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 1
مقدمة

ان موضوع المساواة بين النساء والرجال هو موضوع يتعّلق 
بحقوق االنسان وهو عبارة عن شرط للعدالة االجتماعية وشرط 

ُمسبق وأساسي للمساواة,  التطّور والسالم. تجديد الشراكة 
التي ترتكز على المساواة بين النساء والرجال هي شرط للتطور 

الدائم المتمركزة في األشخاص. إن االلتزام الدائم وبعيد المدى 
هو شرط أساسي كي يتمّكن النساء والرجال من العمل معاً من 

أجل أنفسهم , من أجل أوالدهم ومن أجل المجتمع ولكي يتمكنوا 
من مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرون. 

 
االقتباس من:
Beijing Declaration and Platform for Action

Mission Statement, Chapter 1. 

Fourth World Conference on Women, 15 September 1995
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مديرة سلطة تطوير مكانة المرأة , ايفا مديزفوز
في نطاق قرار الحكومة رقم 2331 حول موضوع تطوير 
المساواة بين الجنسين وتذويت التفكير الجندري , من بين 
األشياء التي أُلقيت على عاتق مديرة السلطة , كان تحضير 
مرشد لتذويت التفكير الجندري في المكاتب الحكومّية مع 
التطّرق الى صياغة سياسة , تخطيط برامج عمل ومراجعة 

جندرّية للميزانّية.1

المساواة بين الجنسين معناها حقوق وفرص متساوية للنساء 
 - فيه   يعيشون  الذي  والمجتمع  حياتهم  لتصميم  وللرجال 
في المجال الخاص وفي المجال العام , في جميع مجاالت 
 , التربية   , الرفاه   , الصحة   , الشخصي  األمان   : حياتهم 
الحياة العائلية , العمل , االقتصاد ومراكز اتخاذ القرارات.

جوانب  جميع  في  والرجال  للنساء  المتساوية  المشاركة 
من  وضرورّية  مركزّية  اجتماعية  قيمة  لها  هذه  المجتمع 
أجل تطّور دائم ومن أجل ديموقراطية نابضة بالحياة. مثل 
هذه المشاركة تشير الى النضج االجتماعي للمجتمع . لكن, 
وبالرغم من التقدم الملحوظ في العقود األخيرة نحو المساواة 
, فإنّه في الواقع لم تتحقق المساواة  المنشودة والكاملة – ال 

في اسرائيل وال في دول أخرى في العالم.

بالتعامل مع  فإنها مرتبطة   , كانت مهمة  مهما   , المساواة 
صعوبات في التنفيذ. اشخاص ومجموعات مختلفة يحتاجون 
الى وسائل مختلفة لكي يتمّكنوا من أن يكونوا " متساويين".  
عدا ذلك, فكلما اصبح المجتمع االسرائيلي معّقد ومتنوع , 
جميع  وتوقعات  إحتياجات  مع  التعامل  يصبح  ايضاً  هكذا 
اركانه, فإنها تصبح أكثر تعقيداً. إن السعي لتحقيق المساواة 
فرص  وللجماعات  لألفراد  يكون  أن  ضمان  محاولة   –
وإمكانيات متساوية لنيل حقوقهم -   تتحول الى عمل فكرّي 

يتطلب التزاماً أخالقّياً وعملّياً.

بين  المساواة   لتعزيز  الجندري هو وسيلة  التفكير  تذويت 
الجنسين. 

مع   , سياسة  تحديد  هو  الجندري  التذويت  جوهر  إّن 
االعتراف باالحتياجات المختلفة والمتباينة للنساء والرجال 
وبطرق مختلفة حيث أّن سياسة مماثلة من الممكن أن تؤثر 
عليهم سلباً . وبالتالي أيضاً في تطوير اجابات تتالئم مع هذا 
قوانين  في  متجّسدة  الجندي  التفكير  تذويت  إن  اإلختالف. 
أن  يمكنها  أداة  فإنها   , ذلك  عدا  فيما  لكن  اسرائيل.  دولة 

تسمح بالحصول على األهداف السامية للمجتمع.

السعي  في  المرأة  مكانة  تطوير  سلطة  جهود  من  كجزء  
وراء المساواة الكاملة بين الجنسين في دولة اسرائيل, إن 
هذا المرشد يزّود ارشاداً في تذويت التفكير الجندري, من 
المبادئ األولية للمشروع أو السياسة , ومن خالل التخطيط 
والتنفيذ وحتى التقييم. حتى ان المرشد يوّضح كيف يمكن 
السياسة  مجاالت  جميع  في  الجندرّية  لقضايا  وعي  خلق 

العامة.

اجراء  تم  المرشد,  هذا  كتابة  في  الجهود  من  كجزء 
يعتبرون الذين  العالم  في  مرشدين  لتشخيص  دولي   مسح 
في  التعّمق  تم   , ذلك  المجال. خالل  في    Best Practices

من  والنمسا,  بلجيكيا   , السويد  في  الموجودين  المرشدين 
اجل أن تحدد ممارسات مفيدة ومالئمتها قدر االمكان مع 
صياغته  تم  الذي  الدليل  االسرائيلي2.  المجتمع  احتياجات 
يعّبر عن التزام الحكومة العميق, المكاتب الحكومّية وكافة 
المجتمع اإلسرائيلي لقيم المساواة بشكل عام وللمساواة بين 

الجنسين بشكل خاص.

 

1  قرار رقم 2331 للحكومة من تاريخ -14.12.2014 تطوير المساواة بين الجنسين وتذويت التفكير الجندري

https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_des2331
2

Gender Mainstreaming Made Easy, Practical advice for more gender equality in the Vienna City Administration, Vienna
Gender Mainstreaming Manual, A book of practical methods from the Swedish Gender Mainstreaming Support Committee (JämStöd), 
Sweden
Manual for the application of Gender Mainstreaming within the Belgian federal administration, Belgium
Gender Mainstreaming in the Work Performed by Governmental Authorities, results and recommendations from a trans-Nordic study 

https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_des2331
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1.1 | ما هو تذويت التفكير الجندري

 )Gender Mainstreaming( إن تذويت التفكير الجندري
هي طريقة لوضع األشخاص , مع كل التنّوع واإلختالف , 
في صلب تخطيط استراتيجي, تحديد سياسة عامة وتخطيط 
برامج ومشاريع. هذا اإلجراء يسمح للوكاالت الحكومّية 
نتائجها  ستكون  برامج  لتصميم  حكومّية  غير  ولمنظمات 

مفيدة لمجموعات متنّوعة من الرجال والنساء معاً. 

لتداعياتها  مسبق  فحص  دون  تبنيها  يتم  التي  السياسة  إن 
ودون  وعي  غير  عن  حتى   - تسبب  قد  الجنسين  على 
قصد – الى تعميق الفجوات بين الجنسين. لذلك ، تضمين 
المنظور الجندري في قلب التفكير الثقافي واالجتماعي هو 
إعتراف  تتطلب  متكافئة,  غير  ترتيبات  تحّدد  استراتيجية 
المساواة  تمنع  التي  باآلليات  االجتماعية  األنظمة  قبل  من 
على جميع أنواعها وتسعى جاهدة  لتغيير منهجي وإزالة 
الحواجز الرسمية وغير الرسمية لها آثار على الجنسين.

أن  القائل  االفتراض  يتحدى  الجندري  التفكير  تذويت  إن 
العريضة  الخطوط  قبل  من  متساو  بشكل  يتأثر  الجميع 
الجنس أو  النظر عن  الحكومية, بغض  للسياسة والبرامج 
البداية هي  نقطة  جوانب أخرى من وضعهم االجتماعي. 
أنه ال توجد أي سياسة,  برنامج أو خدمة ال يمكن أن يكون 
لديهم  والنساء  الرجال   , بطبيعتهم  الجنسين:  بين  محايًدا 
تجارب مختلفة وبالتالي ال يمكن أن يكون ألي سياسة أو 

برنامج  نفس التأثير على الرجال وكذلك على النساء.

إلى  الكثيرين  المرأة  حقوق  ناشطات  قادت  الماضي،  في 
االعتقاد أن المساواة بين المرأة والرجل يمكن أن تتحقق 
ذلك  يسمح  أن  وتوقعوا  متكافئة  فرص  توفير  خالل  من 
للجميع التوّصل إلى نفس النتائج. مع مرور الوقت ، زاد 
أمام  تقف  التي  الرسمية  الحواجز  غير  أنه  والوعي  الفهم 
يتم  أن  المهم  من   ، رسمية  غير  حواجز  هناك   ، النساء 
من  ممكًنا  أصبح  الرسمية  غير  الحواجز  معالجة  كشفها. 
خالل إعادة قراءة الثقافة ، المجتمع واللغة. تذويت التفكير 
للنساء  الفريدة  للتجارب  حساًسا  يكون  أن  يجب  الجندري 

المختلفة ويجب أن تقوم على قوة وقدرات  والحتياجاتهّن 
األفراد ,الجماعات , المجتمعات والمنظمات.

وبالفعل ، هذا هو الفرق بين الحياد واإلنصاف بين الجنسين. 
الحياد والهوية ال يخلقان المساواة. ال يمكن أن يكون ألي 
مشروع نفس التأثيرات عندما يكون األشخاص المتأثرين 
ال  اإلنصاف  االنطالق.  نقطة  نفس  من  يخرجون  ال  به 
يعني أن يتم التعامل مع الجميع بطريقة مماثلة. اإلنصاف 
التمييز في  المعيشية أو  أنه بسبب الظروف  يعترف بذلك 
التعامل  يجب  األحيان  بعض  في   ، والحاضر  الماضي 
بشكل مختلف ما بين النساء والرجال لتحقيق نفس النتائج 
- كما هو معّرف في قانون مساواة حقوق المرأة من سنة 

1951   - التمييز المسموح به والتفضيل  المصحح. 

فقط لألرقام وهي  تتطّرق  الجندري ال  التفكير  تذويت  إن 
استراتيجية أوسع من التفضيل المصحح. “إضافة النساء” 
التفكير الجندري إلى خلق  الواقع. يهدف تذويت  ّتغير  لن 
وإجراءات  ممارسات  على  القضاء  خالل  من  المساواة 
االنشطة  من  عدد  اضافة  طريق  عن  تمييزّية  التنظيمية 
للسيدات او أخذ جزء من االيجابّيات الهامشية من الرجال.

من المهم التأكيد على أن النساء والرجال ليسوا مجموعات 
عملية  في  الجندري  التفكير  تذويت  يتطلب  متجانسة. 
مثل  مواضيع  في  القائم  لإلختالف  حساسية  التخطيط, 
والتفضيالت  والعقلية  الجسدية  والقدرات  العرق   ، الجيل 
اإلقامة  الجنسية والوضع االجتماعي واالقتصادي ومكان 

وعوامل أخرى مختلفة.

فقط  ليس  الجندري  التفكير  تذويت  فإن   ، كإستراتيجية 
“حّساس” لهذه االختالفات ، لكنها ترفعها بأعجوبة ، بحيث 
إلى  النظر  بغض   ، متساوية  فرصة  التفاصيل  لكل  يكون 
في   ، ذلك  ومع  الجماعي.  االنتماء  أو  االجتماعي  إنتمائها 
حين يرفعون مستوى التنوع بأعجوبة ، يجب أن نتأكد من 
وجود اختالفات بين النساء والرجال ، أو بين مجموعات 
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مختلفة من الرجال والنساء لن يتم استخدامها  أبًدا كمبرر 
حيث   - مجموعتين  بين  صراع  ليست  المساواة  للتمييز. 
يجب على مجموعة واحدة التخلي عن السلطة واألفضلّية 
إنشاء  هو  الحقيقي  التحدي  األخرى.  المجموعة  لصالح 
برامج حيث يستطيع كل شخص أن  يكسب من مجتمع قائم 

على المساواة وفي نفس الوقت التعرف على االختالفات.

التفكير  تذويت  نهج  صميم  في   ، الختام  في   
الجندري يوجد االعتراف بأن جميع السياسات الحكومية 
يرجع  بطرق مختلفة,  وهذا  والرجال  النساء  تؤثر على 
في  والرجال  النساء  بها  يقوم  التي  األدوار  اختالف  إلى 
إلى  المختلفة  وصولهم  إمكانية  إلى  وبالنظر   ، المجتمع 

مناصب السلطة في المجتمع والميزانيات الحكومية.

يكمن وراء تذويت التفكير الجندري مفهومان مهّمان وعملّيان لمصدر عدم المساواة 
بين النساء والرجال في المنظمات:

المساواة يكمن في أنشطة وممارسات 1 فهم أن مصدر عدم 
المنظمة نفسها التي ّتقصي النساء.

فهم أن عدم المساواة في الممارسة ينبع من حقيقة أن وجهة نظر 2
النساء، أي طريقة تجربتهن للمشاركة في المنظمة، ال تؤخذ في 

عين االعتبار في التخطيط, السياسات, التشريعات والميزانّية.
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1.2 | تذويت التفكير الجندري في إسرائيل  - 
الخلفية التاريخية والقانونية  

مقدمة

إّن قانون المساواة في الحقوق للمرأة من سنة .	9.  - 
هو من أهم القوانين التأسيسية لدولة إسرائيل.

صالحية  أعطى  أن  الدولة  أيام  فجر  في  سبق  الذي  هو 
الجنسين.  المساواة بين  لقيمة  قانونّية ودستورّية  عامة، 
الشخصّيات القانونّية رأت به " قانون عقائدي"، ثوري ، 

مغّير ألنظمة المجتمع" .

في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين كان 
هناك نشاط حيوي للمنظمات التي تكافح من أجل النهوض 
بمكانة المرأة في إسرائيل ، من منطلق روح المبادئ المعلنة 
في القانون وإعالن االستقالل ، هذه المبادئ كانت مكتوبة 
وواضحة لكن لم يتم تنفيذها بالكامل. على مر السنين شكلت 
الحكومة اإلسرائيلية عددا من اللّجان العامة لفحص مكانة 
النهوض  هيئة  قانون  عمل.  طرق  على  والتوصية  المرأة 
الهيئة"(،  يلي:"قانون  فيما   (  1998 المرأة من سنة-  بمكانة 
التي قد ُعملت على  للعديد من األنشطة  هو نتيجة طبيعية 
مدار سنوات في المجال ,  وكذلك إنشاء الهيئة لتعزيز مكانة 
الهيئة.  قانون  سن  بعد  الحكومة   رئيس  ديوان  في  المرأة 
من هذه المرحلة يضاف أيضا صالحّية التطبيق وصالحية 

األداء للنهوض بالمرأة.

في العقد الماضي ، تم إحراز تقدم كبير في تذويت التفكير 
الجندري كاستراتيجية تخطيط في جميع المجاالت الحياة. 
من بين أمور أخرى ، في عام 2007 , تمت إضافة قانون 
اآلثار الجندرّية  في التشريع )تعديالت على التشريع( ، من 
بتقديم شهادة  للهيئة  السلطة  تم منح  3 وهناك   “ 2007 سنة 
وتشريعات  قوانين  اقتراحات  بخصوص  جندرّية   خبير 
الثانوية. تم ترسيخ هذا االمر القانوني بمزيد من التفصيل 
للمرأة من  الحقوق  المساواة في  لقانون   7 التعديل رقم  في 
سنة – 1951 والذي سّن في 2008 - ودخلت حيز التنفيذ في 

.1.1.2009

في وقت الحق ، تمت صياغة قانون تعديل قانون اإلحصاء 
)جمع البيانات حسب الجنس (2007/2008 ، ووفقاً له ستقوم 
من  ومعالجتها  البيانات  بجمع  المركزّية  اإلحصاء  دائرة 

هيئة  كل  وأيضاً  وللرجال,  للنساء  منفصل  تطّرق  منطلق 
عامة تقوم بشكل منتظم بجمع ومعالجة المعلومات بحسب 
هو  القانوني  األمر  هذا  من  المقصود  الجندري.  التقسيم 
الجهات المسؤولة على إجراء التحليل الجندري على النحو 
األمثل ، على أساس المعطيات المتباينة بين الجنسين وعلى 

صورة واقع رسمّية , مفحوصة وتحت السيطرة.

