستوى التنظيمي إنّ 

إذاً هم ال معارفهم العمليّة والنظرية فيما يتعلّق بإدماج النوع االجتماعي هي غير كافية وعتيقة. 

ويرى آخرون منهم  أنّهم يمتلكون الثقة أو القدرات التامة إلدماج هذا المفهوم.بيشعرون 

 ملكنّه حيال إدماج النوع االجتماعيم أنّهم يمتلكون المعارف الالزمة وأنّهم على دراية بمسؤوليته

الطابع المؤسسي على ألنّه لم ُيضَف القيام بذلك  ون إلى الممارسة وينسونيفتقر

 ضمن عملهم.اإلدماج هذه عمليّة 

 

 جإدما حول والمعلومات المعارف تبادل وفي الداخلي التواصل في نقصيبدو كذلك أّن ثّمة 

ث رمصدر إفادة على حّد قول  واللذين قد يكونا االجتماعي النوع وفي هذ الصدد، أكّد  .أشخاص ك 

أنّه ما من تعاون ي ذكر بين مجموعة عمل النوع االجتماعي الذين تّمت مقابلتهم  العديد من األفرادأيضاً 

 إذا ما أردنا االرتقاء بمعارف مجموعات ومجموعات العمل األخرى رغم أن هذا التعاون هو أساسيّ 

إلى المستوى األمثل لناحية كيفيّة إدماج النوع االجتماعي في عملها ال سيّما وأّن العمل األخرى 

مجموعة عمل النوع االجتماعي تميل إلى جمع كافّة المنظّمات التي تلّم جيّداً بحقوق النساء 

 مجموعات العمل األخرى. جّداً هي المنظّمات التي تجتذبها قليلةو والمساواة بين الجنسين.

 

بأنّهم مسؤولون عن العديد من أعضاء طاقم العمل ومجموعات العمل  ال يشعرلى ذلك، عالوة ع

مراقبة حسن  إلى ، إذ ما من إجراءات متابعة أو مساءلة تهدفعمليّة إدماج النوع االجتماعي

 ة بشأنمنهجيّ بصورة  يق ناقدأّي تعل كذلك ولم ي قّدم ه ما من عمليّة إشرافتنفيذها. ناهيك عن أنّ 

 طريقة إدماج النوع االجتماعي.

 

هناك تحّدٍ كبير آخر ال بّد من التصّدي له ويتعلّق بحالة عدم اليقين السائدة على كافّة وختاماً، 

على كّل  من هي الجهة المسؤولة عن إدماج النوع الجتماعيمستويات المنظّمة بخصوص 

مستوى من المستويات )اللجنة التنفيذيّة، طاقم العمل، اإلدارة، مجموعات العمل وما إلى ذلك( أي 

وما يعنيه ذلك بالضبا من الناحية بين مختلف األطراف الفاعلة  توزيع المهام كيفيّةبمعنى آخر 

 .العمليّة

 

 التحّديات المرتبطة بجهات تنسيق النوع االجتماعي

نظام جهات تنسيق النوع االجتماعي في معظم مجموعات العمل ومجموعات ن تطبيق على الرغم م

جهات تكمن إحدى المشكالت الكبرى في حقيقة أّن  تحّديات عديدة ال تزال ماثلة. التضامن، فإنّ 

. ويبدو أّن غياب ومشاركة بما فيه الكفاية تنسيق النوع االجتماعي هي غير ناشطة

سواء  يتعلّق بدورها ومسؤولياتهاالوضوح فيما  باالفتقار إلىالمشاركة هذا هو مرتبط 

 ّن بعض جهات التنسيق قد وجدأو لمجموعات العمل. فضالً عن أ عينهابالنسبة لجهات التنسيق أ

 إحراز تقّدم ضمن مجموعة العمل.أنّه كان من الصعب 
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تناوب جهات تنسيق النوع االجتماعي يتسبّ  أشار بعض أعضاء الطاقم أيضاً إلى ما مفاده أّن 

وخسارة قدر كبير من المعارف مّما يعكس أيضاً نقصاً في االلتزام من في نقص في االستمراريّة 

 طرف جهات التنسيق.

  

 كذلك أتىقد ضح في بعض الحاالت أّن تعيين جهة تنسيق للنوع االجتماعي عالوة على ذلك، اتّ 

تنصّلوا من مسؤوليتهم ث أّن األعضاء اآلخرين في مجموعة العمل نوعاً ما حيبنتائج عكسيّة 

 التي يرون أنّها تعود إلى جهة التنسيق. الجماعية عن إدماج النوع االجتماعي

 

 التقّدم المحرز على المستوى البرامجي

 دعم المنظّمات األعضاء في مجال إدماج النوع االجتماعي

بالدعم المقّدم إلى المنظمات األعضاء واآليل إلى تعزيز أحرز تقّدم أكثر تواضعاً عموماً فيما يتعلّق 

معارفها ومهاراتها في مجال إدماج النوع االجتماعي. لم ت نفَّذ سوى بعض مبادرات تعزيز قدرات األعضاء 

كاء الجزائريين في في خالل الفترة المشمولة باالستراتيجيّة: اجتماع عبر سكايب مع الشر

متوسطيّة للحقوق وسياساتها في مجال إدماج النوع -من أجل عرض التزام األورو 2016آذار /مارس

ومن أجل تقديم أفكار حول الجوانب المتّصلة بالنوع االجتماعي في انتهاكات حقوق االجتماعي 

ري الشامل؛ جلسة عراض الدواإلنسان التي يتعيّن تناولها في التقرير الموازي المقّدم من أجل االست

حول إدماج النوع االجتماعي في إطار الحلقة الدراسية المخصصة للبلدان المغاربيّة بشأن 

 االجتماعيحول إدماج النوع وجلسة  2016أكتوبر/ تشرين األوّل االستعراض الدوري الشامل في 

. وردت تعليقات إيجابيّة جّداً من 2017شياط /في فبراير في اجتماع مجموعة عمل الهجرة واللجوء

يتعيّن بالتالي، طرف المشاركين على هذه المبادرات جميعها بيد أنّها كانت مقتضبة وسطحيّة. 

