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ترحيب

التحليــل االجتماعــي واتخــاذ الخطــوات SAA هــو أحــد النمــاذج التــي تســتخدمها كيــر فــي تغييــر مفاهيــم النــوع 
ــات  ــراد والُمجتمع ــا األف ــن خالله ــات ويســتطيع م ــا المجتمع ــر اجتماعــي تقوده ــة تغيي ــي عملي االجتماعــي، وه
ــي  ــوع االجتماع ــة بالن ــة المتعلّق ــات االجتماعي ــدات والُممارس ــراف والُمعتق ــاط واألع ــّدي األنم ــاف وتح استكش
والنواحــي الجنســانية التــي تحــّدد مجــرى حياتهــم. ويســتخدم النمــوذج أدوات تشــاركية – بعضهــا تــم تطويــره مــن 
جانــب كيــر والبعــض اآلخــر قــام آخــرون بتطويــره – لتحقيــق الهــدف طويــل األمــد بتمكيــن المجتمعــات األكثــر 

ضعفــاً مــن خــالل تعزيــز مبــادئ العدالــة علــى مســتوى النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى.

ــة حــول كيفيــة اســتخدام التحليــل االجتماعــي واتخــاذ الخطــوات  SAA فــي  ــّدم هــذا الّدليــل إرشــادات عمليّ ويق
وضــع البرامــج عبــر جميــع القطاعــات ذات األولويــة الُمدَرجــة فــي اســتراتيجية كيــر للعــام 2020، وذلــك بهــدف 
استكشــاف وتحــّدي أنمــاط النــوع االجتماعــي التــي تؤثـّـر علــى تحقيــق أهــداف التنميــة. وتشــمل هــذه القطاعــات: 
حقــوق الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والتّمكيــن االقتصــادي للمــرأة واألمــن الغذائــي والتغــذوي وحيــاة خاليــة مــن 

العنــف والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

ويرتكــز هــذا الدليــل علــى تجربــة كيــر فــي تطبيــق التحليــل االجتماعــي واتخــاذ الخطــوات SAA حــول العالــم، 
والتــي أظهــرت بــأن الـــ SAA يُمكــن أن يُســهم فــي تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي عــدة قطاعــات تتجــاوز 
القطــاع المعنــي بحقــوق الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )وهــو القطــاع الــذي تــم تطويــر الـــ SAA لتحقيــق أهدافــه). 
ويشــّكل الدليــل الحالــي نســخة محّدثــة مــن دليــل الـــ SAA األصلــي بعنــوان؛ أفــكار وإجــراءات: معالجــة العوامــل 

االجتماعيــة التــي تؤثــر علــى الصحــة الجنســيّة واإلنجابيـّـة )2007(.

من يستطيع أن يستخدم هذا الدليل؟
تــم إعــداد هــذا الّدليــل بهــدف مســاعدة العامليــن فــي مجــال التنميــة مّمــن يرغبــون فــي زيــادة تأثيــر عملهــم علــى 
تغييــر مفاهيــم النــوع االجتماعــي. وبالتالــي، فالجمهــور الرئيســي الُمســتهدف هنــا هــم الموظّفــون الذيــن ســيطبّقون 
الـــ SAA. ويمثّــل هــذا الّدليــل فــي الوقــت ذاتــه أحــد المــوارد العمليّــة للمعنيّيــن بتصميــم وإدارة ومتابعــة وتقييــم 

المشــاريع التــي تســتخدم الـــ  SAA لتحقيــق التغييــر فــي هــذه المفاهيــم. 
يجب أن يأخذ مستخدمو الّدليل بعين االعتبار النقاط التالية:

                         
ــه، بــل هــي  ــاً  قائمــاً بذات ــن الهــدف مــن أداة الـــ SAA فــي أن تكــون برنامجــاً أو تدّخ  ال يكُم
ــم إدماجــه فــي  ــم النــوع االجتماعــي يجــب أن يت ــارة عــن نمــوذج لتحقيــق تغييــر فــي مفاهي عب

ــة. ــج القطاعي البرام
             

 ال يُعــّد اســتخدام جميــع األدوات المذكــورة فــي هــذا الدليــل إجباريّــاً. فــاألدوات هنــا تقــّدم 
ــى  ــاًء عل ــتخدامها بن ــال الـــ SAA اس ــي مج ــون ف ــتطيع العامل ــي يس ــارات الت ــة« بالخي »قائم
أهــداف مشــاريعهم والقطــاع والجمهــور الُمســتهدف وخصوصيــة الدولــة التــي يعملــون فيهــا. 
ــل وباســتحداث  ــى تكييــف األدوات المحــّددة فــي هــذا الدلي ــن عل ــن المعنيّي ــم تشــجيع العاملي ويت

ــاً.  ــاً وُمبِدع ــن َمِرن ــرى – ُك أدوات أخ
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يجــب أن يســبق اســتخدام نمــوذج التحليــل االجتماعــي واتخــاذ الخطــوات SAA القيــام بتحليــل 
النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى، راجــع الجــزء، وذلــك لتوفيــر معلومــات تســاعد فــي اختيــار 

وتكييــف األدوات التــي ستُســتخدم فــي الحــوار.

 
يجــب االلتــزام بمبــادئ »عــدم إلحــاق الضــرر« عنــد تطبيــق الـــ SAA تجنّبــاً أليــة تبِعــات ســلبية 

قــد تنشــأ عنــد طــرح أو التصــّدي لمواضيــع حساســة.
 

ــاّد،  ــوار الج ــدي والح ــر النّق ــى التّفكي ــوات SAA عل ــاذ الخط ــل االجتماعــي واتخ ــز التحلي يرتك
ــر  ــة للتفكي ــة آمن ــق بيئ ــّد خل ــا يُع ــي. كم ــر الّذات ــى التّفكي ــاركين عل ــجيع المش ــى تش ــل عل ويعم

.SAA ــي الـــ ــاً ف والحــوار عنصــراً جوهريّ

 
يجــب عــدم إجبــار الُمشــاركين ُمطلقــاً علــى المشــاركة فــي أي نشــاط أو علــى ُمشــاطرة أي شــيء 

يفّضلــون االحتفــاظ بــه ألنفســهم.

 
يجــب أن تنــّوه جميــع البرامــج إلــى ضــرورة إدراج العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
عنــد البحــث فــي األعــراف االجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى – 
بصــرف النظــر عــن نطــاق تركيــز القطــاع أو ُمخرجاتــه. هــذا ويتضّمــن الجــزء 5 إرشــادات حــول 
ُمتابعــة وتقييــم أثــر الـــ SAA علــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، ويضــّم الُملحــق 3 

أيضــا قائمــة بمــوارد إضافيــة لتحقيــق ذلــك.
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كيف يُمكنك أن تستخدم هذا الدليل؟      

ــل االجتماعــي واتخــاذ  ــن الجــزء 1 مقّدمــة حــول التحلي ــى أربعــة أقســام، حيــث يتضّم ــل إل ــم تقســيم هــذا الدلي ت
الخطــوات SAA، فيمــا يقــّدم الجــزء 2 لمحــة عــن العمليــات والخطــوات الُمتضّمنــة فــي دورة الـــ SAA ، أمــا 
ــى تعليمــات حــول ’األدوات الرئيســية‘ الالزمــة لتطبيــق دورة الـــ SAA خطــوةً خطــوة  الجــزء 3 فيحتــوي عل
ــة الـــ  ــة لعملي ــف واســتخدام هــذه األدوات خــالل الخطــوات المختلف ــة تكيي ــي تتضمــن إرشــادات حــول كيفي والت
ــن االقتصــادي للمــرأة  ــك: التمكي ــف القطاعــات، ويشــمل ذل ــف الخاصــة بمختل ــبل التكيي ــى ُس ــةً إل SAA، إضاف
واألمــن الغذائــي والتغــذوي، والصحــة الجنســية واإلنجابيــة وصحــة األم، والبرامــج الخاصــة بالعنــف القائــم علــى 
 .SAA الخــاص بـــالـ )MEL( ــم النــوع االجتماعــي. ويقــّدم الجــزء 4 إرشــادات حــول المتابعــة والتقييــم والتعلّ
وأخيــراً تتضّمــن الملحقــات العديــد مــن األدوات والمــوارد اإلضافيــة لتطبيــق الـــ SAA والبرامــج الهادفــة إلــى 

تغييــر مفاهيــم النــوع االجتماعــي عمومــاً.

األنماط االجتماعية والمتعلّقة بالنوع االجتماعي
تتشــّكل األنمــاط االجتماعيــة بنــاًء علــى ُمعتقــدات الفــرد حــول مــا يقــوم بــه اآلخــرون وحــول مــا يتوقّعــه اآلخــرون 
ــع الفــرد بالحصــول علــى  مــن الفــرد، وهــي تتكــّون وتســتمر بفعــل التأثيــرات االجتماعيــة – أي بنــاًء علــى توقّ
ــة  ــل اجتماعي ــون األعــراف ردة فع ــن يخالف ــك الذي ــه أولئ ــد يواج ــه. وق ــى تصرفات ــة عل ــدم الموافق ــة أو ع موافق
معاكســة كخســارتهم لســلطتهم ومكانتهــم فــي المجتمــع. ويمثـّـل االنتظــار فــي الصــف للحصــول علــى خدمــة معينــة 
مثــاالً علــى األعــراف االجتماعيــة الســائدة فــي بعــض الثقافــات أو المواقــف، فالنــاس يصطفــون 1( العتقادهــم 
بــأن جميــع مــن حولهــم ســيقوم بذلــك، 2( العتقادهــم بــأن اآلخريــن يتوقعــون ذلــك منهــم، 3( يتوقعــون ردة فعــل 

عكســية مــن اآلخريــن فــي حــال محاولــة تجــاُوز الطّابــور.1

ويناقــش الدليــل أعــراف النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى، وتتضّمــن كل أداة مــن أدوات التحليــل االجتماعــي 
ــارات يُمكــن االســتعانة بهــا فــي التعامــل مــع األنمــاط المختلفــة التــي  واتخــاذ الخطــوات SAA ُمقترحــات وخي
يجــب التركيــز عليهــا خــالل النشــاط. كمــا يشــمل الجــزء 4 الــذي يــدور حــول تحليــل النــوع االجتماعــي  وموازين 

.SAA القــوى، اإلرشــادات التــي تســاعد فــي اختيــار النمــط الــذي يجــب التصــّدي لــه مــن خــالل الـــ
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انتظار دورك

وألن من المتوقّع القيام بذلك؛ ... 
لن يوافق اآلخرون على تجاُوز الطّابور

ننتظر دورنا ألن اآلخرين يقومون بذلك
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مقّدمة إلى التّحليل االجتماعي 

SAA  واتّخاذ الخطوات
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1.1 ما هو تعريف التّحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات SAA؟

التّحليــل االجتماعــي واتّخــاذ الخطــوات SAA هــو عبــارة عــن عمليــة تيســيريّة يســتطيع األفــراد والمجتمعــات 
مــن خاللهــا استكشــاف وتحــّدي األنمــاط والُمعتقــدات والممارســات االجتماعيــة التــي تحــّدد شــكل حياتهــم والتــي 
تقــع فــي صميــم مشــاكل التنميــة التــي تســعى منظّمــة كيــر إلــى التصــّدي لهــا. ومنــذ إطالقــه فــي عــام 2004، 
ــة  ــة والعدال ــا التنمي ــة مــن خــالل مشــاريع كيــر التــي تُعنــى بقضاي ــم تطبيــق الـــ SAA فــي أكثــر مــن 20 دول ت
ــة فــي النــوع االجتماعــي وبدعــم صــوت  ــر العالمــي بتحقيــق العدال ــا يدعــم التــزام كي ــة المختلفــة، مّم االجتماعي

النســاء.  
وكعملية تغيير تتطّور باستمرار، فإن العناصر الرئيسية التي يرتكز عليها الـ SAA هي: 

.1

.3.4

.2
حــول  فهــم  إلــى  للوصــول  ــل  التأمُّ
كيفيــة تأثيــر األعــراف المتعلقــة بالنــوع 
علــى  الجنســانية  والنواحــي  االجتماعــي 
الصحــة وعلــى التمكيــن االقتصــادي للمــرأة 
ــى  ــك عل ــذوي،  كذل ــي والتّغ واألمــن الغذائ
العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.

االستكشــاف مــن خــالل التفكيــر فــي 
بدائــل، وذلــك بعــد إدراك التأثيــرات الســيئة 
ــات  ــى مخرج ــاه وعل ــى الرف لألعــراف عل
طــرق  اعتمــاد  نحــو  والتوّجــه  التنميــة، 

ــلوك.  ــي الس ــر وف ــي التفكي ــة ف بديل

تحــّدي األنمــاط من خــالل اتخــاذ خطوات 
ملموســة للتصــّدي لقضايــا الصحــة واألمــن 
ــن االقتصــادي  ــذوي والتمكي ــي والتّغ الغذائ
وغيرهــا مــن القضايــا االجتماعيــة مــن 
ــِهم  ــا يُس ــل، مم ــل - العم ــالل دورة التأّم خ
واألعــراف  األفــراد  ســلوك  تغييــر  فــي 
تحقيــق مزيــد  إلــى  ويقــود  االجتماعيــة، 
ــر  ــل األس ــين داخ ــن الجنس ــة بي ــن العدال م
والجماعــات والمجتمعــات بشــكل أوســع.

األعــراف  تُســهم  كيــف  معرفــة 
بالنــوع  المرتبطــة  وتلــك  االجتماعيــة 
ــن  ــي تكوي ــوى ف ــن الق ــي وموازي االجتماع
مفاهيــم/ توقّعــات اآلخريــن، كذلــك فــي 
تكويــن مفاهمينــا/ توقّعاتنــا الخاّصــة وكيــف 
الســلوك. القــرارات وعلــى  تؤثّــر علــى 
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1.2 لماذا نستخدم أداة SAA؟

ــر  ــج التّغيي ــع ونُهُ ــى المجتم ــم عل ــر القائ ــوذج التّفكي ــوذج الـــ SAA عــن نم ــز نم ــي تّمي ــيّة الت ــادئ الرئيس ــن المب تكُم
ــي: األخــرى ف

1.3 نظرية التّغيير )TOC( المرتبطة بالتحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات

تســتعرض نظريــة التغييــر العمليــات والعالقــات والمكّونــات الالزمــة لتحقيــق هــدف الـــ SAA بعيــد المــدى: تمكيــن 
ــر  ــوع االجتماعــي ومعايي ــك المرتبطــة بالن ــة وتل ــز األعــراف االجتماعي ــن خــالل تعزي ــاً م ــات األشــّد ضعف المجتمع
ــم  ــن البحــث فــي التغييــر الهــادف إلــى تغييــر المفاهي القــوى التــي تعمــل علــى تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. ويمِك
ــة مجــاالت رئيســية تشــّكل األســاس  ــر ثالث ــى تيســيره عب ــدف الـــ  SAA إل ــذي يه ــوع االجتماعــي وال ــة بالن المتعلّق
ــي،  ــوع االجتماع ــي الن ــة ف ــق العدال ــاص بتحقي ــر الخ ــار كي ــى إط ــةً إل ــة بالـــ SAA إضاف ــر المرتبط ــة التغيي لنظري

ــوذج. ــدى للنم ــطة الم ــم 1، كُمخرجــات متوّس ــي الرس ــح ف الموّض

تغيير المفاهيم الخاصة 
بالنوع االجتماعي            

النواحي الجنسانية 
كموضوع  يتقاطع مع 

القضايا األخرى

التغيير على المستوى 
الشخصي بين المنفّذين 

 االجراءات القائمة على 
المجتمع

 يعمــل الـــ SAA علــى التصــّدي 
المرتبطــة  واألدوار  للعالقــات 
والتــي  االجتماعــي  بالنــوع 
ــر  ــاق الضــرر وتؤثّ ــبب بإلح تتس
التنميــة  مخرجــات  علــى  ســلباً 
ــن  ــاه االجتماعــي. كمــا يُمِك والرف
النســاء  تمكيــن  فــي   يُســِهم  أن 
والفتيــات  والفتيــات  والرجــال 
جماعــي  بشــكل  البحــث  مــن 
عــن بدائــل، واتخــاذ إجــراءات 
ــر  ــة أكب ــق عدال ــى تحقي ــي إل ترم
األســرة  داخــل  الجنســين  بيــن 
فــي  يســاعد  ممــا  والمجتمــع، 
األساســية  األعــراف  تغييــر 
الســائدة التــي تكــّرس الالمســاواة.

سيشــارك القائمــون علــى تنفيــذ 
ــر  ــالل التغيي ــن خ الـــ  SAA، م
فــي  الموظفيــن،  مفاهيــم  فــي 
الّذاتــي  النقــدي  التفكيــر  عمليــة 
محاولــة  فــي  الجــاّد  والحــوار 
ــم  ــلوكياتهم وقيمه ــن س ــق م للتحقّ
تأثيرهــا  مــدى  وفهــم  الخاصــة 
ومــن  وحياتهــم.  عملهــم  علــى 
تعزيــز  الممارســة  هــذه  شــأن 
ــير  ــى تيس ــن عل ــدرات الموظّفي ق
الحــوار حــول قضايــا حّساســة  
لضمــان أال يتســبّب الموظفــون 
النمطيــة   الصــور  ترســيخ  فــي 
االجتماعــي  بالنــوع  الخاصــة 
موازيــن  فــي  واالختــالالت 

القــوى.

فــي  المجتمــع،  أفــراد  ســيعمل 
قيــادة  علــى   ،SAA الـــ  إطــار 
بهــم  الخاصــة  اإلجــراءات 
وتغييــر  تحــّدي  إلــى  والراميــة 
األعــراف غيــر العادلــة. وفيمــا 
إلــى  األخــرى  النُهُــج  تتطــّرق 
فــإن  أيضــاً،  التنميــة  قضايــا 
علــى  يعمــل  ال  منهــا  البعــض 
الرئيســية.  األســباب  معالجــة 
 ،SAA وفــي المقابــل، يســاعد الـــ
مــن خــالل تمكيــن المجتمعــات 
وتنفيــذ  القضايــا  تحديــد  مــن  
لمعالجــة  الالزمــة  الخطــوات  
ــى تيســير  ــة، عل األســباب الجذري
علــى  ُمســتدام  تغييــر  إحــداث 
مســتوى األفــراد والمجتمعــات، 
ممــا ســيخلق بيئــة مواتيــة لتحقيــق 
العدالــة بيــن الجنســين وتمكيــن 

المــرأة.

ــع بهــا فــي  تشــّكل الحريــة التــي نتمتّ
ممارســة حقوقنــا الجنســية واإلنجابية 
ــة  ــق العدال ــي تحقي ــيّاً ف ــاً أساس مكّون
حقــوق  وتســاعد  الجنســين.  بيــن 
ــرد  ــة الف ــية واإلنجابي ــة الجنس الصج
فــي اختيــار فيمــا إذا كان يرغــب فــي 
ــن ومــع مــن؛  ممارســة الجنــس، وأي
وفيمــا إذا كان يرغــب فــي الــزواج أو 
ــا إذا كان  ــن: و، أو فيم ــن وِمّم ال وأي
يرغــب فــي إنجــاب أطفــال وأيــن وما 
عــدد األطفــال الذين يرغــب بإنجابهم 
فــي حــال قــّرر اإلنجــاب. وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذه القضايــا يتــم 
التصــّدي لهــا فــي العــادة مــن خــالل 
الجنســية  الصحــة  حقــوق  برامــج 
واإلنجابيــة، إال أّن الـــ  SAA يؤّكــد 
والمتداخــل  الكبيــر  التأثيــر  علــى 
للنواحــي الجنســانية علــى األعــراف  
االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع 
االجتماعــي وموازيــن القــوى، وهــي 
ــات. ــع القطاع ــي بجمي ــط بالتال ترتب
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1.   القدرة: القدرات الفردية أو الجماعية ) المعرفة والمهارات(، والسلوكيات والتفّكير النّقدي، والموجودات،
       واإلجراءات وإمكانية الوصول إلى الخدمات؛

2.   العاقات: التوقّعات وديناميكيات التعاون أو التفاوض بين الناس داخل المنزل، أو في السوق، المجتمع،
      المجموعات أو المنظمات؛

3.   الهيكليّات: القواعد والممارسات المؤسسية غير الرسمية والرسمية )األعراف، اإلدراك، والمكانة(

SAA المرتبطة بالـ )TOC( 2.1 رسم توضيحي، نظرية التّغيير

تحسين رفاهية النساء والفتيات من خالل تعزيز األعراف 
التي تحقق العدالة في النوع االجتماعي وفي األنماط 

االجتماعية وموازين القوى 

زيادة وعي وحماس 
أفراد المجتمع على تغيير 
األعراف التي ال تحقق 
المساواة بين الجنسين أو 

في موازين القوى

تنفيذ الخطط

 تحّدي األعراف التي ال تحقق المساواة االجتماعية 
أو العدالة  في النوع االجتماعي وال في موازين 
القوى من خالل إيجاد حلول قائمة على المجتمع

 

إجراءات يقودها المجتمع لتنفيذ الحلول الالزمة 
للتصّدي لألعراف االجتماعية وتلك المتعلقة بالنوع 

االجتماعي وموازين القوى

زيادة وعي وحماس 
أفراد المجتمع على تغيير 
األعراف التي ال تحقق 
المساواة بين الجنسين أو 

في موازين القوى

التخطيط التّخاذ إجراءات

 وضع خطة عمل بقيادة المجتمع لمعالجة 
الالمساواة في األعراف االجتماعية وتلك الخاصة 

بالنوع االجتماعي وموازين القوى

 تقديم مقترحات من جانب المجتمع لتغيير 
األعراف المرتبطة بالنوع االجتماعي واألعراف 

االجتماعية وموازين الفوى، مع قياس إمكانية 
التطبيق والتأثير 

 
وضع القضايا المرتبطة باألعراف االجتماعية 

وتلك المرتبطة بالنوع االجتماعي وعالقات القوى 
كأولوية من جانب المجتمعات

وضع المجتمع لتصّور لبدائل األعراف االجتماعية 
وتلك الخاصة بالنوع االجتماعي وموازين القوى 

من خالل الحوارات التأّملية

زيادة وعي وحماس 
أفراد المجتمع على تغيير 
األعراف التي ال تحقق 
المساواة بين الجنسين أو 

في موازين القوى

 التأّمل مع المجتمع

 
معرفة فيما إذا كانت األعراف االجتماعية وتلك 

المتعلقة  بالنوع االجتماعي التي تم إبرازها 
وتحّديها تعمل على تيسير تحقيق األهداف المرجوة 

منها أو تحيد عنها 

 
إشراك المجتمعات في الحوارات التأملية المستمرة  

تحديد أصحاب السلطة والمجموعات المهّمشة 
ذات العالقة

زيادة وعي وحماس 
أفراد المجتمع على تغيير 
األعراف التي ال تحقق 
المساواة بين الجنسين أو 

في موازين القوى

تغيير قدرات الموظفين

 زيادة إلمام الموظفين بعمليات واألسس النظرية 
والقيم المتضمنة في التحليل االجتماعي واتخاذ 

الخطوات  

 
ارتياح الموظفين واكتسابهم للمهارات الالزمة 
لتيسير الحوار والقيام بعملية التأمل مع المجتمع

إشراك الموظفين في عملية التفكير النقدي الذاتي 
والمستمر حول األعراف االجتماعية وتلك الخاصة 

بالنوع االجتماعي وموازين القوى

 تغيير في 
الهيكليات

زيادة القدراتتحسين العالقات
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ــع  ــأن جمي ــدرك ب ــا أن نُ ــر، علين ــة التّغيي ــاس لنظريّ ــي كأس ــوع االجتماع ــي النّ ــة ف ــار العدال ــتخدم إط ــا نس وبينم
الخطــوات التــي تتضمنّهــا عمليّــة الـــ SAA تُســهم فــي زيــادة األدوات وفــي تعزيــز العالقــات وهيكليّــات التّغييــر 
ــات  ــادة األدوات والعالق ــن زي ــل، ال يُمِك ــي المقاب ــة. وف ــر القطاعــات كافّ ــاه عب ــي مســتوى الرف ــن ف ــق تََحّس لتحقي
والهيكليّــات إال فــي حــال تحقيــق الُمخرجــات األربعــة مباشــرة، ممــا يثبــت التّداخــل بيــن خطــوات الـــ SAA كمــا 

ــاه. هــو موّضــح أدن

ــرى؛  ــوات األخ ــبق الخط ــب أن تس ــي الـــ SAA يج ــيّة ف ــوة أساس ــي خط ــن: وه ــم الموظّفي ــر مفاهي تغيي
لكنهــا علــى الرغــم مــن ذلــك عمليّــة مســتمّرة طيلــة فتــرة التّنفيــذ. ويســاعد التفكيــر النقــدي الذاتــي المســتمر 
ــى  ــن عل ــوى الموظّفي ــن الق ــة وموازي ــوع االجتماعــي واألعــراف االجتماعي حــول األعــراف المرتبطــة بالن
ــول  ــوار ح ــير الح ــي تيس ــم ف ــة ومهاراته ــع ذات العالق ــم إزاء المواضي ــة ارتياحه ــم ودرج ــز معرفته تعزي
ــة الّدوريــة زيــادة إلمــام هــؤالء  النــوع االجتماعــي والنواحــي الجنســانيّة. وينتــج عــن هــذه الممارســة التأمليّ
ــي  ــي النمــوذج الخــاص بالمســاواة ف ــة ف ــم المتضّمن ــة والقي ــة الـــ SAA، وباألســس النظري ــن بعملي الموظفي
النــوع االجتماعــي وتمكيــن المــرأة. ومــن شــأن تعزيــز القــدرات الفرديــة للموظفيــن توفيــر مســاحة لهــم للعمــل 
ــن  ــة بي ــن للعدال ــا يمّكنهــم مــن يصبحــوا أنصــاراً داعمي ــي إطــار حياتهــم الشــخصية مم ضمــن البرامــج وف

الجنســين.

ــة  ــذه العملي ــم المشــاركين، إال أن ه ــر مفاهي ــدء بتغيي ــد الب ــع المجتمــع بع ــل م ــا يجــب الشــروع بالتأّم وبينم
تســتمر أيضــاً طيلــة فتــرة تنفيــذ البرنامــج. ويُمِكــن معرفــة ذلــك مــن خــالل الُمخرجــات المباشــرة المرتبطــة 
بهــذه الخطــوة: زيــادة وعــي وحمــاس األفــراد والمجتمعــات لتغييــر األعــراف التــي ال تحقّــق المســاواة فــي 
ــوم  ــى ي ــي جلســة واحــدة أو حت ــوة. وال تكف ــات الق ــة وعاق ــي األعــراف االجتماعي ــوع االجتماعــي أو ف الن
واحــد للوصــول إلــى فهــم أوســع وللقيــام بالتأّمــل النقــدي، فالعمليــة يجــب أن تســتمر بهــدف تنميــة القــدرات 
ــي ســيتم اســتخدامها للتصــّدي  ــار الوســائل الت ــل اختي ــراد والمجموعــات. وقب ــادة حمــاس األف والوعــي وزي
لألعــراف الخاصــة بالنــوع االجتماعــي واألعــراف االجتماعيــة وموازيــن القــوى خــالل الحــوارات التأّمليــة، 
ــة المتأثــرة  ــرق أن تحــّدد بدايــةً األعــراف األكثــر صلــة مــن خــالل إشــراك المجموعــات المجتمعيّ علــى الفِ
ــد أصحــاب  ــى تحدي ــك عل ــد ذل ــج بع ــرق البرام ــل ف ــا. وتعم ــن غيره ــر م ــذه األعــراف بدرجــة أكب ســلباً به
الســلطة ممــن لهــم تأثيــر فــي هــذه األعــراف مــن خــالل إجــراء تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى 
ــع  ــتهدفة وم ــات الُمس ــع الفئ ــة م ــوارات التأمليّ ــاعد الح ــذا وتس ــل(. ه ــن التفاصي ــد م )أنظــر الجــزء 4 لمزي
ــّم  ــن ث ــة، وم ــراف االجتماعي ــي واألع ــوع االجتماع ــة بالن ــراف الخاص ــراز األع ــي إب ــلطة ف ــاب الس أصح

ــات المشــتركة. تقييمهــا بشــكل نقــدي لمعرفــة مــدى مســاهمتها فــي أو تقويضهــا لألهــداف والغاي

ــر  ــل الحمــاس للتغيي ــي تحوي ــاً؛ فهــو يســاعد ف ــراد المجتمــع أمــراً هاّم ــب أف ــدي مــن جان ــر النق ــّد التفكي ويَُع
ــل للوضــع الّراهــن.  ــى إجــراءات يقودهــا المجتمــع، حيــث تُتيــح هــذه الحــوارات الفرصــة للخــروج ببدائ إل
ــا ذات األولويــة  وعلــى أفــراد المجتمــع بدايــةً، ضمــن خطــوة التخطيــط للعمــل، العمــل علــى تحديــد القضاي
التــي يرغبــون فــي معالجتهــا ومــن ثــم اقتــراح الحلــول الالزمــة لهــا. وتعمــل كيــر مــن خــالل دورهــا فــي 
توجيــه عمليــة التخطيــط علــى تعزيــز قــدرات أفــراد المجتمــع لقيــاس مــدى إمكانيــة تطبيــق الحلــول المقترحــة 
واآلثــار المحتملــة لهــذه الحلــول. وبالتالــي، فــإن التخطيــط وصنــع القــرار علــى مســتوى المجموعــات هــي 
عمليــة يقودهــا المجتمــع. كمــا أن عمليــة التخطيــط المشــترك هــي انعــكاس للعالقــات التــي يتــم توطيدهــا مــن 
خــالل الحــوار، األمــر الــذي يُســِهم فــي رفــع الكفــاءة والفعاليـّـة علــى المســتويين الفــردي والجماعــي. فعندمــا 
ــة  ــوع االجتماعــي وفــي األعــراف االجتماعي ــي الن ــم التصــّدي للالمســاواة ف ــق المجتمعــات الخطــط، يت تطبّ

وموازيــن القــوى مــن خــالل زيــادة النشــاط المجتمعــي لتبنّــي والحفــاظ علــى التغييــرات اإليجابيــة.

ــك مســاعدة  ــم، ويشــمل ذل ــم والتعلّ ــات المســتمرة تشــّكل فرصــةً للمتابعــة والتقيي ــإن هــذه العملي ــراً، ف وأخي
البرنامــج علــى الوصــول إلــى فهــم أوضــح لمــدى مســاهمة الـــ SAA فــي خلــق بيئــة ممّكنــة )كاألعــراف التي 
ــم ِمــن والتكيّــف مــع مصــادر  تحقــق المســاواة فــي النــوع االجتماعــي(، وتعزيــز قــدرة البرنامــج علــى التعلّ

القــوة والفــرص المتوفّــرة فــي المجتمعــات.
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1.4 مبدأ عدم إلحاق الّضرر والتحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات

ــات بإلحــاق  ــم الخدم ــاريع أو تقدي ــى األبحــاث أو المش ــن عل ــبُّب القائمي ــى تَس ــرر« إل ــدم إلحــاق الّض ــدأ »ع ــير مب يش
ــراد  ــن األف ــة م ــون بالتنمي ــه المعنيّ ــذي يُلحق ــك الضــرر ال ــمل ذل ــر مقصــود،  ويش ــكٍل مقصــود أو غي الضــرر – بش
ــة فــي  ــات الُمماثل أو ذلــك الــذي قــد تتســبّب بــه العمليــات والمشــاريع التــي تنفّذهــا كيــر أو أي مــن الشــركاء والمنظّم
ــان  ــي، أو الجنســي، أو الحرم ــدي، العاطف ــف الجس ــياء، كالعن ــن األش ــلة م ــي »الضــرر« سلس ــد يعن ــات. وق المجتمع
مــن الحقــوق اإلنســانية األساســية ) كالوصــول إلــى التعليــم، المشــاركة السياســية(، اإلقصــاء أو الوصــم االجتماعــي، 

ــة. ــر المــوارد المحليّ وتدمي

ــوا أخطــاء  ــراد أو المنظمــات أن يرتكب ــن لألف ــر مقصــودة: يُمِك ــة وغي ــر متوقّع ــار الضــاّرة غي ــا تكــون اآلث وعــادةً م
ــن بمــدى تعقيــد وحساســية  ــب الضــرر مــن خــالل التمعُّ بــكل ســهولة بالرغــم مــن نواياهــم الحســنة. هــذا ويُمِكــن تجنّ
المواضيــع ذات العالقــة باألعــراف المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي واألعــراف االجتماعيــة وموازيــن القــوى التــي يعمــل 
 SAA علــى التصــّدي لهــا. فممارســة »عــدم إلحــاق الّضــرر« تنطــوي علــى فَهــم كالً مــن ســياق وتأثيــر الـــ SAA الـــ

علــى األفــراد والمجتمعــات.

وفيمــا يلــي قائمــة تحقـّـق تتضّمــن المعاييــر الُدنيــا التــي تضمــن عــدم تَســبّب البرامــج التــي تســتخدم الـــ SAA  بإلحــاق 
الّضــرر. وفــي حــال لــم تتمّكــن كيــر وشــركائها مــن ضمــان االلتــزام بالخطــوات التاليــة طيلــة مراحــل التنفيــذ، فيجــب 

.SAA إعــادة النظــر باســتخدام الـــ

تغيير مفاهيم الموظّفين
التأّكــد مــن إلمــام موظّفــي البرامــج بالحقائــق والتصــورات والمواقــف المرتبطــة بالنــوع   •
ــك  ــي – ويشــمل ذل ــي الســياق المحل ــوى ف ــن الق ــة وموازي االجتماعــي واألعــراف االجتماعي
أشــكال ومــدى انتشــار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، حتــى لــو كان ذلــك يقــع خــارج 
ــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل إجــراء تحليــل  ــة للبرامــج. ويُمِك نطــاق األهــداف والغايــات الُمعلن

ــل. ــة التدّخ ــي بداي ــوى ف ــن الق ــوع االجتماعــي وموازي الن
•  )انظر الجزء 4 لمزيد من اإلرشادات(

التفّكر مع المجتمع
يجــب االنتهــاء مــن تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى قبــل تيســير الحــوار التأّملــي مــع   •
ــى ســياق العمــل. ــاء عل ــات بن ــج لتكييــف األدوات والعملي ــم اســتخدام النتائ المجتمعــات، ومــن ث
العمــل علــى تيســير الحــوارات التأّمليــة باســتخدام لغــة مقبولــة فــي الســياق المحلـّـي وغيــر قائمــة   •

علــى األحــكام الُمســبقة.
ــى مشــاركة قصصهــم أو تجاربهــم الشــخصية خــالل نقاشــات الـــ  ــل المشــاركون عــادةً إل •  يمي
ــخصية  ــات الش ــاركة المعلوم ــأن مش ــاركين ب ــر المش ــي، تذكي ــرين بالتال ــى الميّس SAA. وعل
ــى ســرية هــذا النــوع مــن  ــاظ عل ــد علــى ضــرورة الحف ــاري، كمــا عليهــم التأكي هــو أمــٌر اختي
المعلومــات. لكــن، ونظــراً لصعوبــة ضمــان الســرية، فــإن المشــاركة ليســت لزامــاً علــى أي مــن 
المشــاركين. هــذا ويجــب منــح المشــاركين »الحــّق فــي الُمِضــّي«؛ أي الحــق فــي عــدم اإلجابــة 

ــاح تجاهــه. ــي نشــاط ال يشــعر المشــارك باالرتي ــا أو المشــاركة ف ــى ســؤال م عل
•  مــن الُمرّجــح أن يناقــش المشــاركون العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي خــالل الحــوارات 
التأّمليــة. وعلــى الميّســرين أن يكونــوا علــى اســتعداد لســماع أيــة حادثــة يكشــف عنهــا أي مــن 

ــك.  ــر ذل ــن حيثمــا توفّ ــى الخدمــات الخاصــة بالنّاجي ــة إل ــة الحال ــم إحال المشــاركين، ومــن ث
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وأخيــراً، فــإن هــذه العمليــات المســتمرة تشــّكل فرصــةً للمتابعــة والتقييــم والتعلّــم، ويشــمل ذلــك مســاعدة 
البرنامــج علــى الوصــول إلــى فهــم أوضــح لمــدى مســاهمة الـــ SAA فــي خلــق بيئــة ممّكنــة )كاألعــراف التــي 
تحقــق المســاواة فــي النــوع االجتماعــي(، وتعزيــز قــدرة البرنامــج علــى التعلـّـم ِمــن والتكيـّـف مــع مصــادر القــوة 

ــات. ــي المجتمع ــرة ف ــرص المتوفّ والف

التّخطيط للعمل
•  مــن األهميـّـة بمــكان التخطيــط لمواجهــة المخاطــر الُمحتملــة، ويشــمل ذلــك اإلجــراءات التــي 
ــة  ــن هوي ــف ع ــم الكش ــال ت ــي ح ــة، أو ف ــة قوي ــة معارض ــال مواجه ــي ح ــا ف ــب اتّخاذه يج
األطفــال المعّرضيــن لــألذى. ومــن المهــم أيضــاً أن يكــون هنالــك وعــٌي بالوضــع السياســي، 
وبمــدى حريــة الصحافــة، والوســائل التــي تنتهجهــا الحكومــة فــي التعاُمــل مــع حقوق اإلنســان. 

كمــا يجــب مناقشــة أيــة مخاطــر قــد يتعــّرض لهــا الميّســر والفريــق فــي هــذه المرحلــة.
•  التأّكــد مــن مــدى اســتعداد المجتمــع لتغييــر األعــراف المرتبطة بالنــوع االجتماعــي واألعراف 
االجتماعيــة وموازيــن القــوى التــي يتــم التصــّدي لهــا مــن خــالل الـــ SAA، وتكييــف النمــوذج 

وفقــاً لذلــك.
•  إبــدأ، خــالل مرحلــة التخطيــط ، بالتصــّدي لألعــراف الخاصــة بالنــوع االجتماعــي »األقــل 
حساســيّة« )كتقســيم المهــام داخــل األســرة( قبــل محاولــة التصــّدي للقضايــا »األكثر حساســيّة« 

)كالعنــف ضــد النســاء(.
تنفيذ الخطط

ــات  ــذ المجموع ــا تتّخ ــةً عندم ــة، خاص ــادة محلي ــر بقي ــون التغيي ــأن يك ــن ب ــك أن تضم •  علي
إجــراءات تتحــّدى فيهــا تلــك األعــراف التــي تتســبب بإلحــاق الضــرر. ويجــب أن أن يســتند 
التغييــر الــذي يتــم البــدء فيــه مــن خــالل الـــ  SAA علــى المعرفــة المحليـّـة وأن يكــون بقيــادة 

ــان. ــة للعي ــة بادي محلي
•  علــى الميّســرين مســاعدة المجموعــات فــي تحديــد األطــراف ذات العالقــة والحلفــاء للحصــول 

ــاً. علــى دعــم هــذه األطــراف فيمــا يتخذونــه مــن إجــراءات، حيثمــا كان ذلــك ُممكن
•  فــي حــال اختيــار المجموعــات إلجــراءات قــد تتســبب بإلحــاق الضــرر - ســواًء بالمشــاركين 
فــي الـــ SAA أنفســهم أو بأفــراد آخريــن مــن المجتمــع – فعلــى الميّســرين إخطــار مديــري 
ــراءات  ــد اإلج ــي الـــ SAA لتحدي ــاركين ف ــات المش ــع مجموع ــل م ــك والعم ــاريع بذل المش
 ،SAA ــار المشــاركون فــي الـــ ــة. ففــي حــال اخت المناســبة للتخفيــف مــن المخاطــر الُمحتمل
علــى ســبيل المثــال، اســتثناء الفتيــات المراهقــات المتزوجــات مــن نشــاطات البرنامــج لثَنــي 
األهــل عــن تزويــج بناتهــن مبّكــراً، فقــد ينتــج عــن ذلــك إقصــاء لهــؤالء الفتيــات إضافــة إلــى 
احتماليــة وصمهــن. وفــي المقابــل، يُمِكــن  لموظفــي وميّســري كيــر العمــل مــع مجموعــات الـــ 
SAA لإلشــادة بالســن المناســب للــزواج دون اســتثناء أولئــك الذيــن هــم إمــا غيــر قادريــن أو 

مــا زالــوا غيــر مســتعّدين للتكيّــف مــع التغييــر اإليجابــي.