بشكل عام ، يرتكز تذويت التفكير 
الجندري على مفهومين أساسيين 

معروفين في العالم كله :

 RIA
 Regulatory Impact(

 )Assessment 
تقييم اآلثار المترتبة من التشريع

 GIA
(Gender Impact Assessment)

تقييم اآلثار المترتبة على الجنس

التشريعات والتنظيمات اإلسرائيلية في هذا المجال 
أيًضا تستند بشكل أساسي على هذه المبادئ.

باإلضافة إلى التشريعات اإلسرائيلية المتقدمة ، فإن اتفاقية 
القضاء  بشأن   1979 أول من سنة  كانون  في  المتحدة  األمم 
التي   4(CEDAW) المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 

صادقت عليها دولة إسرائيل عام 1991 وأيضاً 

 https://fs.knesset.gov.il/%5C17%5Claw%5C17_lsr_300128.pdf 2007 3  قانون اآلثار الجندرّية  في التشريع )تعديالت على التشريع( ، من سنة
 4  اتفاقية األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

)https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx(CEDA
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مرة  فيه وألول   ، منهاج عمل مؤتمر بيجين – 1995 5 
المرأة.  مكانة  لتعزيز  العمل  وطرق  مجاالت  تحديد  تم 
باإلضافة إلى مجموعة القوانين واالتفاقيات ، تم الحصول 
على عدد من القرارات الحكومّية التي تدعم عملية تذويت 
التفكير الجندري في جميع الوزارات الحكومية وأجنحتها. 
في أوائل عام 2014 ، تم اتخاذ قرار حكومي رقم 1526 بشأن 
في شهر   6 االجماهيرّية״.  المنطقة  في  النساء  إقصاء  منع 
 1697 رقم  حكومي  قرار  اتخاذ  تم  العام  ذلك  من  حزيران 
بشأن النهوض بمكانة المرأة وإدماجها في خدمات الدولة من 
خالل تحسين آليات إدارة رأس المال البشري في خدمات 
الدولة.7 في شهر تشرين أول 2014 ، تم اتخاذ قرار حكومي 
جندري  لفحص  اللجنة  توصيات  اعتماد  بشأن   2084 رقم 
لميزانية الدولة 8. الفكرة األساسية من وراء فكرة التحليل 
تعكس  الدولة  ميزانّية  تكون  أن  هي  للميزانّية  الجندري 
السياسة االقتصادّية واألولويات االقتصادية للحكومة. يؤثر 
والرجال  النساء  على  مختلف  بشكل  الميزانية  تخصيص 
نتائج غير متساوية  في نطاق  ويسبب في بعض األحيان 
توزيع السلطة والموارد. وبالتالي، يسمح الفحص الجندري 
الميزانيات  تقسيم  على  النهج  لمحددي  الدولة  لميزانية 
الجنسين  بين  واالختالفات  لألهداف  المالئم  بشكل مختلف 

واألهداف المحددة سلًفا. 

في نهاية عام 2014 ، صدر قرار الحكومة رقم 2331 الُملزم 
على تعزيز المساواة بين الجنسين وتذويت التفكير الجندري 
في جميع مراحل التخطيط , التنفيذ ومراقبة العمل الحكومي 
مجموعة  إلدماج  شاملة  عمل  خطة  وضع  ذلك  في  بما   ،
متنوعة من النساء في مراكز اتخاذ القرارات , حماية المرأة 

وتعزيز أمنها وتذويت التفكير الجندري وتكافؤ الفرص في 
جميع مجاالت الحياة״.9

لمجلس   1325 رقم  القرار  في  هذه  العمل  خطط  انعكست 
األمن التابع لألمم المتحدة بتاريخ 2000/10/31 والذي أعلن 
واحترام  بحماية  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  التزام 
السالم  عمليات  جميع  في  ممثلة  تكون  أن  في  المرأة  حق 
قرار  اتخاذ  تم   ،  2014 أول  تشرين  في  الدولّية.  والسياسة 
ودمجها  المرأة  بمكانة  النهوض  بشأن   2043 رقم  حكومي 
في خدمات الدولة.10 في شباط 2017 ، صدر قرار الحكومة 
بين حكومة  اتفاقية  على  تصديًقا  يشّكل  وهو   ،  2348 رقم 
الجنسين  بين  للمساواة  المتحدة  األمم  وهيئة  إسرائيل  دولة 
وتمكين المرأ ة (UN Women)11. وفي نفس العام تم إتخاذ 
قرارين إضافيين في أغسطس 2017 تم اتخاذ قرار الحكومة 
رقم 2913 بشأن فرض المسؤولية على السلطة في عام 2018 
الجندري.  التفكير  تذويت  عملية  لدعم  قرارين  اتخاذ  تم   ،
بمناسبة يوم المرأة العالمي في شهر آذار ، تم اتخاذ قرار 
وتذويت  المساواة  تعزيز  موضوع  في   3664 رقم  حكومي 
المجاالت.12  وفي شهر آب  الجندري في مختلف  التفكير 
طاقم  تأسيس  بشأن   4099 رقم  الحكومة  قرار  اعتماد  تم 
للوزارات  المؤقت  الفريق  تقرير  تنفيذ  بفحص طرق  يقوم 
للحد من استهالك الدعارة ودراسة إمكانية  االيقاع بزبائن 
الحكومة  قرار  قبول  تم   2020 أول  تشرين  في  الدعارة.13 
رقم 454 بشأن موضوع تعزيز التمثيل المناسب للنساء في 

خدمات الدولة وتفويض السلطة الحكومية.

 ،  2018 األول  كانون   31 في   ، ذلك  إلى  باإلضافة 

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_  1995 – 5 منهاج عمل مؤتمر بيجين
Action.pdf

 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des1526   6 قرار حكومي رقم 1526 بشأن منع إقصاء النساء في المنطقة االجماهيرّية
7 قرار  حكومي رقم 1697 بشأن النهوض بمكانة المرأة وإدماجها في خدمات الدولة...

https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_des2084 8 قرار حكومي رقم 2084 بشأن اعتماد توصيات اللجنة لفحص جندري لميزانية الدولة
 9 قرار الحكومة رقم 2331  الصادر في تاريخ 14.12.2014الُملزم على تعزيز المساواة بين الجنسين وتذويت التفكير الجندري

https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_des2331
https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_ .10 اتخاذ قرار حكومي رقم 2043 بشأن النهوض بمكانة المرأة ودمجها في خدمات الدولة

dec2043
 11 قرار الحكومة رقم 2348 ، وهو يشّكل تصديًقا على اتفاقية بين حكومة دولة إسرائيل وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_dec2043
 12 قرار حكومة رقم 3664 في موضوع تعزيز المساواة وتذويت التفكير الجندري في مختلف المجاالت

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_3664
 13 قرار الحكومة رقم 4099 بشأن تأسيس طاقم يقوم بفحص طرق تنفيذ تقرير الفريق المؤقت للوزارات للحد من استهالك الدعارة ودراسة إمكانية  االيقاع بزبائن

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4099_2018 الدعارة

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
https://www.gov.il/he/Departments/policies/2014_des1526
https://www.gov.il/he/departments/policies/2014_des2331
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وتعديل  مؤقت  )أمر  الدعارة  حظر  قانون  الكنيست  أقرت 
التشريعات( ، من سنة – 2019 14 الهدف منه على النحو 
استهالك  في  انخفاض  ״إحداث  هو   ،  1 البند  في  المبين 
الدعارة من خالل حظر ممارسة الدعارة كجزء من خطوة 
شاملة ومتكاملة تشمل التثقيف واإلعالم العام والتوسع في 
تمارس  التي  للمجموعات  بالنسبة  والتأهيل  العالج  طرق 
الدعارة ״. دخل القانون حيز التنفيذ في 10 من شهر تموز 

.2020

الوزارات  نشاط  ومراقبة  لرصد   ، المرأة  مكانة  لتعزيز 
الحكومية في منع إقصاء المرأة 15.

  3229 الحكومة رقم   وفي كانون أول 2017 ، صدر قرار 
الذي دعا إلى وضع خطة وطنية لمكافحة لظاهرة  التحرش 

الجنسي.16

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/502_044.htm 2019 – 14 قانون حظر الدعارة )أمر مؤقت وتعديل التشريعات( ،من سنة
 15 قرار الحكومة رقم 2913 بشأن فرض المسؤولية على السلطة لتعزيز مكانة المرأة ، لرصد ومراقبة نشاط الوزارات الحكومية في منع إقصاء المرأة

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_2913a
 16 صدر قرار الحكومة رقم  3229  الذي دعا إلى وضع خطة وطنية لمكافحة لظاهرة  التحرش الجنسي.

https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3229

مقدمة

1.3 |  تذويت التفكير الجندري كطريقة لتعزيز  فّعالية الحكم
وضروري  عادل  هدف  لتعزيز  نهًجا  كونه  إلى  باإلضافة 
 ، الجنسين(  بين  )المساواة  الديمقراطي  للمجتمع  وأخالقي 
في  كبير  بشكل  يساهم  أن  يمكن  الجندري  للتفكير  تذويت 
على  قائم  تحليلي  نهج  األساس  في  ألنه  الحكومة.  عمل 
عملية بحث وتحليل متكامل ومنهجي مع مراعاة احتياجات 
مجموعة  في  االستخدام  قيد  والنساء  الرجال  وتوقعات 
من  يتم  عملية  إنها  والكمية.  النوعية  البيانات  من  متنوعة 
المرأة والرجل ويشبر  خاللها فحص االختالفات في حياة 
فيما  القائمة   / لها  المخطط  للسياسة  المحتمل  التأثير  الى  
يتعلق بهذه االختالفات. هذه الطريقة تسمح بأطالق العنان 
والرجال  النساء  قبل  من  والمشاركة  المساهمة  إلمكانيات 

على حد سواء.

الهدف من تذويت التفكير الجندري هو تعزيز قدرة الحكومة 
على التقييم بطريقة شفافة وموضوعية للوضع الحالي في 
المجاالت التي تهتم بالعمل فيها,  وكذلك بالسياسات المهتمة 
بتنفيذها ) أو تم تنفيذها بالفعل(. التحليل الجندري ، هو حجر 
األساس في تذويت التفكير الجندري ، هو في الواقع فحص 
مفصل غير متجانس لسكان الهدف. ألن التحليل الجندري 

ينتج معلومات أكثر تفصيالً الحتياجات وتوقعات المواطنين 
، فهو يسمح للحكومة بتخصيص الموارد والجهود

بمزيد من الدقة ، ويمنحها أدوات لتقييم أكثر دّقة لتأثيرات 
النشاط. وبالتالي ، تذويت التفكير الجندري يمكن أن تبسط 
العمل الحكومي ويزيد من فعالية المبادرات التي تسعى الى 
له  الجندري  تفكير  فإن تذويت  الطريقة ،  تعزيزها. وبهذه 

القدرة على تعزيز المجتمع بأكمله. 

  تذويت التفكير الجندري في خدمة مجتمع معين 
يسمح لمتخذي القرارات بالفحص بشكل فردي كيف يمكن 
أن تؤثر هذه الخدمة على الرجال والنساء. بواسطة هذا 
تقديمها  الثغرات في طريقة  تحديد  يمكن   ، المهم  التمييز 
خدمة أحد األجناس وتكييفها بطريقة ستثمر أفضل نتيجة 
لكل من الرجال والنساء.في الختام ، يسمح تذويت التفكير 
الجندر يفحص آثار سياسة الحكومة بمزيد من التفصيل ، 
تحديد ثغرات بطريقة مستهدفة والتخطيط الى األمام  بفهم 

أعمق لمجال تأثيرات النهج.

https://www.gov.il/he/departments/policies/government_decision_2913a
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_dec3229
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مبادئ
موجهة
“في حين 

أنه من الواضح أن التذويت الجندري ضروري لتحقيق حقوق 
اإلنسان والعدالة االجتماعية للنساء وللرجال على حد سواء ، 
هناك تزايد باالعتراف أن تذويت وجهات النظر الجندرّية في 
مجاالت مختلفة من التنمية يمكن أن توهد بتحقيق األهداف 

االجتماعية واالقتصادية األخرى.

يمكن للتذويت الجندري أن تكشف الحاجة إلى التغيير في 
األهداف واالستراتيجيات واإلجراءات الالزمة لكي يستطيع 
النساء والرجال يمكن أن يؤثروا في عمليات التنمية أثناء 
المشاركة في نفس العمليات. هذا قد يؤدي للتغييرات في 

المنظمات - في هياكلها ، في اإلجراءات الممارسة فيها وفي 
ثقافتهم - من أجل خلق البيئات المنظمة المناسبة لتعزيز 

المساواة بين الجنسين “.
المصدر: 
Angela E.V. King 

Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement 

of Women, 2002 



مبادئ موّجهة12

2.1 | مبادئ وقيم موّجهة
العالم  لرؤية  طريقة  هو  الجندري  التفكير  تذويت  إّن 
المرتبطة بالتنمية البشرية. تذويت التفكير الجندري يؤدي 

إلى حكم أفضل والى مجتمع أكثر ازدهاًرا.

في أساس العملية تكمن ثالث األساسية الثالثة التالية:

هل البرنامج أو السياسة المقترحة تدعم بالمشاركة الكاملة  	
والمساواة الكاملة للمرأة والرجل؟

هل البرنامج أو السياسة المقترحة تميز في نتائجها ما بين  	
الرجال والنساء؟ هل للبرنامج عواقب سلبية على الرجال 

أو النساء؟

أنماط  	 في  التغيير  تدعم  المقترحة  السياسة  أو  الخطة  هل 
المساواة  تعزز  وهل  الحقوق  وممارسة  الموارد  توزيع 

واالختالف األساسيين في المجتمع اإلسرائيلي؟

التفكير الجندري  من هذه األسئلة يتضح أن عملية تذويت 
يجب أن تكون جزًءا ال يتجزأ من تطوير السياسات, الخطط 
إلى  يؤدي  أن  الجندري  التفكير  من  الهدف  والتشريعات. 
المساواة  المهمة  في  القيم  الذي يالئم  االقتراحات ولألداء 

واحترام اآلخرين.

في أساس هذه العملية يوجد اإلدراك بأنه ال يمكن الفصل ما 
بين السياسة وما بين السياق االجتماعي الذي يتم التخطيط 
فيه ، والقضايا االجتماعية هي جزء ال يتجزأ من القضايا 
االقتصادية ، األمن, التخطيط وما شابه. وعليه فإّن التفكير 
الجندري هو جزء أساسي ال يتجزأ من التحليل الذي يجب 

إجراؤه دائًما في بداية العملية من أجل التخطيط الناجح.

تقع مسؤولية تذويت التفكير الجندري على عاتق أي شخص 
يشارك في تطوير السياسات أو التخطيط ، ويجب أن تكون 

جزًءا من كل مرحلة ومرحلة.

