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مقدمة 

َيُسر مؤسسة بيس نيكسس (PeaceNexus) أن تقدم الدعم الثنين من شركائنا السابقين في 
مجال التطوير التنظيمي، فيما يخص مبادرة التعلم المشترك. 

إننا نؤمن بأن ‘التعلم مع األقران’ هو المفتاح لمسارات مبتكرة عملية لتحقيق السالم. وعندما 
يتم ذلك بحالة من التواضع، فإنه يمكن أن يساعدنا على تحقيق النضج في هذا المجال، من خالل 

توفير مساحة آمنة للتأمل والتفكير والتغيير. إن التعلم مع األقران هو أداة مناسبة لمساعدة 
ممارسي عمليات السالم والمنظمات القائمة على تجسيد قيم بناء السالم بشكل جذري، فهذا 

االمر أصبح ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر.

وُتظهر األدلة أن هناك عالقة طردية بين عدم 
المساواة الجنسانية )عدم المساواة بناء على 

النوع االجتماعي( و بين حّدة النزاع ، وبالرغم 
من هذه العالقة القوية ، فإنه لم يتم التعامل 
معها بجدية كافية خالل عمليات بناء السالم. 

إن هذا التقرير يدعو إلى قيادة أكثر شجاعة 
ويبرز أن إدراج الجنسانية أو النوع االجتماعي 
(gender) في برامج السالم هو بحد ذاته أمر 

غير كافي. هناك عالقة مترابطة بين ما تفعله 
المنظمات في برامجها وكيفية إدارة هذه 

البرامج. 

ويميز هذا التقرير بوضوح بين األبعاد المختلفة 
إلدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 

(gender) في عمليات بناء السالم، كما يوضح 
هذا المنشور كيف تعزز هذه األبعاد بعضها 

البعض. 

كما يقترح وجود طيف من الممارسات 
المؤسساتية يتراوح بين التمييز الجنساني أو 
النوع االجتماعي (gender) والتحول المراعي 

للمنظور الجنساني أو النوع االجتماعي 
(gender) وأن المنظمات ربما تتموضع في 

مواضع مختلفة على ذلك الطيف اعتمادًا على 
السياق الذي تعمل فيه أو القسم المعني. 
وفي حين يستكشف كثير من العاملين في 

سبيل السالم كيفية إدماج الجنسانية اوالنوع 
االجتماعي (gender) في برامجهم، يتم إيالء 

اهتمام أقل إلى كيفية التطبيق العملي 
للمساواة الجنسانية واإلدماج في النماذج 

المؤسساتية. وهذا حال منظمات المجتمع 
المحلي وكذلك حال الجهات الفاعلة العالمية 

التي تدير مواردًا ونفوذًا كبيرين.

إن هذه المبادرة هي دعوة للقيام - من جانبنا 
- بمراجعة نقدية لممارستنا المتعلقة ببناء 
السالم والحوكمة ونماذجنا التنظيمية. إننا 

نتطلع إلى المزيد من الفرص لمحادثات بناّءة 
تم اجراؤها، واالستمرار في دعم شركائنا في 

خضم رحالتهم التنظيمية الفردية التي يقومون 
بها.

 الدكتورة كاتريونا جورالي
(Dr. Catriona Gourlay)، المدير التنفيذي

 كارول فرامبتون دي تشارنر
،)Carole Frampton-de Tscharner( 

قائد التطوير التنظيمي

 (PeaceNexus)مؤسسة بيس نيكسس 
PeaceNexus Foundation 

www.peacenexus.org

(CMI) مؤسسة مارتي أهتيساري للسالم

مؤسسة ‘كونسيلييشن ريسورسيز’ 
(Conciliation Resources)
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ملخص

 (UNSCR( منذ أكثر من عقدين من الزمن، صدرت توصية من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
رقم 1325. وتنص توصية مجلس األمن رقم 1325 بمساهمات المرأة في السالم واألمن، كما تقر 
بضرورة معالجة عدم المساواة الجنسانية من أجل تحقيق سالم دائم.i وهناك أدلة قوية تسلط 

الضوء على أن عدم المساوة الجنسانية له آثار على النزاعات، كما أن هناك أدلة على الروابط ما 
بين عدم المساواة الجنسانية واندالع الصراع العنيف.ii وعلى الرغم من األدلة واألطر المعيارية 
 (WPS( العالمية الراسخة، إال أن هناك فجوة بين النية التحويلية ألجندة المرأة والسالم واألمن

 iii.وبين مسألة تنفيذها داخل منظمات بناء السالم وحل النزاعات

لقد عملت منظمات بناء السالم وحل النزاعات من أجل التصدي ألوجه عدم المساواة 
الهيكلية ومحركات النفوذ األساسية في التمييز الجنساني المبني على أساس النوع االجتماعي 

في القطاع األوسع نطاقًا والسياقات التي تعمل فيها. وقد أولي اهتمام أيضًا إلى إدماج 
النوع االجتماعي )gender( في البرمجة، إال أن التركيز كان محدودًا على كيفية  الجنسانية أو

إدماج المساواة الجنسانية وخطة )WPS( في اإلدارة والجوانب العملياتية لتلك المؤسسات. 
إن هناك توتر متأصل في ما يتعلق بالضغط من أجل إدراج الجنسانية أو النوع االجتماعي 

(gender( في البرامج إذا فشلت المنظمات في نفس الوقت في تحدي ممارساتها الداخلية 
األبوية واإلقصائية. وإلحداث تغيير تحويلي، يجب أن تكون منظمات بناء السالم مستعدة إلجراء 

تغييرات جوهرية على ممارساتها، وليس فقط مجرد التالعب في الحواف وإدخال تحسينات 
شكلية.

لقد طور الممارسون الذين يواجهون هذه التحديات ثروة من الخبرات والتجارب. ولالستفادة من 
هذه الحكمة، عقدت مؤسسة مارتي أهتيساري للسالم - و مؤسسة ‘كونسيلييشن ريسورسيز’  

(Conciliation Resources( مناقشات حول الدروس المستفادة حتى اآلن في مجال إدماج 
الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في منظمات بناء السالم وحل النزاعات.

وقد حدث أن تطورت هذه األفكار في وقت كانت هناك معارضة عالمية للمساواة الجنسانية. 
وقد تساءل عدد من الدول األعضاء في األمم المتحدة عن المعايير المعمول بها لحقوق 

iv.المرأة

إن محاوالت القضاء على المكاسب التي تم تحقيقها بشق األنفس في مجال المساواة 
الجنسانية وأجندة المرأة والسالم واألمن WPS تجعل من الواضح أن إدماج الجنسانية او النوع 
االجتماعي )gender( هو عملية سياسية، وليس مجرد ممارسة تقنية. ونحن نأمل أن بكون هذا 

المنشور بمثابة مساهمة بناءة في الجهود العالمية إلحداث تحول في قطاعنا هذا.

خانــة معلومــات: إدمــاج الجنســانية أو النــوع االجتماعــي )gender(  ←  عنــد مناقشــة “إدمــاج الجنســانية 
أو النــوع االجتماعــي )gender(”، فإننــا نعنــي أن المنظمــة تتخــذ إجــراءات مدروســة لتحقيــق نتائــج متســاوية 
للنســاء والرجــال واألقليــات الجنســية األقليــات المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي، مــع مراعــاة نقــاط البدايــة 
المختلفــة لــكل منهــم. إنــه جــزء أساســي مــن عمليــة تحقيــق المســاواة الجنســانية، وقــد يشــمل العمــل 
فــي جميــع مجــاالت المنظمــة؛ ومنهــا الحوكمــة )القيــادة وعمليــات صنــع القــرار والسياســات(، والعمليــات 
)األنظمــة والعمليــات والسياســات واالســتراتيجيات الداخليــة(، والبرامــج )والتــي تشــمل البحــث والتحليــل 

والمتابعــة والتقييــم والتعلــم(. إن هــذا المنشــور يمثــل إطــارًا حــول اإلدمــاج كنطــاق متصــل ومســتمر.
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1. إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( موجود على طول نطاق 
)spectrum(: عند إدماج الجنسانية او النوع االجتماعي )gender( في بناء السالم، تتواجد 
المنظمات على مدى هذا النطاق، ويتراوح موقعها ما بين النهج التمييزي الجنساني من 

جهة، إلى المناهج التحويلية )transformative approach( نحو المساواة الجنسانية ويجب 
أن تحدد المنظمة مستوى طموحها فيما يتعلق بإدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 

(gender(، وأن تالحظ أنه في أي وقت من األوقات، فإن أجزاء مما يتعلق بالحوكمة، 
والتشغيل، والبرمجة في المنظمة قد تقع على مدى نقاط مختلفة من ذلك النطاق.

2. تحقيق التوازن بين البعدين التقني والسياسي: إن إدماج الجنسانية أو النوع 
االجتماعي )gender( في عمليات بناء السالم ليس مجرد تمرين تقني، بل إنه سياسي 

بطبيعته، حيث ينصب التركيز على ديناميكيات السلطة المتغيرة لضمان مزيد من اإلدماج 
والمساواة الجنسانية. وإن كال البعدين - التقني والسياسي - للتغيير مهمان ويعزز كل 

منهما اآلخر.