التّقييم
ــن – متابعــة  ــقين الميدانيّي ــك الميســرين والمنّس ــّذي الـــ SAA – ويشــمل ذل ــى منف ــن عل •  يتعيّ
ــه  ــى توجي ــل عل ــات الـــ SAA ، والعم ــن مجموع ــراءات ضم ــوار واإلج ــّور الح ــة تط كيفي

ــا. ــرر م ــدوث ض ــة لح ــك إمكاني ــال كان هنال ــي ح ــي الـــ SAA ف ــاركين ف المش
ــرات  ــم التغيّ ــة وتقيي ــى متابع ــل عل ــي تســتخدم الـــ SAA أن تعم ــع المشــاريع الت ــى جمي •  عل
ــر حــول  ــل كي ــى دلي ــوع االجتماعــي. ويجــب الرجــوع إل ــى الن ــم عل ــف القائ المرتبطــة بالعن
متابعــة والتخفيــف مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي البرامــج القطاعيـّـة التــي ال 
ــات  ترّكــز علــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وذلــك لالســتعانة بــاألدوات والعمليّ
ــة  ــك المتعلّق ــة وتل ــارات األخالقي ــةً لالعتب ــم، إضاف ــة والتقيي ــة بالمتابع ــادات الخاص واإلرش

ــالمة.    بالس

لمزيد من المصادر حول مبادئ وممارسة »عدم إلحاق الضرر«  
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2
الخطوات التي تندرج ضمن 

عملية التحليل االجتماعي 
واتّخاذ الخطوات

2



1. قُم بتغيير قدرات الموظفين 
بحيث تتطور مهاراتهم 

الخاصة بالتفكير النقدي 
والتحّدي والتيسير

5. قُم بتقييم
 التغيّر في األفراد 

والمجموعات والهيكليات 
والسياسات والقوانين 

واألنماط االجتماعية

2. تَفّكر مع المجتمع
حول األعراف 

االجتماعية والقيم 
والتمييز

3. قم بالتخطيط للعمل 
مع أفراد المجتمع للتصّدي 
للتمييز ولتحّدي األعراف 

االجتماعية

4.  قم بتنفيذ الخطط 
باستخدام موارد 

المشاريع والمجتمع 
المجّمعة لتحقيق مزيد 
من العدالة االجتماعية

SAA 2. الخطوات التي تندرج ضمن عملية الـ 

 تمثـّـل العناصــر األساســية التــي تمــت مناقشــتها فــي الجــزء 1 الطبقــة الخارجيــة لــدورة عمليــة الـــ SAA، بينمــا تشــّكل 
الخمــس خطــوات الموّضحــة أدنــاه الدائــرة الداخليــة للــدورة. وســيتم مناقشــة الخطــوة األخيــرة، التقييــم، فــي الجــزء 4 

مــن هــذا الدليــل.
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2.1 تغيير قُدرات الموظّفين

ــو الحــال  ــا ه ــاً كم ــا – تمام ــي يعيشــون فيه ــات الت ــر المجتمع ــن بتأثي ــم الموظفي ــف وقِي ــدات ومواق تتشــّكل معتق
بالنســبة لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المجتمعــات التــي يتــم تنفيــذ برامــج التنميــة فيهــا. وكمــا هــو ُموّضــح فــي  
نظريــة التغييــر، يبــدأ الـــ SAA بالعمــل علــى تغييــر قــدرات موظفــي البرنامــج أنفســهم والــذي يســتمر طيلــة دورة 
العمليــة . وتبــدأ العمليــة عــادةً بتدريــب المدربيــن لموظفــي برنامــج الـــ SAA. ويُمكــن االطّــالع علــى المــوارد 

الالزمــة لهــذا النــوع مــن التدريــب فــي الملحــق 3.

وتتضمن عملية تغيير قدرات الموظفين ضمن الـ SAA عنصرين أساسيّين:

التفكير الّذاتي
عــادةً مــا ينحــاز العاملــون فــي مجــال التنميــة ال شــعورياً ويحملــون معتقــدات اكتســبوها مــن خــالل عمليــة 
اندماجهــم فــي المجتمــع. وبالتالــي، يســاعد التفكيــر الذاتــي هــؤالء فــي جعلهــم أكثــر إدراكاً النحيازاتهــم 
ــه مــن صــور  ــك بمــا يحملون ــوا تعزيــز أو التمسُّ ــم العمــل علــى معالجتهــا كــي يتجنّب ومعتقداتهــم ومــن ث

.SAA نمطيــة أثنــاء تيســيرهم لعمليــة الـــ

)CRD( بناء القدرات لتيسير عملية التفكير النقدي والحوار
تســاعد ممارســة التفكيــر النقــدي الذاتــي التــي يقــوم بهــا الموظفــون فــي تعزيــز ثقتهــم وارتياحهــم تجــاه 
الحديــث وتيســير النقاشــات حــول النواحــي الجنســانيّة والعالقــات بيــن الجنســين وعالقــات القــوى وغيرهــا 
ــراد  ــاعد الـــ CRD األف ــذا ويس ــورة. ه ــع محظ ــادةً مواضي ــر ع ــي تعتب ــة الت ــراف االجتماعي ــن األع م
ــك  ــل، كذل ــم الخــروج ببدائ ــن ث ــدة وم ــى تحــّدي األعــراف المقيِّ ــى طــرح األســئلة وعل ــات عل والمجتمع

العمــل معــاً مــن أجــل إحــداث تغييــر فــي األعــراف.

ويرمي تغيير قدرات موظفي كير إلى ثالثة أهداف:

 .1
ــى مســتوى  ــدرات عل ــز الق تعزي
ــر  ــى التفّك ــم عل ــراد لتحفيزه األف
ومعتقداتهــم  تحيّزهــم  فــي 
عملهــم،  علــى  تؤثــر  التــي 
ــعور  ــى الش ــم عل ــك تحفيزه كذل
ــول  ــث ح ــاه الحدي ــاح تج باالرتي
ــادة تقبّلهــم  ــا حساســة، وزي قضاي
ــدة. ــكار جدي ــر وأف ــات نظ لوجه

 .3
تعزيــز  علــى  العمــل  مواصلــة 
الستكشــاف   SAA الـــ  عمليــة 
ــن  ــُرز م ــدة تب ــاور جدي ــة مح أي
المجتمعيــة،  الحــوارات  خــالل 
المســتخدمة  النُهُــج  وتنقيــح 

األدوات. وتكييــف 

 .2
الموظفيــن  قــدرات  بنــاء 
والقــدرات  والشــركاء 
يتمّكــن  بحيــث  المؤسســية 
ــة الـــ  ــير عملي ــن تيس ــؤالء  م ه
أدواتهــا،  واســتخدام   SAA
والقيــام بالتحليــل النقــدي للقضايــا 
.SAA الـــ  لتطبيــق  الالزمــة 
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ــي  ــوع االجتماع ــة بالن ــة المتعلق ــور النمطي ــراف والص ــّدي األع ــى تح ــدف إل ــل الـــ SAA يه ــث أن تحلي وحي
والمترّســخة والمقبولــة علــى نطــاق واســع، يتطلّــب تطبيــق هــذه األداة مهــارات أساســية فــي التواصــل والتيســير 
ــة حساســة. وتشــمل مهــارات  ــا اجتماعي ــدي والحــوار حــول قضاي ــر النّق ــة التفكي ــادة المجتمعــات خــالل عملي لقي

ــي: التيســير األساســية مــا يل

خلق بيئة مواتية 
بة وشمولية  وُمرحِّ
يسودها االحترام

التعاُمل مع وجهات 
النظر المختلفة 

باحترام

اإلصغاء باهتمام، 
ودعوة الجميع 

للحديث، دون أية 
مقاطعة

بناء الثقة مع الزماء 
والمجتمع

تجنُّب إيصال 
الرسائل، واالستعاضة 

عن ذلك باستخدام 
مهارات االستقصاء  
لتحفيز التفكير النقدي

االمتناع عن إصدار 
األحكام وتشجيع إبداء 

اآلراء

تشجيع التفاعل 
وتبادل األفكار بين 

المشاركين.

إدارة األزمات 
والتوترات حول 

قضايا حساسة وحول 
المعتقدات الراسخة

تلخيص الحوار 
والتأكيد على أبرز 

النقاط

هل تود معرفة كيف قام مكتب كير فيتنام بتيسير عملية تغيير قدرات الموظفين؟

أنظر الُملحق 1
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2.2 التفّكر مع المجتمع

إن عمليــة التأّمــل مــع المجتمــع، والتــي تشــّكل الخطــوة الثانيــة فــي الـــ SAA ، هــي عمليــة مســتمرة مــن تقَّصــي 
األســباب األساســية التــي تؤثّــر فــي األعــراف االجتماعيــة وتلــك الخاصــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. 
ويســتخدم الـــ SAA أدوات تشــاركية فــي تيســير التفكيــر النقــدي والحوار وذلك إلبــراز األســباب الجذرية لتحديات 
التنميــة المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي والنواحــي الجنســانية. وقــد تختلــف القضايــا عبــر الســياقات المختلفــة، لكــن 

يجــب أن يتــم ربطهــا جميعــاً باألعــراف االجتماعيــة وتلــك الخاصــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. 

ويتكّون التفّكر مع المجتمع من ثالث مراحل:

االستكشاف
ــن  ــوع االجتماعــي وموازي ــل الن يعمــل تحلي
فــي  المجتمعــات  إشــراك  علــى  والقــوة 
تحديــد القضايــا االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة 
ــي  ــوى الت ــن الق ــوع االجتماعــي وموازي بالن
تؤثــر ســلباً علــى ُمخرجــات التّنميــة. ويجــب 
أن تُنَظـّـم الحــوارات فــي مســاحات آمنة، كما 
ــب  ــى تجنّ ــرون عل يجــب أن يحــرص الميّس
إصــدار األحــكام حــول أفــكار أو معتقدات أو 

ــع.  ــراد المجتم ممارســات أف

التحدي
ــن خــالل  ــع، م ــراد المجتم ــدرك أف ســوف يُ
مناقشــة والبحــث فــي األعــراف التــي تــم 
والعــادات  القيــم  بعــض  بــأن  تحديدهــا، 
ــى  ــر ســلباٌ عل ــدات والســلوكيات تؤثّ والمعتق
الـــ  ميّســري  وعلــى  وتطورهــم.  رفاههــم 
ــه المشــاركين  ــى توجي ــوا عل SAA أن يعمل

خــالل هــذه العمليــة الحساســة، وذلــك مــن خــالل طــرح أســئلة اســتقصائية لتمكيــن أفــراد المجتمــع مــن 
التفّكــر وتحديــد الفئــات المتأثــرة باألعــراف غيــر الُمنِصفــة، وكيفيـّـة تأثّرهــم ومــا هــي عواقــب ذلــك علــى 

رفــاه الفــرد والمجتمــع ككل. 

التحفيز إلحداث تغيير إيجابي:
يبــدأ المشــاركون فــي هــذه المرحلــة بتصــّور بدائــل إيجابيــة وذلــك بعــد إدراكهــم للتأثيــر الســلبي الُمحتمــل 

لألعــراف االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى علــى التنميــة والرفــاه.

هل تود معرفة كيف قام مكتب كير في زامبيا ومكتب كير في فيتنام بعملية التأّمل مع المجتمع ؟

أنظر الُملحق 1

2.
2
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2.3 التخطيط للعمل

ــة تهــدف  ــة وجماعي ــى إجــراءت فردي ــر إل ــاس للتغيي ــل الحم ــي تحوي ــط للعمــل خطــوةً أساســيّةً ف ــر التخطي يعتب
ــة ذات أولويــة ترمــي للتصــّدي  إلــى تحقيــق تحــّول ُمســتدام مــن خــالل مــا يحــّدده المجتمــع مــن إجــراءات عمليّ
لألعــراف االجتماعيــة وتلــك الخاصــة بالنــوع الجتماعــي وموازيــن القــوى. وقــد تكــون العديــد مــن المواضيــع قــد 
تــم تناُولهــا خــالل حــوارات الـــ SAA كعــبء العمــل الواقــع علــى المــرأة وســلطة اتخــاذ القــرارات داخــل المنــزل 
والتوزيــع غيــر المنِصــف للطعــام بيــن أفــراد العائلــة. ويُمِكــن أن يختــار المشــاركون بعــد هــذه الحــوارات فيمــا إذا 

كانــوا يرغبــون باتّخــاذ إجــراءات حــول إحــدى هــذه المواضيــع وكيــف ســيقومون بذلــك.

هــذا ويعمــل ميّســرو الـــ SAA علــى مســاعدة المجتمعــات خــالل عمليــة التخطيــط وذلــك مــن خــالل تمكينهــم مــن 
معرفــة فيمــا إذا كانــت اإلجــراءات ســتؤثر علــى التغييــر، ومــن سيشــارك فــي اإلجــراءات ومــا هــي عوائــق تنفيــذ 
اإلجــراءات وتحقيــق التغييــرات التــي يســعى إليهــا المجتمــع. فقــد يختــار المشــاركون فــي الـــ SAA، علــى ســبيل 
المثــال، التحــّدث مــع رجــال الديــن حــول موضــوع عــبء العمــل الواقــع علــى المــرأة وتأثيــر ذلــك علــى قدرتهــن 
علــى إرضــاع أطفالهــن. ومــن ثــم ســيعمل الميّســر علــى تيســير النقــاش مــع المشــاركين للوصــول إلــى قــرار فيمــا 
ــد مــن اإلجــراءات  ــى مزي ــك حاجــة إل ــر فــي مجتمعهــم أو فيمــا إذا كانــت هنال ــاّ إلحــداث تغيي ــك كافي إذا كان ذل
ــيتخذونها.  ــي س ــراءات الت ــن اإلج ــة ألي م ــر ُمحتمل ــك مخاط ــت هنال ــا إذا كان ــود، وفيم ــر المنش ــق التغيي لتحقي
هــذا وتســهم عمليــة التخطيــط فــي بنــاء قــدرات المجتمــع علــى اتخــاذ إجــراءات جماعيــة ويُعّدهــم كذلــك لتنفيــذ 

خططهــم.

ــي  ــم البيان ــي الرس ــة ف ــس الموضح ــوات الخم ــة، الخط ــورة عام ــراءات، بص ــاذ إج ــط التخ ــن التخطي  ويتضّم
ــراد  ــع األف ــة لجمي ــتتاح الفرص ــة فُس ــاركية حقيقي ــورة تش ــة بص ــق العملي ــم تطبي ــال ت ــي ح ــت. وف ــى اإلنترن عل
والمجموعــات، وخاصــةً تلــك األشــد ضعفــاً واســتبعاداً، إلســماع صوتهــا والمشــاركة. وفيمــا يلــي قائمــة ببعــض 

.SAA ــاط التــي تســاعد الميســرين خــالل هــذه الخطــوة مــن خطــوات الـــ أهــم النق

 1. ما هي اإلعراف التي 
نسعى إلى تغييرها؟

 التخطيط للعمل

 2. لماذا يتوجب تغيير 
هذه األعراف؟

 3. كيف نستطيع 
تغييرها؟

 4. من سيعارض هذا 
التغيير، ومن سيدعمه؟

 5. ما هي المخاطر 
التي يمكن أن نواجهها 
وكيف يجب التعامل 

معها؟  

 خطوات تيسير التخطيط للعمل
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نقاط أساسية للنقاش عند تيسير الحوارات
المجتمعية خال خطوة التخطيط للعمل

1. األولويات 
إحرص على إبقاء الحوار ُمرّكزاً على القضايا الرئيسية التي يرغب المشاركون في 

SAA التصّدي لها باستخدام الـ

3. اإلجراءات
•  ما هي االستراتيجية التوجيهية – هل ستكون مرتِكزة على المناصرة والحمالت أم 

على توليد مصادر لكسب الرزق، أو مزيج من عدة إجراءات؟

4. الترتيبات اللوجستية
 من الذي سيقوم بالتّنفيذ ومتى؟

•  هل سيكون التدّخل فوري، على المدى المتوسط، أو على المدى الطويل؟
•  هل هنالك حاجة إلى بناء ودعم القدرات؟

•  من سيعمل على حشد الموارد وكيف؟
•  ما هي المخاطر الكامنة، حيث أن الهدف هو التصّدي لألعراف والقيم االجتماعية؟

2. نقاط اإلنطاق
•  من هي األطراف ذات العالقة التي ينبغي التواصل معها؟ ومن سيقود العملية من 

داخل المجتمع؟
أين سيتم تنفيذ النشاطات التي تم التخطيط لها؟ ويشمل ذلك الموقع الجغرافي والمكان   •

الفعلي داخل المجتمع ) داخل منزل، في مركز صحي، خالل اجتماع على مستوى 
المجتمع، إلخ(

هل تود معرفة كيف ساعد مكتب كير في إثيوبيا المجتمعات على التخطيط للعمل؟

أنظر الُملحق 1

هل تود معرفة كيف ساعد مكتب كير في إثيوبيا المجتمعات على تنفيذ الخطط؟

أنظر الُملحق 1

2.4 تنفيذ الخطط

تَكُمــن الخطــوة الرابعــة فــي الـــ SAA فــي تنفيــذ الخطــط، والتــي تشــمل التغييــرات الســلوكية علــى المســتوى الفــردي 
والتغييــرات االجتماعيــة التــي يقودهــا المجتمــع مــن خــالل العمــل الجماعــي. وســيكون تنفيــذ الخطــط التــي قــام المجتمــع 
بتطويرهــا خــاصٌّ بقطاعــات أو برامــج معينــة حيــث يتــم تنفيــذ هــذه الخطــط ضمــن تدخــالت برامجيــة أخــرى. ومــن 
األهميــة بمــكان أن يكــون هنالــك مرونــة فــي تطبيــق خطــط العمــل بحيــث تســتجيب للتغيــرات فــي الســياق التــي تحــدث 

خــالل التطبيــق. 

وتلتــزم عمليــة التنفيــذ بإطــار عــدم إلحــاق الضــرر فــي محاولــة لتجنـّـب والتخفيــف مــن أيــة آثــار ســلبية غيــر مقصــودة، 
فالهــدف هــو التصــّدي لألعــراف الحّساســة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي. وقــد يُســهم إشــراك األطــراف األخــرى ذات 
العالقــة وتنفيــذ سلســلة مــن النشــاطات فــي إحــداث تغييــر فــي األعــراف االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع االجتماعي 

وموازيــن القــوى المتجــّذرة فــي ثقافــة المجتمــع.
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3.األدوات الرئيسية الُمستخدمة في التحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات 

3.يوّضــح هــذا الجــزء أدوات الـــ SAA الرئيســية وتعليمــات اســتخدامها، كمــا يتضّمــن أيضــاً مقترحــات حــول 
كيفيــة اســتخدام هــذه األدوات عبــر مختلــف خطــوات الـــ SAA وعبــر القطاعــات المختلفــة.

:SAA وعلى الميّسرين إبقاء النقاط التالية بعين االعتبار قبل تيسير أي من أدوات الـ

يتعيـّـن علــى الميّســرين التركيــز علــى طــرح االســئلة التــي تبــدأ بـــ »لمــاذا« بــدالً مــن إصــدار األحــكام، كما 
يجــب أن يعملــوا علــى تعليــم المشــاركين وعلــى »اســتخالص« المعلومــات منهــم أو »توجيههــم« للوصــول 
ــّدي واستكشــاف  ــى تح ــات عل ــاعدة المجتمع ــم لمس ــة منه ــي محاول ــك ف ــة الصحيحــة«، وذل ــى »اإلجاب إل
األعــراف واالفتراضــات االجتماعيــة. فوظيفــة الميّســر األساســية هــي مســاعدة المجتمعــات علــى الوصول 

إلــى اســتنتاجاتهم الخاصــة بهــم.

ــة.  ــج المختلف ــياقات والبرام ــع الس ــواءم م ــتمرار لتت ــف األدوات باس ــى ضــرورة تكيي ــارة إل ــُدر اإلش وتج
ويجــب أن يسترشــد هــذا التكييــف بنتائــج تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى الــذي يجــب االنتهــاء 
منــه قبــل البــدء باســتخدام األدوات فــي عمليــة التفّكــر مــع المجتمــع. وقــد تــم شــرح اإلرشــادات الخاصــة 
بتكييــف األدوات عبــر الخطــوات المختلفــة فــي دورة الـــ SAA وحســب القطاعــات المختلفــة فــي نهايــة كل 

أداة مــن األدوات الرئيســية الموّضحــة فــي هــذا الجــزء.

وتهــدف هــذه األدوات إلــى القيــام بالتفّكــر الذاتــي وليــس الكشــف عــن الــّذات؛ وبالتالــي يجــب أال يتــم إجبــار 
المشــاركين ُمطلقــاً علــى التعبيــر عــن آرائهــم الشــخصية أو وجهــات نظرهــم، فالمشــاركة فــي نشــاطات الـــ 

SAA يجــب أن تكــون طوعيــة علــى الــدوام.

كمــا أن علــى الميّســرين تذكيــر المشــاركين بضــرورة احتــرام خصوصيــة اآلخريــن مــن خــالل الحفــاظ 
علــى ســرية النقاشــات التــي تجــري خــالل الحــوارات. لكــن، وحيــث أن مــن غيــر الممكــن ضمــان هــذه 
الســرية، فيجــب عــدم إجبــار أي مــن المشــاركين علــى المشــاركة أو اطــالع اآلخريــن علــى أي موضــوع 
قــد ال يشــعروا بالراحــة تجــاه مناقشــته. وقــد يفّضــل المشــارك عــدم اإلجابــة علــى ســؤال معين أو المشــاركة 

بنشــاط مــا.
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1. صندوق النوع االجتماعي2

هدف األداة
تحديــد ومــن ثــم تحليــل األدوار والســلوكيات واألعــراف النمطيــة الُمرتبطــة بـــِ أو متوقّعــة مــن الرجــال والنســاء 

فــي المجتمــع بشــكل نقــدي، وكيــف تتــم المحافظــة عليهــا وكيفيــة تغييرهــا.

الوقت الازم
ساعة إلى ساعة ونصف

المواد المطلوبة وغيرها من التحضيرات الازمة
ــات،  ــة، وبطاق ــوان مختلف ــم بأل ــالم رس ــط أو أق ــالم تخطي ــة )flip chart(، أق ــات متتالي ــبورة ذات صفح س  •

وشــريط الصــق.
•  مراجعــة خطــوات التيســير، وتوضيــح األدوار فــي حــال كان هنالــك أكثــر من ميّســر، واختيار أي الوســائل ســيتم 

اســتخدامها فــي التيســير )فمثــالً يُمِكــن لــكل مجموعــة رســم نوعهــا االجتماعــي أو النــوع االجتماعــي اآلخــر.(

الخطوات
بعــد التّرحيــب بالمشــاركين، قــم بالتعريــف بشــكل مختصــر بالنشــاط كأن تبــدأ بعبــارة »اليــوم ســيدور النقــاش   .1
ــذه  ــى ه ــير إل ــاء. وسنش ــال ونس ــا كرج ــا منّ ــا ومجتمعاتن ــا وعائالتن ــه أصدقاؤن ــا يتوقّع ــا وم ــول توقّعاتن ح

ــا االجتماعــي« . ــا »نوعن ــات بأنه التوقّع
قــم بتقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات تقودهــا النســاء وأخــرى يقودهــا الرجــال. وفــي حــال كانــت مجموعــة   .2
المشــاركين تتألــف مــن رجــال أو نســاء فقــط، فيجــب أن تطلــب مــن نصــف المشــاركين أن يقومــوا بالمهــام 
المطلوبــة علــى افتــراض أنهــم مــن الجنــس اآلخــر. )علــى ســبيل المثــال، علــى النســاء التعبيــر عــن وجهــات 

نظــر الرجــال فــي حــال لــم يكــن هنالــك رجــال فــي المجموعــة(.
ــوع  ــع النّ ــو »مرب ــع ه ــذا المرب ــأن ه ــم ب ــم وأخبره ــط الحج ــع متوس ــم مرب ــة رس ــن كل مجموع ــب م أطل  .3
االجتماعــي«. واطلــب مــن مجموعــة النســاء أن يرســمن داخــل هــذا المربــع صــورة » نمطيــة »  للمــرأة وأن 
ترســم مجموعــة الرجــال صــورة »نمطيــة« للرجــل. وفــي المقابــل، يمكــن أن يطلــب الميّســر مــن مجموعــة 
ــة للمــرأة. ويجــب  ــة للرجــل وأن ترســم مجموعــة الرجــال صــورة نمطي النســاء أن يرســمن صــورة نمطي

اتخــاذ قــرار بشــأن هــذه الخيــارات قبــل البــدء بالنشــاط.
أطلــب مــن كل مجموعــة أن تناقــش مــن خــالل خبرتهــا وتجاربهــا الخاصــة مــا يتوقعــه المجتمــع مــن أدوار   .4
ــاط  ــوا النق ــوزاً أو يكتب ــأن يرســموا رم ــة« ورجــل »نمطــي«، وب ــرأة »نمطي ــن إم وســلوكيات وأعــراف م

ــدوق. الرئيســية داخــل الصن
بالنســبة للنســاء، تشــمل األمثلــة: معرفــة كيفيــة الطهــي واالعتنــاء باإلخــوة الصغــار واألطفــال، إكمــال  أ. 
الدرســة األساســية، الــزواج قبــل ســن معيـّـن، لديهــا طفل/إبــن واحــد علــى األقــل، تبــدو جميلــة، أن تكــون 

عــذراء حتــى الــزواج، االّ تعــاِرض زوجهــا أمــام النــاس، وغيــر ذلــك.
بالنســبة للرجــال، تشــمل األمثلــة: لديــه وظيفــة، أن تكــون لــه خبــرة جنســية، أن يكــون قــد أنهــى الدراســة  ب. 
الثانويــة، أن يكــون متــزوج قبــل ســن معيــن، لديــه طفــل أو إبــن، أن يتمتــع بالقــوة الجســدية، أن يكــون 

مســيِطراً علــى زوجتــه، المشــاركة فــي مناســبات مجتمعيــة.
بعــد االنتهــاء مــن كتابــة القوائــم »داخــل الصنــدوق«، إســأل أفــراد المجموعــة عــن مصــدر هــذه التوقعــات   .5
أو أيــن ومــن يُعلّمهــا لآلخريــن. أطلــب مــن أفــراد المجموعــة كتابــة مصــادر هــذه التوقعــات حــول صنــدوق 

النــوع االجتماعــي، ومــن ثــم وضــع دائــرة حــول كل بنــد أو مصــدر.
أطلــب بعــد ذلــك مــن المشــاركين مناقشــة األدوار والســلوكيات واألعــراف التــي يربطهــا المجتمــع بإمــرأة   .6
»غيــر نمطيــة« ورجــل »غيــر نمطــي« ومــن ثــم رســمها أو كتابتهــا خــارج الصنــدوق. أطلب مــن المجموعة 

مناقشــة العواقــب التــي تنُجــم عــن ُممارســة الســلوكيات المحــّددة خــارج الصنــدوق.

3.
1
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بعــد انتهــاء المجموعــات مــن وضــع قوائــم التوقعــات المرتبطــة بالمواقــف والســلوكيات والمظاهــر   .7
ــم  ــب مــن إحــدى مجموعــات الرجــال وإحــدى مجموعــات النســاء تقدي ــة«، أطل ــر النّمطي ــة« وغي »النّمطي
عــرض عــن صنــدوق النــوع االجتماعــي الخــاص بهــم. أطلــب مــن اآلخريــن ممــن ينتمــون لنفــس النــوع 
االجتماعــي أن يقومــوا بعمــل إضافــات، ومــن ثــم يجــب إتاحــة الفرصــة للمجموعــة كافــة لطلــب إيضاحــات 

ــات. ــداء المالحظ أو إب

بعد االنتهاء من تقديم العروض، إطرح على المشاركين ما بين 3-6 من أسئلة النقاش التالية:  .8
ــبب  ــا س ــة؟ م ــابهة أم مختلف ــي متش ــل ه ــال؟ ه ــاء؟ بالرج ــة بالنس ــات واألدوار المنوط ــي التوقع ــا ه •  م

وجــود هــذه االختالفــات؟
•  هل تعتبر هذه التوقّعات مفيدة أونافعة؟ لمن وكيف - في حال كانت اإلجابة نعم.
•  هل تعتبر هذه التوقّعات ضارة؟ لمن وكيف - وذلك في حال كانت اإلجابة نعم.

•  هــل تختلــف هــذه التوقّعــات النمطيــة وغيــر النمطيــة بالنســبة لمجموعــات معينــة؟ مــا هــي هــذه 
االختــالف؟ أوجــه  هــي  ومــا  المجموعــات 

ــى  ــة عل ــاط معيّن ــرض أدوار وســلوكيات وأنم ــا بف ــوم مجتمعاتن ــا وهــل تق ــاس مــن حولن ــوم الن •  هــل يق
الرجــال والنســاء؟ فــي حــال كان الجــواب نعــم، فمــن يقــوم بذلــك، ولمــاذا وكيــف؟

•  بينمــا ننظــر فــي المواقــف والســلوكيات التــي تــم تحديدهــا خــارج الصنــدوق، مــا هــي النتائــج )اإليجابيــة 
والســلبية( التــي يمــّر بهــا النــاس عندمــا »يفّكــرون خــارج« الصنــدوق )أي خــارج اإلطــار التقليــدي(؟ 

هــل النتائــج هــي واحــدة بالنســبة للرجــال والنســاء؟
•  هــل هنالــك ضريبــة )أي ضريبــة اجتماعيــة، كلفــة الفرصــة الضائعــة، ضريبــة ماليــة، احتماليــة إضاعــة 

الحقــوق، إلــخ( مرتبطــة بهــذه األدوار والســلوكيات واألعــراف الموجــودة فــي مجتمعــك؟
•  مــن يتمتـّـع بحريـّـة أكبــر »فــي التحــّرك إلــى خــارج« الصنــدوق؟ هــل هنالــك أيــة مزايــا لوجود الشــخص 

خــارج الصنــدوق؟
•  هل تتّفق مع هذه التوقعات المرتبطة بالصورة »النمطيّة« للمرأة أو للرجل؟ لماذا/لماذا ال؟

•  متــى يكــون االختيــار هــو »البقــاء داخــل الصنــدوق« ومتــى يكــون »بالتحــرك إلــى خــارج الصنــدوق«؟ 
لمــاذا؟

إســأل المشــاركين بعــد االنتهــاء مــن المناقشــة إذا كانــت لديهــم أيــة أســئلة أو نقــاط أخــرى بحاجــة للنقــاش.   .9
قــم بتوجيــه الشــكر للمشــاركين علــى مســاهماتهم ولمســاعدة بعضهــم البعــض علــى إيضــاح موقــف الطــرف 
اآلخــر. وبينمــا ينبغــي تذكيــر المشــاركين بضــروة اإلبقــاء علــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية التــي 
تمــت مناقشــتها خــالل الحــوار، قــم بتشــجيع المشــاركين علــى مشــاركة القضايــا التــي نوقشــت ومــا تعلّمــوه 
مــع العائلــة واألصدقــاء فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي 
كيفيــة التعاُمــل مــع بعــض التحديــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيســهم فــي مواصلــة الحــوار 

حتــى الجلســة التاليــة. 

ماحظات للميّسرين
ــة وتلــك الخاصــة  ــات االجتماعي ــة فــي إيضــاح التوقّع يُعتبــر صنــدوق النــوع االجتماعــي أداة أساســية فّعال  .1
بالنــوع االجتماعــي لــكل مــن النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات وإلبــراز طــرق اســتفادة كل مــن النســاء 

ــود التــي تفرضهــا عليهــم فــي ذات الوقــت. ــك القي والرجــال مــن هــذه األعــراف، كذل

علينــا أن نــدرك عواقــب ومخاطــر إجــراء التغييــرات. وفــي حــال لــم يكــن المشــاركون علــى اســتعداد بعــد   .2
للتغييــر، فعلينــا أن نتفهّــم أســبابهم دون إصــدار أيــة أحــكام. وهــم يعرفــون أيــن ســيجدوا المســاعدة الالزمــة 

حالمــا يكونــوا مســتعدين للتحــّرك إلــى خــارج صنــدوق النــوع االجتماعــي.

3.
1

ــس الرجــال، أن تكــون ناشــطة جنســياً  ــس شــبيهة بمالب ــداء مالب ــة: ارت بالنســبة للنســاء، تشــمل األمثل أ. 
ــأل،  ــى الم ــع أو عل ــّدث بصــوت مرتف ــي، التح ــريك جنس ــن ش ــر م ــا أكث ــون لديه ــزواج، أن يك ــل ال قب
 التدخيــن وشــرب الكحــول، الخــروج )مــن المنــزل( دون اســتئذان أو أثنــاء الليــل، إلــى مــا ذلــك.

بالنســبة للرجــال: تشــمل األمثلــة: عــدم امتــالك مصــدر دخــل أو نقــود، أن يكــون شــاّذاً جنســياً، البــكاء  ب. 
أمــام النــاس، أن يكــون ضعيفــاً، التحــّدث بنعومــة، الطهــي، إحضــار المــاء أو القيــام بأيــة مهــام منزليــة 

أخــرى، وغيــر ذلــك.



3.
1

ــة  ــراف االجتماعي ــة األع ــة مناقش ــن كل مجموع ــب م ــو الطل ــذه األداة ه ــير ه ــاح لتيس ــر الُمت ــار اآلخ الخي  .3
ــال: األدوار أو الســلوكيات  ــى ســبيل المث ــوع االجتماعــي الُمرتبطــة بموضــوع مــا. فعل ــة بالن ــك المتعلق وتل
المرتبطــة بالنواحــي الجنســانية والتعليــم والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والتغذيــة. وباإلضافــة إلــى 
مقارنــة آراء كل مــن النســاء والرجــال حــول كل موضــوع، يُمِكــن للميّســر مســاعدة المجموعــة علــى تحليــل 

االختالفــات فــي المواقــف والســلوكيات بيــن النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات حــول أشــياء مختلفــة.

أمثلة على صندوق الجندر

استخدامات هذه األداة وتكييفها حسب القطاع

19                                                                               الخطوات التي تندرج ضمن عملية التحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات

SAA تكييف صندوق النوع االجتماعي لمختلف الخطوات المدرجة في دورة الـ

تغيير قدرات الموظّفين

ــة كالمنــزل  ــر فــي تصــّورات الموظفيــن لــألدوار المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي فــي األماكــن المختلف ــن اســتخدام هــذه األداة فــي فهــم والتفّك يُمِك
ــخ. ــة، إل ــب والمجموعــات والمجتمــع، والحكوم والمكت

يُمكــن اســتخدام صنــدوق النــوع االجتماعــي لتيســير النقاشــات مــع المجموعــات المجتمعيــة بهــدف الوصــول إلــى فهــم وزيــادة الوعــي بالتوقّعــات 
المختلفــة مــن الرجــال والنســاء )الفتيــان والفتيــات(، والتفّكــر فــي كيــف يُمكــن لذلــك أن يؤثّــر علــى مخرجــات محــّددة للتنميــة.