2.2 | العوامل الرئيسية 
 من خالل االعتراف ، كما ذكر ، بأن الرجال والنساء ، 
مختلفة  ومجموعات  الرجال  من  مختلفة  جماعات  وكذلك 
من النساء, يمّرون بتجارب مختلفة في الحياة , ووضعهم 
الذين  األشخاص  على   ، مختلفة  االجتماعية  وأدوارهم 
يعملون حول هذا الموضوع االعتراف بالعوامل الرئيسية 

الواجب اتخاذها في عين االعتبار في أي عملية تخطيط.

في  من  تنبع  والرجال  النساء  بين  ما  االجتماعية  الفروق 
الغالب من التمييز ضد المرأة أو ضد مجموعات من النساء 
والرجال ) بشكل أساسي أقليات( تتكون من قوالب نمطية 
، المعتقدات الدينية والعرقية. يجب أن تكون هذه العوامل 
العمل.  سوق  في  خاصة  ومعروفة  بها  معترف  الرئيسية 

للقضاء عليها مطلوب في المقام األول الوعي لوجودها.

هناك العديد من المجاالت األخرى في االختالفات االجتماعية 
ما بين الرجال والنساء ، وبين فئات النساء والرجال ، التي 
يجب تناولها في أي اقتراح سياسة, قانون, خطة أو مشروع:

االختالفات التي تنبع من الفروق البيولوجّية: بين األجناس  	
هناك إختالفات في أنظمة الجسم. هذه االختالفات تتطلب 
التي  النساء  من  العديد  هناك  والعالج.  النهج  في  التكيف 

الناحية  من  تحديات  مواجهة  في  فريدة  فترات  من  تعاني 
الصحية. أجهزة الجسم لدى النساء والرجال تعمل بشكل 
مبنى  وفي  الفسيولوجية  للفروق  عواقب  وهناك  مختلف 
لها  األمراض  بعض  المثال:  سبيل  على   . بينهما  الجسم 
أكثر  أمراض  فهناك   ، الجنسين  في كال  تختلف  أعراض 
شيوًعا عند الرجال أو النساء وهناك أدوية لها تأثير بشكل 

مختلف على كال الجنسين.

الخالفات النابعة من مجال العمل: النساء العامالت تكسب  	
أقل من نظرائها من الذكور. في سنة 2018 متوسط الدخل 
الشهري للمرأة األجيرة كان 8,546 شيكل والرجل األجير 
12,498 شيكل. إن الفجوة في متوسط الدخل الشهري بين 
الجنسين تقف على %31.6 في احتساب الدخل الشهري تم 
تقليص الفجوة المتوسطة إلى  %27.5   . فجوة األجور تنبع 
، وظائف  المهني  الفصل  ذلك  في  بما   , من عدة عوامل 
شفافة تقوم بها النساء في رعاية األطفال واآلخرين, انقطاع 
في تسلسل العمل بسبب الحمل والوالدة , تجربة  أقل في 
سوق العمل والتمييز بين الجنسين. الراتب المنخفض أيضا 

له عواقب بعيدة المدى المتعلقة براتب التقاعد.  

تعود الفجوات في األجور بين الجنسين في سوق العمل 
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أن  حقيقة  من  أي   ، العمل  في  التمايز  الى  كبير  بشكل 
النساء تترّكز في فروع لمهن تختلف عن تلك التي يتوجه 
في   : بكثير  أقل  فيها  تتركز  التي  المهن  الرجال.  اليها 
عام 2018 ، أكثر من ثلث النساء كّن يعملن  في المهن 
النسائية التقليدية: مقدمات خدمات التمريض في المنازل 
، ممرضات مؤهالت ، مساعدات للمعلمين ، أخصائيات 
اجتماعية ومستشارات في مجاالت المجتمع والرفاهية ، 
محاسبات, سكرتارية,  مديرات مكاتب, موظفات مكاتب 
في  ومعلمات  التذاكر  وبائعات  صندوق  عامالت  عامة, 
ومعلمات  لألطفال  الرعاية  مقدمات  االبتدائية,  المدارس 
في التربية الخاصة ومعلمات في جيل الطفولة المبكرة. 
في الغالبية العظمى من هذه المهن شّكلت النساء أكثر من 

%80 من العاملين.17

يوجد عدم المساواة أيًضا في المناصب اإلدارية: في عام 
2016 ، أفاد %65 من األجيرين أنهم كانوا خاضعين لمدير 
الموظفين  من   2% مباشرة.  لمديرة   33% و  ذكر  مباشر 
الرجال  معظم  وكان  مباشر/ة.  ة    / مدير  لديهم  يكن  لم 
األجيرين (%83) كانوا يخضعون الى رجل و 14% إلمرأة 
لرجل  خاضعات  كّن  األجيرات  النساء  بين  من   46% ؛ 
الموظفين  نسبة  زادت   , الدخل  زاد  إلمرأة.كلما  و52% 
الخاضعين لمدير مباشر (رجل): %48 ممن لديهم دخل 
يصل إلى 4,000 شيكل إجمالي كانوا خاضعين لرجل و  
كان  الذين  األجيرين  بين  من   73% مقابل   ، إلمرأة   49%
لرجل,   خاضعين  كانوا  شيكل   14،000 من  أعلى  دخلهم 

مقابل %23 كانوا خاضعين المرأة.18

المجانية  األعمال  معظم  تنفيذ  يتم   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
من قبل النساء, خاصة رعاية اآلخرين والمحافظة على 
اقتصاد المنزل. ال ُيقّدر المجتمع هذه األعمال ، أرباب 
العمل ال يأخذون في عين االعتبار بالخبرة ذات الصلة 
الخاصة بالنساء ، على الرغم من أن العمل غير مدفوع 

األجر ُيكسب خبرة في العمل.

نهج تقليدي للتحليل االقتصادي يحدد األدوار االقتصادية 
 , للنساء في توفير رعاية غير مدفوعة األجر لألطفال 
لكبار السن والمعالين باإلضافة إلى أداء مجموعة متنوعة 
المنزلّية  األعمال  عادة ب״  إليها  يشار  التي  المهام  من 
االقتصادّية  الرفاهية  أجل  من  النساء  تساهم  عندما   .  “
ألسرهّن ومجتمعاتهّن بقيامهّن بعمل غير مدفوع األجر ، 

ال يحصلن على مقابل ولكن يتم دفعها إلى الهامش.

	  1.9 هناك  كان   ،  2018 عام  في  التنقل:  في  االختالفات 
مليون امرأة تمتلك رخصة قيادة. الجزء من النساء من بين 
  19.44% السيارات حوالي  قيادة  مجموع أصحاب رخصة 
كقاعدة,  لدى النساء هناك استعمال أقل للسيارات الخاصة 
وهّن يستخدمن المواصالت العامة بشكل أكبر. في معظم 
الحاالت يتم إعطاء أهمية أكبر الحتياجات الرجال - على 
سبيل المثال ، إذا كانت العائلة تشترك في سيارة واحدة ، في 
أغلبية الحاالت تكون متاحة للرجل. ُينظر الى الرجل على 
السيارة. عالوة  الرئيسي״ وهو من سيستخدم  “العائل  أنه 
على ذلك ، تظهر المعطيات أن النساء تميل إلى السفر عدة 
مرات في اليوم ، غالًبا مع األطفال وعربات األطفال و / 
أو مع المسّنين. أيضا في إسرائيل هناك مجتمعات تقليدية 
جًدا ال ُيسمح فيها للنساء القيادة وقدرتهّن على السفر بحرية 

محدودة بما تسمح به األعراف االجتماعية والدينية.

الضروري  االختالفات  جميع  تستنفد  ال  االختالفات  هذه 
الجندري.  التفكير  تذويت  عملّية  في  االعتبار  بعين  أخذها 
في  للعمل  التقليدي  التقسيم  مثل:  إضافية  اختالفات  هناك 
اإلحصاء العام والخاص ؛ نمط الحياة والتفضيالت المتعلّقة 
الموقف من الجسد  الملبس , المظهر ,  بالهوية الجنسية ) 
أدوار  في  االجتماعية  التنشئة  الناتجة عن   ) ذلك  الى  وما 

الجنسين ؛ االختالفات في الميول المهنية وغيرها.

الرجال  بين  تفرق  الرئيسية  العوامل  هذه  أن  حين  في 
والنساء ،  يجب أيًضا االنتباه إلى العوامل التي تميز بين 
الرجال ومجموعات مختلفة من  المجموعات مختلفة من 

النساء منها:

الحالة االجتماعية ، بما في ذلك حجم األسرة. 	
الوضع االجتماعي واالقتصادي.  	
الخلفية الدينية والثقافية 	
العمر والمرحلة في دورة الحياة 	
الحالة الصحية 	
الثقافة والمهارات المهنية 	
الموقع الجغرافي ) المركز / المحيط ( 	
مبادئ موجهة  	

17  مقتطفات من المعطيات بمناسبة يوم المرأة العالمي 2019 المصدر دائرة اإلحصاء المركزّية
18  نساء ورجال 2016 المصدر دائرة اإلحصاء المركزّية

19  مقتطفات من المعطيات بمناسبة يوم المرأة العالمي 2019 المصدر دائرة اإلحصاء المركزّية
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2.3 | نموذج لتذويت التفكير الجندري

أحياناً ، التأثير التفاضلي لسياسة ، برامج وتشريعات على 
النساء أو الرجال ليست علنية أو معروفة. من أجل التغلب 
باستمرار  االعتبار  بعين  األخذ  علينا  يجب   ، ذلك  على 
وبشكل صريح في الجنس: من الضروري أن نسأل أنفسنا 
مراًرا وتكراًرا األسئلة ، ويجب التطّرق بوعي وبعمد إلى 

العوامل الرئيسية التي تؤثر دائما على النساء والرجال.

في بعض الحاالت ، تكون المواضيع الجندرّية  جزًءا مهم 
في السياسة المعنية وتلعب دوًرا رئيسًيا وحاسم في التنمية. 
للوهلة األولى ، يبدو أنه بالنسبة لطرح- السياسات المختلفة 
 ، التعريفات  تحديد  مرحلة  في  جندرّية.  تأثيرات  لها  ليس 
هناك ميل للقول ببساطة أنه من غير المحتمل أن للسياسة 
ستكون لها آثار جندرّية. لكن في الغالب ، على الرغم من 

أن اآلثار الجندرّية ليست واضحة في البداية ، فإنها تظهر 
في وقت الحق.

مقصودة  بصورة  التالية  المراحل  عبور  يجب   ، لذلك 
وباإلدراك ,  مع مراعاة العوامل الرئيسية المذكورة أعاله:

1. تحديد المشكلة . 
2. مناقشة القيم , األهداف والغايات

3. البحث واألسئلة
بمكانة  النهوض  هيئة  مع  والتشاور  البرنامج  صياغة   .4

المرأة .
5. نشر البرنامج

6. المراقبة والتقييم

 يوضح الرسم التخطيطي الخطوات بطريقة مميزة ، ولكن كما يمكن فهمه من الرسم التوضيحي للعملية ، الخطوات
ذات صلة ومترابطة ببعضها البعض :

مخطط انسيابي لعملية تذويت التفكير الجندري

مبادئ موّجهة

تحديد المشكلة

مناقشة القيم  
األهداف 
والغايات

البحث 
واألسئلة         

صياغة 
 البرنامج

والتشاور مع 
هيئة النهوض 
بمكانة المرأة 

نشر 
البرنامج

المراقبة والتقييم
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 منهاج تذويت التفكير الجندري ) مراحل النموذج (16

3.1 | تحديد المشكلة وتعريفها 
غالباً ما تبدأ مقترحات للسياسة , برنامج أو مشروع بتحديد 
مشكلة تتطلب تدخالً أو فرصة خلقت وُتمّكن التغيير. لذلك، 
من المهم أن نطرح على أنفسنا بعض األسئلة األساسية 

حتى نستطيع التخطيط من منظور جندري.

في  “الخاسرين״.  و  “الرابحين״  حول  أسئلة  طرح  يجب 
بعض األحيان يبدو أن هذه حالة “مبلغ الصفر״. لذلك, على 
المرء أن يسأل بوعي وعمد: من يرى أّن الوضع إشكالي؟ 
المشكلة  هذه  نالحظ  نحن  لماذا  الوضع؟  من  المستفيد  من 
اآلن بالذات - ما الذي تغير في إدراكنا ؟ هل تغير أي شيء 

في اإلدراك اجتماعي؟

أمثلة:
اللجان  	 في  النساء  مشاركة  لزيادة  الحصص  وضعنا  إذا 

البلدية ، قد يعتقد الرجال أّن تقدم المرأة على حسابهم. وحتى 
لو كنا  مقتنعون بأن زيادة التنوع ستفيد الجميع فإّنه بالنسبة 
لهؤالء “الخاسرين״ ليس هذا ادعاءاً مقنًعا, على األقل ليس 

على المدى القصير.

أن  	 ندرك  الوحيد״ يجب  “الوالد  إلى عائالت  نشير  عندما 
االسم مضلل: الغالبية العظمى من األسر الوحيدة الوالد هي 
أسر تقف على رأسها إمرأة ، وبرامج لتحسين وضع هذه 
آثار  لها  والتي   ، الحقيقة  بهذه  تعترف  أن  العائالت يجب 

مختلفة ، كما نرى في قائمة العوامل الرئيسية.

أيضاً “ العنف المنزلي״ ليس تعريًفا دقيًقا أيًضا ، حيث أّن  	
معظم العنف داخل األسرة هو من الرجال تجاه النساء. ,مرة 

أخرى ، هذا له آثار على جوانب التخطيط والعمل . 

على  	  ، المناسبين  والتعريف  التشخيص  إلى  للوصول   •
المستوى المنطوق ، يجب أن نتشاور مع األشخاص الذين 
يمكن أن يتأثروا من هذا البرنامج  - كيف يرون المشكلة ؟  

) هل يقومون حتى بتشخيص المشكلة ؟(

تذويت  عملّية  في  والغايات  األهداف   , المبادئ  بحث   |  3.2 
التفكير الجندري 

إلى حد كبير مناقشات حول السياسات, البرامج والمشاريع 
هي في الواقع مناقشات حول القيم – إن كان للجسد الذي 

نمثله والهياكل التي نعمل من خاللها أو للجمهور.

قيم  نظام  حكومية  وغير  حكومية  رسمية  جهة  كل  تمتلك 
القيم  ال.  أم  عنها صراحة  التعبير  يتم  كان  إذا  ما   ، معين 
المتأصلة في العمليات البيروقراطية ُتأثر على قيم المجتمع 
بين  لالختالفات  حساسة  سياسة  وهي  أيضا.  بها  وتتأثر 
القيم  الجنسين وقد تقف في بعض األحيان في صراع مع 

السائدة للمجتمع وصاحبي التأثير في المجتمع.

تعريفات  لها  يوجد  األشخاص  من  مختلفة  لمجموعات 
مختلفة لجودة الحياة , هذه األهداف والمصالح ويمكن أن 
التوازن  تكون  متضاربة. المشكلة هي كيف نحدد ما هو 

التعريف.  هذا  ُيحّدد  من  هو  والسؤال   ، والعادل  المناسب 
لهذه  بسيط  حل  بالضرورة  يوجد  ال  بأنه  االعتراف  يجب 

التناقضات ، أو حل واحد ممكن فقط.