3. القيادة وااللتزام على مستوى المنظمة هما حجر الزاوية للتغيير: يتجلى االلتزام 
التنظيمي من خالل الدعم التقني والحوافز إلدماج الجنسانية في محيط الموظفين 

على جميع المستويات، مع ضمان توفير الموارد الكافية، وتحديد استراتيجية مدروسة 
إلدماج الجنسانية – استراتيجية تكون مدمجة في استراتيجية المنظمة الشاملة. ويلعب 
الموظفون دورًا مهمًا في دفع أجندة الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( إلى األمام 

في الممارسة العملية.

4. هناك عدة مداخل لتضمين إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(: إن 
دوافع التغيير تكون داخلية وخارجية على حد سواء، وتشمل زيادة ضغط المانحين، وإثبات 
النجاح من خالل أمثلة ملموسة، واغتنام الفرص التي أوجدتها األحداث الخارجية أو عمليات 

التغيير التنظيمي الداخلي في المؤسسة.

5. مواءمة الدعم واألدوات عبر وخالل دورة البرمجة كلها: إن تحليل النزاع القائم على 
النوع االجتماعي )gender( وعناصر المتابعة والتقييم والتعلم )واختصارها MEL( كالهما 

مهمان لخلق مساحة للتفكير في كيفية تضمين تدخالت بناء السالم بما فيها الجنسانية 
أو النوع االجتماعي وعملية التعلم عبر وخالل دورة البرمجة كلها.

النتائج الرئيسية  ↓

المنهجية: بالتعاون مع بيس نيكسس PeaceNexus، في 2020-2021، عقدت مؤسسة مارتي 
أهتيساري للسالم ))MarttiAhtisaari Peace Foundation )CMI( ومؤسسة ‘كونسيلييشن 

ريسورسيز’ Conciliation Resources (CR)) ثالث مناقشات مائدة مستديرة افتراضية، وكذلك 
مقابالت إضافية بموجب قاعدة تشاتهام هاوس  Chatham House Rule مع 13 منظمة من 

 v.النظراء للتعلم معًا وتبادل األفكار، وتداول التوصيات واألدوات العملية

 وكان المشاركون الخمسة عشر األساسيون من القادة المعنيين بالشؤون المتعلقة بالنوع
 االجتماعي داخل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الوساطة في النزاعات وبناء السالم

 في كٍل من أوروبا والشرق األوسط وأمريكا الجنوبية والوسطى وآسيا. وقد قام مستشار
 مستقل بتوثيق وتحليل ما تعلمناه. وتم التحقق من صحة النتائج من قبل المنظمات المشاركة

في ورشة عمل ُعقدت في آذار 2021.
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نظـــرة ثاقبـــة: عنـــد إدمـــاج الجنســـانية أو النـــوع االجتماعـــي فـــي بنـــاء الســـالم، تتواجـــد 
المنظمـــات وتقـــف علـــى نقـــاط مختلفـــة علـــى مـــدى هـــذا النطـــاق، ويتـــراوح موقعهـــا 
مـــا بيـــن النهـــج التمييـــزي الجنســـاني مـــن جهـــة، إلـــى المنهـــج التحويلـــي نحـــو المســـاواة 
الجنســـانية مـــن جهـــة أخـــرى. ويجـــب أن تحـــدد المنظمـــة مســـتوى طموحهـــا فيمـــا 
يتعلـــق بإدمـــاج الجنســـانية أو النـــوع االجتماعـــي )gender(، وأن تالحـــظ أنـــه فـــي أي 
ــا يتعلـــق بالحوكمـــة، والتشـــغيل، والبرمجـــة فـــي  وقـــت مـــن األوقـــات، فـــإن أجـــزاء ممـ

المنظمـــة قـــد تقـــع علـــى مـــدى نقـــاط مختلفـــة مـــن ذلـــك النطـــاق. ←

 )gender( إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي
بشكل مستمر ومتواصل 

1
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)gender( جدول 1:    نطاق إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي

“لقد قررنا اعتماد المنظور الجنساني/ النوع االجتماعي )gender( كجزء من صميم عملنا. وبدأنا النظر 
إلى هياكل اإلدارة )ال البرامج وحسب( بحثا عن المساواة الجنسانية في الهيئات وإدخال مقاربات 

اإلدارة الجماعية فيها”  مشارك من الدوائر المستديرة .

إن المناهج التمييزية الجنسانية هي إجراءات إقصائية ومتحيزة، تستند إلى تصورات ترى أن 
النساء واألقليات الجنسية وأقليات بحسب النوع االجتماعي والرجال ليسوا متساوين.

وال ترى المناهج الجاهلة بالجنسانية أو النوع االجتماعي (gender( بأنه عامل مهم في التفاعالت 
بين الناس أو أنه يمكن أن يقف كمحرك للعنف أو الصراع. وهناك فشل في االعتراف بأن أدوار 

ومسؤوليات النساء والرجال واألقليات الجنسية واألقليات بحسب النوع االجتماعي ُتنسب 
vi.إليهم أو ُتفرض عليهم في سياقات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية محددة

ويقر نهج ‘عدم اإلضرار’ (Do No Harm( بأن جهود بناء السالم ليست محايدة، بل تؤثر اإلجراءات 
على ديناميكيات الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في كيفية عمل المنظمة، سواء 

لألفضل أو لألسوأ. وهناك ضرورة لتوافر التزام باالهتمام بهذه الديناميكيات لضمان عدم تفاقم 
عدم المساواة الجنسانية عن غير قصد.

تحدد المناهج المراعية والمستجيبة للمنظور الجنساني أو النوع االجتماعي )gender( االحتياجات 
أو القضايا المحددة التي تؤثر على الرجال والنساء واألقليات الجنسية واألقليات بحسب النوع 

االجتماعي في سياق محدد، وتضعها في الحسبان عند تصميم وتنفيذ التدخالت من أجل تجنب 
تعزيز القواعد والممارسات التي تسبب وتغذي عدم المساواة الجنسانية.

تعكس المناهج المستجيبة للمنظور الجنساني أو النوع االجتماعي (gender( فهمًا لمعايير 
وأدوار النوع االجتماعي )gender( وعدم المساواة الجنسانية عند تحليل األسباب والجهات 
الفاعلة واآلثار وديناميكيات النزاع، مع أخذها كلها في االعتبار عند تصميم وتنفيذ التدخالت.

تتحدى مناهج التحول في قضايا النوع االجتماعي متعددة الجوانب، وتعالج األسباب الهيكلية 
الكامنة وعوامل عدم المساواة الجنسانية، مثل اختالف المعايير وعالقات القوة، وهي تهدف 

vii.صراحة إلى المساواة الجنسانية

مناهج التحول في 
قضايا النوع االجتماعي

المناهج المستجيبة 
للمنظور الجنساني أو 

النوع االجتماعي

 المناهج المراعية 
والمستجيبة 

للمنظور الجنساني

نهج ‘عدم 
اإلضرار’ 

المناهج الجاهلة 
بالجنسانية أو 

النوع االجتماعي

المناهج التمييزية 
الجنسانية

الشكل 1

إن نطاق ادماج الجنسانية أو النوع االجتماعي ليس وسيلة للتصنيف القياسي و إنما يفيد في 
رسم أماكن تموضع حوكمة المنظمة والممارسات البرمجية والعملية وفي تحديد األهداف 

المستقبلية 

ولتعميق االلتزام، نحن نحتاج إلى العمل بشكل متزامن في وقت واحد على مسائل ‘الحوكمة’ 
و‘القيادة’ على جميع المستويات، وعلى ‘السياسات التنظيمية’ و‘األنظمة الداخلية’، و‘ممارسة 

البرمجة’. ويتطلب هذا النهج الثالثي المسارات التزامًا قياديًا على مستوى المؤسسة لتحديد 
مستوى الطموح إلدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(، حيث تريد المنظمة أن تكون 

في النطاق ، وهي تحاول النظر في نقاط الدخول المتاحة للتغيير، والدعم الالزم للوصول إلى 
هناك.
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ويمكن استخدام النطاق \ لشرح التعقيد الذي ينطوي عليه إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 
)gender(. وهذا بدوره يمكن أن يساعد المؤسسات في استكشاف كيفية تفاعل التغيير في 

أجزاء مختلفة من المؤسسة لمنع التقدم أو دفعه. على سبيل المثال، يمكن أن يكون تعميق 
إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( عبر 

البرامج نقطة انطالق جيدة، ومع ذلك، قد تجد 
المنظمات صعوبة في المضي قدمًا إذا لم يكن هناك 

التزام على مستوى المنظمة في إطار استراتيجية 
ملزمة. ويتطلب إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 

(gender( في الحوكمة التنظيمية فحص وتفريغ 
ديناميكيات السلطة الداخلية )انظر النتيجة 2 للمزيد(.

 ،)Do No Harm( ’يمكن أن تكون مناهج ‘عدم اإلضرار
التي تركز على التخفيف من المخاطر، نقطة انطالق مفيدة لفتح المحادثات حول إدماج الجنسانية 
أو النوع االجتماعي )gender( في البرمجة. ويمكن أن يضمن هذا النهج التقليل من عدم المساواة 

الجنسانية، وليس تفاقمها عن غير قصد. إن االعتراف بأن بناء السالم ليس محايدًا يمكن أن 
يحفز المناقشات حول أعمال بناء السالم التي قد تؤدي إلى تفاقم الفجوات الجنسانية وتعزز 

ديناميكيات القوى الغير لمتكافئة.