إدراج أســئلة النقــاش التاليــة فــي الحــوار لتحديــد الُمعيقــات المحتملــة، كذلــك تحديــد مؤيــدي التّغييــر والنشــاطات التــي يُمِكــن تنفيذهــا للتصــّدي للتوقّعــات 
المقيِّــدة للرجــال والنســاء: 

ــر فــي األعــراف  ــن أن يدعــم التغيي ــن الُممِك ــن ِم ــة؟ َم ــن يدعمــون األعــراف القائمــة أو التقليدي ــا الذي مــن هــم أبــرز األشــخاص فــي مجتمعاتن  •
القائمــة أو التقليديــة؟

هــل نحــن أعضــاء فــي هــذه المجموعــات أو هــل لدينــا إمكانيــة الوصــول إلــى هــذه المجموعــات؟ مــاذا عســانا أن نفعــل وكيــف يُمكننــا العمــل مــع   •
األشــخاص الرئيســيين لدعــم التغييــرات اإليجابيــة؟

هل من الُممِكن تحّدي وتغيير حالة الالمساواة في األدوار والسلوكيات واألعراف؟ إذا كان الجواب هو نعم، فكيف يُمكن تحقيق ذلك؟  •

التفّكر مع المجتمع

التخطيط للعمل
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تكييف صندوق النوع االجتماعي حسب القطاعات المختلفة

)SRHR( حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

التّمكين االقتصادي للمرأة

األمن الغذائي والتّغذوي

استخدام صندوق النوع االجتماعي لمناقشة العنف القائم على النوع االجتماعي

الخطوات:
ــلوكيات  ــة أدوار وس ــات مناقش ــن المجموع ــب م ــا تطل عندم  •
تركيــز  فاعمــل علــى  والرجــال  النســاء  مــن  والتوقعــات 
الصحــة  بحقــوق  يرتبــط  معيّــن  المناقشــات علــى مجــال 

المثــال: ســبيل  علــى  أي  واإلنجابيــة،  الجنســية 

النمطــي  والمنظــور  ُممارســات  أدوار،  هــي  مــا    -
الــزواج؟ حــول  اليافعيــن  للفتيات/الفتيــان 

-  مــا هــي التوقعــات مــن النســاء والرجــال تجــاه اســتخدام 
ــل؟ ــع الحم ــائل من وس

-  مــا هــي التوقعــات مــن كل مــن النســاء والرجــال تجــاه 
الجنــس؟

-  مــا هــي أدوار وممارســات ومنظــور الرجــال والنســاء 
حــول تنظيــم األســرة؟

الخطوات:
ــن المجموعــات مناقشــة أدوار وســلوكيات  ــب م ــا تطل •  عندم
تركيــز  فاعمــل علــى  والرجــال  النســاء  مــن  والتوقعــات 
المناقشــات علــى مجــال معيــن يرتبــط بالتّمكيــن االقتصــادي 

للمــرأة، أي علــى ســبيل المثــال:
النمطيــة  والصــورة  والممارســات  األدوار  هــي  مــا   -
ــزل/ للنســاء أو الرجــال المرتبطــة بالعمــل خــارج المن

التحّكــم بدخــل األســرة؟

الخطوات:
ــلوكيات  ــن المجموعــات مناقشــة أدوار وس ــب م ــا تطل عندم  •
والتوقعــات مــن النســاء والرجــال فاعمــل علــى تركيــز 
الغذائــي  المناقشــات علــى مجــال معيــن يرتبــط باألمــن 

المثــال: ســبيل  علــى  أي  والتغــذوي، 
النمطيــة  والصــورة  األدوار  المهمــات،  هــي  مــا   -

المزارعيــن؟ بالمزارعــات/  الخاّصــة 
بالصــورة  المرتبطــة   والســمات  األدوار  هــي  مــا   -
والتغذيــة؟ الغــذاء  تجــاه  والرجــال  للنســاء  النمطيــة 

يُمكــن اســتخدام هــذه األداة لمناقشــة تجــارب الرجــال والنســاء 
المتعلّقــة بالعنــف – ســواًء كانــوا ضحايــا أوُمعتديــن. هــذه وقــد تمــت 
اإلشــارة عــن قصــد إلــى األعــراف ونقــاط النقــاش الموضحــة أدنــاه 
ــون  ــب أن تك ــاً، يج ــال دائم ــو الح ــا ه ــن، وكم ــة. لك ــورة عام بص
ــٌم  ــذه األداة لمناقشــة الـــ GBV فه ــي تســتخدم ه ــج الت ــدى البرام ل
عميــق للســياق وأشــكال ومــدى انتشــار الـــ GBV فــي منطقــة تنفيــذ 

ــم تكييــف هــذا النشــاط واألســئلة تبعــاً لذلــك.  البرنامــج بحيــث يت

الخطوات:
•  عندمــا تطلــب مــن المجموعــات مناقشــة أدوار وســلوكيات 
والتوقعــات مــن النســاء والرجــال فاعمــل علــى تركيــز 
ــى  ــم عل ــط بالعنــف القائ ــن يرتب ــى مجــال معي المناقشــات عل

النــوع االجتماعــي، أي علــى ســبيل المثــال:

أسئلة النقاش:
•  كيــف تؤثــر هــذه التوقعــات مــن النســاء والرجــال علــى 
قدرتهــم علــى الســعي للحصــول علــى خدمــات الصحــة  

اإلنجابيــة؟
•  ذكرنــا بعــض العواقــب الســلبية »للتحــّرك إلــى خــارج 
ــاء  ــدرة النس ــى ق ــب عل ــذه العواق ــر ه ــل تؤث ــدوق«. ه الصن

وآمنــة؟ جنســية صحيــة  عالقــة  إقامــة  علــى  والرجــال 
•  مــا الــذي يُمكــن القيــام بــه للتخفيــف مــن هــذه العواقــب 
الســلبية بحيــث يتمّكــن النــاس مــن اتخــاذ قــرارات للحصــول 
األم؟ واإلنجابيــة وصحــة  الجنســية  الصحــة  خدمــات  علــى 

أسئلة النقاش:
كيــف تؤثــر هــذه التوقعــات مــن النســاء والرجــال علــى   •
ــد دخــل  ــى تولي ــزل؟ أو عل ــى العمــل خــارج المن ــم عل قدرته

الّدخــل؟ هــذا  وإدارة 
خــارج  إلــى  »للتحــّرك  الســلبية  العواقــب  بعــض  ذكرنــا   •
ــاء  ــدرة النس ــى ق ــب عل ــذه العواق ــر ه ــل تؤث ــدوق«، ه الصن
أوالرجــال علــى كســب المــال أواتّخــاذ قــرارات حــول كيفيــة 

اســتخدام دخــل األســرة؟

أسئلة النقاش:
كيــف تؤثــر هــذه التوقعــات مــن النســاء والرجــال علــى   •
المغّذيــة؟ المحاصيــل  زراعــة  أو  شــراء  علــى  قدرتهــم 
كيــف تؤثــر هــذه التوقعــات مــن النســاء والرجــال علــى قــدرة   •

األطفــال علــى الحصــول علــى أطعمــة مغّذيــة؟
خــارج  إلــى  »للتحــّرك  الســلبية  العواقــب  بعــض  ذكرنــا   •
ــب  ــذه العواق ــر ه ــل تؤث ــات؟ ه ــي التبع ــا ه ــدوق«، فم الصن
علــى قــدرة النســاء والرجــال علــى زراعــة كميــة كافيــة مــن 
ــة  ــة وتغذي ــزم لصح ــا يل ــر م ــم؟ أو توفي ــل لعائالته المحاصي

عائالتهــم؟

ما هي التوقعات من النساء والرجال فيما يتعلق بمنع العنف؟  •
•  مــا هــي االســتجابة المتّوقعــة مــن النســاء والرجــال تجــاه العنــف 
وفقــاً لألعــراف الســائدة )التحــّدث حــول الموضــوع، التصــّدي لــه، 

ــة(؟ ــل معين ــك ردة فع ــون هنال أن تك
ــى  ــال إل ــاء والرج ــن النس ــة م ــذه األدوار المتوقع ــود ه ــف تق •  كي

التقليــل مــن العنــف؟ إلــى  مزيــد   مــن  أو 
خــارج  إلــى  »للتحــّرك  الســلبية  العواقــب  بعــض  ذكرنــا    •
ــى  ــر هــذه العواقــب عل ــدوق«، فمــا هــي التبعــات؟ هــل تؤث الصن

العنــف؟ تقليــل  أو  زيــادة 

3.
1



2. الفرز إلى مجموعات

« SAA in Action: Pile Sorting for Challenge« ماحظة: لمشاهدة كيفية تطبيق هذه األداة، شاهد الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=mjFQMxBmpNA )ًالمدة ثالث دقائق تقريبا( 

هدف األداة
تحديد ومن ثم التفكير النقدي في:

•  األدوار المنوطــة بالنــوع االجتماعــي وصنــع القــرارات فــي األســرة وفــي فضــاءات أخــرى )المجموعــات، 
ــات( اللجــان، المنظم

•  سبب وجود هذه األدوار وتحديد فيما إذا كانت ُمنِصفة، عملية، وداِعمة لرفاه األفراد واألَُسر(
•  إمكانية وكيفية القيام باألشياء بصورة مختلفة

الوقت الازم
ساعة إلى ساعة ونصف

المواد الازمة وغيرها من التحضيرات
يتكّون التمرين من جزأين – الجزء أ: المهام والجزء ب: صنع القرار.

بالنســبة للجــزء أ، قــم بتحضيــر 10-15 بطاقــة مختلفــة تحتــوي علــى قائمــة أو رســوم لمهمــات منزليــة، ومــن ثــم 
قــم بتحضيــر ثــالث مجموعــات مــن البطاقــات مكتــوب عليهــا »رجــال«، »نســاء« و »كالهمــا«. أنظــر إلــى أمثلــة 

حــول »المهّمــات« فــي المربــع أدنــاه. 

بالنســبة للجــزء 2، قــم بتحضيــر 10-12 بطاقــة مختلفــة تحتــوي علــى قائمــة أو رســوم لقــرارات تتعلــق باألســرة. 
ــة  ــى أمثل ــى نفــس مجموعــات البطاقــات الُمَعنونــة »رجــال«، »نســاء« و »كالهمــا«. أنظــر إل ــاج إل ســوف تحت

حــول »القــرارات« فــي المربــع أدنــاه.
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 ُمقترحات حول المهام )الجزء أ(
االعتناء باألطفال المرضى• 
 كســب المــال مــن أجــل الحصــول علــى • 

الطعــام
صيانة المنزل• 
 زراعة المحاصيل  الُمِدّرة للدخل• 
 زراعة المحاصيل القابلة لالستهالك• 
 رعاية الماشية• 
 تحضير األطفال للمدرسة• 
 طهي الطعام• 
 بيع األطعمة في السوق• 
 تأديب األطفال• 
 المشاركة في المناسبات المجتمعية• 
 إحضار الماء• 
 إحضار الحطب• 

مقترحات حول القرارات )الجزء ب(
المشتريات المنزلية الكبيرة• 
 التحاق األطفال بالمدرسة• 
 زواج األبناء/البنات• 
 المشتريات المنزلية اليومية• 
 عدد األطفال المرغوب بإنجابه• 
 استخدام وسائل تنظيم األسرة• 
 متى يجب التوّجه إلى المركز الصحي• 
 متى يجب ممارسة الجنس• 
 من هم األشخاص الذين يجب االختالط بهم• 
 بيع السلع الرئيسية• 
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التعريــف بالتمريــن.« هنالــك الكثيــر مــن المهــام التــي تحتــاج إلــى التنفيــذ والقــرارات التــي يجــب أن تُتّخــذ   .1
بشــكل يومــي داخــل كل أســرة، مجموعــة، أو لجنــة. وســنعمل معــاً علــى استكشــاف بعــض هــذه القــرارات؛ 
ــة  ــة المنوط ــات النمطي ــي المهم ــا ه ــرارات؛ وم ــذه الق ــع ه ــم صن ــف يت ــاذا؛ وكي ــا ولم ــوم باتخاذه ــن يق وم

بالمــرأة والرجــل.

إشــرح للمشــاركين بــأن هنالــك ثــالث تصنيفــات ســيتم اســتخدامها: المجموعــة 1 تخــص الرجــال، المجموعــة   .2
2 تخــص النســاء، والمجموعــة 3 تخــص كالهمــا.

ــى  ــوب أو مرســوم عل ــو مكت ــا ه ــح م ــى توضي ــل عل ــام، واعم ــات المه ــاركين الجــزء أ: بطاق إشــرح للمش  .3
ــع. ــة للجمي ــى كل بطاق ــوح معن ــن وض ــد م ــث تتأّك ــة، بحي ــراءة أو الكتاب ــرف الق ــن ال يع ــات لم البطاق

أطلــب مــن المشــاركين فــرز كل بطاقــة مــن بطاقــات الجــزء أ: بطاقــات المهــام وتصنيفهــا ضمــن المجموعــة   .4
1 )رجــال(، أو المجموعــة 2 )نســاء( أو المجموعــة 3 )كالهمــا(، بنــاًء علــى مــن يقــوم عــادةً بــأداء المهمــة 

المذكــورة.

ماحظــة: مــن المهــم تحــّدي المشــاركين لتحديــد مــن يقــوم بهــذا المهمــة عــادةً داخــل األســرة أو مــن يقــوم بهــا 
فــي أغلــب األحيــان وليــس مــن يســتطيع القيــام بهــذه المهمــة، ممــا يضمــن االّ يقــوم المشــاركون بتصنيــف جميــع 

المهــام ضمــن المجموعــة الُمَعنَونــة »كالهمــا«.

إســأل المشــاركين فيمــا إذا كانــت هنالــك أي مهمــة لــم يتــم ذكرهــا. وفــي هــذه الحالــة، قــم بتخصيــص بطاقــات   .5
إضافيــة واطلــب مــن المشــاركين تصنيفهــا ضمــن المجموعــة الصحيحــة.

إطرح على المشاركين ما بين 3-6 من أسئلة النقاش التالية لتيسير الحوار بينهم:  .6
•  من يقوم بمهام أكثر؟ لماذا؟

ــر  ــع غي ــذا التوزي ــار ه ــب أو آث ــا عواق ــر، فم ــام أكث ــات مه ــدى المجموع ــدى إح ــت ل ــال كان ــي ح •  ف
لُمنِصــف؟ ا

•  أطلب من المشاركين اختيار أهم 3-4 مهام ومن ثم إسأل » من يقوم »بمهام أهم«، ولماذا؟
•  أي من هذه المهام ال تقوم بها النساء؟ أي من هذه المهام ال يقوم بها الرجال؟ لماذا؟

•  هل هنالك مهام ومسؤوليات تتمنى بأن يتشاركها أفراد آخرون داخل األسرة؟ لماذا؟

أطلــب مــن أحــد المتطوعيــن أن يختــار إحــدى المهمــات التــي تــم تصنيفهــا ضمــن المجموعــة 1 و 2 واطلــب   .7
مــن المشــاركين مناقشــة فيمــا إذا كان مــن الممكــن وضعهــا ضمــن المجموعــة 3. هــذا ويُمِكــن طــرح أســئلة 

النقــاش التاليــة:
•  هل حدث وأن قام الرجال يوماً بمهام النساء وهل حدث العكس؟ لماذا؟

•  ما الذي كان سيحصل لو قام الرجال بأداء مهام النساء وقامت النساء بمهام الرجال؟ لماذا؟
•  ما الصعوبة في نقل المهمة إلى المجموعة 3؟

•  هل سيكون الرجال والنساء على استعداد ألداء المهام التي تم نقلها إلى المجموعة 3؟
•  فــي حــال كانــت اإلجابــة نعــم، فمــا هــي أســباب عــدم القيــام بهــذه المهــام )مــن جانــب الطــرف اآلخــر( 

ــك؟ ــا أســباب ذل ــة هــي ال، فم ــت اإلجاب ــى اآلن؟ وإذا كان حت
•  ما هي المنافع التي سيجنيها الرجال والنساء عند قيامهم بهذه المهمة؟

أطلــب مــن المشــاركين مناقشــة البطاقــات فــي الجــزء ب: بطاقــات القــرارات واتبــع نفــس الخطــوات مــن   .8
ــام. ــات المه ــي الجــزء أ: بطاق ــم ف ــا ت ــورة أعــاله كم 1-7 المذك

ــك  ــي حــال كان هنال ــر ف ــرار األخي ــوم باتخــاذ  الق ــن يق ــد م ــم تحــّدي المشــاركين لتحدي ــن المه ماحظــة: م
ــا«. ــة »كالهم ــن مجموع ــرارات ضم ــع الق ــف جمي ــم تصني ــان أال يت خــالف لضم
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ــى تُفضــي  ــى خــالف، ومت ــي تُفضــي عــادةً إل ــرارات »المشــتركة« الت ــن المشــاركين مناقشــة الق ــب م أطل  .9
ــاق. ــى اتفّ ــتركة« إل ــرارات »المش الق

كيف يتم اتخاذ هذه القرارات المشتركة؟ من صاحب الكلمة األخيرة؟  •
هل يكون لدى الطرفان وزناً متكافئاً عادةً في عملية صنع القرار؟  •

في حال كان هنالك وقت، إطرح على المشاركين 2-3 من األسئلة الختامية التالية:  .10
هــل يعكــس هــذا التمريــن ســلوكنا الفــردي داخــل أســرنا؟ فــي حــال لــم يكــن الحــال كذلــك، فلمــاذا نتوقــع   •

ــا؟ ــا نــراه فــي مجتمعاتن ــا عّم أشــياء مختلفــة فــي منازلن
هل يختلف سلوكنا الفردي عّما نراه عاديّاً في مجتمعنا؟  •

•  كيــف تشــعر عنــد النظــر إلــى قائمــة المهــام والقــرارات كرجل/إمــرأة؟ هــل هــي عادلــة؟ لمــاذا؟ لمــاذا 
ــة؟ ليســت عادل

هل تتمنى لو كانت األمور مختلفة عّما هي عليه؟ لماذا؟  •

وبينمــا ينبغــي تذكيــر المشــاركين بضــروة الحفــاظ علــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية التــي تمــت   .11
مناقشــتها خــالل الحــوار، إعمــل علــى تشــجيع المشــاركين علــى مشــاركة القضايــا التــي نوقشــت ومــا تعلمــوه 
مــع العائلــة واألصدقــاء فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي 
كيفيــة التعامــل مــع بعــض التحديــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيُســهم فــي مواصلــة الحــوار 

حتــى الجلســة التاليــة.

مثال حول التصنيف إلى مجموعات
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 ماحظات للميّسرين
1.  تهــدف الخطــوة األولــى فــي هــذا التمريــن إلــى ُمســاعدة المشــاركين علــى فهــم كيفية تقســيم العمــل والقرارات 
بنــاء علــى النــوع االجتماعــي. ويكُمــن الجــزء الهــام فــي هــذه األداة فــي مرحلــة مــا بعــد فــرز البطاقــات إلــى 
مجموعــات: يجــب أن يطــرح الميّســرون أســئلة اســتقصائية لُمســاعدة المشــاركين علــى فهــم األعــراف والقيــم 
المرتبطــة بالمهــام والقــرارات المنوطــة بالرجــال والنســاء. فــإذا أفــاد أحــد المشــاركين، علــى ســبيل المثــال، 
ــى الميّســر أن  ــر مــن المهــام داخــل المنــزل ألن هــذا هــو عمــل المــرأة« فعل ــأن »النســاء تقمــن بعــدد أكب ب
يســأل »لمــاذا يقتصــر هــذا العمــل علــى المــرأة« قبــل أن يســأل عــن عواقــب هــذا العــرف. وهــذا بالضبــط مــا 
يميـّـز الـــ SAA عــن بقيــة النُهـُـج، فهــو ييّســر التفكيــر النقــدي لمعرفــة ســبب َســير األمــور بهــذه الطريقــة ومــا 

هــي تبعــات ذلــك.

إذا مــا أردنــا تشــجيع المشــاركين علــى تغييــر هــذا التقســيم غيــر الُمنِصــف للعمــل ولعمليــة صنــع القــرار،   .2
ــن.  ــن األمري ــي الخاصــة بهذي ــوع االجتماع ــة بالن ــم المرتبط ــراف والقي ــى التصــّدي لألع ــة إل ــن بحاج فنح
ــم  ــدف دع ــة به ــرات هيكليّ ــق تغيي ــع لخل ــى مســتوى المجتم ــذ نشــاطات عل ــه، تنفي ــت ذات ــي الوق ــا، ف وعلين

ــرة. ــل األس ــردي وداخ ــتوى الف ــى المس ــرات عل التغيي

تغيير قدرات الموظفين

استخدامات هذه األداة وتكييفها حسب القطاع

 تســاعد هــذه األداة الموظفيــن علــى التنبّــه إلــى كيفيــة تقســيم العمــل والقــرارات داخــل أســرهم ومجتمعاتهــم، كمــا تســاعد فــي توضيــح احتماليــة 
اتّباعهــم لنفــس األدوار المنوطــة بالجنســين فــي المجتمــع الــذي يعملــون فيــه. إضافــةً إلــى ذلــك، تســاعد هــذه األداة الموظفيــن علــى القيــام بالتأّمــل 

الذاتــي حــول تبِعــات التقســيم غيــر الُمنصــف للمهــام والقــرارات علــى حياتهــم وعلــى مجــاالت تطبيــق البرامــج.

ــم للممارســات  ــى فه ــوى للوصــول إل ــن الق ــوع االجتماعــي وموازي ــل الن ــى مجموعــات خــالل تحلي ــات إل ــرز البطاق ــة ف ــن اســتخدام طريق  يُمِك
ــج. ــذ البرنام ــم استكشــافها خــالل تنفي ــث يت ــوع االجتماعــي بحي ــى الن ــاًء عل ــرار بن ــع الق ــل وصن ــة وراء تقســيم العم ــدات الكامن والمعتق

 يُمكــن اســتخدام هــذه األداة خــالل مراحــل التنفيــذ المختلفــة للبرنامــج، وذلــك لمقارنــة أيــن يتــم وضــع البطاقــات خــالل المراحــل المختلفــة. يُمكنــك، 
ــة  ــم فــي نهاي ــد إجــراء التقيي ــام بمراجعــة منتصــف المــدة أو أو عن ــد القي ــام بهــذا النشــاط عن ــال، أن تطلــب مــن المشــاركين القي ــى ســبيل المث عل
المشــروع، ثــم التفكيــر فيمــا إذا كانــت هنالــك أي تغييــرات فــي تقســيم المهــام أو فــي مســؤوليات صنــع القــرار بيــن النســاء والرجــال منــذ إطــالق 
ــج أم ال، فطــرح ســؤال  ــالت البرنام ــى تدّخ ــرات إل ــذه التغيي ــزى ه ــن أن تُع ــن الُممك ــا إذا كان م ــم م ــاذا؟« لفه ــأل »لم ــر أن تس المشــروع.  تذّك
»لمــاذا؟« يتيــح فرصــةً للتعــرف علــى األشــياء التــي تُيّّســرعملية التغييــر، أو علــى العوائــق التــي مــا زالــت تحــول دون التغييــر، مــع اإلشــارة 
إلــى التعديــالت الواجــب إجراؤهــا فــي التّدخــالت. الحــظ أن هــذا النشــاط ومــا توّصــل إليــه مــن نتائــج، عنــد اســتخدامه كأداة MEL، يُمكــن أن 
يســهم فــي توفيــر معلومــات مباشــرة للمؤّشــر التكميلــي للتغييــر العالمــي للمســاواة بيــن الجنســين وصــوت المــرأة رقــم 1 )انظــر القســم 4 لمزيــد 

مــن اإلرشــادات(.

 يُمِكن استخدام هذه األداة لتحديد ما الذي يجب تغييره، ولماذا، وكيف. قم بإدراج أسئلة النقاش التالية في نهاية الحوار:
•  ماذا نالحظ من عملية الفرز؟ هل ترغب في أن يتغير أي شيء؟ لماذا؟

•  ما الذي يُمِكن أو ال يُمكن أن يتغيّر، ولماذا؟
•  ما الذي يتطلّبه األمر لتغيير هذه المهام والقرارات في منزلك؟ 

•  هل تحتاج إلى دعم من خارج منزلك إلجراء التغييرات؟ أي نوع من الدعم؟ 
•  وَمن هي الجهات الموجودة في المجتمع التي تستطيع تقديم الدعم؟ من سيكون العائق أمام ذلك؟ 

التفّكر مع المجتمع

التخطيط للعمل

الُمتابعة والتّقييم

SAA تكييف أداة التصنيف إلى مجموعات حسب الخطوات المختلفة لدورة عملية الـ

األدوات الرئيسية الُمستخدمة في التحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات                                                              24 



3.
2

 تكييف أداة فرز البطاقات حسب القطاعات 

 حقوق الّصحة الجنسيّة واإلنجابية

األمن الغذائي والتّغذوي

التمكين االقتصادي للمرأة

.باإلضافة إلى المسؤوليات على مستوى األسرة المذكورة ضمن األداة الرئيسية أعاله، يُمكن إضافة بطاقات المهام والقرارات الخاّصة بقطاعات محّددة 

المهام ذات العاقة بالصحة الجنسيّة واإلنجابيّة وصّحة األم 
 :)SRMH(

التوّجه إلى المركز الصحي لطلب خدمات تنظيم األسرة  •
االستفادة من خدمات ما قبل وما بعد الوالدة  •

المبادرة بالجنس   •
االستعداد للوالدة  •

البحث عن معلومات حول وسائل منع الحمل وخدمات   •
الصحة اإلنجابية 

استخدام وسائل منع الحمل  •

:)FNS( المهام  ذات العاقة باألمن الغذائي والتّغذوي
الرضاعة الطبيعية الحصريّة  •

إعداد / طهي الطعام   •
إطعام األطفال  •

جلب المياه   •
بذر الحقول  •

الحصاد   •
إزالة األعشاب الضارة   •

نقل المحاصيل  •
حضور االجتماعات  •

البيع في األسواق   •
البحث عن معلومات حول السوق   •

شراء المواد الغذائية من السوق  •

المهام ذات العاقة بالتّمكين االقتصادي للمرأة:
الرضاعة الطبيعية الحصريّة  •

إعداد / طهي الطعام   •
إطعام األطفال  •

جلب المياه   •
بذر الحقول  •

الحصاد   •
إزالة األعشاب الضارة   •

نقل المحاصيل   •

القرارات ذات العاقة بالتّمكين االقتصادي للمرأة
القرارات المرتبطة بكسب الرزق )على سبيل المثال ماذا   •

ومتى تزرع، تحديد فيما إذا كان يتوجب الهجرة بقصد 
العمل بأجر(

•  تحديد فيما إذا كان يجب شراء / بيع األصول الرئيسية 
)مثل الدراجات النارية والماشية والمنازل(

•  الحصول على القروض واستخدامها/استثمارها 
فتح حساب في البنك وإجراء معامالت مصرفية   •

امتالك العقار  •
•  النفقات اليومية

•  النفقات الكبيرة المتعلّقة باألسرة، كتلك الُمرتبطة بحاالت 
الطوارئ والوفيات والزواج

القرارات ذات العاقة بالصحة الجنسية واإلنجابية وصحة األم 
:)SRMH(

زواج البنات  •
•  متى يجب أن يتم الحمل 

عدد األطفال الذين ترغب األسرة بإنجابهم   •
الُمباعدة بين الوالدات   •

تحديد فيما إذا كان يجب ممارسة الجنس  •
•  استخدام وسائل منع الحمل

تحديد فيما إذا كانت هنالك رغبة بإجراء عملية تعقيم، ونوع   •
التعقيم )بقطع القناة المنوية أو بقطع البوق لدى النساء(

•  من هو الطبيب الذي يجب أن تتم استشارته )الُمعالج التقليدي 
أو الطبيب الذي يعمل في إحدى المرافق الّصحية( • تحديد فما 

إذا كانت هنالك حاجة إلى عناية طبية 
أين يُمكن الحصول على العناية الطبية  •

•  تحديد مقدار اإلنفاق على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
•  ختان اإلناث

القرارات الخاصة باألمن الغذائي والتّغذوي:
تحديد وقت الزراعة  •
تحديد وقت الحصاد   •

بيع أو شراء الماشية و/ أو األصول الصغيرة  •
•  بيع أو شراء الماشية و/ أو األصول الكبيرة

المبلغ الذي يجب استثماره في الُمدخالت  •
تلقيح الماشية الصغيرة أو الكبيرة   •

متى يجب الحصول على خدمات الرعاية الصحية وأين  •
نوع الطعام الذي سيتم طهيه وتناوله في المنزل  •

متى يجب البدء بالتغذية التكميلية لألطفال  •
•  توزيع الطعام في المنزل )من يأكل ماذا ومتى(
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3. التصويت بالتحّرك3

هدف األداة 
ــّوع فــي اآلراء حــول الُمعتقــدات الشــائعة، وعــرض اآلراء المختلفــة علــى المشــاركين، إضافــةً إلــى  استكشــاف التّن
منــح المشــاركين فرصــةً للتّفكيــر فــي مواقفهــم الخاصــة حــول الُمعتقــدات الشــائعة وفهــم / التعــّرف علــى هــذا التبايـُـن 

فــي الــرأي.
ــى أّي  ــوي عل ــي ال تنط ــدات الت ــراف والُمعتق ــاف األع ــات استكش ــط  لغاي ــذا األداة فق ــتخدام ه ــب اس ــة: يج ماحظ
 Four« ، تهديــد. إحــرص علــى اســتخدام النســخة التــي ال يتــم فيهــا الكشــف عــن هويــة المشــاركين مــن هــذه األداة
Corners« )انظــر إرشــادات التدريــب لعــام 2007 الخاصــة بتنفيــذ الـــ SAA الُمدرجــة فــي الملحــق 2( إلشــراك 

ــل اإلجهــاض أو العنــف. ــا الحساســة مث المشــاركين فــي النقــاش حــول القضاي

الوقت الازم
 30 دقيقة إلى ساعة واحدة

المواد المطلوبة وغيرها من التحضيرات الازمة
أقالم تخطيط وشريط الصق.

التّحضيرات الُمسبَقة
ــةً أو رســماً للمشــاركين  ــا كتاب ــق« إم ــر ُمواف ــارة »غي ــة عب ــق« والثاني ــارة »ُمواف ــا عب ــل إحداهم ــان تحِم ورقت  •
الذيــن ال يعرفــون القــراءة والكتابــة. فــي حــال كنــت تعمــل مــع مجموعــات غيــر ُملّمــة بالقــراءة والكتابــة، فعليكــم 

ــر ُموافــق«.  ــى الرمــوز التــي تصــّور شــعور »ُموافــق« و »غي ــاق معــاً عل االتّف
اختـَـر مــا بيــن 3 إلــى 7 عبــارات ذات عالقــة باألعــراف االجتماعيــة وتلــك المتعلقة بالنــوع االجتماعــي وموازين   •
القــوى والتــي ســيتم العمــل علــى استكشــافها، شــريطة أن تكــون ذات صلــة بُمخرجــات البرنامــج وُمســتنِدة إلــى 
نتائــج تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. وتتضّمــن بعــض األمثلــة التــي يُمِكــن تكييفهــا تبعــاً للّســياق 

وُمخرجــات البرنامــج مــا يلــي:
ــح ألن تكــون قياديــة، كمــا أنهــا غيــر قــادرة علــى صنــع قــرارات بشــكل  - المــرأة عاطفيــة، وبالتالــي فهــي ال تصلُ

عقالنــي
- ال تملك النساء المعرفة لتمثيل أسرهن في االجتماعات 

- الرجال قادة بطبعهم ألنهم عقالنيين للغاية 
- النساء وحدهّن القادرات على رعاية الّرّضع واألطفال

- النساء أفضل في التواصل مع أطفالهن 
- يجب أن تكون المرأة مسؤولة عن إدارة وأداء معظم المهام المنزلية

- من الُمهم أن تكون المرأة عذراء عند الزواج
- يُمِكن أن يساعد ختان اإلناث الفتيات والنساء على أن يُخلصن ألزواجهن 

- على النّساء اتّخاذ قرارات هاّمة حول اإلنتاج الزراعي في المجتمع وداخل أسرهّن 
- الّرجال هم َمن يتوّجب عليهم دائماً اتّخاذ قرارات بشأن الموازنة واإلنفاق 

- ال أستطيع تَقبّل فكرة أن يكون ابني شاّذاً 
- ال تكتمل المرأة إذا لم يكن لديها ابن

- يحتاج الرجال إلى الجنس أكثر مما تحتاج إليه النّساء  
- على المرأة أاّل تتحدث بصراحة عن العالقة الجنسيّة مع زوجها

- من العار إعالة نفسك من خالل العمل في مجال الجنس.

الخطوات )كيفية تسهيل األداة(
قم بشرح الهدف من األداة للمشاركين:   .1

هــذا التمريــن هــو تمريــن تعلـّـم جماعــي، حيــث يُتيــح لــكل فــرد فــي المجموعــة أن يُكــّون رأيــاً حــول العبارات   •
المذكــورة أعــاله، ومــن ثــّم التفّكــر فــي مواقفهــم الخاصــة حــول الُمعتقــدات الشــائعة. فالهــدف هــو فهــم التنــّوع 

فــي وجهــات النّظــر.
  USAID. Training Guide: Continuum of Approaches for Achieving Gender Integration in Programming: A decision-making tool for education officers. 
2007. http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnado744.pdf
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27                                                                               الخطوات التي تندرج ضمن عملية التحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات

مــن المهــم أن نظِهــر االحتــرام لبعضنــا البعــض وأن نمتنــع عــن إصــدار األحــكام علــى اآلخريــن أو مقاطعتهم   •
أو الســخرية منهــم. 

ال يصــح تصنيــف قيَِمنــا ومواقفنــا إلــى »صحيحــة« أو »خاطئــة«. فهــي ببســاطة العدســات التــي نــرى مــن   •
ــا. ــا عالمن خالله

ــق، كلٌّ علــى طــرف فــي  ــق وعلــى األخــرى /غيرُموافِ ــب )ُرِســم( علــى إحداهــا ُموافِ ضــع البطاقتيــن، التــي كتِ  .1
الغرفة/القاعــة بحيــث يتمّكــن الجميــع مــن رؤيتهمــا، مــع تــرك حيـّـز كاٍف للمشــاركين الختيــار ومــن ثــم التحــّرك 

والوقــوف عنــد أحــد الطرفيــن.

إقــرأ عبــارة واحــدة واطلــب مــن المشــاركين أن يفّكــروا بهــدوء )دون أن يناقشــوها مــع بعضهــم البعــض( فــي   .2
مواقفهــم أو رأيهــم حــول هــذه العبــارة، ثــّم اطلــب منهــم التحــّرك باتجــاه البطاقــة التــي تعبـّـر عــن رأيهــم )ُموافــق/ 

غيــر ُموافــق(.

بعــد تحــّرك جميــع المشــاركين، اطلــب منهــم أن يناقشــوا مــع مــن حولهــم ســبب اختيارهــم لتلــك المجموعــة فــي   .3
حــال  شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك.

ــر  ــق/ غي ــة ُمواف ــم لمجموع ــى ســبب اختياره ــن عل ــن كل مجموعــة إلطــالع اآلخري ــاركين م ــوة المش ــم بدع ق  .4
ــأل: ــق. اس ُمواف

هل يرغب أحدكم بإطالع المجموعة األخرى على سبب اختيار الوقوف عند هذا الطرف ؟   •
مــا هــو شــعورك وأنــت ضمــن تلــك المجموعــة ؟ )مالحظــة: قــد تكــون هنالــك مجموعــات صغيــرة تتألــف   •

ــة؟( ــن األقلي ــت ضم ــا هــو شــعورك وأن ــط - اســأل، م ــى شــخصين فق ــن شــخص إل م

بعــد ســماع آراء كل مجموعــة، اســأل المشــاركين عّمــا إذا كان أي منهــم يرغــب فــي تغييــر مكانــه والتحــّرك نحــو   .5
بطاقــة مختلفــة. فــي حــال رغــب أولئــك الــذي قامــوا بتغييــر أماكنهــم بالمشــاركة، فعلــى الميَّســر استكشــاف ســبب 

قيامهــم بذلــك.
ــر آرائهــم، إنمــا فــي  ــاس بتغيي ــاع الن ــارة الجــدل أو فــي إقن ــل فــي إث ــأن الهــدف ال يتمثّ ــر المشــاركين ب •  ذّك

ــة. ــآلراء المختلف ــي ل ــم حقيق ــى فه ــول إل الوص
ــاء  ــت إثارتهــا أثن ــاط التــي تّم ــة أســئلة أو توضيحــات حــول النق اســأل المشــاركين عمــا إذا كانــت لديهــم أي  •

المناقشــة.

استخدم أسئلة التفكير التالية للمناقشة الختامية:  .6
هل تعلّمت أي شيء جديد من هذه النقاشات؟ هل كانت هنالك أية مفاجآت؟  •

هل غيّر هذا النقاش من فهم أي شخص للُمعتقدات واألعراف؟   •
ما هي مزايا مناقشة أو تحّدي أو تغيير أي من ُمعتقداتنا أو مواقفنا أو سلوكياتنا؟   •

ما هي الُعيوب أو العواقب أو العقوبات؟   •
كيف يُمكن مساعدة الناس على تحّدي الُمعتقدات التي ناقشناها وتغيير سلوكياتهم؟  •

في الختام، قُم بتوجيه الشكر للُمشاركين على مساهماتهم، وبتلخيص النقاط الرئيسية التالية:  .7
•  لدينــا جميعــاً ُمعتقــدات ومواقــف وســلوكيات إيجابيــة وســلبيّة تؤثـّـر علينــا بطــرق ُمختلفــة. وتعمــل األداة علــى 
توضيــح وجهــات نظــر المجتمــع فيمــا يتعلــق ببعــض األعــراف االجتماعيــة الســائدة وتلــك المتعلّقــة بالنــوع 

االجتماعــي وموازيــن القــوى. 
غالبـًـا مــا تكــون مواقفنــا وقِيمنــا ســياقية وظرفيــة – فهــي، كبقيــة األشــياء، ليســت بالضــرورة إمــا أبيــض أو   •
أســود فــي أغلــب األحيــان. وبالتالــي، قــد ال يكــون مــن الســهل معرفــة مــا نشــعر بــه. كمــا أن مــن المهــم أن 
نلحــظ بأنــه ليــس مــن الضــروري أن يحمــل كل شــخص نفــس القيــم أو اآلراء حــول قضايــا محــّددة حتــى لــو 

كان هــذا هــو مــا يفترضــه اآلخــرون مــن الشــخص.
•  وحتــى أولئــك الذيــن يبــدون مثلَنــا والذيــن نكــّن لهــم كل االحتــرام، قــد تكــون لديهــم أفــكار أو آراء مختلفــة. 

ــا. ــم ســبب وجوده ــات وفه ــذه االختالف ــرام ه ــا احت ــب علين ويتوّج



ــت  ــي تّم ــخصية الت ــارب الش ــص والتج ــرية القص ــى س ــاظ عل ــروة الحف ــاركين بض ــر المش ــي تذكي ــا ينبغ بينم  .9
مناقشــتها داخــل المجموعــة، قُــم بتشــجيع المشــاركين أيضــاً علــى مشــاركة القضايــا التــي نوقشــت ومــا تعلّمــوه 
مــع العائلــة واألصدقــاء فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي كيفيــة 
ــة الحــوار حتــى  ــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيســهم فــي مواصل التعامــل مــع بعــض التحدي

ــة.  الجلســة التالي

ماحظات للميسرين 
ينبغــي علــى موظفي البرنامج والميّسرين، من خالل تحليل النــوع االجتماعــي وموازيــن القوى، تحديد   •
ــي  ــارات الت ــي حــال اســتخدام العب ــذا التمرين. وف ــا في ه ــا وتحّديه ــر فيه األعــراف السائدة التي يُمِکن التفّك
ــَرق تغييــر أو تكييــف هــذه العبــارات وفقــاً للثقافــة والســياق  ُذِكــرت هنــا مــن بــاب المثــال، فيجــب علــى الفِ

ــي. المحل

يجــب أن تكــون العبــارات واضحــة ومحــّددة؛ إمــا أبيــض أوأســود لتجنّــب االلتبــاس وبحيــث تعبّــر كل منهــا   •
ــا وبســهولة. ــة أو عدمه ــرار بالموافق ــاذ ق ــى اتّخ ــاعد المشــاركين عل ــا سيُس ــط، مم ــرة واحــدة فق عــن فك

يجــب أن يبــدأ الميّســرون بعبــارات ســهلة وآمنــة ومــن ثــم يُمكنهــم االنتقــال إلــى عبــارات حّساســة بدرجــة   •
ــى أي حــّد يرغبــون فــي  ــد إل ــة فــي تحدي ــع الميّســرون بقــوة المالحظــة وبالمرون أكبــر. كمــا يجــب أن يتمتّ
ــى  ــد الوقــت األنســب الســتخدام هــذه األداة اعتمــاًدا عل ــد أيًضــا تحدي تحــّدي األعــراف الحّساســة. مــن الجي

ــن أعضــاء المجموعــة. ــة بي ــاق والثق درجــة الوف

ــة وســاخنة  ــى مناقشــات انفعالي ــق هــذه األداة إل ــم تيســيرها عــن طري ــي يت يُمكــن أن تتحــول المناقشــات الت  •
ــرام  ــداء االحت ــاء المناقشــة، بضــرورة إب ــا أثن ــدء وربم ــل الب ــر المشــاركين، قب ــى تذكي ــة. إحــرص عل للغاي

ــم. ــخرية منه ــم أو الس ــن أو مقاطعته ــى اآلخري ــكام عل ــدار األح ــن إص ــاع ع ــادل واالمتن الُمتب

ــا  ــذا النشــاط. وبينم ــراً شــائعاً خــالل ه ــون آراء متعارضــة أم ــن يحمل ــن المشــاركين الذي ــر الجــدال بي يُعتب  •
ــن  ــراز وتوضيــح األعــراف وتشــجيع اآلخري ــى إب ــة عل ــر بيــن األطــراف المتقابل يســاعد هــذا الجــدال الدائ
علــى التفكيــر بطريقــة مختلفــة، علــى الميّســر أن يكــون مســتعّداً للتّدخــل فــي حــال أصبحــت النقاشــات تتّســم 

ــة. بالعدوانيّ

ــة بمــكان إبــالغ المشــاركين بضــرورة احتــرام خصوصيــة اآلخريــن مــن خــالل الحفــاظ علــى  مــن األهمي  •
ســرية النقاشــات. وحيــث أن مــن غيــر الُممكــن ضمــان هــذه الســرية، فيجــب عــدم إجبــار أي مــن المشــاركين 
علــى المشــاركة أو اطــالع اآلخريــن علــى أي موضــوع قــد ال يشــعروا بالراحــة تجــاه مناقشــته. وقــد يفّضــل 

المشــارك عــدم اإلجابــة علــى ســؤال معيــن أو المشــاركة بنشــاط مــا.