التحدي هو إيجاد توازن مناسب وعادل بين هذه األهداف 
والمصالح. بصفتنا وكالء تغيير مؤثرين ، علينا أن نعترف 
بشحنة القيم التي نجلبها معنا. تتأثر انظمة قيمنا بتجربتنا ، 
تجربتنا الثقافّية ، مصادر معلوماتنا ، مصادر السلطة التي 
القيام بتحليل جندري يوجد أهمية  نؤمن بها وغيرها. عند 
قصوى في التفكير في قيمنا وقيم المنظمات والهياكل التي 
نعمل داخلها يجب أن نكون على علم كيف يمكن أن نقّوي 
أن  يمكن  ، كيف  باختصار  التحليلية.  قدرتنا  نحّد من  وأن 
تؤثر تجربة حياتنا ووضعنا االجتماعي واالقتصادي على 

وجهة نظرنا؟
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لتكون على دراية بالقيم التي تعمل على جميع المستويات, 
التي  أسئلة مثل: ما هي األولويات  أنفسنا  نحتاج أن نسأل 
يعمل حولها هذا االقتراح ؟ ما هي الجوانب التي تتجاهلها 
أو تتناقض معها؟  هل هذه النتائج صعبة أم تقوي هياكل 
القوة القائمة؟  هل تقوم بتفكيك الحواجز االجتماعية وتحسين 

المواقف غير المتكافئة بين الرجال والنساء ؟ 

مثال على صراع في القيم:
في أكثر من مرة واجهت برامج النهوض بالمرأة في جيش  	

الدفاع اإلسرائيلي بمعارضة من قبل العناصر الدينية الذين 
يرون في ذلك انتهاًكا للقيم الدينية من الحياء والفصل بين 

الجنسين.

3.3 | البحث واألسئلة 
بشكل  البحث  أسئلة  تحديد  في  الجندري  التحليل  يساعد 
أكثر دقة ويحدد تصميم البحث, المنهجية وجمع البيانات 
النساء  حياة  ظروف  أن  من  للتأكد  هذا  كل  وتحليلها. 
االعتبار.  بعين  تؤخذ  سوف   ، تنوعها  كل  مع  والرجال, 
يجب أن يتضمن تخطيط البحث “ الجندر “  كأداة تحليلية 
لفهم اإلجراءات االجتماعية ) مثل معلومات حول األبوة, 
األجرة, العمل وغيرها (  للقيام بذلك ، يجب جمع البيانات 
في تقسيم جندرّي. البحث الجيد يعطي فهم أفضل لتجارب 
الحياة الحقيقّية والفعلّية  للمجموعات متنوعة من النساء 
بين  ولعوامل  للجندر  شموالً  أكثر  فهًما  ويجلب  والرجال 

الثقافات التي تؤثر على االتجاهات اإلحصائّية.

نظر  وجهة  حقيقي حول  ألدوات إلستيضاح  أهمّية  هنالك 
لمجموعات نسائية. التحليل الجندري لبرنامج يشمل مرحلة

ضرورّية للحصول على تعليقات حولها من النساء اللواتي 
يفترض بهن أن يكونوا قد تأثروا بها.  هّن مصدر المعرفة 
تحديد  خالله  من  يمكن  التي  الوحيدة  السلطة  ومصدر 
العواقب الجندرّية السلبية للبرنامج. أخذ وجهة النظر يجب 
أن تكون منظمة ومنهجية ، وأن يتم ذلك باستخدام األدوات 
السياسات  تطوير  في  الكمية  المعرفة  تساعد  اإلحترافّية. 
ألنها توّضح كذلك ما هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على 
حياة الرجال والنساء وكذلك على فعالية السياسات, البرامج  

والخدمات المتنوعة.

بخصوص  نحتاجها  التي  المعلومات  هي  ما  المعلومات: 
المسألة المعنية؟  أي معلومات متوّفرة؟ هل تشاورنا مع كل 
بالمعلومات  تزودنا  أن  يمكن  التي  والمنظمات  األشخاص 

إجراء  في  معرفة   يوجد  هل  نوع؟   أي  من  الصلة  ذات 
البحوث النوعية والكمية مع حساسية للجندرّية؟ 

وهذا يعني أن التفكير الجندري هنا سيقودنا إلى االعتراف 
بأنواع المعلومات )الكمية والنوعية( التي نحتاجها من أجل 
تخطيط برامجنا بشكل أكثر فعالية ، وهذه المعلومات سوف 

تقودنا نحو بحث أفضل.

أمثلة: 
في التخطيط لبرامج لشباب الشوارع ، هل نجمع معلومات  	

تدرك الفروق بين تجارب األوالد مقارنة بالفتيات؟ هل نأخذ 
وبعض   ( ؟  بالفتيات  الخاصة  بالتأثيرات  اإلعتبار   بعين 
الصبيان؟ ( هل  نأخذ في عين االعتبار أدوار الجنسين داخل 
المجموعات ، وكيف تؤثر هذه األدوار على تجارب الفتيان 
والفتيات؟ هل نجمع المعلومات حول شبكاتهم االجتماعية؟ 
و على الفرق بين أنواع الشبكات االجتماعية؟ هل ننظر إلى 
قدرتهم على البقاء على أنها قوة وليس فقط كنقطة ضعف؟

	  ) والثانوية  االعدادّية   , االبتدائية   ( المدارس  تصميم  في 
هل لدينا معرفة كافية حول االستخدامات المختلفة للفتيان 
والفتيات في األماكن المفتوحة وفي األماكن الخاصة مثل 
دورات المياه؟ هل نحن على دراية ما الذي يمنح األطفال 

والفتيات والفتييان الشعور باألمان  في المدرسة؟

برامج عالجية للقضاء على العنف األسري, كما أوضحنا  	
في المرحلة 1 ، يجب أن تتطّرق للرجال والنساء بطريقة 
وبين  القوة  بين صاحب  تفرق  ال  التي  البرامج   , مختلفة 
ضحيته ، وبين الضارب والمضروب ُتسّبب ظلماً وتسبب 
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ضرراً. لذلك ، في حين أّن البرامج للنساء قد تركز على 
برامج  هناك   , والتمكين  والنفسي  الجسدي  األمن  تحقيق 
للرجال العنيفين يجب التركيز على اكتساب مهارات ضبط 

النفس ، الوعي الذاتي وإدارة الغضب ، إلخ. 

يجب على برامج منع التسرب من المدرسة معالجة أسباب  	
التسّرب ، ولكن فقط الدراسات الكمية والنوعية يمكنها أن 
تساعد في فهم الظاهرة من أجل تخطيط البرامج بالطريقة 

األفضل. 

3.4 | صيغة البرنامج واالستشارة مع هيئة تطوير
   مكانة المرأة

المراحل  جميع  في  ثابت  بشكل  الجندري  التفكير  تذويت 
يسمح لنا بوضع برنامج واضح وأن نشرح لصانعي القرار 
اآلثار الجانبّية للسياسة ، إن كان ذلك من الناحية الجندرّية 
أو من  ناحية األهداف األوسع للمكتب الحكومي ، الهيئة 
الجندري  المنظور  اعتماد  فإن   ، كذلك  إلخ.   ، القانونية 
الخيارات  بين  االختالفات  على  الضوء  يسلط  سوف 
والفائدة  التكلفة  معادلة  هي  ما  يوضح  وسوف  المختلفة 
نرتدي  كيف  مثل:  أسئلة  طرح  إلى  نحتاج  لها.  بالنسبة 
النظارات الجندرّية  وكيف نطرح األسئلة التي تكشف عن 
نضع  أين  وآثاره؟   البرنامج  في  الجندرّية  القوة  فجوات 

نقطة التحّكم  في الفحص الجندري ؟

كما هو معروف ، فإن الهيئة بموجب قانون هيئة المكانة 
المرأة -1998 )فيما يلي: القانون( تعمل على صياغة وتعزيز 
لتعزيز   ، المرأة  بمكانة  للنهوض  واألنشطة  السياسات 
المساواة بين الجنسين ، والقضاء على التمييز ضد المرأة  
نشاط  مجاالت  يلي:  فيما   ( المرأة  العنف ضد  منع  ومنها 

الهيئة(.

تنص المادة 8 من القانون على ما يلي:
تأسيس مكتب حكومي , سلطة محلية ومؤسسة أُنشأت بحكم 
عمل  بمجاالت  متعلّقة  مسألة  في  االستشارة  ُتقدم  القانون 

الهيئة ، إذا طلبت الهيئة ذلك.

)ب( على الهيئة تقديم اإلستشارة للجهة الذي يخضع للرقابة, 
بناء على طلبه, في أي أمر يتعلق بمجاالت نشاط الهيئة.

المشورة  تقديم  على  الهيئة  ستعمل   ، السلطة  هذه  بموجب 
منع   ، والرجال  النساء  بين  الكاملة  المساواة  لمبادئ  وفًقا 
الموارد  توزيع  أنماط  تغيير  دعم   ، الجنسين  بين  التمييز 

وتحقيق كامل لحقوق المرأة.

وفي  المحلية  والسلطات  الحكومية  الوزارات  الهيئة  تعتبر 
الناحية  من  مهمة  نزل  القانون  أنشأها  التي  الشركات 
بين  المساواة  لتعزيز  والمهنّية  القانونّية    , اإلجتماعّية 

الجنسين وتذويت التفكير الجندري.

والذي  معها  الكامل  التعاون  إلى  تدعو  الهيئة  فإن   ، لذلك 
مجاالت  جميع  في  السلطة  مع  والتشاور  التنسيق  يشمل 

النشاط.

يمكن   ، الهيئة  مفاهيم  على  الجندرّية  اإلنعكاسات  مسألة 
مثالً   ، األسئلة  من  واسعة  مجموعة  خالل  من  فحصها 

باستخدام األسئلة التالية:

الرجال . 1 على  متساٍو  تأثير  البرنامج   / للسياسة  هل 
والنساء؟

هل لها آثار تفاضلية بالنسبة للرجال والنساء؟. 2
والهوّيات . 3 االجتماعية  الحساسيات  أُخذت  هل 

والمجموعات الفرعّية المطلوبة من ناحية وما إذا كان 
هناك مجموعة معّينة مستبعدة نتيجة البرنامج؟ 

 منهاج تذويت التفكير الجندري ) مراحل النموذج (
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التطورات  الهيئة على تحليل  في عملية الفحص ، ستعمل 
المستقبلية أيًضا ودراسة اآلثار المترتبة على النساء. كذلك, 
ستدرس الهيئة أيًضا جميع اآلثار المترتبة إن كان بالنسبة 

للنتائج قصيرة المدى أو على المدى البعيد.

ستفحص الهيئة ما إذا كانت متوقعة نتائج سلبية في المدى 
إنكار  من  حيث  من  المرأة  وضع  حول  البعيد   / القريب 
الفرص ، خلق قيود ، خلق صعوبة وظيفّية, المّس بالرفاهية 
أو المّس العاطفي بمعنى الضيق أو الذل؟ هل هناك توقعات 
للتأثير في قضية العنف ضد النساء ، المساواة في التشغيل 

، التمييز  وما إلى ذلك؟

يجب أن يستند رأي الهيئة ، إذا لزم األمر ، على البيانات 
من مصادر مختلفة ، بما في ذلك مؤسسة التأمين الوطني, 
تقارير   , المركزّية  الحكومية ، دائرة اإلحصاء  الوزارات 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية OECD، تقارير المنتدى 
من  القانونية  والقرارات  القوانين    ، العالمي  االقتصادي 
السوابق القضائية والمقاالت في مجاالت الجندر والقانون.20 
في بعض األحيان للحصول على صورة أوسع قد تتشاور 
الهيئة مع متخصصون ، بقيادة باحثين في الجندر وممثلين 
وجماعات  النسائية  المنظمات  طرف  من   ، الجمهور  عن 

أخرى ذات صلة من السكان.

في نهاية البحث ، ستكون هناك حاجة إلى تطّرق ختامي 
بخصوص التساؤل إذا ما كان هناك تأثير مباشر أو غير 
مباشر أم إذا لم يكن هناك تأثير بالمرة وما إذا كان البرنامج 
قد أخذ في االعتبار وجهة النظر الجندرّية أم ال. إذا لم يكن 
وجهة  دمج  يمكن  كيف  البرنامج  فسيقترح   ، كذلك  األمر 

النظر الجندرّية

العائدين  	 الشباب  الموظفين  إلستيعاب  أكاديمية  برامج 
من الدراسات المتقدمة في الخارج يجب أن تفرق بين 
في  التوضيح  تم  كما  والنساء.  للرجال  التقّدم  مسارات 
والنوعية  الكمية  المعلومات  تخزين  يجب   ،  3 المرحلة 
فيها  يجب  التي  السنوات  أن  إال  المسألة  هذه  لتوضيح 
على الباحثين الشباب االستثمار في العلم للحصول على 
التثبيت هي أيًضا السنوات التي تلد فيها النساء وترعى 
عين  في  سيأخذ  الذي  البرنامج  الصغار.  أطفالها  فيها 
الشباب  الوقت  نفس  في  تساعد  قد  االختالف  االعتبار 
على استيعابهم في الجامعات وأيضا تعزيز المساواة بين 

الجنسين.

من أجل النمو ، تحتاج دولة إسرائيل إلى خريجات في  	
النساء  أقل من  الطبيعية والتكنولوجيا. لكن عدد  العلوم 
أنه  الى  يقظون  نحن   ، كذلك  المهن.  هذه  بإختيار  قمن 
أيًضا  ولكن   ، تقّل  المهن  في  الفتيات  اهتمام  فقط  ليس 
تفاضلي  يعالج بشكل  برنامج  لذلك كل  انجازاتهّن.  الى 
االحتياجات المختلفة ما بين الفتيان والفتيات يساهم في 
وتعزيز  إسرائيل  في  المهني  التعزيز  في  الوقت  نفس 
ضروري  هو  الفتيات  تشجيع  الجنسين.  بين  المساواة 
الصور  تعالج  أن  يجب  البرامج  هذه  كافياً:  ليس  ولكنه 
حتى  وربما   ( األوالد  ومساعدة   ، السائدة  النمطية 

المعلمين ( على تغيير تصوراتهم.

يستحّقها  	 التي  الطبية  والعالجات  األدوية  سلة  تحديد  في 
المؤمنون بموجب قانون الصحة العامة , سوف يتم تحقيق 
المساواة فقط من خالل البرامج “غير المتكافئة״ التي تتعامل 
بشكل تفاضلي مع احتياجاتهم المادية  للمؤّمنين وللمؤّمنات. 

أمثلة:
فمن  	  ، الفقر  على  للقضاء  مخططات  نضع  عندما   •

الفقر بشكل خاص.  يعانين من  النساء  أن  التذّكر  المهم 
في عام 2000 ، على سبيل المثال ، 67% من متلقي 
صمان الدخل في إسرائيل كانوا نساء وأكثر من %40  
من أطفال إسرائيل فقراء. لذلك، فإّن أي برنامج للقضاء 
على الفقر عليه أن يأخذ بعين االعتبار احتياجات النساء 
الخاصة ، وتوضيح هذه المسألة سيؤدي لتخطيط برنامج 

أفضل.

20  في هذا السياق ، يجب التأكيد على أن استخدام القرارات القانونّية سيكون فقط لتوضيح األعراف االجتماعية المرغوب بها والمتجسدة في البيانات القانونية.

والقانون ال أكثر ، هذا االستخدام ال يجعل الرأي الذي يهدف إلى تحديد اآلثار المترتبة على الجندر رأًيا قانونًيا.
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3.5 | نشر البرنامج
إّن نشر اإلمكانّية الموصى بها أو المقترحة يمكن أن يلعب 
الوسيلة  اختيار  توقيت،  وتنفيذها.  قبولها  في  مهماً  دوراً 
أجل  من  مهمة  أمور  االجتماعية هي  والمشاركة  اللغة   ,
السياسة,  على  وتأثيرها  السياسة  من  القصد  أن  ضمان 
البرنامج  أو التشريع سيتم فهمها. إّن المشاركة واالعتراف 
بجميع الشركاء وأصحاب المصلحة يمكن أن تكون نقطة 
بداية لنشر السياسة في داخل الحكومة والجمهور الواسع.