ومع ذلك، يمكن أن يتعطل إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( عند مراعاة حساسية 
النوع االجتماعي ، حيث تركز المنظمات بشكل ضيق على تحديد االحتياجات الخاصة لمختلف 

األجناس ومراعاة هذه االحتياجات في التصميم والتنفيذ؛ على سبيل المثال، يتم التركيز على عدد 
النساء اللواتي يحضرن األنشطة. ويكمن التحدي في النظر إلى ما وراء نهج “إضافة النساء 
والتحريك )لمجرد أن يتواجدن(”، والسعي فعليًا لمواجهة العوائق التي تحول دون المشاركة 

الهادفة للمجموعات المتنوعة.

إن ما يميز ‘بناء السالم’ القائم على التحول المبني علي مراعاة الجنسانية أو النوع االجتماعي 
)gender( ويجعله في مكان منفصل بعيد وخاص به، هو االعتراف بأن عدم المساواة الجنسانية 

هي محرك أساسي للنزاع، وأن األمر يتطلب جهودًا مدروسة لمعالجة األسباب الهيكلية الكامنة، 
ومعالجة آثار العنف باستخدام نهج متعدد الجوانب، وتحدي األعراف الجنسانية القائمة على 

النوع االجتماعي وعالقات القوة والسلطة القائمة.

 يمكن استخدام نطاق إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( لتعيين مكان وجود 	 
المنظمة حاليًا على هذا النطاق. ويساعد هذا في تحديد نقاط القوة والفجوات، والتي يمكن 

أن تحدد النهج الذي يجب أن تتبعه المنظمة لتحقيق المزيد من التقدم.

 التقييم على مستوى المنظمة مهم لوضع أساس للتغيير.	 

 يجب العمل على تطوير رؤية جماعية للموضع الذي تريد المنظمة أن تكون فيه على هذا 	 
النطاق ، وإنشاء أهداف تغيير ملموسة، واالتفاق على خطوات لتحقيق ذلك في إطار زمني 

معين، على سبيل المثال خطة تنظيمية استراتيجية مدتها خمس سنوات.

في حالة تبني نهج يستخدم نقاط دخول متعددة إلدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 	 
(gender(، عليك أن تراقب كيف تؤثر التغييرات في أحد المجاالت على اآلخرين. وعليك التأكيد 

على التآزر بين العمل في مجاالت الحوكمة والعمليات والبرامج.

نصائح عملية  ↓

“نحن ال نسعى إلى تغيير المعايير، ولكن إدماج 
الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( هو جزء 

من نهج ‘عدم اإلضرار’ )Do No Harm( ُسئلت، 
‘لماذا يجب أن أكون إدماجيًا؟ هل يمكنك إثبات 

قيمة القيام بذلك؟ إذا قمنا بإدماج وتضمين 
النساء، فما الذي نكسبه؟‘ ولذلك، ها أنا أطرح 

السؤال مرة أخرى: ‘وما الذي اكتسبناه من إدماج 
وتضمين الرجال فقط؟ ’”  مشارك من الدوائر المستديرة .
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التوازن مابين البعد التقني 
الفني والبعد السياسي

2

نظـــرة ثاقبـــة: إن إدمـــاج الجنســـانية أو النـــوع االجتماعـــي )gender( فـــي بنـــاء الســـالم 
ليـــس مجـــرد تمريـــن تقنـــي، بـــل أنـــه سياســـي بطبيعتـــه، حيـــث ينصـــب التركيـــز علـــى 
ديناميكيـــات الســـلطة المتغيـــرة لضمـــان مزيـــد مـــن اإلدمـــاج والمســـاواة الجنســـانية. 
وإن كال البعديـــن - التقنـــي والسياســـي - للتغييـــر مهمـــان ويعـــزز كل منهمـــا اآلخـــر. ←
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يتطلب العمل في مجال الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender) المشاركة السياسية ألنه 
يشكك في المسلمات ويطرح تساؤالت حول ديناميكيات السلطة والقوة في المجتمع، مما 

قد يهدد سلطة وامتيازات بناة السالم على المستوى الفردي لكل منهم. وهذا يمكن أن يؤدي 
إلى إيجاد مقاومة على جميع المستويات في المنظمات.

عندما تقع المنظمة على النطاق )انظر الشكل 1( فإن ذلك سوف يؤثر على نهجها لتحقيق 
التوازن بين )الديناميكيات السياسية( و)الممارسات التقنية( المرتبطة بإدماج الجنسانية أو 

النوع االجتماعي )gender(. على سبيل المثال، تعد التربية اإلعالمية والمعلوماتية على أساس 
الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( عملية فنية )جمع وتوليف المعلومات المصنفة حسب 
الجنسانية/النوع في إطار صيغة األنشطة والمخرجات والنتائج واألثر( وعملية سياسية )تبحث 
في كيف يمكن أن تكون العملية شاملة وتشاركية، وكيف تغير أدوار الجنسانية أو معاييرها في 

سياق معين(.

ويمكن للفرق المتنوعة، التي تعمل بمرونة وتستخدم المفاهيم والمصطلحات المحلية، أن 
تكون أكثر نجاحًا في إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في البرامج. ويمكن إحداث 

تغييرات تدريجية من خالل الخوض بمهارة في أفكار بناء السالم الشائعة )على سبيل المثال، 
ما يعنيه السالم الشامل(، وطرح األسئلة باستمرار حول أدوار ومعايير الجنسانية أو النوع 

االجتماعي )gender(، بداًل من تحدي التسلسالت الهرمية األبوية بشكل مباشر. وبهذه الطريقة، 
يمكن للمنظمات أن تقاوم بمهارة عملية إزالة 

الطابع السياسي المتعمدة ألجندة بناء السالم، 
ويمكنها إبراز الروابط بين بناء السالم والمساواة 

الجنسانية.

إن اعتماد نهج متعدد الجوانب لتعزيز المساواة 
الجنسانية يعني التشكيك في المسلمات 

والتساؤل حول السلطة واالمتيازات، سواء 
داخل المنظمات والتساؤل عن برامجها وعملها 

في مجال السياسات، وكذلك التساؤل بشكل 
حاسم عن طريقة عمل المنظمات الدولية مع شركائها من المنظمات. ويمكن أن تساعد 

التحليالت الشاملة للسياق الداخلي التنظيمي وللسياق الخارجي في ضمان توافر التركيز المراعي 
والمستجيب للنزاع والحساس ثقافيًا تجاه النوع االجتماعي )gender( وأعمال بناء السالم.

تحتاج المنظمات إلى اختيار المكان والوقت المناسبين لتحدي التمييز الجنساني علنًا، واالعتراف 
بأن التغيير يجب أن يكون بجعل هذا النهج حساسًا للنزاع وللواقع والسياق الثقافي، وأن 
تقوده المنظمات المحلية والوطنية. وقد وجد بعض المشاركين أنه في حاالت معينة، كان 

من الحكمة أال يكون صريحًا تجاه األطراف الخارجية بشأن قرار تحدي األعراف الجنسانية التي 
تميز من حيث النوع االجتماعي، ألنهم كانوا يخشون أن يؤدي ذلك إلى فصل بعض الشركاء، أو 
أنه يؤدي إلى رد فعل عنيف من المجتمع. وفي كل سياق متأثر بالنزاع، هناك منظمات نسائية 

وشبابية محلية ووطنية ومنظمات أخرى تعزز المساواة الجنسانية. إن هؤالء الشركاء هم 
األقدر على معرفة كيفية إحداث التغيير. وبدون قيادتهم، يمكن أن تبدو األجندة السياسية 

المتأصلة للعمل التحويلي الجنساني وكأنها فرض “للمعايير الغربية”.

يجب أن تقبل المنظمات أنه عندما تلتزم باالنخراط في المزيد من عمليات تحول تنطوي على 
عنصر النوع االجتماعي )gender( فيها، فإنه يجب عليها االنخراط في خضم االضطرابات الناتجة 
عن ذلك فيما يتعلق بالسلطة واالمتيازات، والتي سوف تحدث عندما يتم تحدي الوضع الراهن. 

وهذا يتطلب خبرة فنية، والتزامًا طويل األمد، ومشاركة مع منظمات المجتمع المدني المحلية 

“عندما يتعلق الكثير مما نناقشه بالقيم 
والسلطة واالمتيازات، فمن الصعب عليها - 

بطبيعتها - إجراء محادثات صادقة. نحن نحتاج إلى 
مساحات آمنة للمحادثات المفتوحة والصادقة 
داخل المنظمات. وقد يعني هذا أننا بحاجة إلى 

إنشاء مساحة للنساء والرجال بشكل منفصل 
لكل مجموعة أواًل، ثم تسهيل المحادثة بينهما”  

مشارك من الدوائر المستديرة .
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والوطنية التي تقود هذا التغيير في سياقاتها. ومع ذلك، لن يكون العمل في مجال النوع 
االجتماعي )gender( فعااًل إذا كان التركيز تقنيًا بحتًا: إن تحقيق التوازن الصحيح والتكيف بمرور 

الوقت أمر بالغ األهمية.

ويمكن لعملية إنشاء مساحات مناقشة آمنة على مستوى المنظمة، مثل مجموعات العمل 
الداخلية أو االجتماعات لدعم التعلم المتبادل، أن تساعد جميع الموظفين على رؤية أهمية 

تضمين الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في عملهم. وغالبًا ما تنجح هذه المساحات في 
بناء التفاهم الفوري المتبادل، باإلضافة إلى تدعيم الملكية الشخصية والجماعية للتغييرات. 
ويمكنها أيضًا التقاط الممارسات الجيدة واالحتفال بها، والتي يمكن أن تعمق االلتزام. ويجب 
أن تنشأ هذه المساحات ليس فقط داخل المقر، ولكن أيضًا في المكاتب القطرية، مع شركاء 

المشروع والمجتمعات، وبين منظمات بناء السالم الزميلة، لتسليط الضوء على أهمية التعلم 
من األقران والتضامن.