ال بــأس بوجــود اختالفــات! يُبَرهــن لنــا هــذا التمريــن علــى إمكانيــة التعايـُـش الســلمي الــذي يســوده االحتــرام   •
ــدات الموجــودة داخــل هــذه المجموعــة. ــكار والمعتق ــات فــي األف ــى الرغــم مــن االختالف ــك عل ــا، وذل بينن

يُمِكــن اســتخدام هــذه األداة لفهــم التنــّوع فــي الــرأي بيــن الموظفيــن حــول القضايــا واألســئلة المختلفــة، كمــا يُمكــن لهــذه األداة أن تســاعد 
الموظّفيــن علــى التفكيــر فــي آرائهــم الخاصــة وســبب تمّســكهم بهــا.

 ما هي التحديات التي ستواجهها عند تنفيذ هذا النشاط أو خالل النقاشات حول الُمعتقدات السائدة في المجتمع؟
هل لدينا خبرة/تجربة سابقة تساعدنا في معرفة ما إذا كانت الُمعتقدات التي صّوتنا عليها تؤثّر على البرامج التي ننفّذها؟ كيف؟

 كيف نضمن الحفاظ على الحياديّة واحترام اآلراء المتنوعة في المجتمع دون فرض آرائنا على اآلخرين؟

استخدامات هذه األداة وتكييفها حسب القطاع

 SAA تكييف أداة  التصويت بالتحّرك حسب الخطوات الُمختلفة من دورة الـ

تغيير قدرات الموظّفين
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ر مع المجتمع التفكُّ

خطّة العمل

الُمتابعة والتّقييم

ــا  ــن اســتخدام هــذا التّمريــن لُمســاعدة المجتمعــات علــى فهــم وجهــات نظرهــا وُمعتقداتهــا الخاصــة بشــكل أفضــل بشــأن القضاي يُمِك
التــي يهتــم بهــا البرنامــج، ممــا قــد يقــود إلــى إطــالق عمليــة التفّكــر الّذاتــي مــن خــالل إنشــاء مســاحة آمنــة للنقــاش. كمــا يُمِكــن أن 
يســاعد فــي التفكيــر بصــورٍة نقديــة فــي اآلثــار المترتّبــة علــى التبايـّـن فــي وجهــات النظــر؛ وإلــى إدراك وجــود تبايـُـن فــي اآلراء داخــل 
ــم والممارســات  ــك ببعــض القي ــات التمّس ــي تبِع ــدّي ف ــر بشــكل نق ــن أيضــاً فرصــة للتفكي ــع. ويشــّكل التمري ــي المجتم المجموعــة وف

الخاضعــة للنقــاش.

يُمكــن للميّســرين اســتخدام هــذه األداة خــالل مراحــل التنفيــذ المختلفــة للبرنامــج لمعرفــة التغيّــر فــي نســبة األشــخاص الذيــن اختــاروا 
مجموعــة »ُموافــق« أو«غيــر ُموافــق« علــى العبــارات المتعلّقــة بالقضايــا ذات األولويــة التــي تــم التّوّصــل إليهــا مــن خــالل تحليــل 
النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. ولغايــات ضمــان القيــام بُمقارنــة صحيحــة، علــى الميّســرين التأّكــد مــن اســتخدام نفــس العبــارات 
فــي كل مــرة يتــم فيهــا اســتخدام األداة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يُستحســن أن يقــوم الميّســرون بتدويــن مالحظــات حــول النقاشــات التــي 
تــدور حــول النشــاط، ممــا يُســهم فــي إضافــة معنــًى إلــى البيانــات الكميّــة المتعلّقــة بالموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى العبــارات. علــى 
ــرات بشــكل أكثــر وضوحــاً فــي بدايــة تنفيــذ النشــاط مقارنــة بنهايتــه؟ هــل كان هنــاك المزيــد مــن  ســبيل المثــال، هــل ظهــرت التوتّ
االنفتــاح علــى وجهــات النظــر األخــرى ســواء تلــك التــي أعربــت عــن الُموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى العبــارات عنــد قُــرب انتهــاء 

البرنامــج؟ كيــف تبــدو عمليــة التغيّــر فيمــا يتعلّــق بالمشــاركة أو فــي األفــكار أو فــي اســتعداد النــاس للتعبيــر وشــرح آرائهــم؟

قــم بــإدراج أســئلة النقــاش التاليــة فــي نهايــة التمريــن لتحديــد التغييــرات المحتملــة والفــرص والعوائــق المرتبطــة 
ــذه التغييرات:  به

هل توجد بعض القيم أو الممارسات التي تمت مناقشتها والتي ترغب في تغييرها؟ أي منها ولماذا؟ 
ما هي المساوئ أو العواقب أو العقوبات الُمحتملة لمحاولة تغيير هذه الممارسات؟

 كيف يُمِكن مساعدة الناس على تحّدي الُممارسات التي ناقشناها وتغيير سلوكياتهم لتعزيز الرفاه؟

 تكييف التعبير عن رأيك حسب القطاع

حقوق الّصحة الجنسيّة واإلنجابيّة

سيبقى النشاط األساسي كما هو. أما بالنسبة للجزئية الخاّصة بالتصويت فيستطيع الميّسرون االختيار من بين العبارات التالية والخاصة بقطاعات معيّنة

عبارات خاصة بحقوق الصحة الجنسيّة واإلنجابيّة: 
من واجب الزوجة رعاية األطفال  •

النساء اللواتي يحملن الواقي الذكري هن نساء فاسقات   •
يحتاج الرجال إلى ممارسة الجنس أكثر من النساء   •

يجب على الرجل أن يحترم اختيار النساء لوسائل منع   •
الحمل 

يجب أاّل تُرِضع المرأة رضاعة الطبيعية أمام الناس   •
األمور المتعلّقة بالحيض هي أمور خاصة للغاية، ويجب   •

أال تتحّدث الفتيات عنها أمام الناس. 
ال تُصاب الفتيات الّصالحات بالتهابات المسالك البولية  •

ختان اإلناث هو الشيء الصائب الذي يجب القيام به   •
لبناتنا 

يجب أن تستمر المرأة في اإلنجاب إلى أن تُنجب ولداً   •
ذكراً

دور المرأة الرئيسي هو التكاثُر/اإلنجاب   •
النساء المصابات بالعقم تسكنهّن أرواح شريرة   •
إن عدم قدرة المرأة على اإلنجاب هو خطؤها   •

يستطيع الرجل تطليق زوجته في حال لم تنجب له إبناً   •
ال يستطيع الرجل التحّكم في شؤونه الجنسية )الرغبة   •

الجنسية، والشهوة( 
يجب أاّل تمارس المرأة الجنس قبل الزواج  •
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التّمكين االقتصادي للمرأة

األمن الغذائي والتّغذوي

استخدام التعبيرعن رأيك حول العنف القائم على النّوع االجتماعي 

عبارات خاّصة بالتّمكين االقتصادي للمرأة: 
ال تُجيد المرأة إدارة األموال بطبيعتها  •

•  يجب أاّل تتحدث المرأة مع الرجال خارج مكان عملهم
•  النساء الُمحتَرمات ال يعملن في الليل 

يجب ااّل تكون إجازة األمومة التي تأخذها النساء مدفوعة   •
األجر 

الرجال هم وحدهم القادرون على العمل كسائقين أو   •
حّراس

•  الرجال الذين يقومون »بمهام النساء« هم مثليّون
من العار إعالة نفسك من خالل العمل في مجال الجنس.   •

عبارات خاّصة باألمن الغذائي والتّغذوي
الرجال هم من يجب أن يتعاملوا مع الُمرشدين الزراعيّين   •
النساء لسن مزارعات ألنهن ال يحرثن األرض باستخدام   •

الثيران 
الرجال هم من يجب أن يقوموا بالبيع في السوق   •

النساء فقط هّن من يجب أن يعتنين بـِ ويطعمن األطفال   •
الرّضع 

النساء أفضل في التواصل مع أطفالهن   •
يجب على النساء اتخاذ القرارات الهامة الخاصة باإلنتاج   •

الزراعي ومتطلبات الغذاء في المجتمع وداخل أسرهن 
يجب على الرجال دائًما اتخاذ قرارات بشأن اإلنفاق   •

والميزانية.
يجب أن تأكل النساء بعد التأّكد من حصول الجميع على   •

الطعام 

كما هو مذكور في وصف األداة أعاله، ينبغي التعاُمل مع هذا النشاط ومع العبارات المتعلّقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
بحذر شديد، فهي ستؤّدي على األرّجح إلى إثارة مزيد من النقاش وتتسبّب في ردود انفعالية من جانب المشاركين. 

العبارات الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي: 
يجب أال يعرف الناس عن حاالت االغتصاب  •

المرأة التي ترتدي مالبس استفزازية تستحق ما يُمِكن أن تتعّرض له من مضايقات جنسية أو اغتصاب  •
على الرجل ضرب زوجته في بعض األحيان إلبقائها تحت السيطرة.   •

الرجل الذي يضرب زوجته يحبّها كثيراً   •
ال يوجد شيء اسمه االغتصاب ضمن إطار الزواج   •

المرأة التي ترفض ممارسة الجنس مع زوجها تستحق الضرب   •
يجب على اآلباء ضرب أطفالهم لجعلهم مطيعين   •

يجب منع المرأة التي ال تستطيع أن تُنِجب ابناً من المشاركة في مناسبات األسرة   •
يجب أن »يُعالَج« الرجل / المرأة ممن ين جذبون إلى نفس الجنس باألدوية أو بالقوة  •

يجب أاّل تسافر/تذهب المرأة بمفردها إلى العمل.   •
الرجال أفضل من النساء في التعامالت المصرفية وإدارة   •

الحسابات مصرفية.
•  النساء أفضل من ناحية اإلدارة من الرجال. 

عمل المرأة “خفيف” بينما عمل الرجل “ شاّق«  •
يجب على المرأة طلب إذن زوجها قبل إنفاق المال.  •

•  يجب على جميع الرجال العمل

يحتاج الرجال إلى تغذية أفضل ألنهم يقومون بجميع   •
األعمال الشاقة 

يجب أن ينمو الفتيان ليصبحوا أقوياء، وبالتالي فهُم   •
يستحقون أفضل طعام 

النساء فقط هّن القادرات على الطهي  •
يجب على المرأة أن تتجنّب تناُول أنواع مختلفة من   •

الطعام في حال كانت حامالً أو حائًضا أو أرملة
يتوّجب الصيّام على المرأة في عدة مناسبات، حتى لو   •

كانت حامالً 
يجب على المرأة طهي الطعام الذي يفّضله الرجال  •
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4.رسم خرائط الجسم

الهدف من األداة
استكشاف الروابط بين النوع االجتماعي والنواحي الجنسانية والعنف وموازين القوى  .1

الشعور بقدر أكبر من الراحة تجاه زيادة المعرفة والحديث بانفتاح حول المواضيع الحّساسة  .2
توضيح التبرير المنطقي وأهمية التحّدث حول هذه المواضيع وصلتها بعمل المشاركين وحياتهم  .3

تُعتبر المواضيع التالية األكثر ُمالءمة لهذه األداة: 
أجزاء الجسم التي تختبر المتعة والقوة واأللم والعار والوصمة، إلخ.   •

األعراف المرتبطة بالنوع االجتماعي والتوقّعات من الرجال والنساء   •
اختالف التصّورات بين الرجال والنساء حول الجسم  •

العافية والمرض  •
الوقت الازم

 ساعة إلى ساعة ونصف
المواد المطلوبة وغيرها من التحضيرات الازمة

ســبورة ورقيــة )flip chart(، أقــالم تخطيــط أو أقــالم رســم بألــوان مختلفــة، بطاقــات، شــريط الصــق، أقــالم   •
ــى األرض. ــم عل ــط للجس ــم خرائ ــم رس ــال ت ــي ح ــير ف ــن أو طباش تلوي

•  علــى الميّســر الرئيســي تحديــد الموضــوع أو المحــور األهــم الــذي ســيتم التركيــز عليــه خــالل النشــاط )انظــر 
ــة أعــاله( القائم

الخطوات )كيفية تيسير األداة(
قًــم بتقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات منفصلــة مــن النســاء والرجــال، بحــدود 4-8 أشــخاص لــكل مجموعــة.   .1
ــى رســم خرائــط  ــى رســم خرائــط لجســد المــرأة، فيمــا يجــب أن يعمــل الرجــال عل يجــب أن تعمــل النســاء عل
ــس  ــط الخاصــة بالجن ــال الخرائ ــاركين إكم ــن المش ــب م ــر أن يطل ــن للميّس ــل، يُمِك ــي الُمقاب ــل. وف ــد الرج لجس

ــم البعــض. ــاش حــول تصــّورات كل مــن النســاء والرجــال تجــاه بعضه ــارة النق اآلخــر بهــدف إث

ــاً الســتخدام األداة،  ــورق. وتبَع ــى ال ــى األرض أو عل ــط لجســم اإلنســان عل ــب مــن المشــاركين رســم ُمخطّ اطل  .2
ــة: ــات التالي ــط الفئ ــل الخرائ ــن أن تمثّ يُمك

النّساء  •
الّرجال   •

رجل مثلّي/ امرأة مثليّة الجنس  •
رجل/إمرأة من الُمشتغلين بالجنس  •

•  النّساء الحوامل أو المرضعات
•  النساء ذوات اإلعاقة

اعتمــاًدا علــى محــور المناقشــة، اطلــب مــن المجموعــة أن تُــدرج علــى خريطــة الجســم قائمــة بالجوانــب التــي   .3
ــث عــن هــدف األداة. تمــت مناقشــتها خــالل الحدي

ــة  ــف أو األعــراف ذات العالق ــم العن ــم أو فه ــذة واألل ــل الل ــو تحلي ــدف ه ــال، إذا كان اله ــبيل المث ــى س •  عل
بالنــوع االجتماعــي المرتبطــة بالرجــال والنســاء، فعلــى المشــاركين فــي هــذه الحالــة وضــع عالمــة علــى 

ــم.  ــذة أو األل ــعور الل ــا ش ــن خالله ــرون م ــا أو يختب ــعرون فيه ــي يش ــم الت ــزاء الجس جزء/أج

ــر الشــخص مــن خاللهــا شــعور  ــي يختب ــى أجــزاء الجســم الت ــة لوضــع عالمــات عل ــا مختلف اســتخدم ألوانً  •
ــف. ــم والعن ــة واألل المتع

في كل مجموعة، اسمح للمشاركين بالتأمل في خريطة الجسم ومناقشة النقاط التالية:   .4
لمــاذا يرغــب الرجــال فــي ُممارســة الجنــس؟ متــى يشــعر الرجــال بالعدوانيــة تجــاه زوجاتهــم/ شــريكاتهم؟   •
ــذة؟ ــا يشــعر بالل ــون حــال الرجــل عندم ــف يك ــّرض لإلســاءة؟ كي ــي حــال تع ــف ســيكون شــعور الرجــل ف كي
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لمــاذا ترغــب النســاء فــي ُممارســة الجنــس؟ متــى تشــعر النســاء بالعدوانيــة تجــاه أزواجهــّن/ شــركائهّن؟ كيف   •
تشــعر المــرأة عندمــا تتعــّرض لإلســاءة؟ كيــف يكــون حــال المــرأة عندمــا تشــعر باللــذة ؟ 

ــف  ــا هــي هــذه األشــياء؟ كي ــك، فم ــة؟ إذا كان األمــر كذل ــق أهــداف معيّن ــس كأداة لتحقي ــتخَدم الجن هــل يُس  •
يَســتخدم الرجــال الجنــس لتحقيــق األشــياء؟ كيــف تَســتخدم النســاء الجنــس؟ 

لماذا يتوّجب علينا أن نتحّدث عن الجنس؟  •

يُمكــن للمشــاركين تقديــم خرائــط الجســم الخاّصــة بمجموعاتهــم فــي حــال شــعروا بالّراحــة تجــاه ذلــك. إذا كان   .5
ــات أو ســوء فهــم حــول الجســم. ــة خراف ــح أي ــر مناقشــة خريطــة الجســم وتوضي ــك، فيُمكــن للميسِّ الحــال عكــس ذل

تيسير النقاش باستخدام أسئلة التفّكر التالية:   .6
ما هي أوجه الشبه واالختالف بين الخرائط الجسدية للنساء والرجال؟   •

هل هنالك اختالفات في خريطة الجسم لرجل وامرأة؟   •
ما هي أسباب االختالفات، إن ُوجدت؟   •

مــا هــي االختالفــات النّاجمــة عــن النواحــي البيولوجيــة وتلــك التــي تُعــزى إلــى توقّعــات أو تصــّورات َمــن   •
ــا؟  حولن

كيف تؤثّر هذه التصّورات على حياة الّرجال والنّساء ورفاههم؟  •

ــه  ــم بتوجي ــام، قُ ــي الخت ــة. وف ــات خاطئ ــة معلوم ــح أي ــة أســئلة وبتصحي ــح أي ــم بتوضي ــاء المناقشــة، ق ــد انته بع  .7
الشــكر للُمشــاركين علــى مســاهماتهم وعلــى انفتاحهــم للحديــث حــول أجســادنا، ثــّم قــم بتلخيــص النقــاط الرئيســية 

التاليــة: 
•  يســاعدنا هــذا النشــاط علــى معرفــة المزيــد عــن أنفســنا، وبالتالــي معرفــة المزيــد عــن مجتمعاتنــا وطــرق 

ــا.  ــين حياتن تحس
يُســاعد مــا يمنحنــا إيــاه النشــاط مــن شــعور براحــة أكبــر تجــاه الحديــث حــول مواضيــع حّساســة علــى تحديــد   •

تحديــات التنميــة وإجــراء تغييــرات لتحســين حيــاة كل مــن النســاء والرجــال. 
علــى الّرغــم مــن أننــا كثيــراً مــا نعتقــد أن النســاء والرجــال مختلفــون للغايــة،  يُســاعدنا النشــاط فــي غالــب   •
األحيــان فــي إبــراز الكثيــر مــن العوامــل المشــتركة بيــن الطرفيــن؛ فــكال الطرفيــن يشــعرون بالمتعــة واأللــم، 

ولديــه احتياجــات عاطفيــة، وكالهمــا يريــد أن يكــون محبوبــاً وأن يشــعر باحتــرام اآلخريــن لــه.

فــي الختــام، ينبغــي تذكيــر المشــاركين بضــروة الحفــاظ علــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية التــي تّمــت   .8
مناقشــتها داخــل المجموعــة. واعمــل علــى تشــجيع المشــاركين أيضــاً علــى مشــاركة القضايــا التــي نوقشــت ومــا 
تعلّمــوه مــع العائلــة واألصدقــاء فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر 
فــي كيفيــة التعامــل مــع بعــض التحديــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيُســهم فــي مواصلــة الحــوار 

حتــى الجلســة التاليــة.

ماحظات للميّسرين 
تعتبــر خرائــط الجســد أداة فّعالــة للغايــة فــي تيســير التفّكــر العميــق وجــاِذب فــي جوانــب حّساســة، لكــن علــى الميّســر 

مراعــاة مــا يلــي:

ــى مجموعــات مــن نفــس الجنــس، وربمــا  ــي االنضمــام إل ــر ف ــح أن يشــعر المشــاركون براحــة أكب مــن المرّج أ. 
ــض  ــا بع ــع فيه ــي مواق ــد ف ــي التواُج ــة، وف ــة الزوجي ــر أو الحال ــس العم ــن نف ــى أشــخاص م ــام إل ــي االنضم ف

الخصوصيــة. 
كــن ُمســتعّداً، فقــد تثيــر الخرائــط الجســدية ذكريــات مؤلمــة لبعــض المشــاركين - كاألشــخاص الذيــن تعّرضــوا  ب. 

ــان. لإلســاءة أو للعنــف، أو للخت
فــي حــال تّمــت مناقشــة الصدمــات و/ أو العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، وَكشــف أحــد المشــاركين عــن  ج. 

حادثــة مــا، فقــم بمتابعــة ذلــك مــع الشــخص لتتــم إحالتــه إلــى الخدمــات الالزمــة والتأّكــد مــن اســتقرارها. 
يجــب أن يكــون الميّســر علــى اســتعداد لمســاعدة المجموعــة علــى استكشــاف المواقــف التــي ترتبــط بالوصمــة  د. 
والتــي تتــم إثارتهــا فــي حــال تــم اســتخدام هــذه األداة للبحــث فــي قضايــا معيّنــة كالشــذوذ الجنســي أو االشــتغال 
بالجنــس. وال يتــم ذلــك عــن طريــق اإلجابــة علــى األســئلة بــل عــن طريــق توجيــه األســئلة للمشــاركين لحثّهــم 

علــى التفّكــر فــي هــذه األمــور مثــل »لمــاذا تعتقــد ذلــك؟« أو »مــن أيــن يتأتّــى هــذا النــوع مــن المواقــف؟«
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ــه المشــاركون  ــا تعلّم ــات حــول م ــة تعليق ــك بإضاف ــم وذل ــط الجســد كأداة تقيي ــا اســتخدام خرائ ــن أيًض .يُمِك ه. 
ــب. ــن القل ــرب م ــودون بالق ــخاص الموج ــه األش ــعر ب ــا ش ــرأس، وم ــن ال ــرب م ــودون بالق الموج

مثال على رسم خرائط الجسد

تغيير قدرات الموظفين

تكييف أداة تحديد خريطة الجسم حسب الخطوات المختلفة في دورة عملية التحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات

يُمِكــن اســتخدام هــذه األداة لتحديــد مــدى معرفــة الموظفيــن ومهاراتهــم ومواقفهــم تجــاه مجموعــة مــن الموضوعــات كمــا هــو مذكــور 
ــد. وتعتبــر األداة فّعالــة أيضــاً فــي زيــادة درجــة الراحــة ودرجــة  فــي بدايــة األداة، كذلــك لتحديــد خصائــص ومهــارات الُميّســر الجيّ
اســتعداد الموظّفيــن لتيســير النقاشــات حــول قضايــا حّساســة؛ كذلــك فــي فهــم تحيّزهــم والمحــّددات )القيــود( المفروضــة عليهــم فــي 

معالجــة هــذه القضايــا مثــل الُمتعــة وموازيــن القــوى والعنــف والتــي تشــّكل جــزءاً مــن العالقــات اإلنســانية.

يُمِكــن اســتخدام هــذه األداة للتفّكــر فــي أنــواع متعــّددة مــن التجــارب – كتجربــة الجنــس والُمتعــة والُســلطة والتجــارب العاطفيــة والُعنــف 
واألعــراف االجتماعيــة واألمــراض، إلــخ. كمــا أنهــا تســاعد علــى تفَهـّـم الحقيقــة وهــي أن االحتياجــات والتجــارب تتشــابه بيــن النســاء 

والرجــال وبأنهــم يمــّرون بتحّديــات متماثلــة ومختلفــة حــول المتعــة واأللــم والعنــف )العاطفــي والجســدي والنّفســي(.

يُمِكــن اســتخدام هــذه األداة خــالل مراحــل تنفيــذ المشــروع المختلفــة وذلــك لرصــد التّغيّــرات فــي تصــّوذرات المشــاركين وتجاربهــم. 
فمثــالً عندمــا يشــير المشــاركون إلــى نِقاطــة »عــار« أو »فخــر«، يُمكــن للميّســر حينهــا أن يتقَّصــى فيمــا إذا كان هــذا شــعوًرا جديــًدا 

أو إذا كان ذلــك يعكــس تغيّــراً فــي الشــعور مؤّخــراً. 
إضافــةً إلــى ذلــك، يمكــن للميّســرين وموظّفــي المشــروع أن يالحظــوا فيمــا إذا كان هنالــك تغيـّـر فــي عــدد المواضــع فــي الجســم، ســواًء 
بالزيــادة أو النقصــان، التــي تّمــت اإلشــارة إليهــا علــى أنهــا موضــع »ألــم« أو »عــار«  أو مناطــق تمنــح »شــعوراً جيــداً« أو شــعوراً 
ــم بأنفســهم  ــي ثقته ــة للمشــاركين وف ــاءة الّذاتي ــي الكف ــرات ف ــم التغيّ ــى فه ــذ البرنامــج عل ــى تنفي ــن عل ــاعد القائمي ــا يُس »بالفخــر«، مم
ومنظورهــم تجــاه الوصمــة وربمــا العنــف. وأخيــراً، يُمِكــن أن يلحــظ الميّســرون التغييــرات التــي تطــرأ علــى اســتعداد المشــاركين أو 
ارتياحهــم للحديــث مــع أقرانهــم حــول هــذه الموضوعــات - التــي غالبــاً مــا تكــون مــن المحظــورات - علــى ســبيل المثــال: الُمالحظــات 

المتعلّقــة بعــدد المشــاركين الذيــن يتحدثــون أو يشــاركون فــي المناقشــة.

تغيير قدرات الموظفين

التفّكر مع المجتمع

الُمتابعة والتّقييم
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تكييف خرائط الجسم حسب القطاعات المختلفة 
يتوّجــب علــى الميّســرين اختيــار التركيــز علــى خريطــة الجســم ذات العالقــة بأهــداف المشــروع أو غاياتــه وبنــاًء علــى مــا توّصــل 

إليــه تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى.

حقوق الصحة الجنسيّة واإلنجابيّة

التّمكين االقتصادي للمرأة

التّمكين االقتصادي للمرأة

األمن الغذائي والتّغذوي

مجاالت التركيز المقترحة لخرائط الجسم:
نقاط الفخر أو الشعور الجيد أثناء ممارسة الجنس   •

نِقاط األلم أو الخزي أو المرض بسبب الجنس   •
نِقاط األلم أو الخزي أو المرض أثناء الحمل )آالم الظهر،   •

آالم الركبة، وما إلى ذلك(
نِقاط الفخر أو الشعور الجيّد أثناء الحمل   •

نِقاط األلم أو الخزي أو المرض بعد الوالدة   •
نِقاط الفخر أو الشعور الجيد بعد الوالدة   •

نِقاط األلم أو العار أو المرض بسبب رعاية الطفل/   •
الّرضاعة الطبيعيّة 

نِقاط الفخر أو الشعور جيد بسبب رعاية الطفل  •

يُمِكن استخدام هذه األداة لمناقشة التوقّعات من النساء العامالت 
والرجال العاملين، والتي قد ترتبط بالسمات الجسدية وطريقة 

ارتداء المالبس، والمواقف، والسلوك، وغيرها. 
مجاالت التركيز الُمقترحة لخرائط الجسم: 
أجزاء الجسم التي تُستخَدم في العمل   •

تأثير العمل على أجزاء مختلفة من الجسم  •

يجب أن يتم التركيز على موضوع العنف بحذر، كما أن 
على الميّسرين التأّكد من اتّباع منهج »عدم إلحاق الّضرر« 

 )GBV( وضرورة االستعداد إلحالة الحاالت إلى خدمات الـ
إذا تطلّب األمر. كما ينبغي تدريب موظفي المشروع المعنيّين 
بالـ )GBV( على هذه المهارات والنُهُج قبل تيسير هذه األداة. 

هذا ويُمكن استخدام األداة لتحديد أين وكيف تختبر النساء 
والرجال العنف وكيف يؤثّر ذلك على حياتهم.

مجاالت التركيز الُمقترحة لخرائط الجسم: 
أجزاء الجسم التي تتعّرض للعنف   •
تأثير العنف الجسدي على الجسم   •

أجزاء الجسم التي تُعاني من وصمة العار بسبب العنف   •
أجزاء الجسم التي تُعاني من المرض بسبب العنف  •

مجاالت التركيز الُمقترحة لخرائط الجسم: 
ما هي اآلثار المترتّبة على أجزاء الجسم المختلفة   •

والناتجة عن شّح الطعام وسوء التغذية؟ 
ما هي نقاط الفخر / األلم/الخزي أو تلك التي تمنح   •

الشعور الجيد والتي تنتُج عن البيع والشراء في السوق؟

أجزاء الجسم التي تُعتبَر نقاط قوة أو ضعف لكسب المال   •
لألسرة

أجزاء الجسم التي تُستخدم لتوليد الدخل/ كسب المال - من قبل   •
الرجال؟ من قبل النساء؟ 

أجزاء الجسم التي يتم إساءة استخدامها / استغاللها بسبب القوة   •
االقتصادية/ اختالل التوازن؟

ما هي مواضع الفخر / الشعور الجيد أو األلم / الخزي التي   •
تنتج عن العمل الزراعي؟ 

أين نشعر بالعافية والمرض في أجسامنا؟   •
عندما نفّكر في توفير الطعام لعائالتنا، فما هي أجزاء الجسم   •

القوية أو الضعيفة التي تتبادر لنا؟

أجزاء الجسم التي تختبر الُمتعة ومشاعر األلم والخزي   •
والوصمة، وما إلى ذلك. 

األعراف االجتماعية وتلك المتعلقة بالنوع المبني على النوع   •
االجتماعي وموازين القوى والتوقعات من كل من الرجال 

والنساء حول السلوك الجنسي.
أسئلة النقاش الُمقترحة: 

هل تختلف تجارب الُعنف التي يمّر بها الرجال عن تلك التي   •
تمّر بها النساء؟ 

هل للعنف ما يُبّرره في بعض الحاالت بينما تجب إدانته في   •
حاالت أخرى؟

•  هل يُعتبر العنف تجاه بعض أجزاء من الجسم أكثر قبوالً منه 
تجاه أجزاء أخرى؟ إذا كان الجواب نعم، لماذا؟ من الذي يحّدد 

هذا االختالف؟ 
هل هنالك أسباب تتحّمل بسببها النساء وصمة العار أو األلم   •

بطريقة معيّنة نتيجةً الـ )GBV(؟ 

نِقاط األلم أو الخجل أو الضيق أو المرض أثناء فترة الحيض   •
نِقاط األلم أو العار أو الضيق أو المرض بسبب األمراض   •
المنقولة جنسياً، أو المرض الذي يتسبّب به فيروس نقص 

)HIV( المناعة
•  نِقاط األلم أوالعار أوالضيق أو المرض بسبب العمل المنتِج. 

أسئلة النقاش الُمقترحة: 
ما هي أسباب بعض األمراض التي لوحظ أنها تصيب النساء   •

فقط؟ تلك التي تصيب الرجال فقط؟
•  يجب أن يكون الميّسر على استعداد لتوضيح أية خرافة أو 

سوء فهم حول األلم والمرض الذي تعاني منه النساء والرجال

األدوات الرئيسية الُمستخدمة في التحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات                                                              34 



5. تحليل شجرة/أصل المشاكل

هدف األداة 
الوصــول إلــى فهــم دقيــق لألســباب الجذريــة لمشــاكل محــددة وتحليــل األســباب الرئيســية الكامنــة وراء الُمعتقــدات 

واألعــراف االجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى.

الوقت الازم
ساعة واحدة

المواد المطلوبة وغيرها من التحضيرات 
ــات ومســاطر،  ــة، وبطاق ــوان مختلف ــة )flip chart(، أقــالم تخطيــط أو أقــالم رســم بأل ســبورة ذات صفحــات متتالي

وشــريط الصــق.

الخطوات )كيفية تيسير األداة(
1.  قم بالترحيب بالمشاركين واشرح الهدف من األداة.

ــة الخاصــة بقطــاع محــدد أو مشــكلة  ــى جــذع الشــجرة إحــدى المشــاكل الهام ــب عل ــرة. أكت أرســم شــجرة كبي  .2
مشــتركة بيــن القطاعــات وذات عالقــة بُمخرجــات برنامجــك. فمثــالً، قــد تختــار إحــدى المجموعــات معالجــة 

ــل«. ــاء الحم ــات أثن ــكلة »الُمضاعف مش
أطلــب مــن المشــاركين تحديــد جميــع األســباب الرئيســية للمشــكلة، ثــم قــم برســمها أو بكتابتهــا بمــوازاة الجــذور   .3

العميقــة للشــجرة، مــع اإلشــارة إلــى أنهــا مشــاكل »جذريــة«.
قــم باختيــار إحــدى األســباب الرئيســية. اســأل، »لمــاذا تعتقــد أن هــذا األمــر يحــدث؟« سيُســاعدنا هــذا الســؤال   .4
ــة علــى شــكل جــذور أصغــر تتفــّرع مــن  ــة أو الرئيســية. اكتــب األســباب الثانوي ــد األســباب الثانوي ــى تحدي عل

ــر للشــجرة. الجــذر األكب
قم بتكرار العملية مع جميع األسباب الرئيسية األخرى.  .5

أطلــب مــن المشــاركين تحديــد العواقــب /اآلثــار الرئيســيّة للمشــكلة. اكتــب كل منهــا كفــرع كبيــر مــن فــروع مــن   .6
الشــجرة.

إختــر واحــدة مــن العواقــب/ اآلثــار الرئيســية. ولغايــات تحديــد اآلثــار الثانويــة، اســأل »إلــى مــاذا يــؤّدي ذلــك   .7
ــر مــن الشــجرة. ــرع األكب ــّرع مــن الف ــرة تتف ــروع صغي ــى شــكل ف ــة عل ــرات الثانوي ــب التأثي أيضــاً؟« أكت

قم بتكرار العملية مع جميع اآلثار الرئيسية األخرى.  .8
قــم بتســليط الضــوء علــى الُمعتقــدات واألعــراف الُمرتبطــة بالنــوع االجتماعــي علــى وجــه الخصــوص والتــي   .9
ــى النحــو  ــتقصائيّة عل ــئلة اس ــر طــرح أس ــن للميّس ــك، يُمك ــام بذل ــار. وللقي ــباب واآلث ــن األس ــا ضم ــم تحديده ت

ــي:  التال
هل يقتصر حدوث هذا األثر على الرجال أو النساء؟  •

•  هل يرتبط هذا السبب بشيء ال يُسمح إال للرجال أو للنساء فقط القيام به؟ 
هل يتأثّر كل من الرجال والنساء بهذه النتيجة؟   •

كــم  مــن هــذه األســباب و/ أو العواقــب لــه عالقــة بالنــوع االجتماعــي واألعــراف االجتماعيــة وموازيــن   •
ــوى؟ الق

•  من الذي يُعاني أكثر بسبب هذه اآلثار؟ من الُمستفيد؟ لماذا ؟
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مثال على تحليل شجرة المشاكل
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اختتم المناقشة بأسئلة التفّكر التالية:  .10
كيف ترتبط األسباب والنتائج ببعضها البعض؟   •
هل الُمعتقدات واألعراف هي أسباب المشكلة؟   •

هل يُدرك جميع الناس في المجتمع أسباب هذه المشكلة؟   •
هــل ترتبــط األســباب الجذريـّـة بغيــاب مــورد أو خدمــة مــا؟ أم أن األمــر يُعــزى إلــى طريقــة تفكيــر معيّنــة أو   •

ــاد مــا؟ هــل يتقاســم كال مــن الرجــال والنســاء هــذه المعتقــدات؟ اعتق
من يعمل على تعزيز هذه االختالفات في المجتمع؟   •

ما هي األشياء التي يُمكن تغييرها؟ كيف؟  •

ــت  ــي تم ــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية الت ــاظ عل ــاركين بضــروة الحف ــر المش ــي تذكي ــا ينبغ 11.  وبينم
ــي نوقشــت ومــا  ــا الت ــى مشــاركة القضاي ــه عل ــت ذات ــي الوق ــى تشــجيعهم ف مناقشــتها خــالل الحــوار، اعمــل عل
تعلّمــوه مــع العائلــة واألصدقــاء فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر 
فــي كيفيــة التعامــل مــع بعــض التحديــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيســهم فــي مواصلــة الحــوار 

حتــى الجلســة التاليــة.

ماحظات للميّسرين
ــى  ــؤّدي إل ــا ي ــة، مم ــبابها الجذري ــس أس ــكلة، ولي ــر المش ــّدي لمظاه ــى التص ــج عل ــل البرام ــا تعم ــادةً م •  ع

اســتمرار هــذه المشــكلة.
•  بالنســبة لــكل ســبب مــن األســباب إســتمر فــي طــرح ســؤال »لكــن لمــاذا يحــدث هــذا« علــى المشــاركين إلــى 
أن تنفــد أفكارهــم، حيــث يســاعد ذلــك فــي تحديــد جميــع القضايــا ذات العالقــة، وليــس القضايــا الرئيســية فقــط.
ــد كل  ــد إعطــاء توجيهــات واضحــة عن ــّداً! وبالتالــي، ســيكون مــن المفي ــن أن يُصبــح هــذا النشــاط ُمَعقَ •  يُمِك

ــاط. ــة النش ــد بداي ــدة عن ــةً واح ــات دفع ــع المعلوم ــم جمي ــن تقدي ــدالً م ــوات، ب ــن الخط ــوة م خط

المشكلة التي 
يتم البحث 

فيها

عواقب/آثار المشكلة

كلة
 المش

سباب
أ
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يُمِكــن االســتعانة بهــذه األداة لفهــم األســباب الجذريــة الكامنــة وراء األعــراف االجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن 
القــوى التــي تؤثـّـر علــى الموظفيــن وأفــراد المجتمــع. 

يُمكــن االســتعانة بهــذه األداة لجمــع المزيــد مــن البيانــات الكميــة وتحليلهــا بهــدف تحليــل األســباب الجذريــة للمشــاكل لتتــم معالجتهــا 
مــن خــالل البرامــج.

يُمِكــن اســتخدام هــذه األداة للقيــام بتحليــل جماعــي أليــة مشــكلة مــن منظــور األعــراف االجتماعيــة وتلــك المتعلّقــة بالنــوع االجتماعــي 
وموازيــن القــوى. كمــا تســاعد هــذه األداة علــى توضيــح العالقــة بيــن األســباب الرئيســية والُمخرجــات الســلبية، وعلــى تحفيــز المجتمــع 

علــى معالجــة األســباب الجذريــة.

فــي حــال قــام الميّســر بتحديــد العبــارة التــي تعبّــر عــن مشــكلة مــا )بــدالً مــن القيــام بالعصــف الّذهنــي مــع المشــاركين لتحديــد مشــكلة 
مــا(، فيجــب أن تكــون العبــارة ُمســتََمّدة مــن نتائــج تحليــل خــط األســاس و/أو تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. 