سيضمن تذويت التفكير الجندري صياغة الرسالة بصورة جيدة  
لمجموعات  وأيًضا  والنساء  الرجال  لخصائص  وبحساسّية 
مختلفة داخل كل جندر. أوالً، على سبيل المثال ، يجب ضمان 
أن البرنامج مقبول على األشخاص الموجه لهم ولذلك تتطلب 
مراعاة جندرّية وثقافّية – دينّية . إذا حددنا, في المرحلة األولى 
تنشأ  قد  التي  االعتراضات  ندرك   ، جيد  بشكل  األهداف   ,
من ذلك ، يمكننا أيًضا توزيع مواد مكتوبة بين المجموعات 
المستهدفة ، وأنشاء مجموعات تركيز ، نسعى الى التغطية 
والرسائل  المواد  مالئمة  يمكننا   ، كذلك  والمزيد.  اإلعالمية 

بطريقة محترمة ، مع إدراك اإلختالف اللغوي.

أمثلة:
	  - االجتماعي  التغيير  لجنة  تعيين  تم   ،  2011 عام  في 

)وهيئة  تراختنبرج   لجنة    ( إسرائيل  في  االقتصادي 
النهوض بمكانة المرأة قدمت ورقة موقف جندري ) الذي 
أُعّد بالتعاون مع مركز د.ف.ن.ه ( حيث تم عرض تعديل 

السياسة االجتماعية من المنظور الجندري.

مثال من مجال التوظيف: الفجوات االجتماعية- اإلقتصادّية  	

في مجال التوظيف ، تنبع, من بين أمور أخرى ، من التكلفة 
المرتفعة لرعاية األطفال في جيل الطفولة المبكرة, والتي 
ُتجبر في الكثير من الحاالت النساء للعمل بدوام جزئي فقط أم 
عدم الخروج للعمل على اإلطالق. هذه الفجوات االقتصادية 
آخذة في االتساع بمرور الوقت  يصعب تقليصها , وهي 

تعّمق عدم المساواة بين النساء والرجال.

اإلعالن عن حملة توعية للصحة النفسّية المتعلّقة بموضوع  	
جيد  بشكل  مصاغة  الرسالة  تكون  أن  يتطلّب  االكتئاب 
تكون  أن  يمكن  والنساء.  الرجال  لخصائص  وبحساسّية 
ما  تماما.  مختلفة  والرجال  النساء  عند  االكتئاب  عالمات 
إهمال  الوحدة,  الحزن,  مثل  الكالسيكية  األعراض  عدا 
الذات واألرق ، عند الرجال ، قد تحدث أعراض إضافية, 
مثل العدوانّية, إدمان المخدرات والكحول والبحث المفرط 
للعالقات الجنسّية . التحليل الجندري لبرنامج منع التدخين 
السجائر  تدخين  عن  أبلغن  الفتيات  أن  أظهر  كندا  في 
بدافع التوتر والخوف من زيادة الوزن. الفتيان أبلغوا عن 
االستمتاع بالسجائر والرضا عن احترام الذات “الذكر״. من 
هنا نرى أن اإلعالن يجب أن يكون مختلف بالنسبة للبنين 

والبنات ، ويتعلق بدوافعهم المختلفة.

2020 ، خالل أزمة فيروس كورنا في إسرائيل  	 في عام 
توصيات  على  يحتوي  منشوراً  الصحة  وزارة  نشرت   ،
أثناء اإلغالق. في  النفسّية  للحفاظ على الصحة  للجمهور 
البداية, نشرت الوزارة شخصيات نسائية في أدوار الرأي 
الشائع عن األجناس. في ظل النقد العام والداخلّية الحكومّية 
غّير اإلعالن بحيث يعكس بشكل متساو األنشطة المقترحة.

3.6 | رصد وتقييم
في مرحلة الرصد والتقييم ، علينا أن نكون مدركين للحصول 

على نتائج غير متوقعة ، وخاصة من الناحية الجندرّية.

أمثلة:
تتوّجه  	 التوظيف  وتشجيع  األحياء  تأهيل  إعادة  برامج  إّن 

للرجال والنساء على حد سواء. تجربة الماضي في خارج 
البالد تعلم أن معظم المتقدمين لهذه البرامج هم من الرجال. 
آليات  وخلق  تفاضلي  بشكل  النساء  خاطب  البرنامج  هل 
الدعم لجهودهّن؟ هل حقق البرنامج أهدافه للرجال والنساء؟

أعادت كويبيك ، في كندا ، فحص سياسة التأمين الصحي  	

الذي ُيلزم الرجال دفع ثمن مقابل استئصال الحويصلة المنوية 
بينما يمكن للنساء أن تقوم بإجراء ربط البوق المجاني. ربط 
لك التي  األبواق هي إجراء عالي المخاطر لمضاعفات منـ 
يمكن أن تحدث عند استئصال القناة المنوية وهي عبارة عن 
إجراء ُمكلف جداً.  منذ عام 1986 عندما قررت الحكومة 
تمويل النفقات المتضمنة في االستئصال أنبوب الحيوانات 
المنوية ، زاد عدد حاالت قطع أنبوب الحيوانات المنوية عن 
عدد حاالت ربط البوق. أصبح الرجال أكثر مشاركين في 
تخطيط األسرة وجهاز الصحة تعامل مع األعداد المتضائلة 
من المضاعفات الطبية في اإلجراءات ذات الصلة في تنظيم 

األسرة.

 منهاج تذويت التفكير الجندري ) مراحل النموذج (



 21 المرشد لتذويت
 التفكير الجندري 2020

فيما يلي جدول يلخص مختلف المراحل المختلفة, األسئلة التي يجب طرحها والخطوات 
الممكن إتخاذها:  

الخطوات الممكن إتخاذهاأسئلة موجهة                         المرحلة                                             
المرحلة .: 

تشخيص 
المشكلة 
وتعريفها

من الذي يعّرف المشكلة؟ لماذا ؟ 	

من يشعر أنهم “يكسبون״؟ من ״ يخسرون״ ؟ من  	
يرى التغيير المقترح نوع من ״ مبلغ صفر״21؟

هل هناك أنماط جندرّية إلدراك المشكلة؟ 	

	  ، )الثقافة  المؤشرات  جميع  فحص  تم  هل 
االقتصاد ، السياسة القانون أو حتى الكوارث أو             
على  تؤثر  أن  يمكن  التي   ) الطبيعية  الكوارث 

العدل الجندري؟ 

تعّرف  	 أن  يمكن  جهات  مع  التشاور 
المشكلة.

أن  	 يمكن  الذين  األشخاص  مع  التشاور 
يتأثروا من من الحل ) إن كان بصورة 

“جيدة״ أو “سيئة״ (.

التشاور مع المنظمات النسائية.  	

المرحلة 	: 
بحث القيم , 

األهداف والغاية

كيف تؤثر قيم المكتب / القسم على اإلدراك؟ 	

كيف تؤثر قيمنا على إدراك القضية واإلقتراحات  	
المقترحة؟ هل نظام القيم لدينا يحد من تفكيرنا؟

األشخاص  	 لدى   اإلدراك  القيم على  تؤثر  كيف 
الذين قد يتأثرون من المشكلة؟ 

الرسميين  	 المندوبين   مع  القيم  توضيح 
ومع أنفسنا.

أو  	 تدعم   قد  التي  الجهات  مع  التشاور 
تعارض معالجة المشكلة  المطروحة.

المرحلة 	: 
أسئلة البحث

ما هي المعلومات المتوفرة؟ 	

ما هي المعلومات المطلوبة لضمان أن يتم فحص  	
الموضوع من جميع الجوانب؟

لفهم  	 تحليلية  كأداة  الجندر  استخدام  يتم  هل 
اإلجراءات االجتماعية المطروحة؟

كيف يمكننا الحصول على المعرفة التي نحتاجها؟  	
ما هي األسئلة التي تحتاج إلى إجابة  في البيانات 
إجابة  إلى  تحتاج  التي  األسئلة  هي  ما  الكمية؟ 

ببيانات نوعية؟

التشاور مع جميع األشخاص والمنظمات  	
المنظمات  ذلك  في  بما  الصلة  ذات 
الذين  االجتماعيين  والناشطين  النسائية 
ذات  المعلومات  يوّفروا  أن  بإمكانهم 

الصلة من أي نوع كان.

وصائغي  	 البحث  محرري  تدريب 
األسئلة في إجراء البحث بحساسية تجاه 

موضوع الجندر.

21 مصطلح من مجال نظرية اللعبة يصف موقًفا يربح فيه أحد الطرفين ما يخسره الجانب اآلخر. أي أنه يوجد أمام كل فائز جانب خاسر وبالتالي ال يوجد ربح في الواقع. 
مبلغ خسارة واحد يساوي ربح الطرف اآلخر.
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الخطوات الممكن إتخاذهاأسئلة موجهة                         المرحلة                                             
المرحلة 	: 

صياغة 
البرنامج 

والتشاور مع
هيئة تعزيز 
مكانة المرأة

هل تم استخدام تعريفات جندرّية  كأداة تحليل في  	
تحديد الخيارات األخرى؟

 هل أخذنا في عين االعتبار نتائج غير متوقعة؟ 	

برامج  	 مع  التآزر  وأوجه  التعاون  في  فكرنا  هل 
قائمة أخرى أو  مخططة؟

هل البرنامج المقترح يعكس القيم واألهداف التي  	
من المفترض أن يرّوج لها؟

هل تتناول البرامج التأثير طويل المدى على كل  	
األطراف ذات الصلة؟ 

نطرح  	 وكيف  الجندرّية  النظارات  نضع  كيف 
األسئلة التي تكشف فجوات القوة بين الجنسين في 

البرنامج وما آثاره؟

أين نضع نقطة تحكم في الفحص الجندري؟  	

عرض البرنامج المقترح لجميع األطراف  	
ُيعزز  التي  الحاالت  التأكيد على  ,  مع 
فيها البرنامج جميع األهداف االجتماعية 

، بما في ذلك العدالة الجندرّية. 

في  	 برنامج  وضع  من  االنتهاء  عند 
المجاالت التالية:  النهوض بمكانة المرأة 
القضاء  الجنسين  بين  المساواة  تعزيز   ،
على التمييز ضد المرأة ومنع العنف ضد 
النساء والذي يشكل مجاالت أنشطة هيئة 
النهوض بمكانة المرأة ، مسموح للجهات 
المرأة  مكانة  تعزيز  هيئة  مع  التشاور 
فحص عدم وجود مانع جندري إلكمال 

تعزيز المشروع .

المرحلة 	: 
نشر البرنامج

هل يتم إصدار المنشورات بدافع الحساسية للجندر  	
وبصورة شمولّية؟ 

لها  	 واالستعداد  المعارضة  توقع  الممكن  من  هل 
التدريبية  والدورات  المعلومات  توفير  من خالل 

المجموعات التركيزّية ، وما إلى ذلك؟

تحرير المنشورات والنشرات اإلعالمية  	
وما الى ذلك بطريقة تفاضلية.

المرحلة 	: 
رصد وتقييم

التطبيق: هل البرنامج منّفذ كما ُصّمم ؟  	

بها  	 المقصود  مختلفة  أداء  مقاييس  هناك  هل 
تشخيص حقائق مختلفة للمجموعات المختلفة؟ 

إن  	 مقصودة  غير  نتائج  تحدد  التقييم  عملية  هل 
كانت إيجابية أم سلبية ؟

للفروق  	 تقييمات حساسة  بإجراء  القيام  
الجندرّية .

متوّقعة  	 الغير  النتائج  حسب  التغييرات 
غير  تطبيقات  أو  فيها  مرغوب  والغير 

مقصودة.

 منهاج تذويت التفكير الجندري ) مراحل النموذج (
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 4
 إرشادات 
توجيهّية:

ممارسات لتعزيز 
المساواة الجندرّية

في هذا الفصل ، تّم إرفاق إرشادات 
فعلّية ) تأكيدات وتوصيات ( لتذويت 
التفكير الجندري في مجاالت محددة. 

تم اختيارالمجاالت في ضوء تأثيره
י المحتمل على تعزيز المساواة بين 

الجنسين والفحص االحتمال الحقيقي 
لتذويت التفكير التفكير فيها. 
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4.1 | مبادئ موّجهة لخلق مكان عمل  وّدي وحساس  
  للجنسين

“ يعتبر األفراد ومواهبهم عاملين رئيسيين للنمو االقتصادي المستدام وطويل األمد. إذا كانت نصف المواهب 
متخلفة أوغير مستغلة ، فلن ينمو االقتصاد أبًدا كما كان من الممكن أن ينمو... لكن فائدة تذويت الجندر تتجاوز 
بكثير القضية االقتصادية. هناك أيضاً سبب بسيط وقوي وراء الرغبة في تمكين المزيد من النساء: اإلنصاف. تمثل 
النساء نصف سكان العالم ومن حّقهن الصحة والتعليم والتأثير والقدرة على الكسب والتمثيل السياسي. آرائهّن وقيمهّن 

ضرورّية من أجل ضمان مستقبل أكثر ثراًء وشمولية. ان تقدم البشرية كلها يعتمد على ذلك “.

“People and their talents are two of the core drivers of sustainable, long-term economic 
growth. If half of these talents are underdeveloped or underutilized, the economy will never 
grow as it could.... But the benefits [of gender mainstreaming] go far beyond the economic 
case. There is another simple and powerful reason why more women should be empowered: 
fairness. Women represent one half of the global population – they deserve equal access to 

health, education, influence, earning power and political representation.
Their views and values are critical for ensuring a more prosperous and inclusive common 
future. Humanity’s collective progress depends on it.״

Klaus Scwab, Founder and Executive Chairman, The World Economic Forum
The Global Gender Gap Report, 2014

لدى  يكون  عندما  قائمة  تكون  الجنسين  بين  المساواة 
األشخاص إمكانية الوصول والقدرة على اإلستمتاع من تلك 

الفوائد, الوسائل والفرص بدون أي عالقة بجنسهم. 

أكثر   , تحقيق  هو  العمل  مكان  في  المساواة  من  الهدف 
ليس  ولكن   ( والنساء  للرجال  مماثلة  لنتائج   , يمكن  ما 
تحقيق  وواحدة(.  واحد  لكل  النتيجة  نفس  الى  بالضرورة 
هذا الهدف يتطلب من مكان العمل تجنب العقبات لتحقيق 

مشاركة النساء الكاملة

في القوى العاملة ؛ توفير إمكانية الوصول الحقيقية لجميع 
الخلفية  على  التمييز  على  القضاء  ؛  والوظائف  المهن 
الجندرّية ، خاصة في كل ما يتعلق بالمسؤولية تجاه األسرة 
، ألن تشجيع األبوة واألمومة المتساوية يساعد في تعزيز 

المساواة بين الجنسين.

الجنسين واآلخرين  بين  ما  للفروق  خلق مكان عمل وّدي 
الذي يشجع على التغيير المثمر هو تحد أخالقي ومعنوي 
من الدرجة األولى. لكن يوجد له أهمية كبيرة أيًضا لألعمال 
والعمل: أظهرت الدراسات أن المنظمات التي تحترم وُتقّدر 
 ، الموظفين  توظيف  على  جيدة  قدرة  لديها  التنوع  قيمة 
أدائهم  مستوى  وتحسين  الجودة  ذوي  بالموظفين  االحتفاظ 
مقارنة بالمنظمات التي ليست كذلك.  المنظمات التمييزية 
، وخاصة المنظمات التي فيها  تحرش جنسي وغيره من 
مظاهر التمييز كثيرا ما يعانون من فقدان اإلنتاجية وإنتشار 
األيام المرضّية ، شكاوى صحية متعددة ، توتر في داخل 

الطواقم وغيرها.