نصائح عملية   ↓

“ربما كان الجزء األكثر أهمية في عملية التشاور لالستراتيجية ليس فقط خلق القبول لها، ولكن أيضًا تقييم 
فهم الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( بين الموظفين بطريقة محايدة )بمعنى طلب مساعدتهم، 

واالبتعاد عن أن ُينظر إليهم على أنهم يتم اختبارهم(. ويكون هذا االشتراك والتشارك في إنشاء اإلستراتيجية 
قد سّهل أيضًا المتابعة كثيرًا”  مشارك من الدوائر المستديرة .

 تجنب عدم تسييس الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(. إن العمل الذي ال يعترف 	 
بكيفية تفاقم االختالفات في السلطة بسبب تقاطع النوع االجتماعي )gender( مع الهويات 

األخرى؛ مثل العرق، أو الطبقة، أو اإلعاقة، هو عمٌل ال يقوم فقط على االفتقار إلى الفهم، 
ولكنه يشكل عائقا نحو التغير.

من المهم إقامة الشراكة مع منظمات حقوق المرأة والمنظمات األخرى التي تقود تحول 	 
من منظور النوع االجتماعي في كل سياق.

من الضروري دعم خبراء الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( لقيادة عملية التغيير في 	 
المنظمات، مع تحديد المؤشرات لتقييم التقدم المحرز وتأثير إدماج الجنسانية او النوع 

.(gender( االجتماعي

تعد المساحات اآلمنة التشاركية على مستوى المنظمة لمناقشة إدماج الجنسانية أو 	 
النوع االجتماعي )gender( أمرًا بالغ األهمية لخلق زخم داخلي للتغيير. ويمكن أن تدعم هذه 

المساحات تحقيق التعلم المتبادل لبناء التضامن ومشاركة األدوات والرؤى والخبرات.

مكن لكل من التعاون على مستوى القطاع )مثل أدوات التطوير المشتركة أو إجراء تحليالت 	 
مشتركة(، ومنصات التعلم مع األقران، أن تصير أدوات تساعد المنظمات على العمل معًا 

من أجل التغيير.

 يجب إدراك أن حجم التغيير المطلوب لالنتقال من المناهج التمييزية الجنسانية إلى المناهج 	 
التحويلية واإلدماجية الجنسانية كبير، وأنه يحدث بشكل بطيء، كما أنه سياسي بطبيعته – 

وهو بالضرورة يتطلب التغيير على المستوى الشخصي. وتحتاج المنظمات إلى إيجاد فرص 
 إستراتيجية لتحدي ديناميكيات القوة غير المتكافئة.

ضع في اعتبارك اللغة المستخدمة عند الحديث عن الجنسانية/النوع. قم بإشراك أصحاب 	 
المصلحة والشركاء المحليين لتأطير المفاهيم بحيث تكون حساسة للسياق .
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القيادة وااللتزام على مستوى 
المنظمة هما حجر الزاوية للتغيير

3

نظـــرة ثاقبـــة: يتضـــح االلتـــزام التنظيمـــي مـــن خـــالل الدعـــم الفنـــي والحوافـــز إلدمـــاج الجنســـانية أو 
النـــوع االجتماعـــي )gender( للموظفيـــن علـــى جميـــع المســـتويات، وضمـــان توفيـــر المـــوارد الكافيـــة، 
يكـــون  وأن   )gender( االجتماعـــي  النـــوع  أو  الجنســـانية  إلدمـــاج  مدروســـة  اســـتراتيجية  وتحديـــد 
اســـتراتيجية مدمجـــة فـــي إطـــار اســـتراتيجية المنظمـــة الشـــاملة. ويلعـــب الموظفـــون دورًا مهمـــًا 
فـــي دفـــع أجنـــدة الجنســـانية أو النـــوع االجتماعـــي )gender( إلـــى األمـــام فـــي الممارســـة العمليـــة. ←
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إن )القيادة( و)االلتزام( التنظيمي أمران حاسمان بالنسبة لجميع الجهود المبذولة إلدماج 
الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(. ومن الصعب جدًا اتخاذ خطوات كبيرة في إدماج 

الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( دون تأييد من 
كبار القادة ومجلس اإلدارة - حتى عندما يكون هناك 
ضغط ودفع من جهة موظفي البرامج والعمليات 

والسياسات. ويجب أن تكون القيادة التنظيمية واضحة 
بشأن ما تريد تحقيقه من خالل إدماج الجنسانية أو 
النوع االجتماعي )gender(. وسوف يسّهل ذلك على 

الموظفين والشركاء اتخاذ قرارات استراتيجية وإعطاء 
األولوية لمنظورالنوع االجتماعي. ويجب أن تكون 

 (gender( االتصاالت حول أهمية منظور النوع االجتماعي
متطابقة مع استثمار الموارد وبناء أهداف المستوى المؤسسي في توصيفات الوظائف 

وتقييمات األداء، بحيث يمكن مساءلة كل فريق.

وتميل المنظمات إلى التركيز على إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في السياسة 
والبرمجة، ولكنها قد تهمل النظر في عملياتها وممارساتها األساسية. ومع ذلك، ما لم تتغير 

الثقافة التنظيمية وآلية صنع القرار الداخلي وعمليات التعلم 
أيضًا، فمن الصعب تعزيز إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 

(gender) والمحافظة عليه. على سبيل المثال، نجد أن جلب 
منظور النوع االجتماعي )gender( إلى ممارسات الموارد 
البشرية )الفجوات الجنسانية في جداول الرواتب أو أدوار 

الموظفين، التعلم التنظيمي، التوظيف والترقيات(، والتمويل 
)وضع الميزانية المتعلقة بالجنسانية أو النوع االجتماعي( أو 

الحماية )جميع اإلجراءات التي تتخذها المنظمات لحماية موظفيها من األذى، وغيرها( يمكن لها 
أن تضمن بأن تصبح الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( جزءًا جوهريا في تكوين المنظمة.

وفي حين أن دور القيادة ضروري، فإن االعتماد المفرط على المناهج التنازلية المتدّرجة إلدماج 
الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( يمكن أن يؤدي إلى تفاقم كبح وردع الموظفين والشركاء 

عن المشاركة في دعم هذا االتجاه. ويعتبر نشر المهارات والمسؤوليات عبر المؤسسة وفي 
مختلف أركانها أمرًا محوريًا. ويمكن أن تساعد عملية االستفادة من الموظفين الذين لديهم 

اهتمام ودوافع لتعزيز إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في دفع حدوث التغيير من 
الداخل. ويمكن أن يكون وجود النسويات أو دعاة المساواة الجنسانية في مناصب قيادية دافعًا 

داخليًا مهمًا للتغيير.

يجب أن يركز التأييد المؤسسي أيضًا على مجالس 
اإلدارة، المسؤولة عن مساءلة المنظمات. ويجب أن 

يكون الرؤساء واألمناء على دراية بااللتزامات التنظيمية 
بشأن الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(، وكيف 
سيتم قياس التغيير بمرور الوقت، ومن هو المسؤول 

عن إحداث التغيير. وسوف يرسل وجود حالة من 
التكوين المتنوع لمجلس اإلدارة رسالة قوية حول التزام المنظمة بالمساواة والشمول. 

وباإلضافة إلى كونها مسؤولة أمام مجلس إدارتها، فإنه يجب أن تكون المنظمات أيضًا 
مسؤولة أمام الشركاء والمجتمعات التي تعمل معها.

يعد توفير الموارد لتخصيص منصب مستشار الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( أو فريق 
متخصص لتلك المهمة أمرًا ضروريًا لتحقيق تقدم في إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 

“هناك اختالفات في مستوى تحديد 
األولويات عندما يتعلق األمر بإدماج 

المنظور الجنساني. ويجب أن تحدد القيادة 
التنظيمية مستوى الطموح: »إلى أي مدى 
نريد أن نذهب؟ ما الرابط بين أهداف إدماج 

 )gender( الجنسانية أو النوع االجتماعي
التي لدينا والنتائج الملموسة التي نرغب في 

رؤيتها؟”  مشارك من الدوائر المستديرة .

“جاء الطلب من األعلى، ولكن كان 
علينا التنظيم من األسفل إلى األعلى 

لنقرر كيف سنفعل ذلك، للتأكد من أنه 
ال يقتصر فقط على ما يراه الناس دون 

أن يكون راسخًا وعميقًا وتأسسيًا”  
مشارك من الدوائر المستديرة .

“يمكن للزمالء الذين لديهم اهتمام حقيقي 
بديناميكيات الجنسانية أو النوع االجتماعي 
)gender( أن يكونوا حلفاء مهمين في دفع 

المناقشات الداخلية والتدخالت البرامجية إلى 
األمام بشأن الجنسانية أو النوع االجتماعي 

)gender(” مشارك من الدوائر المستديرة .
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(gender(، حيث سيضمن ذلك وجود خبرة محددة متاحة داخل المنظمة لدفع التغيير ودعمه. إن 
مستشار الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( أو موقع الفريق في هيكل المنظمة هو عامل 

مهم أيضًا. وعندما يكون هؤالء المستشارون جزءًا من القيادة التنظيمية، يمكنهم بشكل أكثر 
فاعلية تعزيز األهداف التنظيمية المتعلقة بالجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(. ويمكن 

لتعيين مستشاري الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في البرامج )بداًل من فرق السياسة 
أو البحث( أن يساعد كافة الموظفين في تحديد سياق الدعم االستشاري بشكل أفضل.