يُمِكــن اســتخدام هــذه األداة فــي التخطيــط للكيفيــة التــي يرغــب المجتمــع مــن خاللهــا التصــّدي أليــة مشــكلة. ويُمكــن أيضــاً للمجتمــع أن 
يحــّدد الخطــوات الالزمــة لمعالجــة األســباب الجذريــة بعــد أن يقــوم بتحديــد هــذه األســباب. كمــا يســتطيع الميّســر إدراج أســئلة النقــاش 

التاليــة للمســاعدة فــي التخطيــط التّخــاذ الخطــوات الُمناســبة:
ما الذي يُمِكن القيام به لمعالجة األسباب الجذرية؟  •

كيف نستطيع إزالة هذه األسباب من المجتمع؟  •
هل تتوقّع أية مخاطر قد تنشأ بسبب تحّدي األسباب الجذريّة لهذه المشكلة؟  •

من يقوم بتعزيز أو بخلق أسباب المشكلة في المجتمع؟ من يُمِكن أن يدعم التغيير؟  •
هل نستطيع إزالة أو تغيير األسباب؟ ما اإلجراءات الذي نستطيع اتّخاذها بهذا الشأن؟  •

تغيير قدرات الموظّفين

تحليل النوع االجتماعي وموازين القوى

التفّكر مع المجتمع

التخطيط للعمل

SAA استخدامات أداة تحليل شجرة المشكات وتكييفها للخطوات المختلفة في دورة الـ

تكييف أداة تحليل شجرة المشاكل حسب القطاع

حقوق الّصحة الجنسيّة واإلنجابيّة
أمثلة على عبارات تَِصف مشاكل ذات عاقة بحقوق الّصحة 

الجنسيّة واإلنجابيّة 
االستخدام المحدود لخدمات الصحة الجنسية   •

واإلنجابية من جانب البالغين/الشباب
الُمضاعفات خالل الحمل؛ الُمضاعفات خالل   •

الوالدة
الُمباعدة المحدودة بين الوالدات   •

الزواج الُمبَّكر  •
الَحمل غير المرغوب به/ غير المخطّط  له  •

بدء ممارسة الجنس في سن ُمبّكر  •
األمومة المبّكرة  •

ارتفاع نسبة اإلصابة بالتهابات المسالك البولية بين   •
النساء

ضعف مستويات النظافة الشخصية أثناء الحيض بين   •
النساء و/أو الفتيات

تسّرب البنات من المدارس  •
ارتفاع نسبة الوفيات بين األمهات  •

ضعف جودة الخدمات الصحية لألمهات  •
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التّمكين االقتصادي للمرأة

األمن الغذائي والتّغذوي

الُمتابعة والتقييم والتعلّمالعنف القائم على النوع االجتماعي

أمثلة على عبارات تَِصف مشاكل ذات عاقة بالتّمكين 
االقتصادي للمرأة:

اعتماد النّساء ماليّاً على الرجال  •
ال يُسَمح للنساء القيام بنشاطات اقتصادية بصورة   •

مستقلة
ضعف استفادة الفتيات من برامج التدريب المهني  •
السيطرة محدودة للنساء على المصادر اإلنتاجية  •

أمثلة على عبارات تَِصف مشاكل ذات عاقة باألمن الغذائي 
والتّغذوي:

مضاعفات أثناء الحمل أو الوالدة  •
ارتفاع نسبة اإلصابة بفقر الّدم بين النساء  •

ارتفاع نسبة اإلصابة بالتقّزم بين األطفال دون   •
الخامسة

ال تستطيع النساء تناُول كمية أكبر أو أنواع   •
مختلفة من الطعام خالل الحمل

علــى الميّســرين اختيــار عبــارات تَِصــف مشــاكل يُصنّفهــا المجتمــع 
علــى أنهــا مشــاكل. ففــي بعــض المجتمعــات مثــالً، ال يُعتبــر 
ــان،  ــب األحي ــي أغل ــكلة ف ــزواج مش ــار ال ــن إط ــاب ضم االغتص
بــل كحــّق للرجــال علــى زوجاتهــم. ولهــذا، إحــرص علــى اختيــار 
ــن  ــي وموازي ــوع االجتماع ــل الن ــج تحلي ــن نتائ ــوذة م ــارة مأخ عب
ــدء بهــا، ومــن  القــوى حيــث سيشــعر أفــراد المجتمــع بالراحــة بالب
ثــم يُمكنــك التعّمــق فــي األســئلة مثــل »لمــاذا يحــدث ذلــك؟« و »هــل 

ــك؟« ــب ســلبية لذل ــك عواق هنال

أمثلة على عبارات تَصف مشاكل ذات عاقة بالعنف المبني على 
النوع االجتماعي:

•  العنف األسري
•  العنف ضد المرأة

•  االغتصاب
•  االتّجار بالنساء والفتيات

•  تجنيد األوالد والفتيان )الشباب الصغار( في عصابات 
أو جماعات مسلّحة

•  التحّرش الجنسي )في الشارع، السوق، مكان العمل أو 
المدرسة(

•  الزواج المبّكر
•  العالقات المتوتّرة بين الزوج والزوجة/ارتفاع الشجار 

بين الزوج والزوجة
•  سوء التواصل بين الزوج والزوجة

•  االنتحار
•  ضعف ثقة النساء بأنفسهن

ال يستهلك األطفال أطعمة ذات المصادر الحيواني  •
ترّدي الحالة الصحية للنساء بعد الوالدة   •

ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بمرض السكري  •
ارتفاع عدد حاالت اإلسهال بين األطفال الصغار  •

شّح المياه أو ارتفاع سعر المياه  •
تواجه النساء صعوبات في الوصول إلى مرافق الرعاية   •

الصحية األولية 

تعتبــر هــذه األداة مفيــدة فــي تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن 
ــارة  ــار العب ــن اختي ــث يُمِك ــات؛ حي ــف القطاع ــر مختل ــوى عب الق
ــا.  ــع أن يختاره ــن للمجتم ــاً أو يُمك ــا ُمقّدم ــكلة م ــف مش ــي تَص الت
وفــي حــال تــم االســتعانة بهــذه األداة كأداة متابعــة )أي خــالل 
تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى، ومــن ثــم خــالل تقييــم 
منتصــف المــدة أو خــط النهايــة( فيُمكــن للميســرين أن يســألوا 
ــا إذا  ــي المشــكلة أو وفيم ــر ف ــك تغيّ ــا إذا كان هنال المشــاركين فيم

ــاذا. ــج، ولم ــباب أو النتائ ــي األس ــر ف ــك تغيّ كان هنال

•  صالحية المرأة محدودة في اتّخاذ قرارات حول الموارد 
المالية

•  قلة عدد رائدات األعمال
•  قلة عدد النساء اللواتي يتم ترقيتهن لمناصب ُعليا

•  ال يتم تشجيع المرأة على العمل خارج المنزل
•  ال تُكِمل الفتيات التعليم األساسي )أو الثانوي(

تحليل شجرة المشاكل ذات العاقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي والمتابعة والتقييم والتعلّم
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6.«لكن لماذا«4

هدف األداة
تحليــل األســباب الرئيســية للمشــاكل الخاصــة بالنــوع االجتماعــي والنواحــي الجنســانية بهــدف تطويــر اســتراتيجيات 

لتحــّدي هــذه المشــاكل.

الوقت الازم
45 دقيقة إلى ساعة واحدة

المواد المطلوبة وغيرها من التحضيرات
سبورة ذات صفحات متتالية )flip chart(، أقالم تخطيط أو أقالم رسم بألوان مختلفة، وشريط الصق.

الخطوات )كيفية تيسير األداة(
قم بتعريف المشاركين على التمرين من خالل شرح أهدافه.  .1

قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات أصغر يتكوّن كل منها من خمسة إلى ستة مشاركين.  .2

ســيقوم الميّســر بتحديــد إحــدى األعــراف االجتماعيــة لــكل مجموعــة لتقــوم بتحليلهــا، كمــا يُمِكــن للمجموعــة أن   .3
تختــار إحــدى األعــراف االجتماعيــة التــي ترغــب استكشــافها. هــذا ومــن األفضــل أن تقــوم كل مجموعــة بتحليــل 

ُعــرف مختلــف عــن المجموعــات األخــرى، حيثمــا كان ذلــك ُممِكنــاً.

أمثلة على األعراف أ. 
يُحظَر ممارسة الفتيات )الفتيان( للجنس قبل الزوا ج  ب. 

يجب أن تكون النساء مسؤوالت حصريّاً عن رعاية األطفال ت. 
يجب أن يكون الرجال مسؤولين عن بيع الماشية ث. 

ــة أو رســم  ــم يجــب كتاب ــة ومــن ث ــي منتصــف صفحــة الســبورة الورقي ــرة ف ــى كل مجموعــة أن ترســم دائ عل  .4
ــل. ــة التحلي ــدء بعملي ــرة للب ــل الدائ ــرف داخ الُع

علــى كل مجموعــة مناقشــة ســؤال »لكــن مــا ســبب وجــود هــذا الُعــرف؟«، ومــن ثــم كتابــة كل إجابــة ُمباِشــرة   .5
ــة. ــرة المركزي ــة حــول الدائ ــر منفصل فــي دوائ

,4Checkoway, ”Digging Deeper by Asking Why“ 2002 ُمقتبسة من  http://www.wkkf.org/pubs/YouthED/Pub564.pdf
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قــم بتكــرار النشــاط لــكل إجابــة مــن اإلجابــات المباِشــرة واســتمر فــي طــرح ســؤال »لكــن لمــاذا يحــدث هــذا؟«   .6
ــى أن تتوضــح  ــات وإل ــد مــن اإلجاب ــي مزي ــر ف ــى نقطــة ال تســتطيع بعدهــا التفكي ــى أن تصــل المجموعــة إل إل

ــة.  األســباب الجذري

بعــد االنتهــاء مــن العمليــة، تقــوم كل مجموعــة بتقديــم رســمها البيانــي »لكــن لمــاذا«، ومــن ثــم يبــدأ النقــاش داخــل   .7
المجموعــة باالســتعانة ببعــض األســئلة التاليــة:

مــا هــي أهــم األســباب المشــتركة التــي تــم تحديدهــا والخاصــة بالُعــرف الــذي تمــت مناقشــته؟ لمــاذا تعتبــر   •
ــر شــيوعاً؟ هــذه األســباب األكث

هل تعلّمت شيئاً جديداً عن هذا الُعرف من خالل التمرين؟  •
كيف ترتبط األعراف التي قمت بمناقشتها ببعضها البعض؟  •

من يتأثر سلباً بهذه األعراف؟  •
هل يستفيد أي شخص من هذه األعراف؟  •

هل هنالك حاجة إلى تغيير أي من هذه األعراف التي تمت مناقشتها؟ لماذا؟ لماذا ال؟  •
ما الذي يُمِكن القيام به لتغييرها؟ من يُمِكن أن يدعم هذا التغيير؟  •

ــي تمــت  ــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية الت ــاظ عل ــر المشــاركين بضــروة الحف ــب تذكي ــا يتوّج بينم  .8
ــع  ــوه م ــا تعلّم ــي نوقشــت وم ــا الت ــاركة القضاي ــى مش ــى تشــجيعهم عل ــتها خــالل الحــوار، إحــرص عل مناقش
العائلــة واألصدقــاء فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي كيفيــة 
التعاُمــل مــع بعــض التحديــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيُســهم فــي مواصلــة الحــوار حتــى 

ــة. الجلســة التالي

ماحظات للميّسرين
تُســاعد هــذه األداة علــى فهــم بعــض األســباب الرئيســية المشــتركة للمشــاكل مختلفــة، وتســاعد كذلــك فــي   •
ــات.  ــلوكيات والممارس ــاط الس ــض أنم ــّزز بع ــي تع ــتركة الت ــة المش ــراف االجتماعي ــض األع ــد بع تحدي
يســاعد الميســر، مــن خــالل طــرح أســئلة اســتقصائية، فــي تحليــل األســباب الكامنــة لــكل محــّدد أو عائــق   •

ــي. ــلوك اإليجاب ــام الس ــي أم اجتماع

يمكــن اســتخدام هــذه األداة لمســاعدة الموظفيــن علــى تحليــل األســباب الرئيســية لمشــكلة مــا خــالل تفّكــر الموظفيــن أنفســهم أو خــالل 
التحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى

ــة مشــكلة مــن منظــور األعــراف المرتبطــة  ــة وراء أي ــل جماعــي لألســباب الرئيســية الكامن ــام بتحلي ــن اســتخدام هــذه األداة للقي يُمِك
ــوى. ــن الق ــة وموازي ــوع االجتماعــي واألعــراف االجتماعي بالن

ــة  ــوع اإلجــراءات الالزم ــا ون ــيتم التصــدي له ــي س ــية الت ــباب الرئيس ــد األس ــتراتيجية لتحدي ــم االس ــذه األداة لرس ــتخدام ه ــن اس يُمِك
ــا. لمعالجته

يُِمكــن اســتخدام هــذه األداة لتحليــل األســباب الجذريــة للمشــاكل التــي يســعى البرنامــج إلــى التصــّدي لهــا. ويُمِكــن لِفـِـرق البرنامــج التــي 
ــذ الـــ SAA  تحديــد األســباب الجذريــة ذات األولويــة والتــي تــم التوّصــل إليهــا مــن خــالل تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن  تنفّ

القــوى، ومــن ثــم اســتخدام األدوات المناســبة لتيســير النقاشــات والتفّكــر فيهــا.

تغيير قدرات الموظفين

التفّكر مع المجتمع

التخطيط للعمل

تحليل النوع االجتماعي وموازين القوى

استخدامات وتكييف هذه األداة حسب القطاع

SAA تكييف أداة »لكن لماذا« لتتواءم مع الخطوات المختلفة في دورة الـ
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ال تختلــف الخطــوات المتضمنــة فــي هــذه األداة بصــرف النظــر عــن البرامــج التــي تســتخدمها والقطاعــات التــي تركــز عليها هــذه البرامج؛ 
لكــن علــى الميســرين اختيــار األعــراف التــي ســتيم بحثهــا والتــي التوصــل إليــه مــن خــالل تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القوى.

تكييف أداة »لكن لماذا« حسب القطاعات المختلفة

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

التّمكين االقتصادي للمرأة

األعراف الخاّصة بالعنف المبنّي على النوع االجتماعي التي يُمِكن البحث فيها

األمن الغذائي والتّغذوي

األعراف الخاصة بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية التي 
يُمِكن البحث فيها 

يجب أن تكون الفتاة عذراء عند الزواج  •
الفتاة ال تملك أية قيم في حال لم تكن عذراء  •

الرجال ال يستطيعون السيطرة على رغباتهم   •
الجنسية

من المقبول أن يكون للرجل عدة شريكات جنسيات  •
الرجل الذي لديه عدة شريكات في الجنس يتمتع   •

بالرجولة والجاذبية
يجب أال تخرج المرأة بمفردها من المنزل  •

األعراف الخاصة بالتمكين االقتصادي للمرأة التي يُمِكن 
البحث فيها:

•  على المرأة االعتماد على الرجل كمصدر للرزق 
•  على المرأة القيام بأعمال خفيفة بينما على الرجل 

القيام بأعمال شاقّة ألن الرجال أقوى من النساء
•  يجب أن يكون الرجل دائما المعيل األساسي 

لألسرة 
على المرأة أال تقوم بنشاطات اقتصادية بشكل   •

مستقل

•  العنف األسري مقبول في مجتمعنا
•  من المقبول استخدام الرجل للعنف لتعليم زوجته 

كيفية التصّرف بشكل مالئم
•  يساعد ختان اإلناث في الحفاظ على إخالص 

الفتيات ألزواجهن
•  يساعد ختان اإلناث في السيطرة على الرغبات 

الجنسية للفتيات
•  من المقبول أن يقوم الرجل بشتم أو إهانة زوجته 

في حال أساءت التصّرف
•  الهدف من تقييد حركة النساء هو المحافظة على 

أمنهّن
•  يحّق للرجل ممارسة الجنس مع زوجته في أي 

وقت شاء، حتى في حال لم ترغب الزوجة بذلك. 
من مسؤولية الزوجة إرضاء رغبة الزوج الجنسية

•  يجب أن تتزوج الفتاة قبل بلوغها سن السابعة عشرة
•  يجب تأديب النساء غير الُمطيعات باستخدام القوة الجسدية
•  من المقبول اللجوء لإلساءة العاطفية )كعدم السماح للمرأة 

بالتحّدث مع والديها؛ أو أشقّائها أو غيرهم؛ أو التهديد 
باستخدام العنف(  

•  اإلجهاض مقبول في حال كان ذلك من مصلحة الزوج
•  ضرب الرجل لزوجته هو مؤشر لحبه لها

على المرأة أال تمتلك األراضي  •
على المرأة أال تقوم بأي عمل باستثناء العمل   •

المرتبط بالمزرعة
على المرأة أال تتعامل مع المرشدين الزراعيين  •

على الرجل الحصول على أفضل غذاء ألنه رب   •
األسرة وُمعيلها

•  يجب أاّل ترتاح المرأة خالل الحمل

•  يجب أن تطلب المرأة إذن زوجها قبل صرإنفاق النقود 
على العالج

•  يجب أن تَلِد المرأة في المنزل وليس في مرفق صحي
•  استخدام وسائل منع الحمل خطيئة 

•  النساء اللواتي يحِملن واقي ذكري هن فاسقات
•  مسؤولية النساء هي إنجاب األطفال

•  على الرجال أال يقوموا برعاية األطفال
•  يجب على المرأة أال تُخفّف من حجم العمل خالل الحمل

•  على المرأة العمل في المنزل وفي الحقل بكل ِجّد
•  الرجال هم من يجب أن يتملك العقارات

•  يجب االمتناع عن التعليم الذي يؤهل الفتيات إلدارة 
النشاطات االقتصادية

•   على النساء عدم إدارة المال بشكل مستقل
•  على النساء الحصول على إذن من الرجال قبل إنفاق

•  المال

على المرأة أال تتناول كمية أكبر أو أنواع مختلفة من   •
الطعام خالل الحمل

على المرأة أن تتناول كمية أقل من الطعام، حتى لو كانت   •
حامالً

•  جلب المياه والحطب هي من مهام المرأة
الرجال هم أصحاب القرار األخير عند بيع أو شراء   •
األصول ) كالمحاصيل، البذور، الماشية، المعّدات(
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7.المسح االجتماعي1 )الخرائط االجتماعية(

هدف األداة 
تحديــد ومــن ثــم إجــراء التحليــل النقــدي لألماكــن والمؤسســات والمــوارد الهاّمــة فــي المجتمــع؛ مــن يملــك ويتحّكــم 
بـــِ ويســتطيع الوصــول إلــى هــذه المــوارد؛ وكيــف تؤثّــر األعــراف االجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي 

وموازيــن القــوى علــى ذلــك.

الوقت الازم
1.5 ساعة

المواد المطلوبة وغيرها من التحضيرات
ســبورة ورقيــة )flip chart(، أقــالم تخطيــط أو أقــالم رســم بألــوان مختلفــة، بطاقــات، شــريط الصــق، أقــالم تلويــن 

أو طباشــير فــي حــال تــم رســم الخرائــط علــى األرض، مســحوق ملــّون و/أو مــوارد طبيعيــة أخــرى.

الخطوات )كيفية تيسير األداة(
ــن النســاء أو  ــى مجموعــات، كمجموعــات م ــا إذا كان يجــب تقســيم المشــاركين إل ــّرر فيم ــر أن يق ــى الميّس عل  .1

ــخ. ــر، إل ــب العم ــط، أو حس ــال فق الرج
أطلــب مــن المشــاركين رســم خارطــة للمجتمــع إمــا علــى األرض أو علــى الســبورة الورقيــة. مــن الجيــد البــدء   .2
مــن الموقــع الــذي يعقــد فيــه هــذا االجتمــاع أو مــن معلــم آخــر بــارز، كطريــق يــؤدي إلــى قريــة مــا. هــذا ويُمِكــن 
ــوز  ــتخدام رم ــن اس ــا يمِك ــط. كم ــن الخري ــدف م ــى اله ــاًء عل ــك بن ــة، وذل ــم التالي ــى المعال ــارة إل ــم أو اإلش رس

ــا المجتمــع بســهولة: يســتطيع أن يفهمه
طُُرق،  شبكات الصرف الصحي، وبُنى تحتية أخرى  •

المؤسســات الهاّمــة – المرافــق الحكوميــة أو الخاصــة كالمراكــز الصحيــة والمستشــفيات والمــدارس   •
ومراكــز كبــار الســن وقياديــي القريــة، مكاتــب الحكومــة المحليــة، مصــادر ميــاه الشــرب العامــة، خطــوط 

ــة ــز الديني ــوق، المراك ــي الس ــالت ف ــاء، المح الكهرب
ــى  ــن إل ــات يذهب ــن فتي ــون م ــي تتك ــة – كاألســر الت ــات معيّن ــاً لفئ ــا وفق ــم تصنيفه ــي يت ــة الت األســر الفردي  •
ــي  ــي ترأســها النســاء؛ األســر الت ــدى انتشــار المجموعــة الُمســتهدفة؛ األســر الت ــم م ــك لفه ــدرس، وذل الم

ــة ــة االقتصادي ــب الفئ ــر حس ــي؛ األس ــل الرئيس ــا المعي ــرأة فيه ــون الم تك
استخدم رموزاً أو صوراً لإلشارة إلى كل مؤسسة أو مرفق عام على الخارطة.  .3

بعد االنتهاء من رسم الخارطة، استِعن بإحدى أسئلة التفّكر التالية لتيسير نقاش المجموعات:  .4
هل هنالك مؤسسات أو مصادر تستطيع النساء/الرجال الوصول إليها حصراً؟ لماذا؟ لماذا ال؟  •
•  هل هنالك مؤسسات أو مصادر يقتصر الوصول إليها على فئات من سن معينة أو طبقة ما؟

هــل هنالــك مســاحة )مــكان( ال يســتطيع أي مــن الرجــال أو النســاء أو الفتيــان أو الفتيــات الوصــول إليــه؟   •
ــاذا؟ لم

ــداً  ــات تحدي ــي تســتهدف النســاء والفتي ــة أو المصــادر الت ــا هــي المؤسســات أو مــن هــم مــزّودو الخدم •  م
بخدماتهــا؟

•  مــن الــذي يتحّكــم بالمؤسســات المختلفــة؟ مــن الــذي يتحّكــم بالوصــول إلــى المــوارد العامــة، كتلــك التــي 
ــة؟ ــا الحكوم تقدمه

•  هل تستفيد النساء والرجال من هذه المؤسسات والموارد بصورة متكافئة؟ لماذا؟ لماذا ال؟
•  ما هي األماكن التي ال يتردد عليها الناس غالباً ولماذا؟ 

•  هــل هنالــك أشــخاص محــّددون ال يســتطيعون الوصــول إلــى بعــض األماكــن، هــل يشــكل ذهابهــم إلــى هــذه 
األماكــن خطــراً عليهــم؟ لمــاذا؟

1Tools Together Now – Section B Mapping tools: International HIV/AIDS Alliance, 2006, www.aidsalliance.orgُمقتبَس من
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٤3                                                                               الخطوات التي تندرج ضمن عملية التحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات

•  هــل هنالــك مناطــق معيّنــة يســكنها أفــراد المجتمــع األكثــر فقــراً؟ هــل يواجــه هــؤالء أي نــوع مــن أنــواع 
ــز؟ التميي

•  هل هنالك أماكن معينة يسكنها األغنياء في المجتمع حصراً ؟
•  ما هي األماكن والموارد التي يستخدمها الرجال أكثر من غيرها؟ لماذا؟

•  ما هي الثغرات والعيوب في الخدمات، من ناحية الجودة والتوفّر؟

بعد النقاش/ أطلب من المشاركين التفّكر فيما تعلموه أو الحظوه خالل التمرين.  .5

ــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية التــي تمــت  ــاظ عل ــر المشــاركين بضــروة الحف وبينمــا يتوّجــب تذكي  .6
مناقشــتها خــالل الحــوار، قــم بتشــجيعهم علــى مشــاركة القضايــا التــي نوقشــت ومــا تعلّموه مــع العائلــة واألصدقاء 
فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي كيفيــة التعاُمــل مــع بعــض 

التحديــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيُســهم فــي مواصلــة الحــوار حتــى الجلســة التاليــة.
ماحظات للميّسرين

تُســاعد أداة المســح االجتماعــي المجتمــع فــي التفّكــر فــي فــرص الوصــول إلــى واســتخدام المــوارد والخدمــات وحركــة 
النــاس فــي المجتمــع. كمــا تعتبــر أداة مفيــدة إلطــالق النقــاش حــول األعــراف االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع 

االجتماعــي وموازيــن القــوى.

فــي حــال تــم تقســيم المشــاركين إلــى مجموعــات حســب النــوع االجتماعــي، فيُمكــن فــي تلــك الحالــة أن يرّكــز النقــاش 
علــى الخارطــة االجتماعيــة مــن منظــور الرجــل ومــن منظــور المــرأة، وكيــف تختلــف أحدهمــا عــن األخــرى، ومــا 
ــة أو مــن  ــة مختلف ــات ُعمري ــة، يُمكــن تكويــن مجموعــات مــن فئ هــي هــذا االختالفــات ومــا ســببها. وبنفــس الطريق

متزوجيــن وغيــر متزوجيــن إلطــالق نقــاش مماثــل حــول الخرائــط المتباينــة.

مثال على المسح االجتماعي
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يُمِكــن اســتخدام المســح االجتماعــي لفهــم فــرص وصــول الفئــات الســكانيّة المهّمشــة والنســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان للمؤسســات 
والمــوارد ومــن يتحّكــم بذلــك. ويُمِكــن أن يكــون ذلــك مفيــداً فــي تحديــد والتصــّدي للعوائــق التــي تحــول دون الوصــول إلــى الخدمــات 

علــى وجــه الخصــوص.

ــِهم فــي إطــالق حــوار  ــة للمجتمــع ورؤيتــه كمــا هــو، ممــا يُس يُســاعد المســح االجتماعــي أفــراد المجتمــع علــى رســم صــورة حقيقي
حــول أوجــه عــدم المســاواة، والــذي قــد يقــود بــدوره إلــى نقــاش حــول األعــراف الخاصــة بالنــوع االجتماعــي التــي تؤثـّـر علــى فــرص 

وصــول النســاء والرجــال إلــى الخدمــات والمــوارد والمؤسســات والتحّكــم بهــا.

الجنســية  الصحــة  حقــوق  خدمــات  إدراج  علــى  إحــرص 
مثــل: الخريطــة  علــى  واإلنجابيــة 

•  المستشفيات/عيادات الصحة
•  موقع القابالت التقليديات

•  موقــع العاملين/المتطوعيــن فــي القطــاع الصحــي فــي 
القريــة

أســئلة ُمقترحــة للنقــاش ذات عاقــة بحقــوق الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة والتــي يُمكــن طرحهــا خــال الخطــوة 5

•  مــا هــي المؤسســات أو المــوارد أو الخدمــات التــي تعنــى 
باالحتياجــات الجنســية واإلنجابيــة وصحــة األمومــة؟ هــل 
تتوفّــر فــي هــذا المجتمــع مــوارد ذات جــودة عاليــة تغطــي 

ــان؟  ــال والفتي ــاء والرج ــات والنس ــات الفتي احتياج
ــذه  ــى ه ــول إل ــول دون الوص ــي تح ــق الت ــي العوائ ــا ه •  م
المرافــق  أو  المجتمــع  بهــا  يتســبب  التــي   ( الخدمــات 

الخدمــة( ومــزّودو 

•  أي المؤسســات وأي مــن مــزودي الخدمــة والمصــادر 
تحديــداً؟ والفتيــات  النســاء  إلــى  الوصــول  تســتهدف 

هــذه  فــي  الخدمــة  مــزّودي  أداء/كفــاءة  تُقيّــم  كيــف    •
ســيّئة  ســيّئة،  متوّســطة،  جيّــدة،  )ممتــازة،  المؤسســات 

لمــاذا؟ للغايــة(؟ 
ــم ســلوك مــزّودي الخدمــة فــي هــذه المؤسســات  •  كيــف تُقيّ
)ممتــاز، جيّــد، متوّســط، ســيّئ، ســيّئ للغايــة(؟ لمــاذا؟
•  مــا هــي المنافــع التــي تجنيهــا النســاء مــن هــذه المؤسســات 

والمصــادر فــي المجتمــع؟

يُســاعد المســح االجتماعــي المجتمــع علــى تحديــد الجوانــب التــي تحتــاج إلــى تغييــر وكيفيــة التخطيــط لهــذا التغييــر. هــذا ويُمِكــن 
ــة التخطيــط للعمــل: االســتعانة بأســئلة النقــاش التاليــة فــي مرحل

قُمنــا بتحــدد بعــض المؤسســات/الموارد الهاّمــة التــي يتعــّذر وصــول النســاء/الرجال/الفتيات/الفتيان إليهــا. هــل تعتقــد بــأن مــن   •
ــاذا ال؟ ــاذا؟ لم ــك؟ لم ــر ذل ــكان تغيي ــة بم األهمي

لماذا يتعّذر الوصول إلى هذه األماكن/الموارد في الوقت الحالي؟  •
ما هي الصعوبات الُمحتملة التي تقف حائالً أمام مساعدة النساء على الوصول إلى هذه الموارد؟  •

هل هنالك موارد أو أفراد في المجتمع يمِكن أن يعملوا على مساعدة النساء على الوصول إلى هذه الموارد؟  •
مــا هــي الخطــوات التــي يُمكــن اتخاذهــا لزيــادة فــرص وصــول النســاء/الرجال إلــى الموارد/الخدمــات؟ مــن يُمِكــن أن يســهم   •

ــر؟ ــذا التغيي ــي إحــداث ه ف

تحليل النوع االجتماعي

التأّمل مع المجتمع

التخطيط للعمل

استخدامات وتكييف األداة حسب القطاع

SAA تكييف المسح االجتماعي لتتواءم مع الخطوات المختلفة في دورة الـ

تكييف المسح االجتماعي حسب القطاع

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية
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التّمكين االقتصادي للمرأة

األمن الغذائي والتّغذوي

العنف القائم على النوع االجتماعي

تأّكد من إدراج الموارد والخدمات الخاّصة بالتمكين االقتصادي 
للمرأة على الخريطة، مثل:

•  الحقول وحظائر الماشية
•  األسواق التي يتم شراء الُمدخالت منها وبيع 

المنتجات فيها
•  بائعو الُمدخالت

•  مواقع التجار/الوسطاء
•  موقع خدمات اإلرشاد الزراعي

•  المؤسسات المالية )مؤسسات التمويل األصغر(
•  الموجودات الثابتة واللوازم المنزلية الهامة 

األخرى

تأّكد من إدراج الموارد والخدمات الخاّصة باألمن الغذائي 
والتّغذوي على الخريطة، مثل:

•  األسواق/محالت السوبرماركت التي يُمِكن شراء 
الطعام منها

•  األسواق التي يتم شراء المدخالت منها وبيع 
المنتجات فيها

•  الحقول وحظائر الماشية
•  الحدائق المنزلية

•  المراكز الخاصة بالمزارعين/مواقع االعتصامات
•  مراكز التغذية/إطعام األطفال الذي يعانون من سوء 

التغذية
•  المرافق الصحية

أسئلة ُمقترحة للنقاش ذات عاقة باألمن الغذائي والتغذوي 
والتي يُمكن طرحها خال الخطوة 5

•  ما هي أهم مصادر اإلنتاج الغذائي في مجتمعك؟ من 
يتحكم بها؟ لماذا؟

في حال كان الـ GBV هو محور التمرين، فيُمكن في هذه الحالة 
استخدام المعلومات واالستفادة منها في رسم خريطة إحالة للـ 

GBV، ولتحديد مدى معرفة أفراد المجتمع بالخدمات المتاحة 
ودرجة استعدادهم لالستفادة منها. إضافةً إلى ذلك، يمكن استخدام 
المعلومات التي تم التوصل إليها من خالل الخرائط والتحليل لرفع 

الوعي حول هذه الخدمات و/أو جودة هذه الخدمات. ويجب أن 
يتأكد الميسرون من إدراج خدمات الـ GBV في الخريطة، مثل:

•  مراكز اإلرشاد األسري
GBV بيوت آمنة للنّاجين من الـ  •

•  أماكن ليست  ذات طابع رسمي يستطيع الناجون من 
الـ GBV الحصول على مساعدة  من خاللها.

GBV خدمات دعم الـ  •
•  الشرطة ومقّدمي خدمات المساعدة القانونية، 

الخدمات القضائية
•  مرافق الرعاية الصحية

أسئلة ُمقترحة للنقاش ذات عاقة بالعنف المبني على النوع 
االجتماعي والتي يُمكن طرحها خال الخطوة 5

•  هل هنالك أماكن محددة يشيع فيها استخدام العنف 
ضد النساء أو الرجال أكثر من غيرها؟ لماذا؟

•  من يتحّكم أو يتردد على هذه األماكن بشكل أكبر؟ 
لماذا؟

•  من األكثر تأثّراً بالعنف في هذه األماكن؟ لماذا؟ ما 
هو شكل تأثرهم؟

•  ما هي المؤسسات أو الخدمات أو الموارد التي تسهم 
في منع أو تستجيب للعنف ضد النساء أو الرجال في 

مجتمعنا؟
•  كيف تُقيّم جودة المؤسسات أو الخدمات التي تعمل 
على منع أو تستجيب للعنف ضد الرجال أو النساء 

)ممتازة/ جيدة، متوسطة، سيئة، سيئة للغاية(؟ لماذا؟

•  ما هي المؤسسات والخدمات والموارد الخاصة 
باإلنتاج الغذائي؟ من يستطيع الوصول إليها بشكل 

أكبر؟ لماذا؟
•  ما هي المؤسسات والخدمات والموارد التي تستخدم 
في التغذية؟ من يستطيع الوصول إليها بشكل أكبر؟ 

لماذا؟
•  في حال كان بإمكان الرجال أو النساء الوصول 

بشكل أكبر إلى بعض هذه المؤسسات أو المصادر أو 
الخدمات، فهل سيسهم ذلك في تحسين إنتاج الغذاء؟ أو 

من التغذية؟
•  كيف تُقيّم جودة الخدمات فيما يتعلق بالمرافق 

والمدخالت )التغذية، الغذاء، الحوافز، التدريب، إلخ( 
في هذه المؤسسات )ممتازة، جيّدة، متوّسطة، سيّئة، 

سيّئة للغاية(؟ لماذا؟
•  كيف تُقيّم سلوك مزّودي الخدمة في هذه المؤسسات 

)ممتاز، جيّد، متوّسط، سيّئ، سيّئ للغاية(؟ لماذا؟

أسئلة ُمقترحة للنقاش ذات عاقة بالتمكين االقتصادي للمرأة 
والتي يُمكن طرحها خال الخطوة 5

•  ما هي المؤسسات والخدمات والموارد ذات العالقة 
بالنشاطات االقتصادية أو بسبل العيش؟ هل يستطيع 

كل من الرجال والنساء الوصول إليها بشكل متكافئ؟ 
لماذا أو لماذا ال؟

•  كيف تُقيّم جودة الخدمات فيما يتعلق بالمرافق 
والُمدخالت )التوجيه، التدريب، السوق، البذور، 
السماد الطبيعي، الحوافز، إلخ( في هذه المرافق 

)ممتازة، جيّدة، متوّسطة، سيّئة، سيّئة للغاية(؟ لماذا؟
•  كيف تُقيّم أداء/كفاءة مقّدمي الخدمة في هذه 

المؤسسات )ممتازة، جيّدة، متوّسطة، سيّئة، سيّئة 
للغاية(؟ لماذا؟
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8. قصة أتينو2

هدف األداة 
استكشاف عملية التغيير والخروج بأفكار حول كيفية دعم عملية التغيير.

ــة  ــن قصــة ديناميكي ــر اإلبداعــي الجماعــي، يتضمــن التمري ــة القصــص كأســلوب للتفكي ُماحظــة: مــن خــالل رواي
ــاذ قــرارات بشــأن حياتهــا. ويجــب  ــر علــى حياتهــا ورغبتهــا فــي اتّخ المــرأة شــابة ويبحــث فــي العوامــل التــي تؤثّ
تكييــف القصــة فــي هــذه األداة لتعكــس الســياق التــي ستُســتَخدم فيــه وبحيــث تكــون ذات عاقــة بالمشــاركين. وفيمــا 
يلــي بعــض المقترحــات التــي يمكــن تكييفهــا حســب القطاعــات المختلفــة، إضافــة إلــى بعــض األمثلــة المذكــورة فــي 

جــدول التكييــف فــي نهايــة هــذه األداة.

الوقت الازم
ساعة إلى ساعة ونصف

المواد الازمة وغيرها من التحضيرات
•  بطاقات ُمفهرسة من ثالثة ألوان مختلفة، أقالم تخطيط

•  قم بكتابة إجراءات على بعض البطاقات المفهرسة قبل التمرين )الخطوة 5(

الخطوات )كيفية تيسير هذه األداة(
أطلــب مــن المشــاركين الجلــوس فــي دائــرة ثــم قــم بتعريفهــم بــاألداة، واشــرح لهم بأننــا سنستكشــف عمليــة التغيير   .1
مــن خــالل هــذا النشــاط وكيــف يُمكننــا دعــم األفــراد خــالل هــذه العمليــة علــى مختلــف األصعــدة، فالتغييرعمليــة 
معقّــدة؛ فهــي ليســت خطيــة وليســت ســهلة وتتطلــب بعــض الوقــت. وســنقوم باســتعراض حيــاة »أتينــو« )يجــب 

تعديلهــا حســب الســياق المحلــي(، ورحلتهــا خــالل عمليــة التغييــر.
قــم بتحديــد الظــرف: يُمكــن أن يختلــف الظــرف حســب الســياق )أنظــر األمثلــة الخاصــة بقطاعــات مختلفــة فــي   .2

ــة: ــة مرتبطــة بالصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابي ــي أمثل ــة هــذه األداة(. وفيمــا يل جــدول التكييــف فــي نهاي

أتينو هي إمرأة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً، تزوجت حديثاً، وترغب في تأجيل الحمل. 