 بدالً من اعتبارها أنشطة تعزيز قدرات.  على أنّها أنشطة توعيةإلى هذه المبادرات النظر باألحرى 

الذين ساهموا معلومات السطحيّة جّداً التي قّدمها األعضاء وليس من الواضح كذلك باالستناد إلى ال

في المراجعة، ما إذا كان العمل على إدماج النوع االجتماعي في مجموعات العمل والتضامن قد 

األعضاء من حيث زيادة الوعي بمسائل النوع الخاصّة ب أحدث "أثراً مضاعفاً" على عمل المنظمات

 ، كما كان ذلك متوقّعاً.المساواة بين الجنسينالمنّفذة من أجل األنشطة من حيث االجتماعي أو 

 

لم ت نظَّم كذلك تدريبات محّددة األهداف لعدد معيّن من األعضاء ومجموعات العمل ولم ت قّدم أّي 

وفقاً لما نصّت عليه -مساعدة لألعضاء من أجل صياغة سياستهم الخاصّة بالنوع االجتماعي

ويعزى السبب بشكل رئيسي إلى االفتقار إلى الموارد البشرية والماليّة المخصصة  –االستراتيجيّة 

عالوة على ذلك، لم تجِر عمليّة التنقيح المقرّرة لِرزمة المراجع الخاصّة بإدماج النوع لهذا الغرض. 

االجتماعي بسبب النقص في الموارد وعدم وجود توافق في اآلراء حول القيمة المضافة لهكذا 

 جعة.مرا
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 البرامجالنوع االجتماعي في أنشطة إدماج 

حرزت جوانب -بإدماج النوع االجتماعي بالنسبة لكافّة برامج األوروفيما يتعلّق 
 
متوسطيّة للحقوق، أ

)أدوات  7من الناحية العمليّة، تّم وضع "ِرزمات" إلدماج النوع االجتماعيفتقّدم أكثر أهميّة. 

تخطيطيّة( لبرامج الهجرة واللجوء وفلسطين وإسرائيل والفلسطينيين ومصر وسوريا  /استراتيجيّة

مسؤولة البرنامج /والجزائر، وذلك عموماً بفضل التعاون مع مسؤولة برنامج النوع االجتماعي ومسؤول

زمات بإدماج مفهوم النوع االجتماعي النوع االجتماعي. وسمحت هذه الرِ  المستهدف وجهات تنسيق

الهجرة واللجوء وفلسطين  برنامجاوغالباً ما ي ذكر أعاله.  شار إليهانحو أفضل في البرامج الم  على 

وإسرائيل والفلسطينيين كأمثلة على الممارسات الحسنة. كما أّن االعتبارات المتعلّقة بالنوع 

دمجة أكثر فأكثر في اجتماعات مجموعات العمل وعلى نحو أكثر منهجيّة م ن االجتماعي هي م 

يرى أّن مسائل بعض األعضاء ألّن الماضي. بيد أنّه ال يزال من الصعب إدماج مفهوم النوع االجتماعي 

 شيئاً فشيئاً. في هذا المجال، يجري التقّدم لى المساواة بين الجنسين. وعليهأخرى لها األسبقيّة ع

 

اعي في األدوات وع االجتمن أيضاً إدماج مفهوم النفي خالل الفترة المشمولة باالستراتيجيّة، تحسّ 

مع إضافة مربّع أو عمود حول إدماج النوع االجتماعي في عّدة الداخليّة الخاصّة بالتخطيط والمتابعة، 

أدوات من أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم. واقترن هذا النهج بمواكبة مسؤولة برنامج النوع 

وفقاً  ،من أجل تعزيز إدراج مؤشرات إدماج النوع االجتماعي مسؤولي البرامجودعمها لاالجتماعي 

بيد أنّه لم هداف واألنشطة الملحوظة في "ِرزمات" إدماج النوع االجتماعي لمختلف البرامج. لأل

تستمرّ هذه المبادرات سوى في خالل عطلة األمومة الخاصّة بمسؤولة برنامج النوع االجتماعي 

( والتي تّم في خاللها تخصيص موارد بشريّة إضافيّة 2017نيسان /بريلوحتّى أ 2016حزيران  /)يونيو

للعمل على إدماج النوع االجتماعي )االستعانة بشخص إضافي بنصف دوام(. ومنذ ذلك الحين، باتت 

حتّى اآلن  لم يجِر استخداموالموارد البشريّة من جديد محدودة جّداً من أجل مواصلة هذا الدعم. 