وباإلضافة إلى المهارات الفنية المطلوبة، يحتاج الموظفون أيضًا إلى أن تكون لديهم المهارات 
للتعامل مع المقاومة التي قد تحدث. إن هذه المقاومة ليست بالضرورة أمرًا سيئًا، لكن إذا 

لم تتم السيطرة عليها، فإنها يمكن أن تشل عملية التغيير. وقد يكون التعامل مع المقاومة 
مرهقًا وأحيانًا محبطًا، وتتحمل المنظمات مسؤولية دعم أولئك الذين يقودون عمليات التغيير 

داخل المنظمة. إن فهم نوع المقاومة التي يتم مواجهتها 
واقتراح استراتيجيات محددة لمعالجتها يمكن أن يساعد 

الناس على المساهمة في المناقشات بأمان وفعالية )انظر 
الشكل 2).

تشمل األنواع الشائعة للمقاومة التي يواجهها الموظفون 
‘اإلنكار’ )على سبيل المثال. القول بأن “استبعاد النساء ال 

عالقة له بهذا الصراع”(... و‘الالفعل وعدم اتخاذ إجراء’، على 
سبيل المثال، القول بأننا “نحتاج إلى التركيز على أشياء أخرى 
أواًل”... وكذلك ‘عدم الرغبة في مشاركة المنظمات النسائية 

التي لطالما تعاملت مع اقترابات الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( ’... وأيضًا ‘االشتراط’، 
على سبيل المثال اشتراط طلبات منها الحصول على أدلة دامغة على أن معايير الجنسانية أو 

النوع االجتماعي )gender( هي محرك للصراع.

واألهم من ذلك، إن المنظمات تحتاج إلى إدراك أن موظفيها جميعًا يسيرون في مسار في 
رحالت تطور شخصية خاصة بكل منهم، بحيث أنهم يتوجهون - واحدًا تلو اآلخر بشكل شخصي 

- نحو فهم الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( وكيف يؤثر على حياتهم. إن هذه عملية 
تكون طويلة األجل، وتتطلب من الموظفين التحلي بالصبر واالستعداد للخوض في عملية 

 الشكل )2(:
VicHealth مواجهة المقاومة: استراتيجيات لالستجابة للمقاومة ضد مبادرات المساواة الجنسانية

“إن الجنسانية أو النوع االجتماعي 
)gender( له تأثير شخصي عميق - ثقافي 

وعاطفي - على حياتنا اليومية، حيث يتم 
تحدي بعض المعتقدات القديمة. لذلك، 

تحتاج المنظمات إلى التفكير في كيفية 
دعمها لألشخاص خالل هذه الرحلة 

التطورية الشخصية للغاية. إنه دعم رحلة 
تنظيمية وشخصية في نفس الوقت ً”  

مشارك من الدوائر المستديرة .
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البد من تطوير رؤية واضحة المعالم حول السبب في أن إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 	 
(gender( سيفيد المنظمة والشركاء والمجتمعات التي نعمل معها.

هناك اتجاه لدى المنظمات إلعطاء األولوية لتطوير السياسة التنظيمية الداخلية قبل التنفيذ 	 
العملي. ولتعميق التأثير، فإنه من المفيد العمل على كل من ‘السياسة’ و‘الممارسة’ في وقت 

واحد. إن توفر الممارسة يعطي مساحة الختبار ما إذا كانت السياسة ناجحة وتعمل أم ال.

عند تعيين موظفين جدد، يجب أن تكون لجان المقابالت قائمة على المساواة الجنسانية وأن 	 
يتم طرح أسئلة متعلقة بالمساواة الجنسانية وبهذا الشكل يتم تسليط الضوء على األولويات 

التنظيمية.

يجب على قادة المنظمات خلق فرص متكافئة لجميع الموظفين، ال سيما أولئك الذين ينتمون 	 
إلى المجموعات األقل تمثياًل، للعمل كمتحدثين باسم المنظمة، وعقد موائد مستديرة ولجان 

مناقشة.

 	 (gender( يجب على القيادة العليا التشاور مع مستشاري وفريق الجنسانية أو النوع االجتماعي
حول إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في أي بيانات عامة.

لزيادة المساءلة الداخلية عن إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(، ضع في اعتبارك 	 
إنشاء مجموعة عمل رفيعة المستوى من الموظفين و/ أو األقران. ويمكن تفويض هذه 
المجموعة لنقد عمل القيادة العليا، وتقديم المشورة االستراتيجية، ومتابعة التقدم نحو 

األهداف التنظيمية.

 	 ،)gender( من المهم وضع حد أدنى لميزانية البرامج التي لها نتائج خاصة بالنوع االجتماعي
والتي تتطلب تدابير مستهدفة وإعداد تقارير حول إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 

.(gender)

حتى االلتزامات الخطابية والسطحية تجاه الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( يمكن 	 
اعتبارها بمثابة نوافذ للفرص الممكنة إلجراء محادثات حول ما يمكن القيام به عمليًا.

نصائح عملية   ↓

“فـي منظمتنـا، اتهـم أحـد الزمـالء زميـاًل آخـر بارتـكاب وممارسـة العنـف القائـم علـى الجنسـانية أو النـوع االجتماعـي 
بالنـوع االجتماعـي. وكان علـى المنظمـة أن  لـه  النـاس أن األمـر ال عالقـة  )gender( فـي اتصاالتـه. وشـعر بعـض 
   ”)gender(  تسـتجيب لهذا األمر. وقد بدأ هذا من خالل محادثات صارت تجري حول الجنسـانية أو النوع االجتماعي

مشـارك مـن الدوائـر المسـتديرة .

التحول الشخصي. إن كل شخص سوف يتنقل بين مؤشرات القوة واالمتيازات الشخصية الناتجة 
عن تقاطعات جنسانية والهويات األخرى، مثل العرق، والدين، واإلعاقة، والطبقة االجتماعية. وقد 
يقاوم عملية التغيير أولئك الذين يشغلون مناصب ذات امتياز عاٍل، على سبيل المثال، أن يتم ذلك 

فقط من خالل تبني النهج “الصحيح سياسيًا”، ولكن يكون األمر ظاهريًا فقط. 

هناك حاجة إلى أن تكون استراتيجيًا بشأن الوقت المناسب للحديث عن قضايا الجنسانية أو النوع 
االجتماعي )gender(، حيث إن أوقات إعادة الهيكلة أو األزمات الخارجية مرهقة بالفعل. ويمكن 

أن تأتي المقاومة من الخوف، لذلك من المهم إعداد الموظفين عاطفيًا للمحادثات والنقاشات 
الصعبة. وتحتاج المنظمات إلى االستثمار في تطوير أدوات لدعم الموظفين وخلق ثقافة واضحة، 

بحيث تتم مناقشة قضايا السلطة واالمتيازات بأمان.
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هناك نقاط دخول متعددة إلدماج 
الجنسانية أو النوع االجتماعي 

)gender(

4

نظـــرة ثاقبـــة: إن دوافـــع التغييـــر تكـــون داخليـــة وخارجيـــة علـــى حـــد ســـواء، وتشـــمل زيـــادة الضغـــط 
مـــن المانحيـــن، والســـعي إلثبـــات النجـــاح مـــن خـــالل أمثلـــة ملموســـة، واغتنـــام الفـــرص التـــي أوجدتهـــا 

األحـــداث الخارجيـــة أو عمليـــات التغييـــر التنظيمـــي الداخلـــي.  ←
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 .(gender( هناك العديد من نقاط الدخول لبدء أو تعميق إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي
ويمكن أن تكون دوافع التغيير من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى؛ كما أنها يمكن أن 

تنبع من أولويات المانحين الخارجيين أو الدروس الداخلية المستفادة حول فعالية بناء السالم 
اإلدماجي؛ ويمكن أن تكون مخططة أو تأتي وفق اعتبارات انتهاز الفرص المتاحة. وفي كثير من 

األحيان، يجب على المنظمات االستفادة من العديد من نقاط الدخول هذه في نفس الوقت. 
ويمكن لمعرفة كيفية تقاطع نقاط الدخول المختلفة أن تكون عاماًل يساعد المؤسسات على 
إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( بشكل أكثر استراتيجية عبر ممارسات الحوكمة 

والتشغيل والبرمجة.

إن األحداث الخارجية )على سبيل المثال، حمالت مثل BlackLivesMatter# )حياة السود مهمة( 
MeToo# )وأنا أيضًا(( أو الضغط من الجهات المانحة هي كلها عناصر يمكن لها أن تخلق 

نوافذ من الفرص للنظر بشكل نقدي إلى المنظمة. وتطلب الجهات المانحة بشكل متزايد 
من المنظمات إدماج المناهج المراعية والمستجيبة للمنظور الجنساني أو النوع االجتماعي 

(gender(. ويمكن للموظفين االستفادة من عامل ضغط المانحين هذا لزيادة االستثمار في 
البرمجة المتعلقة بالجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(، وفي بناء المهارات التنظيمية 

والفنية وللموظفين والشركاء.