أطلــب مــن المشــاركين مواصلــة القصــة: »مــاذا ســيحدث ألتينــو؟« وبينمــا تــدور حــول الدائــرة، شــّجع المشــاركين 
علــى خلــق قصــة تتضمــن إجــراءات يُمكــن ألتينــو أن تتخذهــا وأيــة معيقــات يُمكــن أن تواجههــا. أكتــب كل جانــب 
مــن جوانــب قصــة أتينوعلــى البطاقــات الُمفهرســة ورتّبهــا وفقــاً لخــط زمنــي لحياتهــا. ويُمِكــن رســم هــذه اإلجــراءات 
علــى شــكل رمــوز للمجموعــات التــي ال تعــرف القــراءة والكتابــة. يجــب كتابــة كل إجــراء علــى بطاقــات مــن نفــس 

اللــون، وكل عائــق مــن المعيقــات علــى بطاقــات مــن لــون مختلــف.
قم بتشجيع المشاركين على اإلبداع. ويمكن أن تتضّمن االستجابات التالي:  .3

•  تتحّدث أتينو مع صديقتها حول رغبتها بتأجيل الحمل )إجراء(
•  صديقتها تنصحها باستخدم وسائل تنظيم األسرة سّراً )إجراء(

•  صديقتها تقترح إحدى وسائل تنظيم األسرة )إجراء(
ــد  ــب بع ــم تنج ــرأة ل ــب إم ــد ترغ ــاذا ق ــم لم ــو ال يفه ــح؛ وه ــه وق ــة، لكن ــي الخدم ــد مقّدم ــو أح ــل أتين •  تقاب
باســتخدام وســائل تنظيــم األســرة، ويخبرهــا بأنــه، علــى أيــة حــال، علــى المــرأة أال تســعى للحصــول علــى 

ــق( ــا )عائ ــن زوجه ــرة دون إذن م ــم األس ــائل تنظي وس
ــيلة  ــذه الوس ــة له ــار الجانبي ــبب اآلث ــة بس ــا منزعج ــرة( لكنه ــم األس ــة )لتنظي ــيلة معيّن ــتخدم وس ــو تس •  أتين

)العائــق(
•   تتحّدث أتينو إلى زوجها حول تأجيل الحمل )إجراء(

•  ينزعج زوجها – فهو ال يعتقد بأن على المرأة التحدث حول هذه األشياء )عائق(

2Young People We Care، John Snow International ُمقتبسة من »العمة ستيال: المراهقون يتحدثون عن الجنس، الحياة والعالقات في صفحة 19 من دليل التدريب 
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يتحدث زوجها مع أمه )إجراء(  •
زوج أتينو يقوم بضربها )عائق(  •

تتدّخل أم زوجها وتمارس ضغطاً عليها )عائق(  •
زوجها يوافق على تنظيم األسرة )إجراء(  •

ال يجدون خدمة اإلرشاد لألزواج عندما وصولهم إلى المنشأة الصحية )عائق(  •
يتعرض زوجها للسخرية في المنشأة الصحية بسبب مرافقة أتينو )عائق(  •

أطلــب مــن المشــاركين التباُحــث فيمــا يُمكــن القيــام بــه لمســاعدة أتينــو، أو مــا هــي التدّخــالت التــي قــد تحتاجهــا.   .4
ــاً  ــم وضعهــا وترتيبهــا وفق ــف ومــن ث ــون المختل ــات المفهرســة ذات الل ــى البطاق ــة هــذه التّدخــالت عل ــم بكتاب ق

للخــط الزمنــي. علــى ســبيل المثــال:
ــه  ــذي تشــارك في ــم األســرة وال ــادة حــوار مجتمعــي حــول الخرافــات وســوء الفهــم المرتبــط بتنظي ــم بقي •  ق

ــو أتين
•  قــم بتيســر حــوار حــول الـــ SAA مــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة بحيــث لتحديــد ومــن ثــم تحــّدي تحيّزهــم 

ــم األســرة( ــى وســائل تنظي ــي الحصــول عل ــرأة ف ــا حــق الم ــن ضمنه ــم )وم ــم الخاصــة به وُمعتقداته
ــم  ــألزواج حــول وســائل تنظي ــى خدمــات اإلرشــاد األســري ل ــة عل ــة الصحي ــب مقّدمــي الرعاي ــم بتدري •  ق

ــرة األس
•  إعمل على إطالق خدمات صديقة للشباب وللذكور

ً •  إعمل على تشكيل مجموعات نقاشية بين أمهات األزواج والنساء المتزوجات حديثا
•  إعمل على تشجيع الرجال على مناقشة وسائل تنظيم األسرة مع شريكاتهم

•  أعلِن لعامة الناس عن تفاصيل األماكن/األشخاص الذين يمكن أن يقّدموا وسائل منع الحمل

مثال القصة

الحالة
أتينو هي إمرأة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً، تزوجت حديثاً، وترغب في تأجيل الحمل. 

اإلجراءات 

العوائق

الرعاية  

1. حوار مفتوح مع الزوج

1. مقاومة من الزوج  

1- رفع الوعي حول تنظيم 
األسرة من خالل أداة 
الرسوم البيانية للحاالت

4. عوائق دينية

4-  تمكين النساء من التفاوض 
من أجل المطالبة بحقوقهن 
على مستوى األسرة         

3.   التحلّي بالثقة للبدء بحوار 
مع الزوج

3.  تيسير الحوار/SAA  مع 
األزواج والمجتمع

6.   وسيلة تنظيم األسرة 
تُشعرها باإلعياء

2. ضغط من أفراد العائلة، 
األقران 

2. إرشاد األزواج حول 
اتخاذ القرارات الخاصة 

باألسرة  

5. الممرضة كانت فظة معها 

6. تعزيز إدارة سلسلة التزويد 5. الممرضة كانت فظة معها 
لمنتجات تنظيم األسرة 

2. التحدث مع صديقة/عمة
3. التوجه إلى العيادة/المستشفى 

للحصول على خدمات 
تنظيم األسرة
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استخدم أسئلة التفّكر التالية لتيسير الحوار:  .5
هل تواجه النساء/الفتيات في المجتمع ظروفاً مشابهة لتلك التي تواجهها أتينو؟  •

مــا الــذي يحــدث للنســاء/الفتيات فــي هــذا المجتمــع عندمــا يُواجهــن ظروفــاً مشــابهة لتلــك التــي تواجههــا   •
ــو؟ أتين

هل تستطيع النساء في المجتمع التفاوض على بعض اإلجراءات التي تصب في مصلحتهن؟  •
ما هي عوامل الشخصية واألسرية والمجتمعية التي ساعدت أو أعاقت أتينو من تحقيق هدفها؟  •

كيف يستجيب الناس على اختالفهم في المجتمع لظرف شبيه بظرف أتينو؟  •
هل تساعد استجابتهم على حل مشكلة أتينو أم هل تُفاقِم المشكلة؟  •

ــة. واشــرح  ــات الخاطئ ــح المعلوم ــد وبتصحي ــا بع ــة عليه ــم اإلجاب ــم تت ــئلة ل ــة أس ــى أي ــرد عل ــاش بال ــم النق إخت  .6
للمشــاركين بــأن التغييــر يتطلــب التعلـّـم والتفكيرالنقــدي والتفكيــر فــي المخاطــر المترتبــة علــى تغييــر الســلوكيات 
)لتجنـّـب العواقــب الســلبية الناتجــة عــن اتخــاذ إجــراء مــا، علــى ســبيل المثــال(، كذلــك يتطلــب موافقــة المجتمــع 
علــى أي إجــراء أو ســلوك جديــد. وينطــوي التغييــر فــي أغلــب األحيــان علــى التحــّرك إلــى األمــام تــارةً وإلــى 

الخلــف تــارةً أخــرى، ونحــو ومــن ثــم بعيــداً عــن طموحــات الشــخص.

ــى مشــاركة خبراتهــم وتجاربهــم. وبينمــا  ــة وعل ــى نســج هــذه القصــة القيّم ــه الشــكر للمشــاركين عل ــم بتوجي 7.  ق
يتوّجــب تذكيــر المشــاركين بضــروة الحفــاظ علــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية التــي تمــت مناقشــتها 
خــالل الحــوار، قــم بتشــجيعهم علــى مشــاركة القضايــا التــي نوقشــت ومــا تعلّمــوه مــع العائلــة واألصدقــاء فــي 
ــع بعــض  ــل م ــة التعاُم ــي كيفي ــر ف ــاركين التفكي ــن المش ــب م ــراً، أطل ــك. وأخي ــاه ذل ــة تج ــال شــعروا بالراح ح
ــة.  ــة التالي ــى الجلس ــوار حت ــة الح ــي مواصل ــهم ف ــا سيُس ــة، مم ــالل الجلس ــتها خ ــت مناقش ــي تم ــات الت التحدي

ــرين ــات للميّس ماحظ
ــة  ــد التدخــالت الفني ــى تحدي ــم بتشــجيعهم عل ــو، ق ــد التدخــالت لدعــم أتين ــوم المشــاركون بتحدي ــا يق •  عندم
واالجتماعيــة. وقــد تتضّمــن التدخــالت الفنيــة علــى ســبيل المثــال، تدريــب مقدمــي الخدمــة أو تقديــم خدمــة 
ــي  ــة إجــراء حــوار حــول الـــ SAA مــع النســاء والرجــال ف ــد تتضمــن التدخــالت االجتماعي ــا ق ــا، فيم م

ــن األزواج. ــل بي ــير التواص ــو أو بتيس ــع أتين مجتم
يســاعد الميســر، مــن خــالل طــرح أســئلة اســتقصائية، فــي تحليــل األســباب الكامنــة لــكل محــّدد أو عائــق   •

ــي. ــلوك اإليجاب ــام الس ــي أم اجتماع

استخدامات وتكييف األداة حسب القطاع 

تســاعد قصــة أتينــو الموظفيــن علــى التفكيــر، مــن خــالل عمليــات التغييــر الفرديــة الخاصــة التــي يمــر بهــا أفــراد المجتمــع، فيمــا يُمِكــن 
القيــام بــه مــن تدخــالت لدعــم التغييــر علــى المســتويين الفــردي واالجتماعــي. 

ــوع  ــة بالن ــراف المرتبط ــّدي لألع ــة للتص ــة الالزم ــاط اإلجرائي ــة بالنق ــة إبداعي ــر بطريق ــى التفكي ــع عل ــو المجتم ــة أتين ــاعد قص تس
االجتماعــي، والبحــث فــي مزاياهــا ومســاوئها وتحديــد األطــراف ذات العالقــة و/أو الحلفــاء الذيــن قــد يدعمــوا أو يعيقــوا عمليــة التغييــر. 

تغيير قدرات الموظفين

التخطيط للعمل

SAA تكييف قصة أتينو لتتواءم مع الخطوات المختلفة لدورة الـ
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٤9                                                                               الخطوات التي تندرج ضمن عملية التحليل االجتماعي واتّخاذ الخطوات

تكييف قصة أتينو حسب القطاع

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

التمكين االقتصادي للمرأة

األمن الغذائي والتّغذوي

العنف القائم على النوع االجتماعي

مجريات القصة التي يُمِكن اقتراحها والتي ترتبط بحقوق 
الصحة الجنسية واإلنجابية

أتينو هي إمرأة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً،   •
تزوجت حديثاً، وترغب في تأجيل الحمل. 

•  فلوريندا أصبحت أّماً للمرة األولى بعمر 22 عاماً، 
أنجبت طفلة قبل شهر واحد، وكانت قد سمعت من 
أحدهم بأن المولود يجب أن يُعطى حليب األم فقط 
ألن ذلك مفيد له، لكن أم زوجها تصّر بأن الطفلة 

تحتاج إلى ماء ألنها تشعر بالعطش.
بوفا هي إمرأة شابة وغير متزوجة بعمر 20 عاماً   •

وتسكن في المدينة، لديها صديق حميم وترغب 
بممارسة الجنس معه، لكنها قلقة من حدوث حمل

مجريات القصة التي يُمِكن اقتراحها والتي ترتبط بالتمكين 
االقتصادي للمرأة

•  شانتي فتاة عمرها 16 عاماً تريد كسب المال لدعم 
أسرتها، وهي ال تشعر بأنها مستعدة للزواج بعد، 

لكن أسرتها توّد تزويجها قريباً.
•  تعيش روزا وزوجها على قطعة أرض صغيرة. 

سمعت روزا على الراديو عن تقنية جديدة لزراعة 
الموز لزيادة المحصول، لكن زوجها يرفض تغيير 

أسلوب الزراعة ألن عائلته تستخدم هذا األسلوب 
منذ سنوات وسنوات

مجريات القصة التي يُمِكن اقتراحها والتي ترتبط باألمن 
الغذائي والتغذوي:

•  أتينو تملك موارد محدودة لتوفير أفضل تغذية 
إلبنها وابنتها. يصّر زوجها على إنفاق المال على 
توفير طعام إلبنه وليس البنته، لكن أتينو تعارض 

ذلك.
ميمي حامل بالشهر الرابع وتعرف بأن عليها تناُول   •

مزيد من الطعام خالل الحمل، لكن أهل زوجها 
يعتقدون بأن عليها أال تكون أنانية في وقت تسعى 

فيه األسرة جاهدة إلطعام الجميع.

مجريات القصة التي يُمِكن اقتراحها والتي ترتبط بالعنف 
المبني على النوع االجتماعي:

•  تبلغ أتينو من العمر 12 عاماً وتم اتخاذ قرار 
بتزويجها إلى رجل ال تحبه، لكنها صغيرة جداً، 

وبالتالي ال يأخذ برأيها أحد.
•  تواجه راتشيل عنفاً أسرياً بشكل يومي من 

زوجها، وتعاني من جروح جسدية ونفسية، لكنها 
ليست متأكدة من الخطوات التي يُمِكن أن تتخذها.
•  ميمي هي إمرأة شابة غير متزوجة عمرها 20 
عاماً وتعيش في منطقة ريفية. نجت مؤّخراً من 

العنف الجنسي، وترغب اآلن في الحصول على 
خدمات صحية بعد العنف الذي تعّرضت له.

شانتي إمرأة شابة عمرها 20 عاماً وغير مهتمة   •
بالزواج، لكن عائلتها قامت بتحديد موعد زفافها 
•  زوج جلنار يُجبرها على ممارسة الجنس دون 
استخدام الواقي الذكري وال يستمع العتراضاتها

•  أنجبت ميمي مولوداً مؤخراً وهي بحاجة إلى 
تناُول طعام صحي ومغّذي، لكن أهل زوجها 

يعتقدون بأنها يجب أن تقلّل من كمية الطعام التي 
تتناولها ليعود جسمها إلى رشاقته السابقة

•  يرغب صديق تسونجاي الحميم بأن تمارس 
تسونجاي الجنس معه إلثبات حبها له، لكنها غير 

مرتاحة بعد لممارسة الجنس معه.

•  هوانج هي إمرأة غير متزوجة عمرها 23 عاماً 
ترغب بمغادرة قريتها للعمل في معمل في المدينة 
لكسب مزيداً من المال لدعم أسرتها، لكن أسرتها 
ترفض دعمها في هذه الخطوة ألنهم يخشون أن 

تصبح ابنتهم »فتاة غير صالحة« في حال ابتعدت 
عن أسرتها.

•  ليا مسؤولة عن العناية بحقول القهوة التي تملكها 
عائلتها وترغب في أن تتعلّم المزيد عن زراعة 

القهوة لزيادة المحصول. لكن المرشدين الزراعيين 
يقومون بدعوة زوجها فقط للبرنامج التدريبي 

عندما يزورون قريتها.

•  جلنار عمرها 15 عاماً وحامل بالشهر السادس. أخبرتها 
إحدى العامالت في القطاع الصحي بأن عليها أن تأخذ 
قسطاً من الراحة خالل اليوم. وبينما تحترم جلنار هذا 

الرأي، إال أنها تعتقد بأن ذلك لن يكون ُممِكناً بسبب حجم 
العمل المرتبط بالمحصول والُملقى على عاتقها.

•  سمعت ماريا عن إطالق حملة لتطعيم للدواجن في 
قريتها قريباً، لكن زوجها يقول بأن الكلفة مرتفعة للغاية
•  أوشا فتاة عمرها 15 عاماً وتحب ممارسة الرياضة، 
وهي بحاجة إلى غذاء صحي ومغذي لتكون جزءاً من 

فريقها، لكن أمها تؤمن بأن الطعام المغذي يجب أن 
يخصص لألبناء الذكور.

•  يضرب عمر أخته أوزمة باستمرار في حال شعر 
بأنها ال تسمع كالمه. أوزمة ُمتعبة وتشعر باإلهانة 

وترغب في أن يتوقف ما تتعرض له من ضرب
•  زوج ماريا رآها تتحدث مع رجل آخر ويقوم 

بزوجها بضربها لتأديبها. وهي تعاني من كدمات 
جسدية وجروح نفسية، لكنها ليست متأكدة من 

الخطوة التي يُمِكن أن تتخذها.
•  تعرضت شانتي لالغتصاب من رجال ينتمون 

للطبقة العليا في قريتها انتقاماً لدخول زوجها 
بالخطأ إلى بركة إحدى الرجال الذين ينتمون لهذه 
الطبقة. يعتقد زوجها بأن عليها أن تنسى الحادثة 

وتواصل حياتها.
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9. من يتأثّر وكيف3

الهدف من األداة
استكشاف عواقب األعراف االجتماعية وتأثيرها على حياة األفراد )رجاالً ونساًء( في المجتمع

الوقت الازم
ساعة إلى ساعة ونصف

المواد الازمة وغيرها من التحضيرات
ــات،  ــة، بطاق ــوان مختلف ــالم رســم بأل ــط أو أق ــالم تخطي ــة، أق ــة، ســبورة ورقي ــوان مختلف ــات ُمفهرســة بأل بطاق  •

صمــغ أو معجونــة وشــريط الصــق.
•  يجــب أن تتأكــد مــن وجــود صــورة إلمــرأة أو رجــل أو فتــاة أوفتــًى علــى البطاقــات الُمفهرســة - تبعــاً لهــدف 
ــي حــال كان الهــدف مــن األداة  ــال، ف ــى ســبيل المث ــي. عل ــي منتصــف الرســم البيان ــا ف ــك لوضعه األداة – وذل
استكشــاف كيفيــة تأثيرُعــرف معيّــن علــى النســاء، فيجــب أن تعــرض صــورة إمــرأة؛ أمــا إذا كان هــدف األداة 

ــًى. ــان فيجــب أن تكــون بحوزتــك صــورة فت ــى الفتي ــر ُعــرف مــا عل ــة تأثي هــو استكشــاف كيفي
•  بطاقات ُمعّدة مسبقاً تهدف إلى استكشاف النطاق/المجال، مثل:

-  األدوار والمسؤوليات
-  الصحة الجنسية واإلنجابية

-  تحّكم الشخص بجسده
-  المكانة االجتماعية
-  الوضع االقتصادي

-  وضع التغذية
-  إمكانية الحركة

-  التفاوض مع أطراف ذات عالقة خارج إطار العائلة
-  االستقاللية

-  الصحة الذهنية

الخطوات )كيفية تيسير هذه األداة(
قــم بتعريــف المشــاركين علــى األداة. غالبــاً مــا تمــر القواعــد واألنظمــة التــي توّجهنــا وكيفيــة تأثيرهــا علينــا دون   .1
أن نالحظهــا. وتعمــل هــذه األداة علــى استكشــاف كيفيــة تأثيــر ممارســة أو ســلوك اجتماعــي معيــن علــى حيــاة 
الفــرد. وبينمــا يجــب اختيــار األعــراف التــي ســتتم مناقشــتها باســتخدام هــذه األداة مــن بيــن النتائــج التــي توّصــل 
ــى ممارســات أو ســلوكيات  ــة عل ــاه  أمثل ــوى، تشــمل القائمــة أدن ــن الق ــوع االجتماعــي وموازي ــل الن ــا تحلي إليه

يُمِكــن البحــث فيهــا )ويتضمــن القســم األخيــر مــن األداة أمثلــة إضافيــة خاّصــة بقطاعــات معينــة(:
•  تفضيل البنين

•  يجب أال تخرج النساء في الليل
ــب  ــي أغل ــرف ف ــذا الُع ــتخَدم ه ــرة )يُس ــل األس ــام داخ ــى الوئ ــاً عل ــة حفاظ ــون مطيع ــرأة أن تك ــى الم •  عل

األحيــان لتبريــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي( 
•  من المقبول أن يقوم الرجل بضرب زوجته في حال عصته

•  يجب أن تكون النساء آخر من يأكل
•  ختان اإلناث

•  الزواج المبّكر

3Tools Together Now – Section B Mapping tools: International HIV/AIDS Alliance, 2006, www.aidsalliance.org ُمقتبسة من 
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قــم بعــرض رســم بيانــي علــى المجموعــة يتضمــن صــورة المرأة/رجــل فــي المنتصــف يحيــط بهــا المجــاالت   .2
مكتوبــة أو مرســومة علــى شــكل رمــوز علــى بطاقــات بحيــث يســتطيع الجميــع فهمهــا بســهولة )أنظــر الرســم 

ــى نفــس المجــاالت فــي كل تمريــن. التالــي(، وليــس مــن الضــروري التركيــز عل

طلــب مــن المجموعــة أن تقــوم بعصــف ذهنــي حــول كيفيــة تأثـّـر حيــاة النســاء/الرجال فــي كل مــن هــذه النطاقات.   .3
أكتــب اإلجابــات علــى الســبورة الورقيــة. يجــب االســتمرار فــي البحــث إلــى حيــن نفــاد معظــم األمثلــة.

مثال: كيف تتأثر حياة النساء بسبب تفضيل البنين
طلــب مــن المجموعــة أن تقــوم بعصــف ذهنــي حــول كيفيــة تأثـّـر حيــاة النســاء/الرجال فــي كل مــن هــذه النطاقات.   .4

أكتــب اإلجابــات علــى الســبورة الورقيــة. يجــب االســتمرار فــي البحــث إلــى حيــن نفــاد معظــم األمثلــة.

5. استخدم أسئلة التأّمل التالية لتيسير حوار بين المشاركين:
•  هل تؤثّر هذه الممارسة أو السلوك على النساء وحدهن؟
•  كيف تؤثّر هذه الممارسات أو السلوكيات على الرجال؟

•  لماذا يتم التمّسك بـ وتستمر هذه الممارسات أوالسوكيات ؟

النطاق

األدوار والمسؤوليات

الّذات/الهوية

تقرير المصير والسالمة 
الجسدية ) التحّكم في جسد 

الشخص(

حقــوق الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة

ــا ضمــن أو حــول  ــرأة )إدراجه ــاة الم ــى حي ــن عل ــل البني ــر تفضي ــف يُمكــن أن يؤث كي
ــة( ــاق ذات العالق النط

ــر  ــال بعم ــدة أطف ــا ع ــث أن لديه ــال، حي ــة األطف ــة برعاي ــة مرتبط ــام صعب ــة ومه ــاء منزلي •  أعب
صغيــر جــداً يحتاجــون إلــى الرعايــة

•  تعاني من الرفض، من داخل وخارج أسرتها في حال لم تفلح في إنجاب إبن
•  تتزعزع ثقتها بنفسها في حال لم تتمكن من إنجاب إبن

•  ثقــة النســاء األخريــات فــي المجتمــع، حيــث أنهــّن يلحظــن االحتفــاء بميــالد مولــود ذكــر وليــس 
ــائدة ــة الس ــي الثقاف ــى ف أنث

•  قــد تحــّد الضغوطــات إلنجــاب إبــن ذكــر مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ قراراتهــا حــول وقــت ممارســة 
ــال المرغــوب  ــك عــدد األطف ــال، كذل ــا أطف ــون لديه ــي أن يك ــه ف ــذي ترغــب في ــت ال ــس والوق الجن

ــم بإنجابه
•  قــد تتعــرض لإلهمــال واإلســاءة – مــن زوجهــا ومــن أفــراد أســرتها أيضــاً – فــي حــال لــم يُكــن لديهــا 

إبنــاً ذكــراً

•  الضغوطــات إلنجــاب إبــن ذكــر تعنــي بأنهــا قــد ال تتمكــن مــن التفــاوض بشــأن اســتعمال وســائل 
ــد ــن الموالي ــدة بي ــل والمباع ــت الحم ــي توقي ــم ف ــن التحّك ــم األســرة أو م تنظي

•  يُمكــن أن يُفضــي التوقيــت الســيء للحمــل وعــدم المباعــدة بيــن المواليــد إلــى تأثيــرات ســلبية علــى 
صحتهــا
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كيف تنتقل هذه الممارسات أو السلوكيات من جيل إلى آخر؟  •
•  هل المحافظة على ممارسة أو سلوك أهم من تأثيره على حياة الشخص؟

•  هل يُمكن تغيير العرف أو الممارسة؟ من يمكن أن يدعم هذا التغيير؟

ــى  ــة. وعل ــة معلومــات خاطئ ــح أي ــة مخــاوف وبتصحي ــة أســئلة والتصــدي ألي ــى أي ــة عل ــاش باإلجاب ــم النق اختت  .6
الرغــم مــن أننــا نبحــث فــي القضايــا التــي تؤثــر بدرجــة أكبــر علــى النســاء أو الرجــال، قــم بتذكيــر المشــاركين 
بــأن تلــك القضايــا يُمِكــن أن يكــون لهــا تأثيــر أيضــاً علــى أطفالنــا وأزواجنــا والمجتمعــات فــي كثيــر مــن األحيــان. 
ولهــذا الســبب، عندمــا نتحــدث عــن رفــاه المــرأة، فإننــا نتحــدث فــي الوقــت ذاتــه عــن رفــاه أطفالهــا وأســرتها 
ومجتمعهــا. قــم بتشــجيع المشــاركين علــى مناقشــة مــا تــم التحــاور بشــأنه اليــوم مــع أســرهم وأصدقائهــم فــي حــال 

شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك.

ــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية التــي تمــت  ــاظ عل ــر المشــاركين بضــروة الحف وبينمــا يتوجــب تذكي  .7
مناقشــتها خــالل الحــوار، قــم بتشــجيعهم علــى مشــاركة القضايــا التــي نوقشــت ومــا تعلّموه مــع العائلــة واألصدقاء 
فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي كيفيــة التعاُمــل مــع بعــض 

التحديــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيســهم فــي مواصلــة الحــوار حتــى الجلســة التاليــة.

ُماحظات للميّسرين
•  توجــد آثــار إمــا إيجابيــة أو ســلبية لــكل عــرف مــن األعــراف االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي 
وموازيــن القــوى. وتُظهــر هــذه األداة كيــف يُمكــن لُعــرف معيـّـن أن يؤثــر علــى جوانــب عديــدة لحيــاة الشــخص، 

وكيــف يمكــن أن تَطــال هــذه التأثيــرات األطفــال واألســرة والمجتمــع كذلــك.

•  كمــا تُظهــر هــذه األداة بأنــه، علــى الرغــم مــن االعتقــاد الســائد فــي بعــض األحيــان بــأن عرفــاً مــن األعــراف 
يهــدف إلــى حمايــة  النســاء أو الرجــال أو تصــب فــي مصلحتهــم، إال أنــه فــي الواقــع يُمكــن أن تكــون لــه عــدٌد 

ــى حياتهــم. مــن التاُثيــرات الســلبية عل

استخدامات وتكييف هذه األداة حسب القطاع

يُمكــن أن تســاعد هــذه األداة الموظفيــن علــى القيــام بتحليــل نقــدي لمعرفــة فيمــا إذا كانــوا علــى درايــة ببعــض األعــراف التــي يلمســونها 
فــي حياتهــم أو عملهــم، ومــن ثــم تحليــل التأثيــرات التــي تتركهــا تلــك األعــراف علــى حياتهــم ومجتمعهــم.

يمكــن اســتخدام هــذه األداة لتحليــل األعــراف التــي تتطلــب التغييــر، والعمــل بصــورة جماعيــة علــى استكشــاف الكيفيــة التــي تؤثــر فيهــا 
أعــراٌف معينــةٌ علــى األفــراد ولمــاذا. وهــي تســاعد المجتمــع كذلــك علــى تحليــل بعــض األعــراف وتبعاتهــا مــن زوايــا مختلفــة وفهــم 

العواقــب الســلبية واســعة النقــاط، ممــا قــد يشــّكل حافــزاً كافيــاً لهــم للتفكيــر فــي حلــول.

تغيير قدرات الموظفين

التخطيط للعمل

 SAA تكييف أداة من يتأثر وكيف لتتواءم مع الخطوات المختلفة في دورة الـ
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تكييف أداة من يتأثّر وكيف حسب القطاع

حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

التّمكين االقتصادي للمرأة

أمثلة على األعراف أوالُممارسات أو السلوكيات الخاصة 
بحقوق الصحة الجنسية واإلنجابية التي يُمِكن استكشافها

تفضيل البنين  •
على المرأة أاّل تخرج في الليل  •

على المرأة أاّل ترفض طلب زوجها بممارسة   •
الجنس

من المقبول أن يقوم الرجل بضرب زوجته  •
تنظيم األسرة هو من شؤون النساء  •

تقع على المرأة مسؤولية تجنّب العنف  •

أمثلة على األعراف أوالُممارسات أو السلوكيات الخاصة 
بالتمكين االقتصادي للمرأة التي يُمِكن استكشافها

•  النساء ال يُِجدن إدارة المال
•  النساء ال يأخذن حذرهن عند إنفاق النقود

•  يجب أن تكون المرأة آخر من يأكل
•  ختان اإلناث

•  الزواج المبكر
•  يجب أن تكون المرأة عذراء عند الزواج

•  يُعّد استخدام الفتيات المراهقات لوسائل منع الحمل 
أمراً غير مقبول

•  يجب أأل تحصل الفتيات على أي تعليم جنسي
•  الرجال فاسقون بطبعهم

•  النساء اللواتي يحملن واقي ذكري هّن فاسقات

•  الرجال هم المعيلون لألسرة
•  وظيفة المرأة هي داخل بيتها

•  على النساء أاّل يعملن في الليل

العنف المبني على النوع االجتماعي

أمثلة على األعراف أوالُممارسات أو السلوكيات الخاصة 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي التي يُمِكن استكشافها

•  من المقبول أن يقوم الرجل بضرب زوجته
•  السفر ليالً يُشّكل خطراً على النساء

•  على المرأة أاّل ترفض طلب زوجها بممارسة 
الجنس

•  ختان اإلناث

•  سعر/مهر العروس
•  الزواج المبّكر

•  المرأة التي تتحدث إلى الرجال هي إمرأة »ُمنحلّة«
•  تقع على المرأة مسؤولية تجنّب العنف

•  على النساء/الفيتات أن يرتدين ثياباً مناسبة لئاّل 
يتعّرضن للتحّرش الجنسي
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10. تحديد وتحليل األطراف ذات العاقة

هدف األداة
تحديــد األطــراف ذات العالقــة وتحليــل الــدور الــذي يُمكــن أن تلعبــه هــذه األطــراف خــالل تنفيــذ النشــاطات الهادفــة 

إلــى تحــّدي األعــراف االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. 

الوقت الازم
ساعة واحدة

التحضيرات الازمة وغيرها من التحضيرات
•  ســبورة ذات صفحــات متتاليــة )flip chart(، أقــالم تخطيــط أو أقــالم رســم بألــوان مختلفــة، وبطاقــات، وشــريط 

الصــق.
•  قم بتحضير بطاقات ُمفهرسة تحمل العناوين التالية: الداعمون، الُمقاِومون، المجتمع

ــات المشــروع لمناقشــتها. فــي حــال  ــة بأهــداف وغاي ــار إحــدى األعــراف أو الســلوكيات ذات العالق ــم باختي •  ق
تــم تنفيــذ هــذا النشــاط خــالل خطــوة التخطيــط للعمــل، فعلــى الميســرين اختيــار األعــراف التــي تمــت مناقشــتها 
ــى  ــك إل ــي كممارســات أو ســلوكيات ترغــب المجموعــات بتغييرهــا. ويهــدف ذل خــالل جلســات الحــوار التأّمل
التأّكــد مــن عــدم قيــام الميســرين بإجبــار المجموعــات المجتمعيــة علــى اتخــاذ إجــراءات تجــاه قضايــا ليــس لديهــم 

حافــز لتغييرهــا.

الخطوات )كيفية تيسير هذه األداة(
قــم بتعريــف المشــاركين بــاألداة، واشــرح لهــم بــأن تخطيــط وتنفيــذ أي تدخــل دون تحليــل األطــراف ذات العالقــة   .1
قــد تكــون لــه نتائــج عكســية. مــن المهــم تحديــد األطــراف ذات العالقــة، وفيمــا إذا كانــت هــذه األطــراف تدعــم 
أو تؤيــد تحــّدي األعــراف الحاليــة، وفيمــا إذا كانــت تشــكل داعمــاً ُمحتَمــالً التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة أو تقــف 

عائقــاً أمــام تحقيــق ذلــك. هــذا ويُســاعد تحديــد األطــراف ذات العالقــة فــي اإلجابــة علــى هــذه األســئلة. 

أطلــب مــن المشــاركين وضــع الئحــة باألطــراف ذات العالقــة أو األشــخاص الذيــن لديهــم تأثيــر علــى ُعــرف أو   .2
ســلوك معيّــن، كلٌّ علــى بطاقــة منفصلــة. فاألطــراف ذات العالقــة فــي التدّخــل الخــاص بتنظيــم األســرة، علــى 

ســبيل المثــال، تشــمل الرجــل والمــرأة، ومقــدم الخدمــات الصحيــة وأم الــزوج ورجــال الديــن، إلــخ.

بعــد االنتهــاء مــن وضــع القائمــة، ضــع البطاقــة المفهرســة التــي ُكتــب عليهــا كلمــة المجتمــع فــي المنتصــف،   .3
ــة عــن   ــَدت البطاق ــا بَُع ــي: كلم ــا بالشــكل التال ــات األخــرى حوله ــوا البطاق ــأن يضع ــن المشــاركين ب ــب م واطل

ــح. ــس صحي ــة، والعك ــى الطــرف ذي العالق ــب الوصــول إل ــن الصع ــح م ــا أصب ــع كلم المجتم
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أطلــب مــن المشــاركين رســم دوائــر حــول كل طــرف مــن أطــراف العالقــة علــى النحــو التالــي: كلمــا   .4
ــة. ــل أهمي ــا كان أق ــرة، كلم ــرت الدائ ــا صُغ ــة، وكلم ــر أهمي ــرف أكث ــا كان الط ــر كلم ــرة أكب ــم الدائ  كان حج

أطلــب مــن المشــاركين رســم خطــوط بيــن األطــراف ذات العالقــة والمجتمــع علــى النحــو التالــي: كلمــا   .5
 زاد ُســمك الخــط كلمــا كان دعــم الطــرف أكبــر؛ وكلمــا قــّل ســمك الخــط كلمــا كانــت مقاومتــه أكبــر.

لجعــل التحليــل أكثــر ســهولة، يُمِكــن وضــع المعلومــات علــى شــكل جــدول حســبما موّضــح فــي المثــال التالــي،   .6
ــدأ مــن 1 إلــى .4. حيــث تــم إعطــاء درجــات لألهميــة وإمكانيــة الوصــول والدعــم تب

ــة كل  ــب كتاب ــة، ويج ــراف ذات العالق ــى األط ــر عل ــتراتيجيات للتأثي ــي اس ــر ف ــاركين التفكي ــن المش ــب م أطل  .7
ــب ــرف المناس ــن الط ــرب م ــا بالق ــم وضعه ــن ث ــة، وم ــة منفصل ــى بطاق ــتراتيجية عل اس

فــي الختــام، يجــب القيــام بتحليــل جماعــي لتحديــد أي األطــراف يتوّجــب التأثيــر عليهــا أّوالً وكيــف. هــذا وتســاعد   .8
أســئلة التأّمــل التاليــة علــى الوصــول إلــى قــرار بشــأن ذلــك:

•  ما أهمية هذا الطرف في تحّدي األعراف؟
•  ما هي عالقة القوى/القوة التي تربط بين المجتمع وهذا الطرف؟

•  أيّهمــا أفضــل: أن يحــاول المجتمــع مــع شــخص يســهُل الوصــول إليــه أكثــر مــن غيــره وذا أهميــة أكبــر فــي 
عمليــة التغييــر – حيــث تُســِهم أي انتصــارات صغيــرة يتــم تحقيقهــا فــي تعزيــز ثقــة المجموعــة – أو هــل 
مــن األفضــل المحاولــة مــع  األطــراف األكثــر صعوبــة حيــث أن نفوذهــم قــد يكــون أوســع مــن غيرهــم؟

•  ما هي األدوار التي يمِكن أن تلعبها األطراف المختلفة ذات العالقة في تحّدي األعراف؟
•   ما هي المكافآت أو العواقب في حال لم يمتثل الناس للُعرف؟

•  مــن هــي األطــراف ذات العالقــة األكثــر نفــوذاً فيمــا يتعلــق بالدعــم المطلــوب التّخــاذ إجــراءات لتغييــر هــذه 
األعــراف؟

من هي األطراف ذات العالقة األكثر نفوذاً والتي ستقاوم عملية التغيير؟  •
كيف ستساعد األطراف ذات العالقة في تحّدي األعراف؟  •

اختتــم النقــاش بالــرّد علــى أســئلة أو مخــاوف، ثــم قــم بتذكيــر المشــاركين بأننــا نســعى إلــى التغييــر بهــدف تحســين   .9
ــى الرغــم مــن  ــي، أن نعمــل مــع األطــراف ذات العالقــة عل ــا، بالتال ــاة كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع. وعلين حي
المقاومــة التــي قــد تُبديهــا بعــض هــذه األطــراف. قــم بتوجيــه الشــكر للمشــاركين علــى عملهــم ولكونهــم جــزء 

مــن التغييــر اإليجابــي فــي المجتمــع.

مثال على جدول التحليل:

داعم/ُمقاوماألهميةإمكانية الوصولاألطراف ذات العاقة

الرجل

المرأة

مقّدم الخدمة الصحية

أم الزوج

رجل الدين

الصديقة/الصديق

3

1

2

1

4

1

1

1

2

3

4

3

ُمقاوم

داعم

ُمقاوم

ُمقاوم

ُمقاوم

داعم
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ــى ســرية القصــص والتجــارب الشــخصية التــي تمــت  ــاظ عل ــر المشــاركين بضــروة الحف وبينمــا يتوجــب تذكي  .10
مناقشــتها خــالل الحــوار، قــم بتشــجيعهم علــى مشــاركة القضايــا التــي نوقشــت ومــا تعلّموه مــع العائلــة واألصدقاء 
فــي حــال شــعروا بالراحــة تجــاه ذلــك. وأخيــراً، أطلــب مــن المشــاركين التفكيــر فــي كيفيــة التعاُمــل مــع بعــض 

التحديــات التــي تمــت مناقشــتها خــالل الجلســة، ممــا سيُســهم فــي مواصلــة الحــوار للجلســة التاليــة.

ُماحظات للمشاركين
تتألــف األطــراف ذات العالقــة مــن فئــات مختلفــة. وبالتالــي، يجــب أن يكــون هنالــك تفاعــل اســتراتيجي وخــاص بــكل 
طــرف. ومــن الواجــب التنويــه إلــى أن بعــض األعــراف االجتماعيــة وذات العالقــة بالنــوع االجتماعــي تشــّكل عامــالً 
أساســياً فــي احتفــاظ بعــض األطــراف بســلطتها. وبالتالــي، ســتكون هنالــك مقاومــة كبيــرة لتغييــر هــذه األعــراف مــن 
ــل هــذه األطــراف، فيمــا ستشــّكل أطــراٌف أخــرى حلفــاء هاّميــن فــي تحــّدي األطــراف التــي تتســبب فــي إلحــاق  قِب

الضــرر.