وتعزيز  الجندري  لإلختالف  وّدي  عمل  مكان  إنشاء  يًضا 
المساواة ُتلزم اجراء من التفكير والتذويت الجندري طوال 
مسار الحياة العملية - بدءا من التوظيف ، ومن خالل العمل 

التشغيلي وانتهاء في أنماط القيادة واإلدارة.

إرشادات توجيهّية: ممارسات لتعزيز المساواة الجندرّية
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لضمان المساواة بين الجنسين ، يجب فحص مكان العمل 
مدرك  بشكل  المجاالت  جميع  وفي  جوانبه  جميع  من 

وموجه:

مراحل التوظيف:أ. 
عديدة  	 حاالت  في  المناسبين:  المرشحين  على  العثور 

المرشحات  المرشحين  إيجاد  عملية  في  معوقات  توجد 
إلى  التوظيف  عملية  تحويل  أجل  من  الشاغرة.  للوظيفة 
عملية تدعم المساواة الجندرّية والقيام به من داخل الوعي 

الجندري ، يجب التأكد من:

تتكون لجنة التوظيف من النساء والرجال وذلك من  	
أجل الحصول على المنظور الجندري من النساء في 

اللجنة.

اإلعالنات للمطلوبين/ المطلوبات تعبر عن االلتزام  	
للمساواة بين الجنسين.

ذوات  	 مرشحات  إليجاد  مدروسة  جهود  بذل  تم 
مهارات مناسبة )إذا لم يتم العثور عليها(.

توجد متابعة من قبل جهة متخصصة مؤهلة لمعدالت  	
والرجال  النساء  الوظيفي  والقبول  الترشيحات  تقديم 
في  التحيز  إمكانية  لفحصها  البيانات  تحليل  وبعد 

اإلجراء.

معايير قبول الوظيفة واضحة وذو معنى. 	

مقابلة العمل: في بعض األحيان ، بسبب قلة الوعي ، يتم  	
معوقات  وضع  يمكن  بطريقة  الوظيفية  المقابالت  إجراء 

لتلّقي الوظيفة للنساء.  لذلك ، يجب التأكد من أن:

هناك بروتوكول يعكس األمر الذي أدى إلى اختيار  	
مرشح. هذا بدوره يمكن أن يساعد في الكشف عن 

التحيزات الالواعية واألسئلة التمييزية.

حساسون  	 المقابلة  يجرون  الذين  األشخاص 
لآلثارالجندرّية المترتبة من األسئلة في مقابلة العمل.

، ب.  السلوكيات   ، العمل  أنماط   - الروتيني  العمل 
القواعد والقيم:

القواعد والقيم: الكثير من العمل اليومي يحدث عن غير  	
التي ترتكز على  المعايير والقيم  إلى  قصد بطريقة تستند 
الصور النمطية والفجوات بين الجنسين. توجد أهمية كبيرة 
لغرس األعراف والقيم التي تدعم المساواة بين الجنسين في 
الجندري  باإلختالف  التنوع  تمّجد  والتي   ، اليومي  العمل 
والحفاظ على االحترام المتبادل وتقديرألهمية االختالف بين 

الجنسين.

أنماط وسلوكيات العمل: أنماط العمل والسلوكيات غالًبا ما  	
تكون نتاًجا للمعايير والقيم في المنظمة. لذلك يؤدي تتغير 
المعايير اأيًضا إلى تغيير في أنماط العمل والسلوكيات في 
المنظمة. ومع ذلك ، هناك أيًضا إجراءات يمكن القيام بها 
بطريقة مباشرة لتغيير أنماط العمل ، وتحويل المنظمة التي 

ممّجدة للمساواة بين الجنسين:

رجال  	 الى  يتوّجه  العمل  مكان  أن  من  التأكد  يجب 
وكذلك الى النساء. وهذا يعني أن مساحة العمل يجب 

أن تكون

حد  	 على  والرجال  النساء  من  لكل  وآمنة  شمولّية 
سواء. المساواة التي تقدر االختالفات في االحتياجات 

بين األجناس المختلفة.

الجندرّية  	 النمطّية  القوالب  كسر  الى  الحرص  يجب 
وليس  المهارات  بحسب  المهام  تقسيم  طريق  عن 
بحسب “الغريزة الجندرّية “  التي ُتمّجد هذه القوالب 

النمطية.

ينبغي القضاء على توقع انخراط المرأة في “الوظائف  	
المنزلّية المكتبّية “ ) اإلدارة ، المسؤولية عن جدول 
االجتماعات ، وتسجيل المحاضر ، وتوظيف اللجان 

الال مركزية ، وما إلى ذلك (.

مدفوعات المنافع:ت. 
بين  	 المساواة  عدم  في  العوامل  أهم  من  األجور  تعتبر 

تحليل  في  الزائد  االهتمام  إيالء  ينبغي   ، لذلك  الجنسين. 
العوامل التي تؤدي إلى وضع تصل النساء والرجال إلى 
النساء  أن  هي  الفرضّية  األجور.  من  مختلفة  مستويات 
األبوة  في  تنشأ  التي  العمل  أنماط  بسبب   ، والرجال 
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واألمومة وتقاسم األعباء غير المتكافئ في داخل الوحدة 
امتيازات  على  متكافئة  غير  بصورة  تحصل   ، األسرّية 
العمل  ساعات  حصص  مثل  لألجور  مكونات  شكل  في 
اإلضافّية ، وردّيات مناوبة واستردادد نفقات السيارة. هذا 

الوضع يجلب بالضرورة إلى نتائج غير متكافئة.

القيادة واإلدارة:ث. 
تتمتع قيادة وإدارة المنظمة بقوة كبيرة في تذويت التفكير  	

وُتمّجد  ُتعّزز  منظمة  إنشاء  على  وقدرتها  الجندري 
المساواة واالختالف ما بين الجنسين. للقيام بذلك ، على 

إدارة المنظمة أن تتأكد مما يلي:

صوت النساء مسموع. حيث أنه في جلسات , طواقم  	
العمل وأي تفاعل جماعي ؛ يحّق للنساء بحرّية  الكالم. 

يجب  	  ، ذلك  قبل  متنوع.  فريق  لبناء  اإلدارة  تكافأ 
الفرق  هذه  مثل  بناء  في  مهتمة  اإلدارة  أن  توضيح 

التي تحتوي على تمثيل مناسب ومهم للنساء. 

على  	 النساء  بين  تنافس  خلق  عن  اإلدارة  تمتنع 
“األماكن المحجوزة للنساء״.

متنوع  	 فريق  تشغيل  على  تدريًبا  المديرون  يتلقى 
وأدوات الحفاظ على العدل الجندري.

4.2 | تذويت التفكير الجندري في إجراءات الشراء  
       والمناقصات

تذويت التفكير الجندري وتعزيز مكانة النساء في إجراءات 
للموارد  العادل  التوزيع  تعزز  قد   ، والمناقصات  الشراء 
الحكومّية وبالتالي ، على تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال 
والنساء. عالوة على ذلك ، من خالل تذويت مبادئ التفكير 
الجندري في اتصاالت القطاع العام مع قطاع العمل يمكن 
في  الموجودة  التقليدّية  الجندرّية  األنماط  في  التغيير  جلب 
الجندرّية  المساواة  تعزيز  الى  وبالتالي   ، األعمال  قطاع 

لجميع النساء وفي جميع القطاعات.

الشراءأو  في عملية  الجندري  التفكير  تذويت  في  مراحل 
المناقصات:

تعزيز  امكانّية  إحتمال  فحص  يجب  األولي:  الفحص   ..
يجب  محددة:  مناقصة  خالل  من  الجندرّية  المساواة 
بالجوانب  المتعلقة  والبيانات  المعلومات  وتحليل  جمع 
العطاء  طرح  فيه  تم  الذي  بالمجال  المتعلقة   الجندرّية 
المختلفة  الجندرّية  االحتياجات   ،)  “ للسوق  “مسح   (

وعدم المساواة الجندرّية القائمة. 

يتم  وبعدها  فحصها  يجب  واألهداف:  الوسائل  تحديد   .	
تحديد الطريقة التي يمكنك بها تذويت المنظور الجندري 
مع  هذا  تحقيقها.  يمكن  التي  واألهداف  المناقصة  في 
التأكيد على فحص إحتمالية التنفيذ وفقا لما هو محّدد في 

القانون مع الحفاظ على قواعد الحكم السليم.

	. خيارات لتذويت التفكير الجندري في المناقصة:

شروط أساسّية: يمكن التوسط في المساواة الجندرّية كجزء  	
من الشروط األساسّية للمناقصة. بحيث يكون كل مورد ُملزم 
أن ُيصّرح  بأنه يمتثل للقوانين الخاصة بالنهوض بالمرأة 
 والُمعّدة  لمنع التمييز ضد المرأة والمساهمة في ترقيتها 
) قانون المساواة في الحقوق للمرأة. قانون تكافؤ الفرص 
في العمل؛ قانون لتشجيع اندماج المرأة والنهوض بها في 

العمل وتكييف أماكن العمل للنساء(.

األداء  	 من شروط  كجزء  ُيطلب  أن  يمكن  األداء:  شروط 
المساواة  لتعزيز  تذويت  وسائل  المناقصة(   بنود  )  في 
الجندرّية من قبل المورد )المنظمة( ، الذي تم اختياره مع 
االلتزام باألهداف ضمن إطار زمني معين.أي أنه كجزء 
من التعامل مع المورد, فإّن التفكير الجندري يلعب دوراً من 
خالل التزامه بتعزيز المساواة الجندرّية النوع االجتماعي 
في سياق أنشطته. يمكنك بناء قاعدة وسائل لتعزيز المساواة 
تأهيل موظفي  مثل:  مختلفة  أهدافاً  تحوي  التي  الجندرّية, 
المنظمة من خالل التفكير الجندري, تمثيل مالئم جوهري 
في أداء الخدمة, تحليل االحتياجات الجندرّية في تلقي الخدمة 
وغيرها. هكذا فإّن المورد الفائز يمكن أن يختار الوسائل 
المناسبة له. يجدر الذكر إن تعزيز المساواة الجندرّية ليست 
جزًءا من عملية التصنيف و / أو تقييم العطاءات الواردة 

في المناقصة إنما ُيلزم المورد الفائز التصرف وفًقا لذلك.

إرشادات توجيهّية: ممارسات لتعزيز المساواة الجندرّية
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الجوانب  	 في  التوسط  يمكن  )النوعية(:  اإلختيار  معايير 
للفوز  معينة  معايير  صياغة  عند  المختلفة  الجندرّية 
الذين  للموردين  األفضلية  تعطى  بحيث   ، بالمناقصة 
نقاط  منح  يمكن  الجندرّية.  المساواة  جوانب  يعّززون 
ككل(  المنظمة  )أو  إدارتهم  تحت  يوجد  التي  للموردين 
التمثيل المناسب ؛ الموردون الذين يقدمون في مؤسستهم 
الحقائق  جميع  في  الجندري  التفكير  تذويت  في  التأهيل 
في المنظمة ؛ بما في ذلك على سبيل المثال: الموردون 
الذين يصرحون بأنهم ُيسرون في التنظيم المبادئ الداعمة 
يوم   ، للنساء  الطبيعية  للرضاعة  غرفة  ومنها:  لألسرة 

عمل قصير لألهل األطفال الصغار ، - إضافة للنويدّيات 
 ، آب  نهاية  في  لألهل  إجازة  منح   / العمل  يوم  وتقصير 
األيام  عدد  زيادة  الصيف,  في  الموظفين  أوالد  تشغيل 
الخصوبة,  عالجات  بإجراء  يقومون  الذين  للموظفين 
العودة  الحامل,  للموظفة  العمل  عن  التغيب  مقابل  الدفع 
التدريجية من إجازة الوالدة ، مشاركة صاحب العمل في 
يوم   ، الموظفين  ألوالد  الصيفية  المخيمات  على  اإلنفاق 

اختياري مرن وتوقيت عمل مرن.

 

4.3 | تعليمات للتحليل الجندري للمعطيات
تصف البيانات الجندرّية االختالفات الموجودة بين األجناس 
المختلفة. لذلك ، تحليل البيانات الجندرّية هو أداة مهمة 
باستخدام  البيانات  تحليل  فقط  المساواة.  عدم  لتشخيص 
المقاييس والمتغيرات الصحيحة ، يمكنه تشخيصالتغييرات 

الالزمة لتحقيق المساواة الجندرّية.

تحليل  يعني  البيانات  تحليل  في  الجندري  التفكير  تذويت 
الرجال  على  الفريد  تأثيرها  سياق  في  األنشطة  جميع 
سياقها  في  البيانات  وتقييم  جمع  يتطلب  هذا  والنساء. 

الجندري.

لإلحصاءات أ.  البيانات  جمع  في  البارزة  النقاط 
الجندرّية : 

تفصيال  أكثر  المعلومات  كانت  كلما  هو  العام  المبدأ 
سيكون  هكذا   – المعايير  من  أكبر  لعدد  وفًقا  ومقسمة 
أجل  من   ، عديدة  مرات  أفضل.  الجندري  التحليل 
الوصول إلى الفروق الحقيقية بين الرجال والنساء يجب 
تركيز المجموعات المستهدفة باستخدام التجزئة المرّكزة 

للمناطق الجغرافية,  األعمار الثقافة ونحو ذلك.

التركيز على تحديد المؤشرات:ب. 
كانت  إذا  ما  تبين  التي  المتغيرات  هي  المؤشرات 
الوسيلة التي تم اختيارها ناجحة  إذا تم تحقيق األهداف. 
أن  ويجب  نوعية  أو  كمية  تكون  أن  يمكن  المؤشرات 

22  من مقتطفات من المعطيات بمناسبة يوم المرأة العالمي 2018 المصدر دائرة اإلحصاء المركزّية

تكون قابلة للمالحظة وقابلة للمقارنة.

يجب أن نبدأ بتعريف الظاهرة التي من المفترض أن تقيسها  	
المؤشر ، بأدق الطرق وأضيقها وفي تحديد الهدف المنشود 

فيما يتعلق بتلك الظاهرة مقدما.

الناحية  	 من  األعمال  فصل  المثال,  سبيل  على 
الجندرّية: المهن التي تعتبر تقليديا أنثوية / ذكورية.

الهدف المحتمل فيما يتعلق بهذه الظاهرة: تخفيض  	
“أنثوية״  مرموقة  مهن  في  العامالت  النساء  نسبة 

تقليديا.

إلى هذه  	 قد تشير  التي  المعلومات  الضروري فحص  من 
الظاهرة ، أو بدال من ذلك تشهد على تحقيق األهداف.

على سبيل المثال: المهنة “األنثوية״ هي التي تكون  	
المشتغلين،  إجمالي  من  فيها  العامالت  النساء  نسبة 
تتجاوز معدل مشاركة النساء في القوة العاملة العامة. 

النساء  	 الثلث من  للتوضيح: في عام 2017 أكثر من 
 ، أنثوية  تقليديا  تعتبر  التي  في مهن مرموقة  يعملن 
من   70% من  أكثر  النساء  تشكل  المهن   هذه  وفي 

الموظفين22
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في مجاالت واسعة التي تتقاطع مع عدة مجاالت في بعض  	
األحيان يكون من الضروري تحديد عدة مؤشرات.