العمود حول إدماج النوع االجتماعي في أدوات التخطيط والمتابعة /المربّعح على النحو الصحي

، مّما يشير كذلك إلى أّن التوعية بالنوع االجتماعي هي "إضافة" بدالً من أن تكون جانباً والتقييم

 متكامالً.

 

 في أنشطة التواصلإدماج النوع االجتماعي 

ن إدماج النوع االجتماعي في األنشطة التواصلية سَّ حَ الفترة المشمولة باالستراتيجيّة، تَ في خالل 

 بشكل منتظمتطبّق ال وفي منشورات الشبكة وباتت ت ستخدم لغة غير متحيّزة جنسيّاً رغم أنّها 

غالباً بالنسبة للمنشورات الهامة، ولكن ليس دائماً بالنسبة لإلصدارات هو الحال هذا  كّل مكان.في 

مع اقتراب األقل أهميّة. كما زادت عمليّة التواصل بشأن المسائل المتصلة بحقوق النساء ال سيّما 

تشرين الثاني والستة عشَر يوماً من النشاط  /تواريخ محددة مثل الخامس والعشرين من نوفمبر

آذار(  /القائم على أساس النوع االجتماعي ويوم المرأة العالمي )الثامن من مارس لمناهضة العنف

 وكذلك في إطار الحملة حول اتفاقيّة اسطنبول التي تقترح موقعاً الكترونيّاً وأنشطة تواصليّة محّددة.

 

                                        
إّن "رِزمات" إدماج النوع االجتماعي هي وثائق من ثالث إلى أربع صفحات تعرض مختلف جوانب مفهوم النوع االجتماعي   7

نقطة في إطار الموضوع أو البلد الذي يغطّيه البرنامج المعني. وهي م دمجة دمجاً وثيقاً وتقّدم نهجاً للعمل على هذه ال

موفّرة أبعاد متّصلة بالنوع االجتماعي خاصّة بكّل مجال استراتيجّي ضمن -في استراتيجيّة العمل الشاملة لكّل برنامج
يق النوع االجتماعي ومجموعة عمل كلّ برنامج، مسؤولة البرنامج وجهة تنس /وتوضع بالتعاون مع مسؤول –برنامج معيّن 

 كلّما كان ذلك ممكناً.
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السيّما عن بيد أنّه يمكن أيضاً إدخال تحسينات إضافيّة على عمليّة التواصل غير المتحيّزة جنسيّاً 

طريق إعداد "مسرد للمصطلحات" باللغة اإلنجليزيّة والفرنسيّة والعربيّة ي ستخدم في كافّة عمليّات 

متوسطيّة للحقوق. عالوة على ذلك، تدعو الحاجة إلى مزيد من عمليّات -الخاصّة باألوروالتواصل 

طة وجوانب التقّدم الم حرز مع مجموعات العمل واألعضاء وفيما بينهما حول األنش يالتواصل الداخل

من ال سيّما وء على عمليّات التواصل هذه في مجال إدماج النوع االجتماعي ويمكن تسليط الض

متوسطيّة للحقوق: وهو -مخصّصة إلدماج النوع االجتماعي في الرسالة اإلخبارية لألورو فقرةخالل 

 اعي ولكنّه لم ينّفذ أبداً. جانب مدرج ضمن االستراتيجيّة المتعلّقة بإدماج النوع االجتم

 

 إدماج النوع االجتماعي في أنشطة الدعوة

ب ِذلَت جهود من أجل إدماج مفهوم النوع االجتماعي في أنشطة الدعوة ال سيّما عن طريق إدراج 

المسائل المتعلّقة بحقوق النساء ضمن التوصيات وبعثات الدعوة ومحاولة قدر اإلمكان ضمان تمثيل 

إدماج النوع متكافئ بين النساء والرجال في البعثات واالجتماعات في مجال الدعوة. بيد أّن عمليّة 

 على أساس منتظم.تنفيذها بعد  يال يجراألنشطة الدعوية االجتماعي في 

 

 يات على المستوى البرامجيالتحدّ 

في اختياريّة تتطلّ  الكثير من الوقت  قضيّةغالباً ما ي نظر إلى إدماج النوع االجتماعي على أنّه 

زل في مجرّد مصطلح ي ضاف إلى النص ختَ وغالباً ما ت   أو منشور معيّن وما إلى ذلك أعقاب نشاط

ت(. وهي ال تجري بطريقة منتظمة مثلما ما وَرَد سابقاً صيغة "بما في ذلك النساء والفتيامن قبيل )

ووفقاً لغالبيّة أعضاء طاقم العمل  وغالباً ما تطبّق بطريقة سطحيّة إن لم يتمّ تجاهلها بالكامل.

ة المخصّصة إلدماج وديّة الموارد البشريّة والماليّ لى محدالذين تّمت مقابلتهم، تعزى هذه المشكلة إ

 النوع االجتماعي.

 

بالضياع عالوة على تلقيهم معلومات خاطئة فيما  كذلك أعضاء كثر من طاقم العمليشعر 

إلى الحاجة إلى توزيع واضم في مجال إدماج النوع االجتماعي ويشيرون يتعلّق بمسؤوليتهم 

 إجراءات ومبادئ توجيهيّة.من خالل وضع  للمهام

 

ِرزمة المراجع إلدماج النوع االجتماعي )العائدة  أنّ كما أبدى بعض األشخاص مالحظة مفادها 

)مثل دليل وبات من الضروري تحديثها شأنها شأن أدلّة أخرى ( قد عفا عليها الزمن 2008لعام 

ُيمكن لرزمة المراجع إلدماج النوع لذي يتّم تحديثه بشكل دورّي(. فإذا ما تّم تحديثها، الدعوة ا

في جهوده اآليلة إلى إدماج النوع االجتماعي أن تغدو أداة مهّمة تُساعد طاقم العمل 

 االجتماعي.