وهناك أيضًا حاجة للنظر في أفضل السبل لالستفادة من 
نقاط الدخول مع الشركاء. ويتمثل أحد األساليب الممكنة في 

خلق فرص مخصصة ومساحات آمنة للمحادثات، وذلك من 
أجل تفكيك وشرح وتحليل مسألة إدماج الجنسانية أو النوع 

االجتماعي )gender(. وإن هذا يتطلب االلتزام ويحتاج إلى الموارد 
لخلق مساحة للتفكير والتعلم. وفي المنظمات التي تواجه فيها 
النساء صعوبات في االستماع إليهن من قبل زمالئهن الذكور، 

يمكن أن يساعد إحداث التوازن الجنساني فيما بين الموظفين في 
المنظمات الشريكة أو المانحين - من خالل القيادة بالقدوة - في 

صنع القرار اإلدماجي، وخلق مساحة ألصوات متنوعة داخليًا.

ومن المهم االعتراف بقيود وضغوط المانحين. وعادة ما يتوقع المانحون نتائج في أطر زمنية 
قصيرة للغاية، ويعطون من جانبهم قلياًل من التمويل لعمليات التغيير المؤسسي. ويجب أن 
تكون متطلبات المانحين متوازنة مع توافر التزام تنظيمي حقيقي، وإال فمن المرجح أن يكون 

التغيير سطحيًا. كما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية إذا تم استخدام ضغط المانحين فقط من 
قبل مستشاري الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(. ولالستفادة بشكل فعال من الفرصة 

التي أوجدتها متطلبات المانحين، يلعب قادة المنظمات دورًا حاسمًا.

يمكن أن تخلق األحداث الخارجية والضغط العام انفتاحًا على التفكير الداخلي حول الجنسانية 
أو النوع االجتماعي )gender( وإعادة فحص القيم التنظيمية. لقد أجبرت أحداث مثل حمالت 

#BlackLivesMatter )حياة السود مهمة( #MeToo )وأنا أيضًا( المنظمات على التفكير في إنهاء 
االستعمار، ورعاية التنوع، واإلدماج، وبحث كيفية استجابتها للتمييز. ويمكن أن توفر مناهضة 

العنصرية فرصة للتحدث أيضًا عن المساواة الجنسانية للجميع. ويمكن استخدام بعض 
األحداث العالمية مثل )اليوم العالمي للمرأة( لتشجيع الموظفين المتنوعين، وخاصة الرجال، 

على التفكير فيما تعنيه المساواة الجنسانية بالنسبة لهم. ويمكن أن تؤدي هذه الجهود إلى 
إجراء مناقشات داخلية وتوسيع نطاق التضامن والمشاركة الجنسانية.

نقاط الدخول الخارجية

“في حين أن اهتمام الجهات 
المانحة وطلبها يمكن أن يكون 

مفيدًا للغاية في إشراك الموظفين 
في إدماج الجنسانية أو النوع 

االجتماعي )gender(، إال أنه يمكن 
أن يكون لهما أيضًا قيود وحدود. 

ويمكن أن يخلق هذا الضغط 
فقط طبقة رقيقة من االهتمام، 

أو تصور أن هذا يتعلق بإرضاء 
الجهة المانحة، وليس إحداث التأثير 

الحقيقي”  مشارك من الدوائر المستديرة .
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نقاط الدخول الداخلية

 )gender( ركزت المناقشات الداخلية على اكتساب فهم مشترك للجنسانية أو النوع االجتماعي
فيما يتعلق بالمفاهيم المهمة والحرجة، مثل السالم، واألمن، وتوفر نقاط دخول مهمة لتعزيز 

إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(. ولقد أثبت التعلم الجماعي مع األقران، مثل 
التدريب التجريبي )التعلم من خالل التفكير أثناء القيام بالعمل( أنه مفيد أيضًا في التغلب على 

المقاومة. وهناك فرصة أخرى هي توثيق قصص النجاح من 
قبل الموظفين والشركاء بعرض الطرق المختلفة التي تم 

بها إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( وتوليد 
المحادثات من خالل ذلك. ويمكن أن يكون ضمان حدوث 

التدريب المتعلق بالمنظور الجنساني أو النوع االجتماعي أثناء 
بداية التوظيف للعاملين الجدد عاماًل تمكينيًا مهمًا إلدماج 

.(gender( الجنسانية أو النوع االجتماعي

قد يكون من اإلستراتيجي التركيز في مرحلة مبكرة على نقاط 
الدخول داخل البرامج. وتتمثل إحدى نقاط الدخول المهمة في 

بناء االستخدام المنتظم لتحليل النزاع القائم على الجنسانية 
أو النوع االجتماعي )gender( في أثناء سير العمل. ويمكن أن يكشف هذا عن عدم االتساق 

الداخلي، ويؤدي إلى الضغط من أجل التغيير التنظيمي. وفي بعض األحيان، يمكن أن توفر عناصر 
المتابعة والتقييم والتعلم )MEL( نقاط دخول ملموسة لإلدماج المنهجي للنوع االجتماعي 
(gender(. ويمكن للبيانات المتقاطعة التي تم جمعها من خالل أنشطة المتابعة والتقييم 

والتعلم )MEL( أن تساعد في إعادة تركيز البرامج على نتائج المساواة الجنسانية. على سبيل 
المثال، يمكن استخدام البيانات التي ُتظهر انخفاضًا في حضور النساء والشباب - مما يدل على 
أن المنظمة ال تدعم المشاركة اإلدماجية بشكل منهجي 

- للحث على حدوث تحول في تصميم البرنامج.

يمكن لعمليات إعادة الهيكلة التنظيمية أو المراجعات 
أو لحظات األزمات أن تفتح أيضًا مساحات إلجراء 

 .(gender( محادثات حول الجنسانية أو النوع االجتماعي
ربما تخلق عملية مراجعة أو تطوير اإلستراتيجية 
التنظيمية أهم نافذة إلدماج الجنسانية أو النوع 

االجتماعي )gender(: إذا لم يتم إدماج الجنسانية 
أو النوع االجتماعي )gender( في اإلستراتيجية على 

مستوى المنظمة، فمن الصعب للغاية مساءلة الفرق 
والقيادة. ويجب أن تكون اإلستراتيجية مملوكة لجميع الموظفين – حيث أن إشراكهم مبكرًا في 

المناقشات أمر مهم، ويجب أن يتبعه توفير دعم للتنفيذ.

“إن منظمتنا لديها الدافع للقيام بعمل 
قيم من شأنه أن يؤدي إلى صنع السالم 

الشامل. لذا، فإن المحادثات حول 
ما تعنيه كلمة »إدماج« تخلق مسارًا 

الستكشاف القيمة المضافة من تحليل 
النزاع المراعي والمستجيب لمنظور 

النوع االجتماعي )gender(. ويساعدنا هذا 
التحليل على فهم المفاهيم األساسية 

لإلدماج، والسالم، واألمن، في الممارسة 
العملية”  مشارك من الدوائر المستديرة .

“إن العمل الذي نقوم به يمكن أن يفتح 
أمام أعيننا مدى أهمية اعتماد عدسة 

تمكننا من رؤية عميقة للقوالب النمطية 
الجنسانية الممنوحة - حيث أنه، على 

سبيل المثال، ال يمكنك العمل على حرب 
العصابات وأنت لست تدرك أن النساء 

يشاركن بطرق معينة فيها، لذلك، عليك 
أن تأخذ ذلك في االعتبار عند تصميم برنامج 

بناء السالم”  مشارك من الدوائر المستديرة .
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إنه من الضروري التفكير بشكل استراتيجي والعمل على نقاط دخول متعددة في وقت واحد.	 

إن إثبات النجاح في برامج أو أبحاث محددة يبني المصداقية ويدعم إدماج الجنسانية أو النوع 	 
االجتماعي )gender(. ويمكن استخدام هذه األمثلة للحث على التفكير الداخلي.

البد لك من االستثمار في بناء قدرات الموظفين. ويمكن أن تكون عمليات توظيف موظفين 	 
جدد بمثابة نقطة انطالق فعالة للتغيير. وعليك القيام باختبار ‘القيام بالتدريب التجريبي’ أو 

‘التعلم مع األقران’ الذي قد يساعد في التغلب على المقاومة.

إن عليك إدراك أن معالجة األشكال المختلفة لمقاومة إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 	 
(gender( تتطلب تبني استراتيجيات مختلفة )انظر الشكل 1 في الصفحة 7).

 يكون مفيدًا أحيانًا التركيز أواًل على المسار البرنامجي، حيث يمكن أن يكشف ذلك عن عدم 	 
االتساق الداخلي بين األهداف المعلنة والواقع، وبالتالي، يفرض بعض الضغط من أجل بيان 

الحاجة إلى إحداث تغييرات تنظيمية.