الفصل بين الجنسين هو جزء من قضية عدم المساواة  	
النساؤ  نسبة   ، لذلك  العمل.  سوق  في  الجنسين  بين 
أحد  يكون  أن  يمكن  النسائية  المهن  في  تعمل  التي 
المؤشرات العديدة التي تم إعدادها تحليل ظاهرة عدم 

المساواة في سوق العمل.

بشكل  	 الصلة  ذات  المؤشرات  اختيار  على  التشديد  يجب 
يكون  أن  يمكن  الذي  الناجح  المؤشر  الظاهرة.  ُمحكم مع 
يتطلب  ال  الذي  وواضح،  منطقي  بشكل  اختياره  تحليل 

معرفة مسبقة في المجال.

في بعض األحيان هناك عدة مصادر محتملة للمعلومات  	
مصادر  على  للتركيز  تفضيل  هناك  المؤشر.  لنفس 
المعلومات التي يمكن الوصول إليها وكذلك تعريف قاعدة 
المستقبل  في  الدراسة  تكرار  يمكن  حتى  ُمسبقاً.  البيانات 

وإجراء مقارنات مع مرور الوقت.

التركيز على تفسير البيانات وعرضها:ت. 
باألخرى  	 معلومة  ربط  مقارنة.  بيانات  تقديم  المهم  من 

وتوضيح  القائمة  االختالفات  على  الضوء  تسليط  يمكنه 
اإلشكالية القائمة. 

اللواتي  	 على سبيل المثال: نسبة النساء في إسرائيل 
يعملن في مجال الهايتيك في عام 2017 ، أقل تقريباً 
بنسبة %50 من نسبة الرجال العاملين في الهايتك هذا 

العام.

في بعض األحيان هناك قيمة مضافة في عكس ترتيب  	
التصريحات التقليدية مثل تلك المذكورة أعاله. مثال، 
العاملين في إسرائيل في  أيضاً جملة “نسبة الرجال 
مجال الهايتك في عام 2017 ، ب 1.5 مرات من نسبة 
في صيغتها  الجملة  أن  في حين  “، صحيح.  النساء 
األولى تبدو مألوفة أكثر وبالتالي يتم تقّبلها بشكل ما 
في  تغيير  ُيسبب  قد  األحيان  بعض  في  مباالة,   بال 

ترتيب البيانات إحداث تأثير أكبر.

يجب  	 التذويت,  وسائل  الختيار  أو  بدقة  األهداف  لتحديد 
فحص وتقديم أعداد مطلقة وليس مجرد نسبّية. ألنه في 
إلى  اإلشارة  المطلقة  األعداد  بإستطاعة  األحيان  بعض 
أفضل  اختيار  في  المساهمة   - وعليه   ، المشكلة  طبيعة 

الوسائل لحلها.

في  	 يدخنون  الذين  الرجال  نسبة  المثال:  على سبيل 
المدخنات. يجب أال  النساء  إسرائيل أعلى من نسبة 
من  المدخنين  معدل  مقارنة  المطلوبة  الوجهة  تكون 
حيث الجنس ، مثل هذا الهدف يمكن أن يتحقق من 
يكون  أن  يجب  المدخنات.  النساء  نسبة  رفع  خالل 
الهدف على أن يتم تخفيض العدد اإلجمالي للمدخنين 
بين  النسبية  الفجوة  مقدور  في  حيث   ، إسرائيل  في 
موضوع   سياسة   على  تركز  أن  والرجال  النساء 

تخفيض تدخين الرجال.

يجب فحص المؤشرات والتغييرات بعناية. في كثير من  	
األحيان يكون تحليل البيانات واضًحا وذلك بمجرد النظر 

إلى بعض المؤشرات مًعا وعلى العالقة بينها. 

على سبيل المثال: نسبة النساء العامالت في وظيفة  	
جزئّية هو مؤشر عادة ما يكون صعًبا القيام بتحليله 
من المنظور الجندري. زيادة في هذه النسبة قد تشير 
 ( العمل  سوق  إلى  النساء  انضمام  إلى  ناحية  من 
(؛  جزئًيا  التوظيف  إلى  التوظيف  غير  من  االنتقال 
في  انخفاض  إلى  ذلك  يشير  قد   ، أخرى  ناحية  من 
عدد النساء العامالت بدوام كامل ) من العمل بدوام 
كامل إلى العمل بدوام جزئي ( ، إذا لم يتم عرض 
نسبة  مثل   ( أخرى  المؤشرات  مع  أعاله  المؤشر 
النساء العامالت في الوظيفة كامل ( ال يشير إلى أي 

شيء يتعلق بالجندر.

في التقارير الرسمية من المهم تنفيذ التجزئة الجندرية في  	
التقرير ، بدالً من تخصيص فصل منفرد من أجل  نص 
هذا. يجب أن تكون االختالفات بين الجنسين ملحوظة في 
كل مرحلة من مراحل التقرير ، مع كل جدول أو تحليل 

يجب أن تحتوي على تجزئة جندرّية.
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5.1 | تقديم منح لألبحاث
تدعم وزارة العلوم في إطار أنشطتها بالبحث التطبيقي والهندسي في دولة إسرائيل. من خالل مؤسسة البحث ثنائية 
القومية ، تدعم الوزارة التعاون العلمي بين الباحثين في إسرائيل والباحثين في البلدان التي يوجد معها اتفاقيات للتعاون 
العلمي. وبحسب تحليل الميزانية الجندري ، فقد وجد أن 	.% من إجمالي الميزانّية - مخصص للنساء مقابل %88 

من اجمالي الميزانية المخصصة للرجال.

12%

13,192

1,808
الميزانية المخصصة للنساء

الميزانية المخصصة للرجال

88%ّ

أمثلة لتذويت التفكيرالجندري

تم إجراء االختبار الجندري بقرار الحكومة رقم 2084 من 
تاريخ 01.10.2014 بشأن التحليل الجندري. التجزئة الجندرّية 
اإلجراءات  واتخاذ  المشكلة  تحديد  تتيح  ُعرضت  التي 

الالزمة لتصحيحها:

في  	 المساواة  عدم  وتعريفها:  المشكلة  تحديد   :. المرحلة 
تخصيص الموارد بين الباحثين والباحثات.

مناقشة  	 والغايات:  واألهداف  القيم  مناقشة   :	 المرحلة 
والباحثين.  للباحثات  الفريدة  واالحتياجات  الفجوة  أسباب 
، على سبيل  الجنسين  بين  الفجوة  لتقليص  أهداف  تحديد 
المثال ، سيتم تقليل الفجوة في الرقم كل عام على األقل 
الهيئات ذات  بعدة نسب مئوّية. مشاركة مهنيين وممثلي 
الصلة بالموضوع ، وجمع شهادة خبير من معظم الجهات 
القيام بحوار ، السعي جاهدين  ، مناقشة االعتراضات ، 
لالتفاق على الطريق الذي سيتم اختياره لمعالجة المشكلة.

المرحلة 	: جمع معلومات التي ُتمّكن من تنفيذ البرنامج.  	
الذي  ما  الحواجز؟  أين  ؟  الباحثات  نقص  أسباب  ما هي 
إزالة  يمكن  الكشف عنه؟ كيف  تم  الذي  الواقع  أثر على 
العوائق؟ من المهم مشاركة الجهات ذات صلة لتساهم في 

فهم متعمق للموضوع.

التي  	 النتائج  االعتبار  في  تأخذ  خطة  بناء   :	 المرحلة 
ظهرت في المرحلة 3, عرض مسودة البرنامج للشركاء 
بمكانة  النهوض  وهيئة  والجمهور  واألكاديميين  المهنيين 

المرأة. صياغة برنامج يتفق عليها الشركاء.

المرحلة 	: قم باإلعالن عن البرنامج على قنوات مختلفة  	
لكي تصل إلى جماهير متنوعة.

المرحلة  	: تنفيذ البرنامج مع المراقبة المستمرة لمراحله  	
ومقاييسه ، إجراء التعديالت أثناء البرنامج ، قياس نتائجه. 

32 أمثلة لتذويت التفكير الجندري
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5.2 |	رّواد	أعمال	تقدموا	لبرنامج	المساعدة	التابع		
							لكبير	العلماء

االقتصاد23  وزارة	 في	 العلماء	 كبير	 مكتب	 دائرة	 ُتقيم	
في	 األعمال	 ريادة	 مرحلة	 يستهدفان	 مساعدة	 برنامجا	
الهايتيك:	برنامج	الدفيئة	وبرنامج	الزخم.	تم	تنفيذ	التحليل	

الجندريعلى	جزء	من	ميزانية	كبير	العلماء24:

500،139 شيكل مخصصة من خالل برامج الزخم والدفيئات 

التكنولوجّية , ُتشّكل حوالي 10% من الميزانية النقدّية لكبير 
العلماء )1،326،322 شيكل( لعام 2015.

92% 95%

نساء رجال

 

Startup Ecosystem Report 2012 

برنامج	
الدفيئة

برنامج	
الزخم

8% 5%

23  تحليل جندري لميزانية الدولة لسنوات 2015-2016 بحسب وزارات الحكومة , صفحة 60
24  اقتراح الميزانية للسنة المالية 2019 واقوال الشرح المقدمة للكنيست العشرون , وزارة العلوم, التكنولوجيا والفضاء , الثقافة والرياضة. كراس , شباط 2018.
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 وتجدر اإلشارة إلى أن “ تقرير اللجنة التوجيهية الوزارية 
المطلوبة  الماهرة  العمالة  المعروض من  بخصوص زيادة 
للصناعة وفيرة المعرفة “ تشير إلى الثغرات الموجودة في 
توظيف النساء في مجال الهايتيك ويوصون بطرق العالج 
الفجوات  من  كبيًرا  جزًءا  أن  الواضح  من  الفجوات.  لهذه 
في  النساء  نسبة  زيادة  في  والرغبة  التعليم  نظام  في  ينشأ 
هناك.ويصل  من  تبدأ  أن  يجب  المعرفة  وفيرة  الصناعة 
نطاق  “توسيع  نتيجة:  إلى  الخصوص  وجه  على  التقرير 
مشاركة النساء في التكنولوجيا العالية هي إحدى الخطوات 
العاملة  القوى  في  النقص  لمنع  والضرورّية  المركزّية 
االتجاه  هذا  تغيير  أجل  من  أنه  الواضح  من   ... الماهرة 
تشجيع   ، الصغيرة  األعمار  في  إجراءات  اتخاذ  يجب   ،
الفتيات والشابات اللواتي ينجذبن الى هذا المجال على التعلم 
والمشاركة ، ومنع تدهور اهتمام الفتيات في هذه المجاالت, 
التي تحدث حسب الدراسات ، في سن 12-8. ومع ذلك ، فإن 
القضية المطروحة معقدة ، ومرتبطة بمزج مالئمة التعليم 
الرسمي واساليب تدريس العلوم, تشجيع وتطوير البرامج 
إدراك  لتغيير  الواعية  والتحركات  الشكلية  المنهجية  غير 
تجاه  ومعلميهن  أمورهن  أولياء   , الفتيات  ومواقف  العالم 

دراسات العلوم والتكنولوجيا “.

في االقتباسات أعاله ، تم تنفيذ بعض الخطوات المطلوبة 
بالفعل : 

بين  	 المساواة  المشكلة وتعريفها: عدم  .: تحديد  المرحلة 
عدد  مع  بالنسبة  الهايتيك  مجال  في  رائدات  نساء  أعداد 
الرجال من رواد األعمال في مجال الهايتيك وعدم تكافؤ 

الفرص في الوصول إلى مصادر المساعدة من الدولة.

ناقش  	 والغايات:  واألهداف  القيم  مناقشة   :	 المرحلة 

الجهات  مشاركة  الصلة.  ذات  واالحتياجات  األسباب 
 ،  . بالموضوع  الصلة  ذات  الجهات  ومندوبي  المهنّية 
والتعليم. وجمع شهادة خبير من  التربية  وخاصة وزارة 
بإجراء  القيام   ، االعتراضات  ومناقشة  الجهات.  غالبية 
الذي  المسار  على  اتفاق  إلى  للتوصل  االجتهاد   ، حوار 
ستختاره لمعالجة المشكلة ، تحديد أهداًفا لتقليص الفجوة 

بين الجنسين.

االستعداد  	 لك  ستتيح  التي  المعلومات  جمع   :	 المرحلة 
رائدات  النساء  قلة  أسباب  هي  ما  البرنامج:  للتطبيق 
أثر  كيف  الحواجز؟  أين  ؟  الهايتيك  مجال  في  األعمال 
على الواقع الذي تم اكتشافه ؟ كيف يمكن إزالة العوائق؟ 
شركات  ذلك  في  بما   ، الصلة  ذات  الجهات  مشاركة 
الهايتيك ومشاريع لتشجيع الفتيات على االلتحاق بالهايتيك 

القائمة في شركات مايكروسوفت وإنتل والمزيد.

التي  	 النتائج  االعتبار  في  تأخذ  برنامج  بناء   :	 المرحلة 
إلى  البرنامج  مسودة  عرض   .3 المرحلة  في  ظهرت 
التربوية,  الجهات   ، بالمرأة  النهوض  هيئة   ، الشركاء 
صياغة  توطيد  وغيرهم.  آخرون  ومهنّيون   , الصناعية 
الخطة والحوافز المتفق عليها من قبل الشركاء ، تضمين 

طرق اإلعالن للبرنامج.

المرحلة 	: نشر البرنامج على قنوات مختلفة والوصول  	
الى جماهير متنوعة ، مع التركيز على الفتيات في األماكن 

الفقيرة, الفتيات من األقليات وغيرها.

المرحلة 	: تنفيذ البرنامج مع المراقبة المستمرة لمراحله  	
ومقاييسه ، إجراء التعديالت أثناء البرنامج ،قياس نتائجه.

5.3 | عادات السفر لدى النساء
النساء  النقل25 أن  تظهر دراسة استقصائية أجرتها وزارة 
النساء  الرجال:تشكل  من  أكثر  العام  النقل  وسائل  تستخدم 
حوالي 60% من مستخدمي وسائل النقل العام في الخطوط 
في  العام  النقل  مستخدمي  من   %55 وحوالي  المدن  في 
المركزية  دائرة اإلحصاء  لبيانات  وفًقا  اإلقليمية.  الخطوط 
، فقط 43%% من حاملي رخصة القيادة هم من النساء. في 
ولكنهما   ، قيادة  رخصة  الزوجين  لدى  فيها  التي  المنازل 

على   ، الرجل  الى  غالًبا  ُينظر    , واحدة  سيارة  يمتلكان 
السيارة. هذه  الذي سيستخدم  أنه “المعيل األساسي״, وهو 
لوسائل  النساء  استخدام  انتشار  من  بعًضا  تشرح  البيانات 
المنبثقة من االستطالع ال  البيانات اإلضافية  العامة.  النقل 
العام  النقل  تشير فقط الى ارتفاع معدالت استخدام وسائل 
لدى النساء ، ولكن أيًضا حول األنماط المختلفة الستخدام 

النساء بالمقارنة مع الرجال ، إليك بعض األمثلة:

أمثلة لتذويت التفكيرالجندري

25  تحليل جندري لميزانية الدولة لسنوات 2015-2016 بحسب وزارات الحكومة , صفحة 50-49
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ونتيجة  	 جزئي  بدوام  العمل  إلى  النساء  من  العديد  تميل 
وسط  في  العامة  المواصالت  استخدام  ساعات  فإّن  لذلك 
الذين  األشخاص  يختلف عن ساعات عمل  النساء  هؤالء 
يعملون بدوام كامل. عدد المسافرات ظهرا (13:00-14:00) 
الصباح في  الذروة  ساعات  في  المسافرات  عدد   يساوي 
الخدمة عند  (8:00-7:00) على الرغم من هذا ، عرض 

الظهر أقل من العرض في الصباح وساعات الظهر تعتبر 
األقل في وسائل النقل العامة ,  باإلضافة إلى ذلك ، تتجنب 
العديد من النساء العمل في أماكن العمل التي ال توجد فيها 

وسائل نقل عامة مباشرة إلى بيوتهن.