استخدامات وتكييف هذه األداة حسب القطاع

ــن اســتخدام هــذه األداة لتحليــل أنــواع األطــراف ذات العالقــة وأصحــاب الســلطة المتواجديــن فــي المجتمــع، ومــا هــي جوانــب  يُمِك
ــاه التــي يتحّكمــون بهــا، وأي األطــراف يمكــن االســتعانة بهــا لتعزيــز التغييــر.  ــاة أو الرف الحي

ــة، وأّي  ــتهدافها كأطــراف حليف ــب اس ــي يتوّج ــي األطــراف الت ــدي ف ــكل نق ــر بش ــى التفكي ــع عل ــذه األداة المجتم ــاعد ه ــن أن تس يُمِك
األطــراف يُمِكــن أن تشــّكل عقبــة أمــام التغييــر، ومــا هــي الطــرق الُمحتملــة التــي يُمكــن أن تســاعد فيهــا هــذه األطــراف فــي عمليــة 

ــر. التغيي

يجــب أن تكــون المجــاالت التــي ترّكــز عليهــا هــذه األداة، والتــي تشــمل األعــراف أو التغييــر فــي األعــراف قيــد النقــاش، مبنيــة علــى 
نتائــج تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. وكمــا هــو مذكــور أعــاله، علــى الميّســرين أن يكونــوا حذريــن وذلــك بعــدم فــرض 
التغييــر علــى المجموعــات المجتمعيــة. ولضمــان ذلــك، يجــب التأّكــد مــن أن تكــون األعــراف أو التغييــر فــي األعــراف قيــد البحــث 

نابعــة مــن الحــوارات والنقاشــات التــي أجراهــا المجتمــع.

تحليل النوع االجتماعي وموازين القوى

التخطيط للعمل

تنفيذ الخطط

SAA تكييف أداة تحديد وتحليل األطراف ذات العاقة لتتواءم مع الخطوات المختلفة في دورة الـ



11. تحديد األعراف االجتماعية ذات األولوية

هدف األداة
ســاعد هــذه األداة موظفــي البرامــج، أثنــاء عمليــة تغييــر قــدرات الموظفيــن والتــي تشــمل تدريــب المدربيــن أو نقاشــات 
المجموعــات بعــد االنتهــاء مــن تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى، علــى تحليــل ومــن ثــم وضــع األولويــات 
باألعــراف االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالتحليــل االجتماعــي وموازيــن القــوى التــي يجــب التصــّدي لهــا مــن خــالل 

الحــوارات التأمليـّـة مــع المجتمــع، وذلــك بهــدف تعظيــم أثــر البرامــج الخاصــة بقطاعــات معيّنــة.

الوقت الازم
30-45 دقيقة

المواد المطلوبة وغيرها من التحضيرات 
ــى كل مشــارك )أنظــر  ــم توزيعــه عل ــخ مــن الجــدول ليت ــط أو نُس ــة )Flip chart(، أقــالم تخطي •  ســبورة ورقي

ــرة( ــات صغي ــي مجموع ــه ف ــم تعبئت ــدوالً يت ــن ج ــي تتضم ــاه والت ــة أدن ــادة التدريبي الم
ــوع االجتماعــي  ــل الن ــي تحلي ــاركوا ف ــم يش ــن ل ــج الذي ــي البرام ــع موظف ــذه األداة م ــتخدام ه ــم اس ــال ت ــي ح •  ف

وموازيــن القــوى، قــم بتزويــد المشــاركين باالســتنتاجات الرئيســية للتحليــل حيثمــا أمكــن ذلــك

الخطوات )كيفية تيسير هذه األداة(
قــم بتوزيــع المــادة التدريبيــة )أدنــاه( أو قــم برســم جــدول كبيــر يتكــّون من ســتة أعمدة لـــِ 1( األعــراف االجتماعية   .1
2( األشــخاص المتأثــرون بالُعــرف 3( العواقــب الصحيــة 4( التأثيــرات علــى األســرة 5( التغييــرات اإليجابيــة 
الناتجــة عــن التصــدي للعائــق االجتماعــي و 6( مــا مــدى ســهولة التغييــر؟ فــي حــال قمــت بالرســم علــى ســبورة 

ورقيــة، فقــم باإلشــارة إلــى المــادة أدنــاه كمثــال علــى جــدول.
•  يُمِكــن اســتبدال العمــود الخــاص بـ«العواقــب ذات العالقــة بقطــاع معيـّـن« مــن خــالل تســمية الجوانــب التــي 
يرّكــز عليهــا القطــاع فــي البرنامــج باســتخدام الـــ SAA، كـــ »العواقــب المرتبطــة بالتغذيــة أو »العواقــب 

المرتبطــة بتأميــن الدخــل«

قم بقيادة المشاركين في نقاشات عصف ذهني عاّمة لتعبئة كل مربّع في الجدول.  .2
بعــد االنتهــاء، أطلــب مــن المشــاركين التأّمــل فــي محتــوى الجــدول وناقــش األعــراف التــي قــد يرغبــون فــي   .3
التصــّدي لهــا خــالل الحــوارات التأّمليــة ولمــاذا. وفيمــا يلــي بعــض الطــرق لمســاعدة المشــاركين علــى وضــع 

ــات: األولوي
•  خــذ بعيــن االعتبــار األعــراف التــي لهــا تأثيــر علــى العــدد األكبــر مــن النــاس أو األعــراف التــي تؤثـّـر علــى 

الشــرائح األشــّد ضعفــاً واألكثــر تهميشــاً؟
ــن المشــاركين  ــب الميســر م ــن أن يطل ــق، يُمك ــى توافُ ــن الوصــول إل ــن المجموعــة م ــم تتمّك ــي حــال ل •  ف

التصويــت.

3.
11
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فــي حــال كان هنالــك متســع مــن الوقــت، أطلــب مــن المشــاركين البــدء بالتخطيــط لتنفيذ الـــ SAA لألعــراف ذات   .4
األولويــة ن طريــق اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة:

•  ما هي األدوات األكثر صلة واألكثر مالءمة للتصّدي لألعراف ذات األولوية؟
•  متى سيتم عقد هذه الحوارات؟ 

ــوا  ــه ليكون ــذي يحتاجــون إلي ــى تيســير هــذه الحــوارات ومــا هــو التدريــب و/ أو الدعــم ال مــن ســيعمل عل  •
ــن؟ فعالي

ُماحظات للمشاركين
حيثمــا أمكــن، يجــب اســتخدام هــذه األداة باالقتــران مــع نتائــج تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. وللقيــام 
بذلــك، امنــح المشــاركين الوقــت للتفكيــر فــي نتائــج تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى )مــن خــالل قــراءة 
ملخــص، تقديــم عــرض تقديمــي ســريع حــول النتائــج ، وغيــر ذلــك(. ومــن ثــم يجــب أن تتضمــن الخطــوة 2 مناقشــة 
لألعــراف األكثــر بــروزاً واألكثــر أهميــة فــي نتائــج الدراســة. وفــي حــال كان الوقــت ضيقــاً، فيجــب أن يقــود مديــر 
ــك  ــن خــالل الجــدول وذل ــا م ــم التوصــل إليه ــي ت ــات الت ــتخدام المعلوم ــت الحــق باس ــي وق ــج الخطــوة 4 ف البرنام

للتخطيــط لتنفيــذ SAA بالتنســيق مــع أنشــطة البرنامــج األخــرى.
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SAA 4.المتابعة والتقييم والتعلّم الُمرتبط بالـ

SAA ُمقّدمة إلى المتابعة والتقييم والتعلّم الُمرتبط بالـ
ــوع  ــل الن ــذ الـــ SAA حــول تحلي ــى تنفي ــون عل ــن يعمل ــن الذي ــل إرشــادات للموظفي ــن الدلي ــذا الجــزء م ــن ه يتضّم
االجتماعــي وموازيــن القــوى، والجوانــب الهامــة التــي يجــب متابعتهــا طيلــة عمليــة التنفيذ، كذلــك األســاليب واألدوات 
ــن القطاعــات  ــي تشــمل المؤشــرات المشــتركة بي ــة – والت ــرات بفعالي ــم التغيي ــي يمكــن اســتخدامها لمتابعــة وتقيي الت
وتلــك الخاصــة بقطاعــات معينــة. وللحصــول علــى اإلرشــادات الكاملــة حــول هــذه المواضيــع، إرجــع إلــى الوثيقــة 

ــم الخــاص بالتحليــل االجتماعــي واتّخــاذ الخطــوات. الُمعنونــة إطــار المتابعــة والتقييــم والتعلّ

SAA تحليل النوع االجتماعي واتخاذ الخطوات الخاص بالـ
ــر  ــى إطــار كي ــوى الخــاص بالـــ SAA عل ــن الق ــوع االجتماعــي وموازي ــل الن ــادات حــول تحلي ــذه اإلرش ــتند ه تس
ــة لتحديــد القضايــا الرئيســية التــي  للممارســات الفضلــى فــي تحليــل النــوع االجتماعــي، فهــي تشــّكل محاولــة منهجيّ
تُســهم فــي الالمســاواة فــي األعــراف االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى، والتــي يــودي 
الكثيــر منهــا أيضــاً إلــى مخرجــات تنميــة ضعيفــة. ويهــدف تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى الخــاص بالـــ 
SAA  إلــى جمــع وتحديــد والبحــث فــي وتحليــل المعلومــات حــول مختلــف أصحــاب الســلطة، ومختلــف األعــراف 
والشــبكات واألدوار المرتبطــة بالنســاء والرجــال. وعلــى الرغــم مــن أهميــة فهــم االختالفــات بيــن الرجــال والنســاء، 
فمــن المهــم أيضــاً البحــث فــي التنــّوع ضمــن مجموعــات النســاء والرجــال والفتيــان والفتيــات. وتشــمل أســئلة البحــث 

المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى ذات الصلــة بمعظــم البرامــج التــي تســتخدم الـــ SAA التالــي:

•  مــا هــي األمثلــة علــى حقــوق »األفــراد« أو »المجموعــات« التــي يتــم إنكارهــا فــي هــذا الســياق؟ كيــف تؤثــر 
العالقــات غيــر المتكافئــة المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى والتــي تشــمل التبعيــة واإلقصــاء علــى 
إنــكار هــذه الحقــوق؟ كيــف ترتبــط انتهــاكات هــذه الحقــوق بجوانــب التمييــز األخــرى – القائمــة علــى االنتمــاء 

العرقــي، التوجــه الجنســي، الطبقــة االجتماعيــة والعمــر واإلعاقــة والعشــيرة، والديــن، إلــخ؟
•  كيــف تؤثـّـر الالمســاوا ة فــي النــوع االجتماعــي علــى تحقيــق نتائــج ُمســتدامة؟ علــى ســبيل المثــال، فــي حــال كان 
هــدف المشــروع هــو »زيــادة اإلنتاجيــة بيــن صغــار الُمزارعــات«، فقــد تؤثّــر األعــراف ذات العالقــة بالنــوع 

االجتماعــي المرتبطــة بتقســيم العمــل وعــبء العمــل بشــكل كبيــر علــى ُمخرجــات اإلنتــاج. 
•  كيــف ســتؤثر النتائــج الُمقترحــة علــى وضــع النســاء والرجــال نســبياً؟ هــل ســتؤدي إلــى تفاقـُـم أو الحــّد مــن حالــة 

الالمســاواة؟

هذا ويُمِكن البحث في هذه األسئلة على ثالث مراحل:

ــا  ــه فهمن ــي علي ــن أن نبن ــذي  يُمِك ــى اإلحاطــة بالســياق األوســع ال ــج إل ــرق البرنام ــل الســياق: تســعى ف 1.  تحلي
لألعــراف والعالقــات المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى. 

ــم  ــى فه ــة باســتخدام أدوات تشــاركية للوصــول إل ــة أولي ــات نوعي ــع بيان ــى جم ــرق عل ــل الف 2.  االســتقصاء: تعم
أعمــق للســمات والظــروف المحيطــة بالعالقــات بيــن الجنســين والتــي تتقاطــع عبــر النطاقــات الثالثــة إلطــار كيــر 

حــول العدالــة فــي النــوع االجتماعــي: الوســيلة، الهيكليــات والعالقــات.
ــي  ــث ف ــات البح ــج والمجتمع ــى البرنام ــن عل ــى القائمي ــة: عل ــا ذات األولوي ــد القضاي ــم تحدي ــن ث ــل وم 3.  تحلي
األعــراف الرئيســية التــي تؤثــر علــى رفــاه النســاء والرجــال، كذلــك التغييــر المطلــوب فــي الهيكليــات والعالقــات 

ــوع االجتماعــي. ــي الن ــة ف ــق العدال ســعياً لتحقي
وباالســتعانة بأســئلة البحــث الرئيســية، يُمكــن للبرامــج التــي تنفـّـذ الـــ SAA  أن تقــوم بتكييــف نطاقــات البحــث التاليــة 

وفقــاً لمــا يركــز عليــه القطــاع المعنــي للبرنامــج ووفقــاً للســياق المحلــي:

•  أصحاب السلطة والمجموعات المهمشة
•  الشبكات ورأس المال االجتماعي

•  تقسيم العمل القائم على النوع االجتماعي
•  اتخاذ القرارات داخل األسرة

•  المطالبة بالحقوق والمشاركة الفعالة في صنع القرار العام   
•  التحّكم باألصول المنتجة
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•  الوصول إلى والتحّكم باألصول غير المنتجة، كالغذاء
•  الوصول إلى الفضاءات والخدمات العامة

•  التحّكم بجسد الشخص )السالمة البدنية(
•  العنف والعدالة التصالُحية

•  طموحات الشخص الخاصة به
•  تحديد حجم األسرة 

ما هي األشياء التي تستوجب المتابعة والتقييم؟
تعتبــر التغييــرات التــي يســعى الـــ SAA  إلــى تيســير تحقيقهــا طموحــة وُمبهمــة، كمــا أنهــا فــي العــادة تســتغرق وقتــأً 
ــم  ــة. ومــن هنــا، تبــرز الحاجــة إلــى نظــام اســتجابة خــاص بالمتابعــة والتقييــم والتعلّ طويــالً ونــادراً مــا تكــون خطيّ
ــي  ــى أنظمــة الـــ MEL الت ــأن عل ــي ب ــة بحــد ذاتهــا، ممــا يعن ــة وليســت نقطــة نهاي ــر هــي عملي ــأن التغيي يوّضــح ب
تُســتخدم فــي قيــاس التغييــرات مــن خــالل الـــ SAA توثيــق والتعلـّـم مــن التغييــرات التدريجيــة نحــو تحقيــق األهــداف 

األكبــر.

ــول  ــة ح ــادات التفصيلي ــن اإلرش ــد م ــية للـــ SAA MEL. ولمزي ــات األساس ــٌر للمكون ــٌف مختص ــي وص ــا يل وفيم
ــم  ــم والتعلّ ــة إطــار المتابعــة والتقيي ــة المعنون ــى الوثيق ــاه، إرجــع إل ــة أدن ــات والمؤشــرات المبين ــات  والمنهجي العملي

ــوات. ــاذ الخط ــي واتّخ ــل االجتماع ــاص بالتحلي الخ

جودة وفاعلية التنفيذ
ــى وجــه الخصــوص،  ــي التيســير عل ــي الجــودة – وجــود مهــارات متقّدمــة ف ــذ عال ــاً بتنفي ــب الـــ SAA التزام يتطلّ
والتــزام الموظفيــن بالعدالــة فــي النــوع االجتماعــي والقيــام بالتفّكــر بصــورة مســتمرة – وبالتالــي، فعلــى البرامــج التــي 
تســتخدم الـــ SAA أن تراقــب أيضــاً جــودة تطبيــق الـــ SAA، ويشــمل ذلــك تتبـّـع مــا تــم إحــرازه مــن تقــّدم فــي مبادرة 

مــا ومتابعــة نجــاح الحــوارات التأمليــة.

SAA المتابعة والتقييم طيلة عملية الـ
يجــب أن تســتمر المتابعــة خــالل كل مرحلــة مــن مراحــل الـــ SAA. وحيــث أن المــوارد والقــدرة علــى اإلجابــة علــى 
جميــع األســئلة الــواردة أدنــاه لــن تكــون متاحــة لجميــع البرامــج، فمــن الُمستحســن أن تقــوم جميــع البرامــج التــي تطبــق 

.SAA بمتابعــة وتقييــم جانــب واحــد علــى األقــل مــن الخطــوات األربعــة األولى فــي دورة الـــ  SAAالـــ

ما الذي يتوجب علينا معرفته بشأن تغيير قدرات المظفين؟  .1
•  كم مرة  يجتمع الموظفون إلجراء حوارات تأملية

•  ما هي القضايا التي يتفّكرن فيها؟
•  كيــف تغيــر منظــور الموظفيــن حــول العدالــة فــي النــوع االجتماعــي وهيكليــات القــوى والتمكيــن وتدخــالت 

الـ SAA؟
•  ما هو التطّور في مهارات الموظفين الخاصة بالتيسير؟

•  كيف تغير تفاعل الموظفين مع المجتمع؟
•  هــل تــم رصــد أيــة عواقــب ســلبية ناتجــة عــن نشــاطات ذات عالقــة بتغييــر قــدرات الموظفيــن – ســواًء بيــن 

الموظفيــن أو فــي المجتمعــات المشــاِركة فــي تحليــل النــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى؟

ما الذي يتوجب علينا معرفته بشأن التفّكر مع المجتمع؟  .2
•  ما هي المجموعات المجتمعية المشمولة في التأّمل وكم مرة تجتمع هذه المجموعات؟

•  كيف تغيّر فهم ومنظور أفراد المجتمع حول العدالة في النوع االجتماعي وهيكليات القوى والتمكين؟ 
•  هل طرأ أي تغيّر على حماس أفراد المجتمع على تحّدي األعراف التي ال تحقّق العدالة؟

•  هل طرأ أي تغيّر في الوسائل والعالقات والهيكليات بسبب الـ SAA؟ 
•  هل تم رصد أية عواقب سلبية ناتجة عن حوارات التأّمل النقدي؟
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ما الذي يجدر بنا معرفته عن التخطيط للعمل؟  .3
•  هل قامت المجموعات المشاِركة في الـ SAA بوضع خطط عمل؟

ــن  ــوع االجتماعــي وموازي ــك المرتبطــة بالن ــة وتل •  هــل تتصــّدى خطــط العمــل هــذه لألعــراف االجتماعي
القــوى التــي بــرزت خــالل الحــوارات التأمليــة؟ إذا كان الحــال كذلــك، فهــل اإلجــراءات التــي تــم التخطيــط 
لهــا مفيــدة أم ضــاّرة )هــل ســتؤدي إلــى مزيــد مــن التهميــش أو إلــى إلصــاق الوصمــة االجتماعيــة بأفــراد 

المجتمــع؟
•  هــل تمــت مشــاركة خطــط العمــل بيــن المجموعــات المعنيــة بالنــوع االجتماعــي والمجموعــات المجتمعيــة 

ــة؟ المختلف
هل تعمل خطط العمل هذه على النهوض بحقوق و/أو التصّدي لحاجات المجموعات المهمشة؟  •

•  هل تدعو خطط العمل التي يقودها المجتمع إلى مشاركة النساء والفتيات؟
•  هل تم رصد أية عواقب سلبية ناتجة عن التخطيط للعمل؟

ما الذي يجدر بنا معرفته بشأن مراحل تنقيذ الخطط؟  .4
•  ما نوع اإلجراءات الجماعية التي تم تنفيذها نتيجة مشاركة المجتمعات في الـ SAA؟

•  ما مدى تكرار هذه اإلجراءات؟
•  ما مدى فعالية هذه اإلجراءات؟

ــا الـــ  ــي يقوده ــة الت ــة لإلجــراءات الجماعي ــات نتيج ــات والهيكلي ــائل، العالق ــي الوس ــر ف ــك تغيّ ــل هنال •  ه
SAA؟

•  كيف تُسهم هذه اإلجراءات في تغيير األعراف االجتماعية؟
•  هل هنالك تغيّرات في مخرجات قطاعات معينة جاءت نتيجةً لهذه اإلجراءات؟
•  هل لدى أفراد المجتمع القدرة على التحدث حول التغيّر في السلوك على المأل؟

ــا مجموعــات الـــ SAA خــالل  ــي اتخذته ــب ســلبية جــاءت نتيجــةً لإلجــراءات الت ــة عواق ــك أي •  هــل هنال
عمليــة تنفيــذ الخطــط؟

كيف يمِكنني متابعة أو تقييم التغييرات التي تم تيسيرها من خال الـ SAA؟
يُعتبــر اإللمــام بـــ واســتخدام إطــار عــدم إلحــاق الضــرر خطــوةً أولــى هامــة قبــل اختيــار النهــج والوســائل التــي ترغــب 
فــي اســتخدامها فــي الـــ SAA MEL، وذلــك نظــراً لمــا تتضمنــه أداة الـــ SAA مــن حــوار ونقــاش حــول قضايــا 
حساســة. كمــا تقــّدم إرشــادات كيــر حــول متابعــة والتخفيــف مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي البرامــج 
القطاعيــة التــي ال ترّكــز علــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي توجيهــات حــول ذلــك. ويتضّمــن هــذا القســم 

.SAA نُهُجــاً مقترحــة لمتابعــة وتقييــم التغييــرات التــي تمــت مــن خــالل الـــ

SAA MEL  لضمان جودة التنفيذ
ــى  ــى ميســرين أو شــركاء عل ــد عل ــج تعتم ــن البرام ــر م ــث أن الكثي ــذ النشــاطات. وحي ــة تنفي ــم كيفي ــم تقيي ــن المه م
مســتوى المجتمــع والذيــن يجــب أن يتمتعــوا بالمعرفــة وبمهــارات متقّدمــة فــي التيســير لتنفيذ حــوارات الـــ SAA، فمن 
الهــام االســتثمار فــي قــدرات هــؤالء »العامليــن« و »المتطوعيــن« مــن خــالل التدريــب والتوجيــه. وتغطــي األدوات 

التاليــة جانبــي التوجيــه والمتابعــة:
•  تحســين الجــودة وقائمــة مرجعيــة للتحقّــق والتــي تتضمــن قائمــة تفصيليــة للتحقــق مــن أداء العامليــن فــي 

ــم. ــين أدائه ــة وتحس ــدف متابع ــة به ــال التنمي مج
ــي تتضمــن  ــي المجتمــع، والت ــال الصغــار ف ــة الرضــع واألطف ــه والمتابعــة لتغذي •  اإلشــراف الداعم/التوجي
إرشــادات للمشــرفين حــول كيفيــة توجيــه العامليــن علــى مســتوى المجتمــع كجــزء مــن نشــاطات المتابعــة 
الروتينيــة. وبينمــا تــم إعــداد هــذه الوثيقــة فــي األســاس لتكــون مرجعــاً للبرامــج المعنيــة بصحــة وتغذيــة األم 
ــه العامليــن ترتبــط بمختلــف القطاعــات. ؟ ــات الخاصــة بمهــارات التيســير وتوجي والطفــل، إال أن المكّون

SAA MEL لضمان فعالية التنفيذ: فهم وقياس التغيير
يُمِكــن للبرامــج اســتخدام واحــدة أو أكثــر مــن الطــرق واألدوات التاليــة إمــا مجتمعــةً أو كّل علــى حــدة لفهــم التغيـّـرات 
ــالل  ــا خ ــّدي له ــم التص ــي ت ــوى الت ــن الق ــي وموازي ــوع االجتماع ــة بالن ــك المرتبط ــة وتل ــراف االجتماعي ــي األع ف

.SAA حــوارات الـــ
ــر مــن األدوات  ــن اســتخدام الكثي ــى مــّر الزمــن: يُمِك ــر المجموعــات وعل •  أدوات الـــ SAA للمقارنــة عب
الموجــودة فــي القســم 3 مــن هــذا الدليــل أيضــاً لمتابعــة التغيــرات فــي التصــورات والمواقــف والســلوكيات 

ــت. بمــرور الوق
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ــل   هــذا ويُمكــن لفــرق البرامــج، مــن خــالل اســتخدام أداة مــا فــي بدايــة ومنتصــف ونهايــة التنفيــذ، مالحظــة وتأمُّ
ــوة مشــاركة المجموعــات  ــي معــدل وق ــر ف ــكار المشــاركين، أو ببســاطة، التغي ــي أف ــي الحــوارات وف ــر ف التغي

الفرعيــة المختلفــة فــي الحــوار عبــر المراحــل المختلفــة.
•  أداة تتبـّـع الُمخرجــات SASA ! تعمــل هــذه األداة علــى تصنيــف درجــة مقاومــة أو قبــول أفــراد المجتمــع 
ــى  ــن اســتعمالها إمــا بشــكل منفصــل أو مجتمعــة، إل ــي يُمِك ــم تقســيم أجــزاء األداة، والت ــد ت لألعــراف. وق

ــلوكيات. ــارات والس ــة والمه ــة والممارس ــات SASA!: المعرف ــاالت مخرج مج
•  تســاعد المســوحات المتعلّقــة بالمعرفــة والمواقــف والممارســة )KAP( علــى إنتــاج معومــات كميــة 
ونوعيــة. هــذا وتكشــف مســوحات KAP عــن مفاهيــم خاطئــة أو ســوء فهــم والتــي قــد تمثــل عقبــات أمــام 
األنشــطة وعوائــق محتملــة أمــام تغييــر الســلوك. الحــظ أن اســتطالع KAP يكشــف عّمــا قيــل وليــس مــا 

تــم فعلــه.
•  يســتخدم التغييــر األكثــر أهميــة )MSC( لجمــع قصــص مــن المشــاركين فــي البرنامــج الستكشــاف 
لتحديــد  فِرقًــا  مــن عشــر خطــوات  تتألــف  التــي  العمليــة  تتطلــب  البرنامــج.  أحدثــه  الــذي  التغييــر 
الميدانييــن  الموظفيــن  مــن  ترشــيحها  يتــم  التــي  القصــص  أهــم  مــع  لتحليلهــا  التغييــر  مجــاالت 
هنــا.  SRHR فريــق  تجربــة  راجــع   ،  MSC لـــ  كيــر  تكييــف  كيفيــة  لمعرفــة  اإلدارة.  فــرق   إلــى 

استخدام SAA MEL لتغيير قدرات الموظفين 
 حيــث أن األســاس الــذي تســتند عليــه أداة الـــ SAA يكُمــن فــي تغييــر قــدرات الموظفيــن بحيــث يصبحــوا مناصريــن 
نشــطين للقضايــا المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي، فمــن المهــم فهــم وتوثيــق التغييــرات فــي خبــرة الموظفيــن وتصوراتهــم 
ــالغ  ــد يشــكل اإلب ــن، فق ــع الموظفي ــع الشــخصي لبعــض النقاشــات م ــة: نظــراً للطاب ــم. مالحظــة تحذيري وإجراءاته
ــا أمــام إنشــاء مســاحات آمنــة والحفــاظ عليهــا. لذلــك، مــن المهــم أن تتــم مناقشــة منهجيــات  ومشــاركة الوثائــق تحديً
المتابعــة والتقييــم واالتفــاق عليهــا مــع الموظفيــن المشــاركين. يمكــن اســتخدام العديــد مــن التقنيــات الموضحــة أعــاله 

لمتابعــة وتقييــم التغيــر فــي قــدرات الموظفيــن إلــى جانــب مــا يلــي:

•  تصــورات الموظفيــن حــول التمكيــن والتدخــالت ذات الصلــة: باســتخدام المقابــالت شــبه المنظمــة، يمكــن 
للفِــرق أن تستكشــف كيــف ينظــر الموظفــون والشــركاء إلــى التمكيــن، وأن ترصــد األحــداث والتغييــرات 
فــي المشــروع التــي يمكــن أن تفّســر التغييــرات التــي تــم اإلبــالغ عنهــا، ومــن ثــم تحديــد دور منظمــة كيــر 

فــي إحــداث هــذه التغييــرات. 
ــة مســألة  ــا أو أي ــدم ســير مشــروع م ــة تق ــدي كمجموعــة حــول كيفي ــر النق ــة: أي التفكي •  الممارســة التأملي
أخــرى ذات أولويــة، ومــن ثــم القيــام بعصــف ذهنــي للوصــول إلــى الخطــوات التــي قــد تكــون ضروريــة 
لتحســين التأثيــر أو تحفيــز التغييــر اإليجابــي. ويمكــن القيــام بذلــك علــى أســاس ربــع ســنوي لتوثيــق التعلــم 

ــد الضــرورة. ــذ عن ــل التنفي ــا اإلدارة بشــأن تعدي ــي اتخذته واإلجــراءات المناســبة الت

مؤشرات قياس التغيير 
ليســت SAA تدخــاًل قائمــاً بحــد ذاتــه بــل يجــب دمجهــا فــي البرامــج ذات األهــداف الخاصة بقطــاع معين والمؤشــرات 
علــى مســتوى التأثيــر. لذلــك، يجــب اعتبــار أداة الـــ SAA علــى أنهــا وســيلة لتحقيــق غايــة، وكعمليــة تفضــي إلــى 
ــأن أنســب  ــى، ممــا يعنــي ب ــى المســتوى األعل ــى المســتوى المتوســط لكنهــا تســهم فــي تحقيــق أهــداف عل نتائــج عل
المؤشــرات لمتابعــة وتقييــم الـــ SAA يجــب أن تكــون قائمــة علــى مســتوى النتائــج. هــذا وقــد تــم تكييــف العديــد مــن 
المؤشــرات أدنــاه مــن الوثيقــة التــي أعدتهــا كيــر بعنــوان )تمكيــن المــرأة - التقييــم متعــدد األبعــاد للوســائل ورأس المال 
االجتماعــي والعالقــات WE- MEASR(، والتــي تضــم مجموعــة مــن التدابيــر الكميــة التــي تــم اختبارهــا والتحقــق 
منهــا والتــي صّممــت لقيــاس تمكيــن المــرأة فــي المجــاالت الثالثــة الــواردة فــي إطــار كيــر حــول العدالــة فــي النــوع 
ــة  ــإن مؤشــرات WE-MEASR المقترحــة هــي نطاقات/مجــاالت فرعي ــاه ، ف االجتماعــي. وكمــا هــو موضــح أدن
ضمــن اإلطــار األكبــر وليســت مؤشــراً واحــد. وتتوافــق المؤشــرات األخــرى مــع المؤشــرات العالميــة والمؤشــرات 
التكميليــة الخاصــة باســتراتيجية برامــج كيــر لعــام 2020، وأداة أصــوات كيــر، وإطــار MEL الخــاص بمســارات 
 CARE Global التمكيــن. ويمكــن االطـّـالع علــى إرشــادات اســتخدام المؤشــرات العالميــة والتكميليــة علــى صفحــة

.MEL
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وتمشــياً مــع إطارعــدم إلحــاق الضــرر، يجــب علــى جميــع البرامــج التــي تســتخدم الـــ SAA متابعــة وتقييــم التغيــرات 
المتعلقــة بالـــ GBV. كمــا يجــب الرجــوع إلــى إرشــادات كيــر حــول متابعــة والتخفيــف مــن العنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي فــي البرامــج القطاعيـّـة التــي ال ترّكــز علــى العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي للتعــّرف علــى األدوات 
ــذي يتضمــن مؤشــرات مشــتركة  ــاه، وال ــات واإلرشــادات الخاصــة بـــ MEL.  وفــي الجــدول الموضــح أدن والعملي
قابلــة للتطبيــق فــي جميــع برامــج كيــر القطاعيــة، ينــدرج الـــ GBV كمســألة متقاطعــة  بيــن جميــع مجــاالت التغييــر. 
ــا المتعلقــة بتمكيــن المــرأة دون أن يكــون تركيزهــا  علــى  ويشــجع هــذا الجــدول البرامــج علــى التفكيــر فــي القضاي
قطــاع معيــن؛ فعلــى ســبيل المثــال، ال ترتبــط حريــة التنقــل، والتــي تمثـّـل التعبيــر الحقيقــي عــن تمكيــن المــرأة، بقــدرة 
المــرأة علــى الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة وحســب، بــل فــي إمكانيــة وصولهــا إلــى األســواق وفــرص العمــل 

والتعليــم واألماكــن العامــة للحكــم.

ــاً، ال تحــدد المؤشــرات المقترحــة أيــة رابطــة فرديــة  وحيــث أن مســار التغييــر الــذي تيســره أداة SAA ليــس خطي
ــة  ــة، حيــث يعكــس كل مؤشــر عــدة تغييــرات والتــي تتقاطــع مــع األبعــاد الثالث ــر الثالث بســيطة مــع مجــاالت التغيي
إلطــار كيــر حــول العدالــة فــي النــوع االجتماعــي. ولهــذا الســبب، وســتتمّكن البرامــج مــن تحقيــق نجــاح أكبــر فــي 

ــار المؤشــرات مــن نطاقــات الوســائل والعالقــات والهيكليــات. ــم اختي ــم SAA فــي حــال ت ــة وتقيي مراقب

وأخيــًرا، يتوجــب أن تختــار البرامــج فقــط المؤشــرات ذات الصلــة بالنتائــج التــي توصل إليهــا تحليل النــوع االجتماعي 
وموازيــن القــوى وباألعــراف االجتماعيــة وتلــك المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى التــي تتصــّدى لهــا 
مــن خــالل حــوارات الـــ SAA. هــذا ويمكــن االطــالع علــى جــدول شــامل يتضمــن مؤشــرات خاصــة بــكل قطــاع لكل 

مــن المجــاالت الثالثــة مــن خــالل إطــار المتابعــة والتقييــم والتعلـّـم الخــاص بالتحليــل االجتماعــي واتّخــاذ الخطــوات.

المؤشرات المشتركة لقياس التغيير في الوسائل والعاقات والهيكليات
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4

نطاق التغيير 

زيادة الوسائل

GBV

اتخاذ القرارات

الكفاءة الذاتية: المعرفة والمهارات والثقة

المشاركة  في الحياة العامة

حرية الحركة

إمكانية الوصول إلى والتحّكم في الموارد

نسبة الُمستجيبين الذين يرفضون العنف من الشريك الحميم )مؤشر التغيير العالمي # 10، لحياة خالية من العنف؛  
WE-MEASR المقياس الفرعي

المؤشر الخاص بمشاركة النساء في اتخاذ القرارات داخل األسرة المعيشية 1

المشاركة في العمل الجماعي )مقياس WE-MEASR الفرعي(

الكفاءة الذاتية/ القدرة على للمشاركة في اللقاءات المجتمعية )مقياس VOICES الفرعي(

% األفراد الذين أعربوا عن الثقة بمهاراتهم الخاصة بالتفاوض والتواصل )SAAD( ) مؤشر GEWV التكميلي 4#، 
)WEE و FNS المشترك مع

% المستجيبين الذين يشعرون بالثقة إزاء الحديث حول النوع االجتماعي وغيرها من القضايا االجتماعية على المستوى 
المحلّي )مسارات التمكين(

 WE-MEASR الكفاءة الذاتية/القدرة على التحّدث خالل اللقاءات المجتمعية/حضور اللقاءات المجتمعية )مقياس
الفرعي(

% األفراد الذي أعربوا عن كفاءة ذاتية عالية ) المؤشر التكميلي لإلرشادات الخاصة بالعدالة في النوع االجتماعي وصوت النساء 
)2# GEWV

 )WE-MEASR المستجيبين/المستجيبات الذي يحققون درجات عالية في حرية التنقل على مقياس حرية تنقّل النساء )المقياس الفرعي %

# و% النساء والرجال الذين يملكون أو يتحكمون باألصول المنتجة )والتي تشمل األراضي/التكنولوجيا ويتمتعون 
بالمهارات الالزمة لالستفادة منها بصورة منتجة ) المؤشر التكميلي # 3 للتمكين االقتصادي للمرأة WEE، الُمشتّرك 

)FNS مع األمن الغذائي والتغذوي

المؤشرات المشتركة
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نطاق التغيير 

GBV

GBV

الهيكليات على المستوى المحلّي

مقدمي الخدمة

الكفاءة الجماعية

األعراف االجتماعية: التصورات والمواقف

تعزيز رأس المال االجتماعي )الروابط، التجسير(

% النساء والفتيات من عمر 15 فأكثر ممن كان لديهن شريك واللواتي تعرضن للعنف الجسدي أوالجنسي أوالنفسي من 
 )LFVV 11# شريك حميم حالي أو سابق، خالل األشهر الـ 12 الماضية )المؤشر

% النساء والفتيات من عمر 15 فأكثر ممن تعرضن للعنف من أشخاص عدا عن الشريك الحميم، خالل األشهر الـ 12 
)LFVV 12# الماضية )المؤشر

% الناس الذين يوافقون بأن االغتصاب يمكن أن يقع بين الزوج والزوجة 2

التماسك االجتماعي )مقياس VOICES الفرعي(

معدالت اإلساءة، االعتداء والتحرش بالنساء في األماكن العامة 5

درجة التأثير في عمليات صنع القرار في المجتمع

%النساء اللواتي أعربن عن الرضا  عن خدمات اإلرشاد )مسارات التمكين(

% األفراد الذين أعربوا عن درجة عالية من اليقين بأنهم يستطيعون العمل بشكل جماعي مع اآلخرين في المجتمع 
لتحقيق هدف مشترك؛ SAAD )مؤشر GEWV التكميلي 7#(

% النساء في المناصب القيادة في المجموعات الرسمية وغير الرسمية )مسارات التمكين(

% النساء اللواتي أفدن بأن جنسهن يشكل عائقاً أمام المشاركة في المجموعات أو المنتديات المحلية )مسارات التمكين(

 ) GEMالمستجيبين الذين أفادوا بأن مواقفهم تدعم المساواة في النوع االجتماعي )مقياس العدالة في النوع االجتماعي %
)مؤشر GEWV التكميلي 5#(

% من األفراد أفادوا بأنهم يستطيعون االعتماد على فرد من أفراد المجتمع وقت الحاجة )مؤشر GEWV التكميلي 6#(

نسبة األشخاص الذين أعربوا عن استعدادهم لمساعدة إمرأة تتعرض للضرب من قبل زوجها أو شريكها

نسبة النساء اللواتي يقررن بشكل رئيسي كيفية استخدام دخلهن 3

متوسط معدل # ونسبة عدد الساعات األسبوعية التي يتم قضاؤها في األعمال المنزلية والرعاية غير مدفوعة األجر 
)WEE التكميلي # 1، المشترك مع GEWV حسب الجنس والعمر والموقع )لألفراد من سن 5 فأكثر( )مؤشر

عدد/نسبة المستجيبين )الذين أفادوا بأنهم( يرغبون بأن تنهي بناتهم المدرسة قبل الزواج 4

نوعيــة العاقــات مــع الزوج/الزوجــة وداخــل األســرة، والتــي تشــمل إمكانيــة الوصــول 
والتحكــم بالمــوارد

المؤشرات المشتركة
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4 SAA  فيمــا يلــي جــدول بالمؤشــرات المقترحــة لقيــاس التغييــرات المرتبطــة بالُمخرجــات المباِشــرة ضمــن نظريــة
 .SAA الموّضحــة فــي  فــي بدايــة هــذا الدليــل، والتــي تشــمل مؤشــرات لــكل خطــوة مــن خطــوات عمليــة الـــ TOC

SAA مؤشرات المخرجات المباشرة لخطوات دورة الـ

تغيير قدرات
الموظفين

يصبح الموظفون داعمين نشطين 
للمساواة في النوع االجتماعي

زيادة في وعي وحماس األفراد 
والمجتمعات لتغيير األعراف التي 
ال تحقق العدالة سواء األعراف 

االجتماعية أو تلك المرتبطة بالنوع 
االجتماعي أوموازين القوى

زيادة في الكفاءة الجماعية

زيادة نشاط المجتمع للحفاظ على 
التغييرات اإليجابية في األعراف  
االجتماعية وتلك المرتبطة بالنوع 

االجتماعي

% األفراد الذين يقولون بأنهم يمكن 
أن يعملوا بشكل جماعي مع آخرين 
في المجتمع لتحقيق هدف مشترك؛ 

SAAD )مؤشر GEWV التكميلي 
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SAA الملحق 1. حاالت دراسية تتواءم مع خطوات دورة الـ

الحالة الدراسية #1: تغيير قدرات الموظفين

تعمــل كيــر فيتنــام علــى تغييــر قــدرات جميــع الموظفيــن مــن الذكــور واإلنــاث لخلــق بيئــة مفتوحــة تتجنــب إصــدار 
األحــكام وبحيــث تكــون مواتيــة للموظفيــن للتأّمل.