البد لك من بناء القدرات عبر مجمل المنظمة إلجراء تحليل النزاع القائم على الجنسانية 	 
أو النوع االجتماعي )gender(، حيث إن إجراء هذا التحليل يمكن أن يبني فهمًا لكيفية كون 

عدم المساواة الجنسانية محركًا أساسيًا للنزاع. وال ينبغي أن يكون تحليل النزاع القائم 
على الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( هو المسؤولية الوحيدة لمستشار أو فريق 

.(gender( الجنسانية أو النوع االجتماعي

احرص على امتالك الخبرة في مجال الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(، ويجب أن 	 
يكون هذا ليس فقط داخل المقر الرئيسي للمؤسسة، ولكن أيضًا في المكاتب المحلية أو 
اإلقليمية، حيث يمكن لذلك أن يساعد في بناء القدرات المحلية إلدماج الجنسانية أو النوع 

.(gender( االجتماعي

نصائح عملية   ↓
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المحاذاة بين الدعم واألدوات عبر 
وطوال دورة البرمجة

5

نظـــرة ثاقبـــة: إن تحليـــل النـــزاع القائـــم علـــى الجنســـانية أو النـــوع االجتماعـــي )gender(، واســـتخدام 
ــاج  ــة إدمـ ــي كيفيـ ــر فـ ــاحة للتفكيـ ــق مسـ ــان لخلـ ــا مهمـ ــم )MEL(، كالهمـ ــم والتعلـ ــة والتقييـ المتابعـ
ــر  ــم عبـ ــاج التعلـ ــاء الســـالم، ويجـــب إدمـ ــي تدخـــالت بنـ ــي )gender( فـ ــوع االجتماعـ ــانية أو النـ الجنسـ

مجمـــل وأثنـــاء كل دورة البرمجـــة.  ←
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“إن القيام بتحليل النزاع القائم على 
 )gender( الجنسانية أو النوع االجتماعي

يسلط الضوء بشكل جيد على الفهم 
الدقيق لمحركات الصراع، وبالتالي، يحّسن 

نوعية واستدامة تدخل بناء السالم. 
وعندما ترى القيادة التنظيمية ذلك، فمن 
المرجح أن تدعم هذا العمل بشكل نشط 

وفعال” مشارك من الدوائر المستديرة .

“كيف نقيس التغييرات أو التأثير 
في العالقات الجنسانية والقوة غير 

المتكافئة؟ نحن بحاجة للتفكير في هذا. 
ُيطلب منا إظهار التأثير بطريقة فنية - من 

خالل وجود إطارات تسجيلية، وهنا نضع 
 )gender( الجنسانية أو النوع االجتماعي
في مربع تقني. لكن ما نحتاج إلى قياسه 

هو التغيير االجتماعي، وهو تغيير سياسي”  
مشارك من الدوائر المستديرة .

إن بناء السالم يكون دائمًا أمرًا ديناميكيًا. ومن هنا فإن المواءمة بين البحث والتحليل، وتصميم 
 ،)MEL( البرنامج، ونظرية التغيير، والتنفيذ، والتكيف، واستخدام عناصر المتابعة والتقييم والتعلم

سوف تساعد جميعها في ضمان اعتبار قياس مستويات التنميط القائم على الجنسانية 
أو النوع االجتماعي )gender( صار أمرًا ضروريًا في مرحلة مبكرة، وليس مجرد أن يأتي بمثابة 

‘إضافة’ في مرحلة الحقة. على سبيل المثال، إذا سلط تحليل النزاع القائم على الجنسانية أو 
النوع االجتماعي )gender( الضوء على أن النساء واألقليات الجنسية واألقليات على أساس 
النوع االجتماعي ال تشعر باألمان للمشاركة في عمليات السالم، فإن معنى ذلك أن البرنامج 

يحتاج إلى إنشاء مساحات آمنة لسماع األصوات المتنوعة. 
 (MEL( ويجب أن تكون عمليات المتابعة والتقييم والتعلم

تشاركية، وأن تقيس تأثير هذه المساحات اآلمنة.

يجب أن  تأخذ جميع ‘تحليالت النزاع’ بعين األعتبار الجنسانية 
أو النوع االجتماعي )gender(، وليس إضافته بشكل منفصل. 

 (gender( ويمكن أن يكشف اعتماد منظور النوع االجتماعي
عن ديناميكيات القوة المختلفة وأسباب العنف وآثاره، 

وتحديد الجهات الفاعلة المستبعدة. وينطوي إضفاء الطابع 
المؤسسي على ‘تحليل النزاع القائم على اساس النوع االجتماعي’ على إظهار القيمة التي يجلبها 

منظور النوع االجتماعي )gender( لتحليل النزاع - ويكون هذا أكثر وضوحًا عند استخدام النتائج 
لجعل تدخالت بناء السالم أكثر فعالية. إن المنظمات التي تدمج بشكل منهجي تحليل النزاع 

القائم على الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في عملها، هي التي تسعى جاهدة أيضًا من 
أجل البحث، ومن اجل تبني سياسات، وبرمجة، مبنية على دعم الوجهة التحويلية للنوع االجتماعي 

.(gender)

تعتبر ‘العملية الحقيقية’ المستخدمة لتحليل الصراع بالشكل المبني على الجنسانية أو 
النوع االجتماعي  )gender( أمرًا بالغ األهمية: فإما أن ترسخ ديناميكيات القوة غير المتكافئة 

من خالل إعطاء األولوية لوجهات نظر من هم في السلطة، أو يمكن أن تكون على العكس من 
ذلك بأن تكون تمكينية )empowering(، وبالتالي يمكنها المساهمة في خلق مساحة آمنة للحوار 

بين المجموعات المتنوعة. وإلثراء التحليل، يُوصى باستخدام عملية تشاركية تشمل مختلف 
األشخاص المتأثرين بالصراع. وفي حين أن هذا النهج يتطلب المزيد من الوقت والموارد، إال أن 
مثل هذا النهج يميز التجارب الحية للمتضررين من النزاع - وإذا تم إجراؤه بشكل جيد، يمكن أن 

يكون هو نفسه عملية بناء سالم في حد ذاته.

عندما تكون هناك بالفعل مقاومة لمنظور النوع االجتماعي، 
فإن االفتقار إلى األدوات الجاهزة للمساعدة في مواجهة ذلك 

يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التراجع. ويمكن لكٍل من تحليل 
 ،)gender( النزاع القائم على الجنسانية أو النوع االجتماعي

ونظرية التغيير، وأدوات وعمليات المتابعة والتقييم والتعلم 
(MEL(، أن يساعدوا في معالجة الفجوات الجنسانية في 

تصميم البرنامج وتنفيذه. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي 
لبعض المنظمات هو امتالك الوقت والمهارات والموارد 

الالزمة للعمل على تشغيل هذه العناصر.

إن التركيز على األنشطة والمخرجات، بداًل من التقاط النتائج وبيان األثر، أي رصد حدوث التغيير 
السياسي واالجتماعي، هو القادر بالفعل على أن يواجه نزع الطابع السياسي عن العمل القائم 

على الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender(. ولقد حاولت أطٌر مثل اإلدارة القائمة على النتائج، 
أن تضع التركيز بشكل أكبر على تحليل التغيير على مستوى النتائج، ولكن من الناحية العملية، 
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غالبًا ما يمثل هذا تحديًا، ويتطلب مزيدًا من الوقت والجهد من فرق المشروع. كما أن المتابعة 
والتقييم السيئين التصميم يمكن أن يؤديا إلى عمل رمزي فقط، على سبيل المثال، من خالل 

وضع أهداف للمشاركة المتنوعة دون التفكير فيما إذا كانت هذه المشاركة ذات مغزى بالفعل.

إن كيفية تصميم عمليات المتابعة والتقييم والتعلم )MEL( ال تقل أهمية عن البيانات التي يتم 
جمعها من خاللها: وإنه من المهم التفكير في من يقوم بهذا التحليل، ومن أين يأتي الدليل. 

ويتطلب األمر الثقة واالنفتاح لمناقشة تحديات البرمجة والقضايا الصعبة، بما في ذلك عالقات 
القوة الحالية. ويمكن ألطر المتابعة والتقييم والتعلم )MEL( التي تستخدم منهجيات تشاركية، 

مثل حصاد النتائج، أن تساعد في جمع البيانات حول التغييرات المتعلقة بديناميكيات القوة 
واإلدماج الهادف. وتساعد المنهجيات التشاركية كافة بناة السالم على تقييم النتائج ذات 

الطبيعة األكثر سياسية، مثل التغييرات في األعراف أو العالقات الجنسانية.

إن عملية تحليل الصراع المبنية على الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( يمكن أن تكون 	 
هي نفسها الباعثة على التمكين. إنه يجب عليك إدماج الخبرة الفنية للتحليل السياقي مع 

التيسير الجيد إلدارة عملية تشاركية.

يجب أن يكشف التحليل الجيد كيف يشكل عدم المساواة الجنسانية مجمل النظم 	 
والمؤسسات والهياكل االجتماعية والسياسية واالقتصادية، كما أنه يلقي الضوء على أشكال 

العنف المتنوعة التي تحتفظ بالسلطة في األماكن العامة والعائلية والمجتمعية المترابطة.

يمكن لتحليل النزاع القائم على الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( أن يسلط الضوء على 	 
مبادرات السالم التي ترسخ عالقات وديناميات القوة غير المتكافئة، مما يجبر المنظمات على 

التساؤل عن نوع السالم الذي تعمل من أجله.

إنه يجب عليك إنشاء تصميم البرنامج وقوالب إعداد التقارير على أساس فهم مشترك للغة 	 
والمفاهيم واألساليب الرئيسية المتعلقة بالجنسانية أو النوع االجتماعي. إن عليك أن تستثمر 

مبكرًا في المحادثات الداخلية، وأن تكتسب تأييدًا بين الفرق، وقم ببناء القدرات حول كيفية 
إدماج التحليل المتعلق بالجنسانية أو النوع االجتماعي وتصميم البرامج وعمليات المتابعة 

.(MEL( والتقييم والتعلم

عليك العمل على إنشاء قائمة بأسئلة المتابعة والتقييم والتعلم )MEL( للموظفين من أجل 	 
تحفيز التفكير التأملي في جميع مراحل المشروع - وليس فقط األنشطة التي تم تحقيقها، 

وأيضًا لقياس المعرفة الجديدة التي تم اكتسابها، ومعرفة ما هي نقاط الدخول الجديدة التي 
تم العثور عليها، وبيان كيف يمكن أن يساعد هذا النهج المستهدف في إبطال المقاومة.