 

المساواة بين الجنسين والمشاركة المتكافئة بين القائم على مبدأ الإدماج  على الرغم من حسن

التمثيل  إال أنّ  ،ن طرف أعضاء طاقم العملالنساء والرجال في أنشطة الشبكة وتأييده بشّدة م

يمثّل ال يزال ت المتعلّقة بالدعوة غير المتكافئ للنساء والرجال في المناسبات والبعثا

بعد إلى أن تكون مثاالً ي حتذى به فيما يتعلّق بضمان متوسطيّة للحقوق -لم تتوصّل األورو إذ .مشكلة

 الرّجال أنّ  المشكلة الرئيسية السالفة الذكر في حقيقةجال والنساء. وتكمن تمثيل متكافئ بين الر

وأّن غالبيّة مدراء المنظّمات األعضاء هم  اتالنساء في إطار البعثباألفضليّة على يتمتّعون غالباً ما 
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تشكيل أو تدعو الحاجة إلى التوازن بين الرجال والنساء عندما  في يدعو إلى التشكيك رجال مّما

رفيعة المستوى. ومن ناحية أخرى، حينما يتعلّق األمر بأنشطة ذات صلة بحقوق النساء،  اختيار وفود

 مسائل النوع االجتماعي تخّص النساءال ت مثَّل سوى النساء وهذا ما يعزّز األفكار النمطيّة القائلة بأّن 

 والرجال إلىالنساء حقوق  قيام النساء بالتطّرق إلى. ونالحظ عموماً االتجاه التالي: وحدهنّ 

النساء ال تنحو حتّى الرجال أبداً إلى مناقشة حقوق النساء وولكن ال يتّجه  حقوق اإلنسان العاّمة

سبات التي حقوق اإلنسان. ونذكر على سبيل المثال المنامتعلّقة بإلى مناقشة مسائل أخرى 

إلسرائيلي لألراضي الذكرى الخمسين لالحتالل ا حول2017حزيران  /في يونيون ظَِّمت في بروكسيل 

ضّم سوى رجال أال أعضاء ال يمات منظّ من  المستوى المؤلف الرفيعالفريق  حيث كانالفلسطينيّة 

هم مدراء المنظمات األعضاء األربع التي تّم اختيارها. وبسبب هذه الحالة، رفض عضو سويدي في و

 .فريقلالذكوريّة البحتة ل التركيبة في البرلمان األوروبي بحّجة مع الوفدالبرلمان األوروبي تنظيم حدث 

 

بالنسبة للعديد من  يفتقر إلى الوضوحغير ملموس ومفهوماً يبدو كذلك إدماج النوع االجتماعي 

َفَقَد كّل  تعبيراً على الموضةنوعاً ما  األعضاء وبالنسبة أيضاً لبعض أعضاء طاقم العمل. لقد أصبح

ما هو صائٌ  من الوجهة يعني . فبالنسبة للبعض، إنّه مصطلح االستخدام معناه من جرّاء كثرة

أن يشيرَ إلى نشاط ملموس للشبكة. وحتّى أّن أحد األعضاء صرّح قائالً: " أجل، بدالً من  السياسية

 يتعيّن علينا تحقيقه ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط؟"

 

دماج النوع االجتماعي يمكن إلكيف التنفيذيّة من فيهم أعضاء اللجنة بأيضاً بعض األعضاء  ال يرى

ل غالباً ما يبدو لهم أّن أعضاء طاقم عمالمساواة بين الجنسين ميدانيّاً. من يعّزز داخليّاً أن 

في حين أّن ذلك ال االجتماع ل إدماج النوع أكثر تخصّصاً في مجا متوسطيّة للحقوق يغدون-األورو

على آخذ في التدهور  هو من ذلك أيضاً، في حين أّن الوضع على أرض الواقع ينطبق عليهم واألهمّ 

حول ضرورة الجهود الكثيرة  ويدفع بهم هذا الوضع إلى التساؤلالمساواة بين الجنسين. مستوى 

المضافة التي  االجتماعي والقيمة التي ب ِذلت على المستوى الداخلي فيما يتعلّق بإدماج النوع

 النأي بأنفسهم عن هذه المسألة.  إلىوت سهم بها 

 

هو جانب  أّن إدماج النوع االجتماعي بعض المنظمات األعضاءما يمثّل تحديّاً آخراً هو عدم اعتبار 

 يتعلّق حصراً  أّن إدماج النوع االجتماعيأيضاً منظّمات أخرى  وتعتقدهامّ أو جانب يخدم عملها. 

 منظّمات حقوق النساء. ه من مسؤوليّةوتعتبر أنّ  حقوق النساءب

 

بتعزيز قدرات األعضاء في مجال إدماج النوع االجتماعي وختاماً، ثّمة تحديّات أخرى ذات صلة 

أعضاء مجموعة العمل هم في وضع يمكّنهم  ليس هناك ما يشير إلى أنّ  ضمن مجموعات العمل.