النساء حّددوا  	 45% من  النقل  أجرته وزارة  استطالع  في 
وجهات النقل للسفر في وسائل النقل العامة على أن الغرض 
منها هو االهتمام بالبيت ) التسوق والترتيبات ، الصحة ، 
مرافقة األقارب ( بينما ذكر الرجال ألنهم يستخدمون وسائل 
النقل العام للوصول إلى العمل, التعليم والجيش. تنعكس هذه 
االختالفات في بالغات النساء عن توفر وسائل النقل عامة 

بالنسبة لهن.

كثير من النساء ال يشعرن باألمان في استعمال المواصالت  	
يشعرن  أنهن ال   %33 أفادت   ، الليل  أثناء ساعات  العامة 
باألمان عند المشي إلى المحطة ومنها و 25% أفدن بأنهن 

يشعرن بعدم الثقة في انتظار الحافلة أو السفر نفسه.

يمكن االفتراض أنه في خصائص استخدام المرأة لوسائل 
العمل  مكان  اختيار  على  تأثير  له  يوجد  العامة  النقل 
ماسة  البيانات توضح هناك حاجة  تلك  للنساء.  المناسب 
معانيه  بكل  العام  النقل  لموضوع  جندري  فحص  إلجراء 
التفكير  لتنفيذ إجراء  كافية  بيانات  انه يوجد هناك  وحتى 

الجندري:

المرحلة .: تحديد المشكلة وتعريفها: وسائل النقل العامة  	
كما هو حالها اليوم,  بما في ذلك وتيرة الخطوط , مسارات 
أنها تعكس عدم  القول  المحطات ، يمكن  الطريق وموقع 
، هذا  ذلك  إلى  باإلضافة  النساء والرجال.  بين   المساواة 
السلوك يتجاهل االحتياجات الخاصة بالنساء والتي تشكل 

غالبية مستخدمي المواصالت العامة.

مناقشة  	 والغايات:  واألهداف  القيم  مناقشة   :	 المرحلة 
األسباب واالحتياجات ذات الصلة. مشاركة جهات مهنّية  
في   ، المعني  بالموضوع  الصلة  ذات  الهيئات  وممثلو 
األساس البيانات من وزارة النقل حسب التجزئة الجندرّية. 
جمع شهادة خبير من معظم الجهات ومناقشة االعتراضات 
،  إجراء حوار ، االجتهاد للتوصل إلى اتفاق على المسار 
الذي تم اختياره لمعالجة المشكلة ، تحديد األهداف لتقليص 

الفجوة بين الجنسين.

االستعداد  	 لك  ستتيح  التي  المعلومات  جمع   :	 المرحلة 
ما  تبحث  أن  شأنها  من  نوعية  دراسة  البرنامج.  للتطبيق 
سيرفع شعور النساء باألمن في وسائل النقل العام ، كيفية 
االستفادة من وسائل المواصالت العامة الحتياجات النساء 
وما إذا كان يمكن إجراء تغييرات هيكلية في مبنى النقل 
األطفال  عربات  مساحة  توسيع   ( النساء  لمساعدة  نفسه 
على سبيل المثال (، مشاركة العوامل ذات الصلة ، خاصة 

وزارة النقل وشركات الباصات والقطارات.

المرحلة 	: بناء خطة تأخذ في عين االعتبار النتائج التي  	
أمام  البرنامج  مسودة  عرض   .3 المرحلة  في  ظهرت 
للشركاء وعينة من النساء. تضمين قنوات إعالنية لبرنامج 
وشك  على  الذي  التغيير  بخصوص  النساء  بإبالغ  يقوم 

الحدوث.

مختلفة  	 قنوات  على  البرنامج  عن  االعالن   :	 المرحلة 
والوصول إلى جماهير متنوعة.

المرحلة 	: تنفيذ البرنامج مع المراقبة المستمرة بمراحله  	
ومقاييسه , إجراء التعديالت أثناء البرنامج ، قياس نتائجه 
وفحص ما إذا كانت حالة النساء تحسنت من خالل استخدام 

وسائل النقل العام.
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5.4 | السياسة اتجاه النساء في حاالت الطوارئ -   
 (COVID-19) حالة االختبار       

فيروس ظهور  بدأ   ،  2019 أول  كانون  شهر   خالل 
مدينة  في  الرئوي  االلتهاب  تراكم  يسّبب   2-CoV-SARS

ووهان الواقعة في المقاطعة حوفاي في مركز الصين. بعدها 
انتشر المرض في جميع المقاطعات في الصين وكذلك في 
أماكن أخرى فى العالم. ينتقل الفيروس من انسان الخر:يتم 
إفراز الفيروس من الممرات الهوائية لشخص مريض في 
األساس عند العطس أو السعال يمكن للقطرات المتناثرة أن 

يتم استنشاقها من قبل أشخاص آخرين.

اسًما رسمّياً  العالمية  الصحة  11.3.2020 منحت منظمة  في 
للفيروس: SARS-CoV-2 ، وللمرض الذي يسببه: 

الصحة  منظمة  أعلنت   2020.3.11 في    .   .19-COVID

العالمية عن اندالع الكورونا أنها جائحة )وباء(.

تفشي  نتيجة  إسرائيل.  في  الفيروس  انتشر   2020 آذار  في 
الوباء ، اتخذت الدولة سلسلة من اإلجراءات الوقائية على 
شكل قيد على التنقل والتجمعات ، وقيد على نشاط العمل 

الذي تم تعريفه بأنه ليس ضروريا.

آثار  لها  كان  والعمل  المرور  حركة  على  الطويلة  القيود 
واالقتصاد.  الرفاهية    حيث  من  المجتمع  على  عميقة 
العادة  في  للتمييز  يتعرض  قطاع  وهو   ، النساء  تعرضت 
، تعّرضوا لمزيد من األذى خالل هذه األزمة. كانت أزمة 

كورونا مختلفة

عن حاالت الطوارئ األخرى التي عانى منها مواطنو دولة 
إسرائيل ، ألن “العدو״ كان فيروساً وطريقة المواجهة لم 

تكن معروفة مسبًقا وتم تحديدها خالل الحركة.

 Policy: “Women On - The Impact of Covid-19 Brief في تقرير
من قبل وحدة النساء في األمم المتحدة تقول:

 “Covid-19 is not only a challenge for global health system,

.but also a test of our human spirit”26

في بداية األزمة كان من الممكن افتراض أّن هذه الخصائص 
وأن  الرجال  عن  يختلف  اإلناث  السكان  على  والعواقب 
الحاجة ستنشأ إلجراء تخطيط البيانات من الحواجز واآلثار 

Policy Brief: The Impact of Covid-19 on Women, 9 April 2020 United nations 33
27 المواضيع األساسية التي تعمل فيها النساء

المترتبة ومقترحات السياسة التي تظهر في الميدان. هيئة 
النهوض بالمرأة ، التي تعمل كهيئة حكومية مكلفة بتحديد 
تطبيق  أهمية  ترديد  على  عملت   ، النساء  تجاه  السياسة 
المنظور الجندري عند تحديد السياسة أثناء األزمة وبعدها 

، فيما يتعلق بالتعافي منها.

المرحلة .:  تشخيص المشكلة وتحديدها: في حالة الطوارئ 
الوظائف  وفقدان  الصحية  لألضرار  عرضة  أكثر  النساء 
وتزايد العنف. من الصحيح استخالص تحديد المشكلة في 

حالة الطوارئ قدر المستطاع وفًقا لذلك.

العمل: عواقب وخيمة على النساء والفتيات اللواتي يكسبن  	
مهن  في  يعملن  عادة  الرجال)   يكسب  مما  أقل  ما  عادة 
الرعاية و “ذوي الياقات الوردية״ 27 واللواتي يكسبن أقل 

( يّدخرن أقل ويعملن في وظائف ذات أمان وظيفي أقل.

الصحة:   تتضرر النساء من مرور الموارد واألولويات في  	
 ) اإلخصاب  وعالجات  النساء   ( العامة  الطبية  الخدمات 
كذلك, القلق الكبير للخروج والقلق المرافق حالة الطوارئ 

ممكن أن تؤدي بالنساء إلى تأجيل العالج أو التخلي .

حاالت  	 األسرة:  رعاية   / التقليدّية  األدوار  إلى  العودة 
الطوارئ تزيد من نشاط النساء برعاية األطفال والبالغين 
المجزية.  وغير  المأجورة  غير  األنشطة   ، األسرة  في 

لألعمال الشفافة يوجد آثار على عمل وحياة  النساء.

العنف ضد المرأة: خالل حاالت الطوارئ ، تزداد التوترات  	
ونساء كثيرات يعاين من القلق. القيود على حركة المرور 
زوج  مع  للعزل  بالنساء  أّدت  المنازل  في  العزل  وطلب 
عنيف ومسيء. هذا في حين يتم إغالق مؤسسات ومالجئ 

في المجتمع ألسباب عدم االمتثال لمتطلبات أو ميزانيات

مختلفات:  	 نساء  على  مختلفة  وتأثيرات  مختلفة  تجارب 
العواقب واآلثار المترتبة من األزمة تتعلّق في خصائص 
،العمر,  اإلعاقة  واالقتصادي,  االجتماعي  الوضع  مثل 
سبيل  على  الجنسي)  والتوجه  الجغرافي  والموقع  األصل 
المثال ، عند ارتداء القناع ، ال تستطيع النساء الصم قراءة 

أمثلة لتذويت التفكيرالجندري

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
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الشفاه , حيث باإلضافة إلى كل الصعوبات التي يواجهنها 
كنساء في حاالت الطوارئ تزيد أيضاً الصعوبات المرافقة 

لإلعاقات(.

الطوارئ  	 حاالت  في  أنه  الدراسات  تظهر  المراهقات: 
تساهم الفتيات في األعمال والمهام المنزلية داخل المنزل 
أكثر مقارنة بالفتيان. إغالق المدارس ال يرفع فقط مستوى 
انشغالهن في األعمال المنزلية إنما يعرضهّن لخطر التسرب 
من المدارس قبل التخرج لصالح رعاية المنزل واألسرة ) 
خاصة الفتيات الفقيرات, الفتيات ذوات اإلعاقة والفتيات من 

المناطق الفقيرة الصعبة ( حتى بعد انتهاء  األزمة.

تخفيضات في وظائف ״ذوي الياقات الوردية״ بعد األزمة  	
االقتصادية : بعد األزمة المالية العالمية في عام 2008 
وقد اتخذت البلدان خطوات لدعم المشاريع الصناعية الذين 
استخدموا الرجال بشكل رئيسي أثناء نشاطهم وحتى قاموا 
بعمل تقليصات في مهن التدريس والممرضات وخدمات 
الجمهور، حيث تعمل النساء في هذا المجال بالغالب. العديد 
تم استغاللهن  اللواتي يشغلن مناصب صغيرة  النساء  من 
التوجيهية  االرشادات  يفرضوا  ال  العمل  أرباب  أن  حيث 

بخصوصهن في ظل هذه الظروف لخفض التكاليف.

التمثيل  	 في  تتجلى  التي  الجنسين  بين  المساواة  عدم 
المناسب غير المتوّفر في المناصب الحكومية العليا: يجب 
أو  فقط  الرجال  يتخذها  والقرارات  الخطوات  أن  تجنب 
األغلبية الذكورية. عندما تكون الدولة  في حالة الطوارئ 
سلسلة  فإّن  األزمة  على  رد  منها  مطلوب  يكون  عندما 
او  الرجال  قبل  من  اتخاذها  يتم  والقرارات  الخطوات 
للنساء  الموارد  تخصيص   يتم  لكي    . رجولية  أكثرية 
اللواتي سيقدمن منظوًرا جندرياً , ولكي تكون القرارات 
لوجود  حاجة  هناك   ، الجندرية  لالعتبارات  مراعية 

النساء بين صناع القرارات.

المرحلة 	: مناقشة القيم واألهداف والغايات: من المقترح 
عن  الناشئة  الصلة  ذات  واالحتياجات  األسباب  مناقشة 
وممثلي  المهنية  الجهات  مشاركة  المشاكل.  تشخيص 
المثال:  سبيل  على   . للموضوع  الصلة  ذات  الهيئات 
المجتمع  ومنظمات  المحلي  الحكم   ، الحكومية  الوزارات 
تحليلها  تم  التي  بالبيانات  أساسي  بشكل  االستعانة  المدني. 
حسب الجندر. جمع شهادة خبير من معظم الجهات , مناقشة 
على  االتفاق  الى  السعي   ، حوار  إجراء   ، االعتراضات 

المسار الذي سيتم اختياره لمعالجة المشكلة وتحديد أهداف 
لتقليص الفجوة بين الجنسين.

المرحلة 	: جمع المعلومات من أفضل الجهات ) الوزارات 
الحكومية ، الحكم المحلي , ومنظمات المجتمع المدني في 
لتنفيذ  االستعداد  من  ُيمّكن  الذي   ( العالم  وحول  إسرائيل 
الذي  ما  دراسة  شأنه  من  جودة  ذو  بحث  إجراء  الخطة. 
سيحسن الوضع وكيف يمكن تحسين وضع النساء والفتيات 
أثناء حاالت الطوارئ. على سبيل المثال خالل أزمة كورونا 
بحقوق  النهوض  أجل  من  المنظمات  من  العديد  تعمل   ،
توصيات  تضمنت  التي  الموقف  أوراق  أصدرت  النساء 

عديدة ومتنوعة للنهوض بالمرأة في أوقات الطوارئ.

المرحلة 	: بناء خطة / سياسة مالئمة لحاالت الطوارئ. 
 .3 المرحلة  في  التي ظهرت  النتائج  االعتبار  بعين  األخذ 
الوزارات   ، المرأة  مكانة  تعزيز  هيئة  إلى  الخطة  تقديم 
المجتمع  المحلي ومنظمات  الحكم  الحكومية ذات الصلة ، 
 ، أيًضا  النساء.  من  عينة  أمام  طبيعيون  شركاء  المدني,  
يجب أن يعبر البرنامج عن الترويج لسياسة  من شأنها أن 
تقلل الضرر الذي يلحق بالمرأة فترة حالة الطوارئ. أمثلة 
وزارة  المرأة  مكانة  تعزيز  سلطة  بين  التعاون  ذلك:  على 
الداخلية واتحاد تعريف مستشارات النهوض بمكانة المرأة 
لوائح  المفروضة في  أساسية في نطاق اإلغالقات  كعاملة 

الطوارئ.

والوصول  مختلفة  قنوات  البرنامج على  نشر   :	 المرحلة 
إلى جماهير متنوعة.

المرحلة 	: تنفيذ البرنامج مع المراقبة المستمرة لمراحله 
ومقاييسه ، إجراء التعديالت أثناء البرنامج ، القيام بقياس 
وضع  الحًقا  تحّسن  قد  بالفعل  كان  إذا  ما  وفحص  نتائجه 

النساء في البرنامج.
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