عليك أن تقوم بتتبع األثر باستخدام مؤشرات مفصلة. على سبيل المثال، يمكن لعدد من 	 
الشابات المشاركات أن يدفعن إلى تفكير أعمق وبرمجة تكيفية.

البد لك من وضع تكاليف واقعية في برامج التحليل التشاركي المتعلقة بالجنسانية أو النوع 	 
االجتماعي، وفي أعمال المتابعة والتقييم والتعلم )MEL(، والتي تستغرق وقتًا أطول، وتتطلب 

موارد أكثر كثافة.

“في كثير من األحيان، تضاف مؤشرات الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( إلى أطر المتابعة والتقييم 
والتعلم )MEL( كفكرة متأخرة. ويجب أن يكون نهج إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في أطر 
المتابعة والتقييم خطوة طبيعية من خطوات إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( في تصميم 

البرنامج - أي في ‘نظرية التغيير’ و‘النموذج المنطقي’ للبرنامج. عندها فقط ستكون عمليات المتابعة والتقييم 
والتعلم )MEL( قادرة على قياس التقدم المحرز في إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي )gender( على أساس 

النتائج المرجوة من البرامج”  مشارك من الدوائر المستديرة .



23

الخالصة

يستغرق إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي 
(gender( في حل النزاعات وبناء السالم وقتًا. 

إنها عملية بطيئة وتدريجية ألن المنظمات 
تحتاج إلى مواجهة العديد من التحديات، 

وتحقيق التوازن بين الجهود عبر العديد من 
األولويات.

كشفت مناقشاتنا مع الممارسين عن 
مجموعة من األفكار العملية حول ما هو 

مطلوب وما يمكن فعله إلدماج الجنسانية 
أو النوع االجتماعي )gender( في بناء السالم. 

إن المشاركة وااللتزام من القيادة أمر 
أساسي. ويمكن أن تساعد مسائل اللغة 

والمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالسياق 
في مواجهة المقاومة على جميع المستويات. 

وأخيرًا، هناك حاجة إلى االعتراف بأن حجم 
التغيير مهم، وأن هذا التغيير بطبيعته 

سياسي، وهو شخصي كذلك.

إن هناك حاجة إلجراء محادثة على مستوى 
القطاع - مع المنظمات وشركائها والمانحين 

- حول كيفية إدماج الجنسانية أو النوع 
االجتماعي )gender( بشكل فعال. ويمكن أن 

تساعد هذه المناقشات أيضًا في مشاركة 
األدوات واألطر، وتطوير نهج جماعي لتحسين 

 .(gender( إدماج الجنسانية أو النوع االجتماعي
كما أنه من المهم دراسة قضايا مثل النظام 

األبوي، والمساواة الجنسانية، والتقاطع، 
وإنهاء االستعمار، بسبب كيفية ونوعية ارتباط 

كل هذه األمور بالسلطة واالمتياز. وفي قلب 
هذه المحادثة، توجد أسئلة حول ‘أي نوع من 

منظمات حل النزاعات وبناء السالم نريد 
أن نكون؟ وما هو نوع السالم المطلوب؟’ 

ويمكن أن يوّجه نطاق )إدماج الجنسانية أو 
النوع االجتماعي )gender( )انظر الشكل 1) 

المعروض في هذا التقرير هذه المحادثة، وأن 
يتحول إلى أداة تشخيص، مع وضع أمثلة 

ومؤشرات ملموسة لكل نقطة على النطاق.

إن هناك أدلة تثبت أن عدم المساواة 
الجنسانية هي محرك رئيسي للصراع. وتحتاج 

منظمات بناء السالم إلى االستثمار في 
التفكير في الكيفية التي ستعمل بها لتعزيز 

المساواة في صلب الكيان التنظيمي الخاص 
بها: في أعمال الحوكمة، والتشغيل، والبرمجة. 
ويمكن أن تهدد مثل هذه المناقشات مصالح 

بعض صناع السالم، لذلك يجب أن تكون 
المنظمات مستعدة للتعامل مع المقاومة. 

ويعّد إنشاء منصات الّتعلم من األقران، 
مثل تلك التي استرشدت بها في هذا التقرير، 

ممارسة جيدة في الجمع بين أولئك الذين 
يعملون من أجل نهج قائم على الجنسانية أو 
النوع االجتماعي )gender( لبناء السالم. ومن 

خالل عملية تبادل المعرفة، يمكن تنشيط 
التضامن والحفاظ على زخم التغيير.
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شكر وتقدير
نتوجه بخالص شكرنا لجميع المشاركين في ورشة العمل الذين خرجت منهم أفكار هذا التقرير، 

ونشكرهم على تقديم رؤاهم وتوصياتهم القيمة. وإننا نود أيضًا أن نشكر الزمالء اآلخرين من 
مؤسساتنا، والدكتورة لورا ديفيس Laura Davies التي حضرت ورشة العمل المعنّية بالتحقق 

من النتائج، وقدمت مالحظات قيمة.

تم تصميم عملية البحث هذه وتيسيرها باالشتراك مع جوانا بوتانين Johanna Poutanen، رئيسة 
 ،Maria Ristimäki مديرة المشروع؛ ماريا ريستيماكي ،Laura Hendry المشروع؛ لورا هندري
مسؤولة مشروع من برنامج ‘المرأة في صنع السالم’ في CMI - مؤسسة مارتي أهتيساري 

للسالم؛ والدكتورة صوفيا كلوز Sophia Close، رئيسة قسم الجنسانية أو النوع االجتماعي 
(gender( وبناء السالم، وشانتيل كامينغز Chantelle Cummings، مستشارة أولى في مؤسسة 
Conciliation Resources. ولقد قادت الدكتورة أنورادا موندكور Anuradha Mundkur، استشارية، 
 Carole Frampton-de عملية التعلم والقيام بإعداد التقارير، وقدمت كارول فرامبتون-دي تشارنر

Tscharner، مديرة الشراكات الدولية في مؤسسة PeaceNexus، المشورة الفنية والدعم.

ومن بين المشاركين في ورشة العمل: أيسو أويغور Aysu Uygur من مؤسسة بيرغوف؛ آزاده 
موافيني Azadeh Moaveni من مجموعة األزمات الدولية )International Crisis Group - ICG(؛ 

ديانا ليبي Diana Lepe من مؤسسة Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz()الخدمات 
واالستشارات من اجل السالم )سيراباز(؛ ديانا تريمينو مورا Diana Trimiño من مؤسسة 

‘سيفوورلد’ Saferworld؛ ماهو ناكاياما Maho Nakayama من مؤسسة ساساكاوا للسالم؛ 
ميريام أوسترجارد ريفيرشيدت Miriam Østergaard Reifferscheidt من المعهد األوروبي للسالم 

(EIP(؛ نيدي سوو Ndeye Sow من مؤسسة انترناشيونال أليرت International Alert، روزا 
 Corporación de من مؤسسة Rosa Emilia Salamanca González إيميليا ساالمانكا غونزاليس

Investigación y Acción Social y Económica (CIASE( )مؤسسة البحوث والفعل االقتصادي 
واالجتماعي ‘سياس’(؛ سابرينا كوامبر Sabrina Quamber من مركز الحوار اإلنساني )HD(؛ سونيا 

جابر، من ‘مسارات’ - المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية.

قام بجمع التقرير: أنورادا موندكور Anuradha Mundkur، جوانا بوتانين Johanna Poutanen، لورا هندري 
Sophia Close صوفيا كلوز ،Laura Hendry

Asha Pond المحررة: آشا بوند

Tyla Mason تايال مايسون - Emma Philip الرسوم التوضيحية والتصميم والتخطيط: إيما فيليب

حول مؤسسة مارتي أهتيساري للسالم CMI: إن CMI - ‘مؤسسة مارتي أهتيساري للسالم’، هي 
www.cmi.fi منظمة فنلندية مستقلة تعمل على منع وحل النزاعات العنيفة من خالل الحوار والوساطة

حول مؤسسة ‘كونسيلييشن ريسورسيز’ Conciliation Resources )موارد التصالح(: إن مؤسسة 
كونسيلييشن ريسورسيز Conciliation Resources هي منظمة دولية ملتزمة بوقف النزاعات العنيفة 

وخلق مجتمعات أكثر سلمية. ونحن نعمل مع األشخاص المتأثرين بالحرب والعنف، ونقوم بجمع أصوات 
متنوعة معًا إلحداث تغيير يدوم. www.c-r.org مؤسسة Conclusion Resources هي مؤسسة خيرية 

مسجلة في إنجلترا وويلز )1055436( وهي شركة محدودة بضمان مسجلة في إنجلترا وويلز )03196482). 
Conciliation Resources, Burghley Yard, 106 Burghley Road, London NW5 1AL UK :وعنوانها

حول مؤسسة PeaceNexus )رابطة السالم(: إن PeaceNexus هي مؤسسة سويسرية خاصة تهدف 
 إلى تعزيز القدرات والتعاون بين المنظمات لزيادة مساهماتهم في الحد من العنف وبناء السالم

www.peacenexus.org 

http://www.cmi.fi
http://www.c-r.org
http://www.peacenexus.org
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