من نقل المعارف واإلسهامات والمهارات المكتسبة إلى منظّمتهم الخاصّة ألّن ذلك يعتمد على 

تعاني بعض مجموعات العمل من صعوبات  كماموقعهم داخل المنظّمة. سبيل المثال على 

القدرات ضمن المجموعة تضيع غالباً ما إذ التناوب في عضويّتها: وعلى مستوى االستمراريّة 

 من البداية. مّما يستدعي إعادة تعزيز القدراتالمتصلة بإدماج النوع االجتماعي 
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 الدروس الُمستفادة 
 

لكي متوسطيّة للحقوق قامت بوضع سياسات واستراتيجيّات -يظهر جليّاً من التحليل أعاله أّن األورو

تسترشد بها في أنشطتها المتّصلة بإدماج النوع االجتماعي. بيد أّن الشبكة تفتقر إلى فهم أساسّي 

بشأن ما يعنيه إدماج النوع االجتماعي وكيفيّة  رؤية على كافّة مستويات المنظّمةمشترك وإلى 

حيث توزيع األدوار  ارتباطه بالعمل في مجال تعزيز حقوق النساء وكيفيّة تنفيذه من قبل المنظّمة من

 والمسؤوليات والمهام الملموسة.

 

ت طموحة جّداً بل أكثر مّما ينبغي في استراتيجيّتها قد بَدَ متوسطيّة للحقوق -ويتّضح أيضاً أّن األورو

 المتعلّقة بإدماج النوع االجتماعي من دون تخصيص الموارد البشريّة والماليّة الالزمة من أجل تنفيذها.

فتحديداً لم تتحّقق إرادتها المتمثّلة في تدريب مختلف المنظّمات األعضاء ودعمها في جهودها 

الخاصّة المبذولة في سبيل إدماج النوع االجتماعي ولم تتمكّن من صياغة سياسات متعلّقة 

ووضع آليّات تنظيميّة أخرى مراعية للنوع االجتماعي وذلك بسبب غياب بالمساواة بين الجنسين 

متوسطيّة للحقوق أن تحّدد ما إذا -الموارد المخصّصة لهذه األغراض. ويتعيّن مستقبالً على األورو

االقتصار على كانت تمتلك القدرات لدعم مختلف المنظّمات األعضاء بهذه الطريقة أو أنّه ينبغي عليها 

والتضامن. عالوة  تعزيز قدرات أعضائها في مجال إدماج النوع االجتماعي في إطار مجموعات العمل

مزيد من االهتمام بخبرة أعضائها في تولي متوسطيّة للحقوق أن -يتعيّن أيضاً على األوروعلى ذلك، 

تها وتقاسمها مع األعضاء خبرا عن طريق تقديموبكيفيّة استفادتها منها مجال إدماج النوع االجتماعي 

 اآلخرين على سبيل المثال.

 

من تعزيز على النحو الالزم القدرات رغم نواياها الحسنة ة للحقوق متوسطيّ -لم تتمكّن كذلك األورو

ومجموعات العمل والتضامن والمنظّمات األعضاء وأعضاء طاقم العمل فيها الفنيّة لهيئات صنع القرار 

من أجل تطبيق المساواة بين الجنسين ومواكبتهم في عمليّة تنفيذ التزامات الشبكة في مجال 

. من الضروري إزاء إدماج النوع االجتماعي ةوذلك نظراً لغياب رؤية مشترك االجتماعيإدماج النوع 

دورات تدريبيّة توضيح استخدام هذا المفهوم وإقرانها ب إجراء المزيد من المناقشات الهادفة إلى

ألنظمة ويمكن منتظمة على كافّة مستويات المنظّمة كما يستلزم دعم عمليّة تطوير عادات جيّدة. 

 قوائم رقابة ومبادئ توجيهيّة وما إلى ذلك، أن تدعم هذه المبادرات.  ثلم

 

العمل والمنظّمات األعضاء ينبغي أيضاً إيجاد وسائل لتحفيز أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء طاقم 

وجعلهم أكثر اهتماماً بإدماج النوع االجتماعي من خالل تشارك أمثلة ملموسة حول فوائد إدماج 

 المساواة بين الجنسين على أرض الواقع.تحقيق النوع االجتماعي من أجل 

 

مجال إدماج يتعيّن بالمجمل تحسين التواصل وتبادل المعارف بشأن العمل والجهود المبذولة في 

ارجيّة بما النوع االجتماعي سواء أعلى المستوى الداخلي أو مع المنظّمات األعضاء والجماهير الخ

كما أنّه من شأنها أن تساعد المسؤوليّة وااللتزام المشترك  حسّ أنّها عناصر أساسيّة بالنسبة ل

 على تعزيز الحماسة واإللهام المتبادل.
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متوسطيّة للحقوق -المساءلة اآليلة إلى تحديد إلى أّي مدى "تترجم األوروختاماً، يتعيّن تعزيز تدابير 

ويمكن أن تسهم عمليّة تخصيص ميزانيّة إلدماج النوع االجتماعي في إلى أفعال"  حقيقةً  أقوالها

ي ذلك تقييم ألداء طاقم العمل وتغذية مرتّدة تحقيق هذه الغاية. فينبغي وضع إطار متابعة )بما ف

مساءلة األشخاص عن تنفيذ االستراتيجيّة المتعلّقة بالنوع مّما يتيح دماج النوع االجتماعي( متعلّقة بإ

 االجتماعي.