ــول  ــة ح ــوارات تأملي ــي ح ــاركة ف ــام للمش ــر فيتن ــو كي ــع موظف ــهر، يجتم ــن كل ش ــر م ــة األخي ــوم الجمع ــي ي ف
المعاييــر االجتماعيــة وعالقــات القــوة الخاصــة بهــم، وكيــف أثــرت علــى عملهــم وحياتهــم لتعزيــز ثقافــة التعلــم 
التدريجــي نحــو تحقيــق العدالــة فــي النــوع االجتماعــي والتنــوع. ويضــم المشــاركون موظفيــن مــن فــرق تنفيــذ 

البرنامــج ومــن مجــاالت الدعــم األخــرى.

ــدي والحــوار حــول األعــراف  ــر النق ــير التفكي ــب القطــري كل شــهر لتيس ــة داخــل المكت ــرق مختلف ــاوب ف وتتن
االجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي مــن خــالل اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب مثــل لعــب 
األدوار وروايــة القصــص ورســم الصــور. وتســاعد هــذه العمليــة الموظفيــن فــي التفكيــر فــي كيفيــة تأثرهــم هــم 
أنفســهم باألعــراف االجتماعيــة وعالقــات القــوة، ومــن ثــم معرفــة فيمــا إذا كانــوا قــد عملــوا علــى تحــّدي هــذه 
األعــراف أو امتثلــوا لهــا. وتؤمــن كيــر فيتنــام بــأن أهــم جــزء فــي التغييــر الفعــال فــي قــدرات الموظفيــن، والــذي 
يســتحق مــا يقضيــه الموظفــون مــن وقــت، يكمــن فــي تيســير وطــرح األســئلة االســتقصائية مــن جانــب الفريــق 

المضيــف الــذي يقــود الحــوار.

ــال  ــد االحتف ــرة؛ تقالي ــل األس ــرارات داخ ــع الق ــية؛ صن ــكات الجنس ــوارات: الن ــات الح ــض موضوع ــمل بع تش
بالســنة الجديــدة؛ تقاســم األعمــال المنزليــة بيــن األزواج والزوجــات؛ إقــراض المــال ألفــراد األســرة؛ واألعــراف 

ــزواج. ــزواج وبعــد ال المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي خــالل المواعــدة وخــالل مراســم ال

وبينمــا يشــارك الموظفــون بنشــاط فــي مناقشــات الـــ SAA الشــهرية، ال تــزال مســألة تحفيــز الموظفيــن علــى 
إعطــاء األولويــة لوقتهــم للعلــم علــى التفّكــر الشــخصي المســتمر - إلــى جانــب جــدول عملهــم المزدحــم - تشــكل 
تحديـًـا، كمــا أن بعــض الفــرق ال تشــعر بالثقــة لتيســير هــذه الحــوارات، بينمــا ال تشــعر فــرق أخــرى بالراحــة عنــد 
 »SAA مناقشــة موضوعــات حساســة ومثيــرة للجــدل. ولكــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ظهــر »مناصــرون للـــ

والذيــن يقــودون حاليــاً مهمــة تنســيق حــوارات SAA الشــهرية.

ــق  ــا فــي خل ــر انخراطً ــح الموظفــون أكث ــات، وكنتيجــة للمشــاركة النشــطة، أصب ــى الرغــم مــن هــذه التحدي وعل
ثقافــة داعمــة وأكثــر تركيــًزا علــى التعلــم. هــذا وتُمثــل المناقشــات الشــهرية فرصــة لجميــع الموظفيــن، مــن جميــع 
ــة الـــ SAA كمــا يفعــل المشــاركون فــي المشــروع. وكان أحــد  ــاء وتجرب الدوائــر داخــل المكتــب القطــري، للّق
ــه أن »الـــ SAA تجعلنــي أشــعر بأننــي جــزء مــن منظمــة  ــق بقول ــد علّ ــن مــن فريــق دعــم البرنامــج ق الموظفي

كيــر«.
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الحالة الدراسية # 2: التأّمل مع المجتمعات

يهــدف مشــروع كيــر زامبيــا للتغذيــة فــي المركــز )N@C( إلــى تحســين الحالــة التغذويــة للنســاء واألطفــال فــي 
شــرق زامبيــا. واســتخدم البرنامــج، بعــد إجــراء البحــوث التكوينيــة لتحديــد وتحليــل أثــر األعــراف االجتماعيــة 
وتلــك المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى علــى التغذيــة وصحــة األم، حــوارات الـــ SAA للتفّكــر مــع 
المجتمعــات حــول األعــراف التــي تقــول بــأن: الرجــال يحصلــون علــى أفضــل ومعظــم الغــذاء؛ ال يُســمح للرجــال 

القيــام باألعمــال المنزليــة؛ وال يُســمح للنســاء الحوامــل بتنــاول البيــض.

وبعــد تدريــب موظفــي مشــروع N@C والشــركاء الحكومييــن مــن وزارة الصحــة ووزارة الزراعــة علــى الـــ 
SAA، أنهــى المشــروع   10 جلســات حــوار تأمليــة مــع أمهــات حوامــل أو مرضعــات، ومــع كبــار فــي الســن من 
الرجــال والنســاء )حيــث أظهــرت األبحــاث التكوينيــة بــأن هــؤالء يعتبــرون مؤثريــن رئيســيين وعوائــق فــي ذات 
الوقــت أمــام الســلوكيات الغذائيــة اإليجابيــة(، كذلــك مــع زعمــاء القــرى والنســاء. وقــد تــم تيســير جميــع الحــوارات 

بواســطة عامليــن مدربيــن علــى مســتوى المجتمــع و/ أو عامليــن فــي مجــال اإلرشــاد باســتخدام األدوات التاليــة:

•  الساعة اليومية لمناقشة موضوع تقاسم األعمال المنزلية
•  لكن لماذا؟ لمناقشة مسألة عدم التكافؤ في فرص الحصول على الغذاء على مستوى األسرة

•  القيام بعصف ذهني لتحديد المشاكل المتصلة بالتغذية في المجتمع
•  الرجــل المثالي/المــرأة المثاليــة  بهــدف التفّكــر فــي أدوار ومســؤوليات الرجــال والنســاء وكيــف تؤثــر هــذه 

ــار ــال الصغ ــات واألطف ــل والمرضع ــة الحوام ــى تغذي األدوار عل

ــي توســيع  ــت ســهلة االســتخدام وســاهمت ف ــأن أدوات الـــ SAA كان ــق مــن خــالل التفكــر ب ــد توصــل الفري وق
ــر  ــي تؤث ــوى الت ــن الق ــوع االجتماعــي وموازي ــك المرتبطــة بالن ــة وتل ــة المشــاركين باألعــراف االجتماعي معرف
ــك، كان لالســتعانة بشــركاء  ــى ذل ــةً إل ــة«. إضاف ــاذا ال؟« و«الســاعة اليومي ــئلة »لم ــداً أس ــة، وتحدي ــى التغذي عل
حكومييــن كميســرين رئيســيين أهميــة كبــرى فــي نجــاح عمليــة التفكــر مــع المجتمــع. وقــد أصبــح النــاس ينظــرون 
ــراد  ــاء بشــكل عــام، كأف ــرون غرب ــن يعتب ــة ولك ــي مناطــق قريب ــن يعيشــون ف ــن، الذي ــن الحكوميي ــى الموظفي إل
ــدت  ــوارات تح ــؤالء ح ــاد ه ــا ق ــك، عندم ــة. ولذل ــع معين ــي مواضي ــة وواســعي االطــالع ف ــون بالمصداقي يتمتع
ــأن النقــاش يتّســم بالمصداقيــة، كمــا شــعروا بدرجــة  األعــراف والتصــورات والســلوكيات، شــعر المشــاركون ب

ــة التيســير. ــام أشــخاص قريبــون مــن المجتمــع بعملي أكبــر مــن الراحــة عندمــا ق

وقــد الحــظ فريــق )N@C( الفــرق فــي تطبيــق الـــ SAA بيــن المقاطعــات المســتهدفة، ففــي إحــدى المقاطعــات 
تــم إنهــاء الحــوارات وفقــاً للجــدول المقــّرر وبجــودة عاليــة فــي نفــس المجتمعــات المتكــررة، ممــا أدى إلــى رصــد 
مزيــد مــن التغييــرات فــي التصــورات والســلوكيات، وشــهدت أيضــاً تفاعــالً أكبــر مــع قــادة المجتمــع. أمــا فــي 
المقاطعــة الثانيــة، فلــم يكــن الشــركاء مــن موظفــي الحكومــة واضحيــن فيمــا يخــص اســتراتيجية التنفيــذ، ممــا أدى 
إلــى تنفيــذ عــدد أقــل مــن الحــوارات فــي كل مجتمــع. وكنتيجــة لذلــك، تــم تعديــل اســتراتيجية التنفيــذ حيــث تســلم 

موظفــو كيــر زمــام األمــور فــي بدايــة تطبيــق الـــ SAA لضمــان وضــوح الـــ SAA لجميــع الشــركاء. 

ــى  ــع الطعــام عل ــة توزي ــة فــي طريق وبعــد 12 شــهراً مــن تطبيــق الـــ SAA، ســّجل المشــروع تغييــرات جذري
ــةً إلــى  ــات أكبــر مــن الطعــام. إضاف ــال مــن الحصــول علــى كمي مســتوى األســرة حيــث تمكنــت النســاء واألطف
ذلــك، أفــاد المشــاركون فــي المشــروع بــأن نشــاطات الـــ SAA ســاهمت فــي تشــجيع الرجــال علــى القيــام ببعــض 
األعمــال منزليــة التــي كانــت تنــاط بالمــرأة ســابقاً. وأخيــراً، وبعــد المشــاركة فــي الحــوارات التأمليــة، بــدأ زعمــاء 
ــا  ــيطر عليه ــي يس ــر الت ــى المناب ــي إل ــوع االجتماع ــول الن ــة ح ــائل إيجابي ــال رس ــع بإرس ــادة المجتم ــرى وق الق

الرجــال مثــل اجتماعــات رجــال القريــة واجتماعــات الكنيســة.
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الحالة الدراسية #3: التخطيط للعمل وتنفيذ الخطط

ــاء الغذائــي للمزارعيــن )FSF( األســر التــي تعانــي مــن انعــدام ُمزمــن  ــا: االكتف ــر أثيوبي يســتهدف مشــروع كي
ــد األعــراف المرتبطــة بالنــوع  ــم تحدي ــد ت ــي الُمســتدام. هــذا وق ــز األمــن الغذائ فــي األمــن الغذائــي بهــدف تعزي
ــن  ــوى ضم ــن الق ــي وموازي ــوع اإلجتماع ــل الن ــن خــالل تحلي ــي م ــن الغذائ ــى األم ــر عل ــي تؤث ــي الت االجتماع
المشــروع، وتــم إدراجهــا فــي دليــل نقاشــات الـــ SAA الــذي تــم تطويــره ليخــدم المشــروع. وقــد شــارك أفــراد 
ــم اختيارهــم  ــراد مــن المجتمــع ت ــر( وميســرو مجموعــات الـــ SAA ) أف ــو كي وميســرون مــن المجتمــع )موظف
 ،SAA فــي هــذا التحليــل لتحديــد األعــراف التــي يجــب التصــّدي لهــا مــن خــالل الـــ )SAA لقيــادة مجموعــات الـــ
وتحديــداً: الــزواج المبكــر، تقســيم العمــل، عالقــات القــوة واتخــاذ القــرارات، انخــراط النســاء والرجــال فــي تغذيــة 
ــم تحديدهــا  ــي ت ــي تتســبب بإحــداث ضــرر والت ــت إحــدى األعــراف الت ــى المــوارد. وكان األســرة والوصــول إل
ــر  ــل كبي ــم حف ــة العــروس بتنظي ــوم عائل ــة الســائدة، أن تق ــي الثقاف ــع، ف ــاف: فمــن المتوق ــاالت الزف ــط باحتف ترتب
ــع  ــل، يق ــم إقامــة الحف ــا يت ــك، عندم ــى ذل ــةً إل ــاق. إضاف ــر واإلنف ــى عــادات التوفي ــر عل ــا يؤث ــة، مم وباهــظ الكلف
عــبء العمــل األكبــر علــى النســاء، ممــا يــؤدي إلــى تهميــش نشــاطات أخــرى كالزراعــة ونشــاطات توليــد الدخــل 

ــة. أو الرعاي

ــة حــول هــذا  ــاش، خــالل الحــوارات التأملي ــى عــرض موضــوع النق وعمــل ميســرو مجموعــات الـــ SAA عل
ــة،  ــم الخاطئ ــح المفاهي ــاش وتصحي ــى إدارة النق ــتخدام أداة الـــ SAA، وعل ــرى، باس ــع أخ ــوع ومواضي الموض
كمــا حــرص الميســرون مــن المجتمــع علــى التأكــد مــن اتبــاع المجموعــات للخطــوات وتنفيــذ اإلجــراءات وفقــاً 
ــن  ــم يتمّك ــددة، ل ــات متع ــي مجتمع ــم ف ــراً لعمله ــة. ونظ ــد الحاج ــة عن ــات الصعب ــح الموضوع ــة، وتوضي للخط
 SAA بــل اجتمعــوا مــع ميســري مجموعــة الـــ SAA ميســرو المجتمــع مــن حضــور جميــع لقــاءات مجموعــة الـــ
جميعهــم مــرة فــي الشــهر. وبالتالــي، قــدم ميســر مجموعــة الـــ SAA دعمــاً لميســري المجتمــع فــي مجــال الرصــد 

وحــرص كذلــك علــى تتبــع المواضيــع التــي تمــت مناقشــتها.

وفــي نهايــة كل حــوار تأملــي، كان أعضــاء مجموعــة الـــ SAA يُجمعــون علــى مــا ســيتخذونه مــن إجــراءات، 
 SAA ويناقشــون المزايــا والعيــوب ذات العالقــة باألعــراف أو الســلوكيات التــي تــم طرحهــا مــن خــالل أداة الـــ
ومــن  ثــم يتفقــون علــى ممارســة الســلوك )فــي حــال كان اإلجــراء إيجابيــاً( أو علــى عــدم ممارســته )فــي حــال 
كان اإلجــراء ســلبياً(. ومــن ثــم شــرع أعضــاء المجموعــة بتطبيــق اإلجــراءات التــي تمــت الموافقــة عليهــا داخــل 
أســرهم. وعندمــا اجتمعــت المجموعــات مــرة أخــرى، طلــب ميســرو مجموعــة الـــ SAA مــن أفــراد المجموعــة 

مشــاركة مــا حــدث بعــد آخــر اجتمــاع والتحديــات التــي واجهوهــا عــن تنفيــذ اإلجــراءات.

وشــكلت الهيكليــة وتيســير جلســات المجموعــات إحــدى العوامــل الهامــة التــي ســاهمت في نجــاح مشــروع االكتفاء 
ــة، قامــت كل مجموعــة مــن  ــدء بالحــوارات التأمليّ ــل الب ــذ الخطــط. وقب ــن ضمــن خطــوة تنفي ــي للمزارعي الغذائ
مجموعــات الـــ SAA بوضــع أنظمــة للمجموعــة واالتفــاق عليهــا، والتــي شــملت فــرض عقوبــات علــى أعضــاء 
ــم  ــال، ت ــى ســبيل المث ــة مراســم العــرس، عل ــون لإلجــراءات المتفــق عليهــا. ففــي حال المجموعــة الذيــن ال يمتثل
االتفــاق أيضــاً علــى أنــه فــي حــال عــدم اتبــاع أعضــاء المجموعــة لإلجــراءات )مثــل إنفــاق مبلــغ كبيــر مــن المــال 
علــى الحفــل(، فلــن يحضــر أفــراد المجموعــة اآلخريــن الحفــل، ممــا شــّكل ضغطــاً اجتماعيــاً التبــاع اإلجــراءات.
ويســاعد تحديــد أعضــاء مجموعــة الـــ SAA للقواعــد الخاصــة بعمــل مجموعتهــم فــي خلــق إحســاس بالملكيــة 
ــاع اإلجــراءات المتفــق عليهــا لتحــدي  ــزام باتب ــد مــن االلت ــى مزي وبالمســؤولية تجــاه المجموعــة، ممــا يــؤدي إل
ــذه  ــير ه ــل، يكتســب تيس ــوى. وبالمث ــن الق ــوع االجتماعــي وموازي ــة بالن ــك المرتبط ــة وتل ــراف االجتماعي األع
الخطــوة نفــس القــدر مــن األهميــة: حيــث يشــمل كل حــوار تأملــي نقاشــات معمقــة لـ«مزايــا« وعيــوب« العــرف أو 
الســلوك قبــل اتخــاذ قــرار باإلجــراء المناســب  علــى مســتوى المجموعــة. وكمــا أفــادت المجموعــة، فقــد نتــج عــن 
اتبــاع هــذا النهــج امتثــاالً بنســبة 100% لإلجــراءات المتفــق عليهــا للتغييــر. وقــد أضحــى أعضــاء مجموعــة الـــ 

SAA، بعــد تولّــي ملكيــة هــذه اإلجــراءات، عناصــر تغييــر ونموذجــاً يحتــذى بــه فــي مجتمعاتهــم.
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وبالنســبة الحتفــاالت الزفــاف، ســاعدت حــوارات الـــ SAA قــادة المجتمــع علــى التفكــر باآلثــار المترتبــة علــى 
ــق  ــه تحقي ــج عن ــا نت ــن، مم ــة الثم ــاالت مرتفع ــف االحتف ــى توق ــك إل ــى ذل ــد أفض ــة. وق ــاالت ضخم ــة احتف إقام
ــم يتــم التخلــي عــن األعــراف التقليديــة بالكامــل، إنمــا جــرى  وفــورات كبيــرة للمشــاركين. وفــي ذات الوقــت، ل
تعديلهــا فقــط. فعلــى ســبيل المثــال، كان يتــم تقديــم قطعــة كبيــرة مــن خبــز إنجيــرا التقليــدي الدائــري فــي الســابق 
لــكل ضيــف، ممــا كان يتســبب فــي إهــدار كميــة كبيــرة مــن الخبــز. أمــا اآلن فقــد أصبحــت الممارســة الراســخة  
هــي تقديــم كميــة مــن الخبــز تكفــي لــكل شــخص، األمــر الــذي أدى إلــى تقليــل كلفــة الحفــل االجماليــة مــع مراعــاة 

ضــرورة إطعــام الضيــوف احتفــاالً بهــذه المناســبة الهامــة.

وكنتيجــة للوفــورات التــي تحققــت جــراء تخفيــض النفقــات علــى مراســم الزفــاف، ارتفــع االســتثمار في النشــاطات 
المولــدة للدخــل، ممــا ســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق هــدف المشــروع الرامــي إلــى زيــادة دخــل األســر التــي 
تعانــي مــن انعــدام مزمــن فــي األمــن الغذائــي. وعــالوةً علــى ذلــك، وفــي ظــل نقاشــات الـــ SAA ، فقــد اتّســع دور 

المــرأة فــي اتخــاذ القــرارات علــى مســتوى األســرة.
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الحالة الدراسية #4: التقييم

يهــدف مشــروع كيــر فــي أثيوبيــا: نحــو صحــة اقصاديــة وجنســية وإنجابيــة لليافعــات )TESFA( إلــى تحســين 
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة )SRH( والمخرجــات االقتصاديــة للفتيــات المراهقــات اللواتــي ســبق لهــن الــزواج.

ــم التصــدي لهــا  ــن القــوى التــي ت ــة بالنــوع االجتماعــي وموازي ــة وذات العالق ــد شــملت األعــراف االجتماعي وق
ــة  ــوق الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة المرتبطــة بحق ــة االجتماعي ــزواج المبكــر والوصم مــن خــالل الـــ SAA ال
ــم  ــة بتنظي ــات الخاص ــات والخدم ــى المعلوم ــول إل ــات للوص ــام المراهق ــف أم ــي تق ــق الت ــات، والعوائ للمراهق
األســرة، ومشــاركة المتزوجــات مــن المراهقــات فــي النشــاطات االقتصاديــة والعمــل المدنــي واتخــاذ القــرارات 
داخــل األســرة. وقــد تمــت مناقشــة هــذه المســائل ضمــن حــوارات مــع األزواج وأمهــات الــزوج، ورجــال الديــن، 

والعامليــن فــي مجــال اإلرشــاد الصحــي.

ــة  ــة للتغذي ــج بتأســيس هيكلي ــو البرنام ــام موظف ــة، ق ــتخدام الـــ SAA بصــورة فعال ــم اس ــة وتقيي ــات متابع ولغاي
الراجعــة الدوريــة والمســاءلة ضمــن مجموعــات الـــ SAA. فعلــى ســبيل المثــال، بعــد عقــد جلســات حــوار الـــ 
SAA النقديــة التأمليــة، خطــط ومــن ثــم نفــّذ أعضــاء مجموعــة الـــ SAA الخاصــة بالمشــروع جلســات تيســيرية 
لنقــاط النقــاش مــع 5 جيــران لــم يكونــوا جــزءاً مــن جلســات الحــوار التأملــي، وعملــوا مــع الجيــران علــى تحديــد 
والتصــدي للممارســات التــي تلحــق الضــرر والمرتبطــة بالــزواج المبكــر. وخــالل اجتماعــات الـــ SAA، قــدم 
األعضــاء تقاريــر حــول المخرجــات والتحديــات التــي واجهوهــا خــالل هــذه النقاشــات؛ كذلــك قصــص النجــاح 
التــي جــاءت ثمــرةً للحــوارات التأمليــة والتــي شــملت إلغــاء ترتيبــات الــزواج المبكــر. كمــا ناقشــت المجموعــة 
التحديــات ووضعــت خطــط عمــل لمعالجتهــا، إضافــة إلــى تحديــد وإشــراك أطــراف أخــرى ذات عالقــة بهــدف 

الحصــول علــى الدعــم. وقــام الميســر الرئيســي للمجموعــة بتوثيــق ذلــك.

ــي جمعــت كالً مــن ميســري مجموعــة الـــ SAA، وميســرات مجموعــة  ــة الت ــد شــكلت اجتماعــات المراجع وق
الفتيــات، وموظفــي برنامــج كيــر، وأطــراف رئيســية ذات عالقــة، منصــة لإلبــالغ عــن األداء وإثــارة المســائل 
التــي تحتــاج إلــى انتبــاه ومتابعــة. وقامــت ميســرات مجموعــة الفتيــات خــالل االجتماعــات باســتعراض مــا تــم 
إنجــازه، كذلــك التحديــات التــي تــم توثيقهــا فــي الورقــة الموجــزة الخاصــة بجلســات الرصــد. وفــي نفــس الوقــت، 
تمــت مناقشــة مــا قــد تحتاجــه مجموعــة الفتيــات مــن دعــم مــن ميســري مجموعــة الـــ SAA والــذي تقــرر تقديمــه 
ــات رصــد  ــر بيان ــد ســاهمت اجتماعــات المراجعــة فــي توفي ــى تقديمــه. هــذا وق ــادة المجتمــع عل بالتعــاون مــع ق
نوعيــة، ممــا نتــج عنــه توليــد الكثيــر مــن المعلومــات وفرصــة كبيــرة للبرنامــج للتعلــم، واألهــم مــن ذلــك التصــدي 
للحواجــز التــي تقــف عائقــاً أمــام عمليــة التغييــر وتصحيــح المســار حســب الحاجــة لتحقيــق مــا يضعــه المجتمــع 

مــن أهــداف.

الُملحقات                                                                                                                                72 



.أ
2

الملحق 2. أدوات بديلة وإضافية
يتضّمــن الجــدول التالــي أدوات إضافيــة تكميليــة ألدوات الـــ SAA الرئيســية المذكــورة فــي القســم 3. وهــي تمثـّـل 

بدائــل ألدوات الـــ SAA الرئيســية، كمــا تشــّكل فرصــة لتدعيــم التحليــل والمعرفــة.
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ــل  ــن الرج ــه كل م ــذي يلعب ــدور ال ــح ال ــي توض ــرز: والت ــة الخ لعب
والمــرأة فــي تحديــد جنــس المولــود، وتبيـّـن بــأن جينــات الرجــل، فــي 
ــاً مــن يحــدد فيمــا كان  ــة، هــي فعلي حــال تزامنــت مــع فرصــة معين

ــى ــود ذكــراً أم أنث المول
ــهمان  ــن يس ــأن كال األبوي ــن ب ــي تبيّ ــدد – فه ــدف مح ــذه األداة ه له
فــي تحديــد جنــس المولــود، وهــي تســاعد علــى تيســير النقــاش حــول 

الموضــوع

ــى فهــم أفضــل وتحــدي  التحــدث عــن الجنــس: بهــدف الوصــول إل
ــتخدام  ــأن اس ــال بش ــاء والرج ــرارات النس ــة بق ــا الخاص افتراضاتن

ــس ــك الخاصــة بالجن ــم األســرة وتل ــائل تنظي وس

األســرة/حقوق  تنظيــم  ســياق  فــي  األداة  هــذه  اســتخدام  يمكــن 
ــة وصّحــة األم )SRMH( تحديــداً لفهــم  الصحــة الجنســية واإلنجابيّ
الضغوطــات الواقعــة علــى الرجــال والنســاء  فــي اتبــاع ممارســات 
مختلفــة. ويفّضــل اســتخدام هــذه األداة مــع المجموعــات التــي تعــرف 

ــة ــراءة والكتاب الق

الزوايــا األربعــة:  والتــي تهــدف إلــى استكشــاف التنــوع فــي اآلراء 
ذات العالقــة بالمعتقــدات الشــائعة، وعــرض آراء متباينــة علــى 
المشــاركين ومــن ثــم إعطائهــم فرصــة للتفكيــر فــي مواقفهــم الخاصــة 

حــول المعتقــدات الشــائعة
 

تتميــز أداة الزوايــا األربعــة بعــدم الكشــف عــن هويــة المتحدثيــن أثناء 
النقاشــات، وهــي بالتالــي،  مناســبة عند مناقشــة مســائل حساســة

ــا  ــل القضاي ــى مناقشــة وتحلي ــذه االداة إل ــدف ه حــوض الســمك: ته
االجتماعيــة بانفتــاح؛ وذلــك الستكشــاف األســباب الرئيســية الكامنــة 

ــا وراء مسألة/مشــكلة م

مــع  النــاس  تجــارب  فهــم  المجموعــة علــى  األداة  هــذه  تســاعد 
ذلــك وراء  األســباب  وتحليــل  اإلقصــاء 

ــرية »  ــلة بش ــق »سلس ــى خل ــذه األداة إل ــدف ه ــار: ته ــلة اآلث سلس
ــي  ــوع االجتماع ــة بالن ــة مرتبط ــكلة معين ــن مش ــة ع ــار الناجم لآلث

والنواحــي الجنســانية

تركــز هــذه األداة علــى النتائــج المترتبــة علــى مســألة مــا، كمــا تعمــل 
علــى رفــع وعــي المجتمــع

صندوق النوع االجتماعي
فرز البطاقات

طريــق  عــن  التصويــت 
االنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر

فــرز البطاقــات، التصويــت 
مــن  االنتقــال  عــن طريــق 

مــكان إلــى آخــر

»لكن لماذا؟«

تحليل شجرة المشاكل

Training Guidelines for 
implementing SAA, Training 
Toolkit. www.care.org

http://familyplanning.care2share. 
wikispaces.net/file/view/Tool_5_ 
BeadGame.pdf/569788627/
Tool_5_ BeadGame.pdf

Training Guidelines for 
implementing SAA, Training 
Toolkit. 
www.care.org

http://familyplanning.care2share. 
wikispaces.net/file/view/
Tool_6_ TalkingAboutSex.
pdf/569788659/ df

Training Guidelines for 
implementing SAA, Training 
Toolkit.
 www.care.org

http://familyplanning.care2share. 
wikispaces.net/file/view/Tool_ 
FourCorners28%anonymous29%. 
pdf/569788713/Tool_ 
FourCorners28%anonymous29%.pdf

Training Guidelines for 
implementing SAA, Training 
Toolkit.
 www.care.org

http://www.care.org/sites/default/ 
files/documents/social_analysis_ 
manual.pdf

Training Guidelines for 
implementing SAA, Training 
Toolkit.
 www.care.org

http://familyplanning.care2share. 
wikispaces.net/file/view/Tool_ 
ChainOfEffects.pdf/569773313/ 
Tool_ChainOfEffects.pdf
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زخــات الرأي/الفكــر: والتــي تســاعد المشــاركين علــى مشــاركة 
األفــكار الســريعة واآلراء والمشــاعر واألفــكار حــول المواقــف 
التــي تنطــوي علــى تحديــات. ومــن المســميات األخــرى لهــذه األداة 

العواصــف الذهنيــة أو زخــات األفــكار

ويمكــن اســتخدام األداة فــي الوصــول إلــى حلــول  تلقائيــة وإبداعيــة 
للتحديــات، حيــث تقــوم المجموعــات بدايــةً بــإدراج األفــكار ومــن ثــم 

مناقشــة إمكانيــة تطبيقها/العمــل علــى اســتدامتها

العالقــة  المواضيــع ذات  إلــى فهــم  الثقــة: والتــي تهــدف  لعبــة 
ــم  ــة ببعضه ــى كســب الثق ــاس عل ــاعد أيضــاً الن ــي تس بالســرية. وه

البعــض

ــق  ــوة الفري ــز ق ــن لتعزي ــر الموظفي يمكــن اســتخدام األداة خــالل تفّك
وذلــك كإضافــة إلــى تمريــن تحديــد خريطــة الجســد

لعــب األدوار: تهــدف األداة إلــى تحــدي األعــراف التــي تتســبب 
بإلحــاق الضــرر وإلــى تصــّور طــرق بديلــة للتصــّرف

ــى  ــهّل عل ــة تس ــدم ســيناريوهات حيوي ــداً وتق ــة ج هــذه األداة جذاب
ــا ــل تنفيذه ــة قب ــة خط ــاف أي ــة واستكش ــع رؤي المجتم

ترتيب األعراف االجتماعية حسب األولوية: والتي تهدف إلى تحديد 
األعراف االجتماعية ذات األولوية التي يجب التصدي لها لتعظيم 

آثار تدخالت البرامج

ترّكز األداة على تحديد األعراف االجتماعية ذات األولوية التي 
يتوجب العمل على تغييرها بشكل فوري، وترك تلك التي يمكنها 

االنتظار جانباً. 
تساعد النقاشات حول األولويات أفراد المجتمع على فهم واالستماع 
إلى بعضهم البعض، إضافة إلى تحديد السبب المنطقي وراء الحاجة 

إلى تحديد عرف كأولوية قبل األعراف األخرى

المــرأة المثاليــة والرجــل المثالــي: وتهــدف هــذه األداة إلــى التأمــل 
ــا  ــزام به ــاء االلت ــال والنس ــن الرج ــع م ــي يتوق ــل الت ــاألدوار والمث ب
فــي الحيــاة اليوميــة - كاألب/األم ،الزوج/الزوجــة، اإلبن/اإلبنــة، 
ــل،  ــد هــذه المث ــم تحدي ــف يت ــاذا وكي ــق، الموظــف، إألخ. ولم الصدي
والتناقــض بيــن االلتــزام بالمثــل المختلفــة لــألدوار المختلفــة، والبــدء 
بالتفكيــر فيمــا إذا كان وكيــف يمكــن أن يتصــرف النســاء والرجــال 

ــل متعــددة. ــن مث ــة وكيــف يمكنهــم المواءمــة بي بصــورة مختلف
 

التســاؤل حــول األعــراف  المجموعــة علــى  تســاعد هــذه األداة 
االجتماعيــة وتلــك المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي المترســخة فــي 
المجتمــع بســبب التمســك بهــا »كمثــل«، بــدالً مــن تحليــل األعــراف 

»النمطيــة« باســتخدام صنــدوق النــوع االجتماعــي

قصة أتينو

تحديد خريطة الجسد

قصة أتينو

فرز البطاقات
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Tools Together Now: International 
HIV/AIDS Alliance, 2006, www. 
aidsalliance.org
 
https://www.aidsalliance.org/ 
resources/-275tools-together-now

Tools Together Now: International 
HIV/AIDS Alliance, 2006, www. 
aidsalliance.org

https://www.aidsalliance.org/
resources/-275tools-together-now

Training Guidelines for 
implementing SAA, Training 
Toolkit. www.care.org

http://familyplanning.care2share. 
wikispaces.net/file/view/ Tool_
RolePlay.pdf/569782671/ Tool_
RolePlay.pdf

Training Guidelines for 
implementing SAA, Training 
Toolkit.

http://familyplanning.care2share. 
wikispaces.net/file/view/ 
Tool_SocialNormPrioritization. 
pdf/569782699/Tool_ 
SocialNormPrioritization.pdf

Training Guidelines for 
implementing SAA, Training 
Toolkit. www.care.org 

http://familyplanning.care2share. 
wikispaces.net/file/view/ 
AlternateTool_IdealManWoman. 
pdf/569788439/AlternateTool_ 
IdealManWoman.pdf
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الرســم البيانــي علــى شــكل بيــت العنكبــوت/ عجلــة التقييــم: والتــي 
ــرار،  ــع الق ــر الرجــال والنســاء فــي صن ــى فهــم مــدى تأثي تهــدف إل

وآثــار البرامــج المختلفــة علــى النســاء والرجــال
وهــي أداة أحاديــة البعــد ويمكــن اســتخدامها لمقارنــة األطــراف 
المختلفــة ذات العالقــة مــع بعضهــا البعــض بنــاًء علــى مؤشــر واحــد 

تحليــل مجــاالت القــوى: والتــي تهــدف إلــى استكشــاف القــوى 
اإليجابيــة والســلبية فــي عمليــة تحقيــق اهــداف التدخــالت

يمكــن اســتخدام هــذه األداة كأداة تقييــم لتحليــل اآلثــار اإليجابيــة 
والســلبية الناتجــة عــن تدخــل مــا. كمــا يمكــن اســتخدامها كأداة 

للتخطيــط لفهــم العوامــل الداعمــة والمقاومــة للتدخــل

التصنيــف والدرجــات: وهــي أداة تهــدف إلــى تحليــل األهمية النســبية 
للمتغيــرات المختلفــة والضروريــة لتحقيــق التغييــر، كذلــك األهميــة 

النســبية للمســائل واألعــراف االجتماعيــة المختلفــة

تســاعد هــذه األداة المجتمــع علــى إعطــاء وزن لتدخــالت معينــة أو 
ــى  ــا درحــة أعل ــل أحده ــاذا تحت ــل لم ــة وتحلي لألطــراف ذات العالق
مــن األخــرى، ويمكــن اســتخدامها خــالل عمليــة اتخــاذ قــرار بشــأن 

المزايــا والعيــوب الخاصــة بتدخــل مــا

الرســم البيانــي الخــاص باألســباب والنتائــج: لتحليــل األســباب 
والنتائــج المترتبــة علــى مشــكلة  مــا

تعمــل األداة علــى عــرض الرســم البيانــي لألســباب والنتائــج بصــورة 
ــة أو  ــة ممارس ــد لمناقش ــن التهدي ــاٍل م ــاال خ ــق مج ــا يخل ــة مم مرئي
ــن  ــول م ــراح حل ــا اقت ــج عنه ــه. وينت ــبابه ونتائج ــن وأس عــرف معي

خــالل النقــاش 

الدرامــا المجتمعيــة: حيــث يقــوم المشــاركون بالتمثيــل فــي مســرحية 
ــة  ــراف االجتماعي ــة باألع ــات ذات العالق ــائل والتحدي ــراز المس إلب
وتلــك المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي وموازيــن القــوى التــي يواجههــا 

النــاس فــي الواقــع

وكمــا هــو الحــال فــي لعــب األدوار، تمثــل هــذه األداة طريقــة جاذبــة 
لمناقشــة موضــوع مــا، ولرفــع الوعــي وتشــجيع النقــاش حولــه 

ــة ــة مضحك ــات النظــر األخــرى بطريق ــى وجه ــرف عل والتع
ــا  ــي تواجهه ــر الت ــي المخاط ــر ف ــل والتفكي ــر: لتحلي ــم المخاط تقيي
المنظمــة أو المجتمــع أو الفــرد او المشــروع، واحتماليــة حدوثهــا 

ــه ــد تترك ــذي ق ــر ال والتأثي

تعتبــر هــذه األداة مفيــدة للغايــة فــي عــرض المخاطــر بصــورة 
مرئيــة ألي تدخــل مخطــط لــه وتأثيرهــا ولمقارنــة أوزانهــا

األطــراف  وتحليــل  تحديــد 
المصلحــة  ذات 

طريــق  عــم  التصويــت 
االنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر

طريــق  عــم  التصويــت 
االنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر

»لكــن لمــاذا«، تحليــل شــجرة 
المشــكالت

قصة أتينو

فــي  اســتخدامها  يمكــن 
للعمــل وخطــوات  التخطيــط 

الخطــط تنفيــذ 

الروابط المرجعيةأدوات إضافية واستخداماتها أدوات الـ SAA ذات العاقة
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تحديــد إمكانيــة الحركــة: لتحديــد األماكــن التــي تتــردد إليهــا النســاء 
ــى  ــم إل ــى يتوجــه كل منه ــا، ومت ــع م ــع أو مجتم ــي موق ــال ف والرج
أماكــن مختلفــة؛ الستكشــاف أيــن ومتــى يكــون الرجــال والنســاء فــي 
أشــد حــاالت الضعــف، وأي الخدمــات تســتخدمها النســاء والرجــال 

ومتــى

تســاعد هــذه األداة المســتجيبين علــى مناقشــة المســائل التــي يتــم 
عــادة تجنــب الحديــث عنهــا – كســالمة النســاء/الحركة – مــن خــالل 
ــاط  ــز ونق ــة والحواج ــى  الحرك ــة عل ــدود المفروض ــاف الح استكش

القــوة

ــة  ــد األعــراف االجتماعي تحدي
ذات  واألطــراف  والمــوارد 

ــة العالق

الروابط المرجعيةأدوات إضافية واستخداماتها أدوات الـ SAA ذات العاقة

Tools Together Now: International 
HIV/AIDS Alliance, 2006, www. 
aidsalliance.org
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resources/-275tools-together-now
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www.care.org فــي حــال توفــرت لهــن المــوارد المناســبة، علــى انتشــال أســٍر ومجتمعــاٍت بأكملهــا مــن الفقــر. لمعرفــة المزيــد، يمكنــك زيــارة
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