 

عالوة على الدروس األساسيّة المذكورة أعاله، تعكس التوصيات الواردة فيما يلي دروساً أكثر تحديداً 

 على المستويات االستراتيجيّة الثالثة.

 

 مقترحات:لا
 

 السياسيعلى المستوى 

لألهداف السياسية  "ةمشترك تحديد رؤية"أن تعمل على متوسطيّة للحقوق -يتعيّن على األورو

والتنظيمية إلدماج النوع االجتماعي وللنهج ذات الصلة ضمن طاقم عملها وبين أعضاء اللجنة 

 قوق بوجه خاصّ للح’ متوسطيّ -التنفيذية ومنظّماتها األعضاء. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي على األورو

 أن تقوم بـ:

 إعداد وثيقة عمل تعرض مختلف النهج المحتملة المتبعة في مجال إدماج النوع االجتماعي -

إدخال المنظّمة في حوار آيل إلى توضيح تطلعات الشبكة وأولويّاتها حيال إدماج النوع  -

 االجتماعي

ات والمثليين المثليّ  إجراء مناقشات ضمن المنظّمة حول فرصة وكيفيّة إدراج حقوق جماعة -

ترددين في تحديد هويتهم والخناثى والم يةالجنسي ومغايري الهوية الجنس ومزدوجي الميل

-، بشكل أكثر وضوحاً في السياسات المستقبليّة لألوروالتقاطعيّةية ومسألة الجنس

 متوسطيّة للحقوق المتعلّقة بالنوع االجتماعي

مفهوم النوع االجتماعي وعمل برنامج حقوق  الفصل بصورة واضحة بين العمل على إدماج -

متوسطيّة للحقوق للفترة -الجديدة لألورو النساء والمساواة بين الجنسين في االستراتيجيّة

مع وضع المسؤوليّة السياسية عن عمليّة اإلدماج على أعلى مستوى في  2018-2021

 الشبكة

عمل باالستناد إلى التوصيات  صياغة استراتيجيّة جديدة إلدماج النوع االجتماعي وخطّة -

والتفكير في تنقيح الورقة  2018لعام المقّدمة في مراجعة حالة المساواة بين الجنسين 

متوسطيّة للحقوق في إطار هذه -السياسية حول المساواة بين الجنسين الخاصّة باألورو

 العمليّة

 

معارفها ومهاراتها في مجال  تُعّززمتوسطيّة للحقوق أن -لألورو التنفيذيّةينبغي على اللجنة 

وتتمكّن من إحراز تقّدم في هذا التزامها السياسي  تزيَد منلكي إدماج النوع االجتماعي 

 وجه خاص اتخاذ اإلجراءات التالية:يجدر بوتحقيقاً لهذه الغاية،  المجال.
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يعنيه إدماج ما فيّة الشروع في عمليّة توضيح لإجراء مناقشات ضمن اللجنة التنفيذيّة حول كي -

متوسطيّة للحقوق وعلى هذا األساس، اتخاذ مبادرات -النوع االجتماعي بالنسبة لألورو

 متعلّقة بإدماج النوع االجتماعي

زيادة مسؤوليّة كافّة المرجعيات السياسيّة ومساءلتها )أعضاء اللجنة التنفيذيّة( حيال تنفيذ  -

 اإدماج النوع االجتماعي ضمن برامجها ومجموعات عمله

حرز والتحديّات المعترضة والمراحل المستقبليّة التطرّق على نحو منتظم أل - وجه التقّدم الم 

 المرتبطة بإدماج النوع االجتماعي في خالل اجتماعات اللجنة التنفيذيّة

ركة في أنشطة برنامج حقوق النساء والمساواة منح أعضاء اللجنة التنفيذيّة فرصة المشا -

 ساب فهم أفضل لعملهبين الجنسين من أجل اكت

 

لاللتزام المتوقّع من األعضاء بالنسبة تدعو الحاجة إلى تحديد أفضل في إطار هذه العمليّة، 

إلى عضويّة الشبكة  االنضمامفي إجراءات إدماج النوع االجتماعي للمساواة بين الجنسين و

ملّفهم  إلى باالستناد اختيار األعضاء الجددعمليّة تحسين كما ينبغي ومجموعات العمل 

-عالوة على ذلك، يتعيّن على األورو وعملهم في مجال المساواة بين الجنسين. الشخصيّ 

متوسطيّة للحقوق أن تحّدد وتشرح على نحو أوضح ما يمكن أن يتوقّعه األعضاء من الشبكة من 

 حيث إدماج النوع االجتماعي ودعم جهودهم في هذا المجال.

 

ضمن ميزانيّة  تجمع أمواالً وترصد موارد ماليّة ُمحّددةمتوسطيّة للحقوق أن -يتعيّن على األورو

بما يشمل تعزيز القدرات  من أجل المضي قدماً في عمليّة إدماج النوع االجتماعيالشبكة 

رة /)موظّفخبير متخصّص توظيف  كما ينبغي التفكير فيطاقم العمل. ووتقديم الدعم لألعضاء 

خبيرة استشاريّة بدوام كامل أو جزئي( ويتولّى هذا الشخص  /خبير استشاري أو

)دعم، متابعة، مسؤوليّة تقديم دعم فنّي لعمليّة إدماج النوع االجتماعي ضمن الشبكة 

 متوسطيّة للحقوق:-تقييم، تدريب إلخ.(. وتسهيالً لهذه العمليّة، ينبغي على األورو

للشبكة ة بين الجنسين كقيمة أساسيّة بالنسبة مواصلة تسليط الضوء على المساوا -

متوسطيّة للحقوق -وتحسين أنشطة التواصل الرفيعة المستوى المرتبطة بالتزام األورو

 بالمساواة بين الجنسين في سبيل الحفاظ على مصداقيّتها وتسهيل جمع األموال.

مقترحات جمع  وضع إجراءات أكثر وضوحاً حول كيفيّة ضمان إدماج النوع االجتماعي في -

 األموال.

 

 على المستوى التنظيمي

تواصل تحسين وتعزيز نظام جهات تنسيق النوع متوسطيّة للحقوق أن -يتعيّن على األورو

في مجموعات العمل والتضامن الخاصّة بها. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب عليها بصفة  االجتماعي

 خاصّة أن تقوم بـ:

 

االجتماعي الخاصّة بمجموعات العمل المواضيعيّة والقطرية تدعيم لجنة جهات تنسيق النوع  •

والسماح لها باالجتماع مرّتين في السنة ومواصلة تعزيز عالقتها مع مجموعة عمل النوع 

 االجتماعي
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-اقتراح مساحة منفصلة لجهات تنسيق النوع االجتماعي على الموقع االلكتروني لألورو •

عليها( من أجل تسليط المزيد من الضوء عليها متوسطيّة للحقوق )أيقونة يمكن النقر 

 وتوجيهها بخصوص دورها

تحديد ووضع حوافز )من ضمنها تقديم تدريبات وإضفاء الشرعيّة على العمل وقتاً إضافيّاً  •

والتعويض عنه( وذلك لكي تشارك جهات تنسيق النوع االجتماعي وأعضاء مجموعات العمل 

 دماج النوع االجتماعي في عملهابمزيد من الفعاليّة في مجال تعزيز إ

التوجيهات االستراتيجيّة(  بما يتجاوزخطّة مشروع إلدماج النّوع االجتماعي ) /وضع إطار زمنيّ  •

لكّل  مشترك على نحومتّفق عليها  وتدابير مساءلة واضجة نتائجنقاط عمل/تحديد مع 

 مجموعة عمل

 

م العمل وأعضاء اللجنة أعضاء طاقومسؤوليّة واضحة حول دور  إرشاداتوإجراءات  وضع يتعبّن

التنفيذيّة وأعضاء مجموعة العمل وجهات تنسيق النوع االجتماعي فيما يتعلّق بإدماج النوع 

 االجتماعي إضافة إلى توجيهات واضحة حول توزيع المهام 

 

مجال  تواصل تعزيز القدرات الفنيّة لطاقم عملها فيمتوسطيّة للحقوق أن -ينبغي على األورو

متوسطيّة للحقوق بصفة خاصّة -وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على األوروإدماج النوع االجتماعي. 

 أن تقوم بـ:

 

اإلرشاد االستهاللي لكافّة األعضاء الجدد المنضمين إلى طاقم  إضفاء الطابع المنهجي على •

النوع االجتماعي  متوسطيّة للحقوق والتزاماتها المتعلّقة بإدماج-العمل حول وثائق األورو

 كفالة فهمهم لمسؤوليّتهم من أجل تعزيز إدماج النوع االجتماعي في عملهمو

إضفاء الطابع المنهجي على التدريبات المقدمة إلى طاقم العمل حول إدماج النوع االجتماعي  •

 وزيادة وتيرتها وإدراج مناقشات حول التحديات والممارسات الحسنة في هذا المجال

الخبرات في مجال إدماج النوع االجتماعي في صفوف أعضاء طاقم العمل في  تسهيل تبادل •

 م المخصّصة لتطوير الموظفينخالل األيّا

تحديثات ومناقشات حول إدماج النوع االجتماعي على نحو أعّم في االجتماعات على اقتراح  •

 مستوى األمانة العاّمة )اجتماعات أقسام البرامج، اجتماعات المكاتب، إلخ.(

 

تُدرج في مراجعة حالة المساواة بين الجنسين المقبلة للحقوق أن متوسطيّة -على األورو

تقييم للعمل اليومي للمنظّمات األعضاء وللدعم المقّدم لها في مجال ( 2021)في عام 

عاٍد غالباً للمساواة بين المساواة بين الجنسين   الرجال والنساء.في سياق م 

 

 على المستوى البرامجي

تُدمج النوع االجتماعي في استراتيجيّات كافّة متوسطيّة للحقوق أن -يتعيّن على األورو

حّدثة من  2021-2018لألعوام  برامجها المواضيعيّة والقطرية بما يتماشى مع النسخة الم 

إدماج النوع وضع "رزمة"  /االستراتيجيّة المتعلّقة بإدماج النوع االجتماعي. وهذا يشمل تحديث 

عند  إجراء تحليل لحالة المساواة بين الجنسينماعي. ويتعيّن عليها في هذا اإلطار، االجت

 صياغة هذه االستراتيجيات.
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تعزيز جهودها متوسطيّة للحقوق أن تواصل -ينبغي على مجموعات العمل والتضامن التابعة لألورو

اص اتخاذ اإلجراءات لهذه الغاية، يتعيّن بشكل خ وتحقيقاً  .في مجال إدماج النوع االجتماعي

 التالية:

 

كفالة إطالع مجموعات العمل الجديدة بصورة مالئمة عند تشكيلها من طرف الجمعيّة العاّمة  •

 على الجهود التي بذلتها مجموعات العمل القديمة في مجال إدماج النوع االجتماعي 

المواضيعيّة والقطرية  تقديم تدريب حول إدماج النوع االجتماعي لمجمل مجموعات العمل •

العمل  ةفي خالل اجتماعات مجموعجلسات تتمحور حول إدماج النوع االجتماعي  تخصيصو

من أجل مناقشة أوجه التقّدم المحرز والتحديّات المواجهة والمراحل التالية فيما يتعلّق بإدماج 

 المجموعة يين جهة تنسيق للنوع االجتماعي ضمنالنوع االجتماعي وتع

مجمل مجموعات العمل على وضع منهجيّة من أجل جمع البيانات المتعلّقة بالنوع  معاونة •

ومتوسطيّة -وتنقيح وتحديث رزمة المراجع الخاصّة باألور جتماعي ال سيّما عن طريقاال

عبر إضافة قسم حول جمع  2008العائدة لعام للحقوق من أجل إدماج النوع االجتماعي 

 جتماعيالبيانات المتعلّقة بالنوع اال

تعزيز التعاون بين مجموعة عمل حقوق النساء والمساواة بين الجنسين ومجموعات العمل  •

 المواضيعيّة والقطرية األخرى

 تعزيز إشراك الرجال في مجموعة عمل حقوق النساء والمساواة بين الجنسين •

 

 :ماعيتحّسن المساءلة بشأن إدماج النوع االجتمتوسطيّة للحقوق أن -يتعيّن على األورو

إضفاء المنهجيّة على متابعة وتقييم إدماج النوع االجتماعي على المستوى الداخلي  -

بواسطة مؤشرات تأخذ بالحسبان االختالفات بين الرجال والنساء على كافّة مستويات 

 البرمجة والمتابعة والتقييم

 بشأنهاتنظيم تقرير التي ينبغي الحقاً إدماج النوع االجتماعي في مقترحات التمويل  -

في مجال إدماج النوع  المبذولة جهودهماقم العمل بشأن تقديم نقد بنّاء ألعضاء ط -

ال  ،ويحسنوا أداءهم يتحّملوا مسؤوليتهم لكي لديهم االجتماعي ولمواطن القوة والضعف

 واالستعراضات العاّمة لألداءالموظفين  لتطوّر سيّما في إطار االستعراض السنوي

 

طموحاتها وتوضيحها بشأن إدماج النوع االجتماعي )أنظر التوصيات الواردة في مناقشة على ضوء 

تحّدد متوسطيّة للحقوق أن -"(، يتعيّن على األوروالقسم المعنون "على المستوى السياسي

البرامج التجريبيّة الرياديّة ضمن الشبكة من  /وتوفّر الموارد لعدد معيّن من المشاريع

دماج النوع االجتماعي أن يساهم في تعزيز المساواة بين أجل تبيان أنّه يمكن إل

المستمدة من هذه  تعميم النجاحات والممارسات الحسنةالحقاً وينبغي الجنسين ميدانيّاً. 

 على األعضاء والجمهور الخارجي.المشاريع الريادية على نطاق واسع 

 

)رجاالً ونساًء( منظّماتها تسهيل وضع منصّة موّجهة إلى قادة متوسطيّة أيضاً -بوسع األورو

ودعم مراعاة االعتبارات مناقشة أهميّة تعزيز المساواة بين الجنسين أجل  من األعضاء

 المتعلّقة بالنوع االجتماعي ضمن منظّماتهم وفي إطار عملهم.
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إدماج النوع االجتماعي جهودها اآليلة إلى متوسطيّة للحقوق -من الضروري أيضاً أن تواصل األورو

إعداد مسرد بر"مصطلحات النوع االجتماعي" في ال سيّما من خالل  عملها التواصلي،في 

من أجل دعم عمليّة تواصل مراعية للنوع االجتماعي. وينبغي أن يضع هذا لغات عملها الثالث 

 المسرد متخصصون في مجال النوع االجتماعي في اللغات الثالث وأن يحظى بدعم اللجنة التنفيذية.

 

إضفاء الطابع متوسطيّة للحقوق أن تواصل جهودها المبذولة في سبيل -على األورو يجب كذلك

التمثيل  وتعزّز المنهجي على إدماج النوع االجتماعي في عملها في مجال الدعوة

 تحليالً  تجريَ الغاية، ينبغي على الشبكة أن  تحقيقاً لهذهوي أنشطتها الدعويّة. فالمتكافئ 

أنشطة  وفي خالل توثيقالمراقبة والعند  انتظاماً  أكثر نحو على سينالجن بين المساواة لحالة

 .الدعوة من أجل الحماية ضّد انتهاكات حقوق اإلنسان

 

نوع االجتماعي في إدماج ال متوسطية للحقوق أن تسعى جاهدًة من أجل-وأخيراً، على األورو

انتهاكات حقوق اإلنسان ذات من خالل إيالء اهتمام أكبر بأفضل طريقة لمعالجة عملها التضامني 

 الصلة بالنوع االجتماعي عن طريق األنشطة التضامنية.


