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ويف القرارات املتعلقة بالسياسة واألطر التي تنظمها. 

تكنولوجيا  سياسة  مجال  يف  األبحاث والتدريب واملعلومات  أنشطة  يف  نشارك  إننا 
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ت  ما ملعلو ا جيا  لو تكنو و ر  لجند ا ل  مجا يف  ث  بحا األ نشطة  أ تطبيق  و ء  بد  •

 . ت تصاال ال ا و  
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رئيسية هي: 
السياسات واستقطاب الدعم.  

األبحاث والتقييم.  
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دعم شبكات اإلنرتنت الصاعدة الوطنية واإلقليمية.  
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املقدمة

 (Gender Evaluation Methodology) (الجندر) ال تعترب منهجية تقييم النوع االجتامعي
صلة  ذات  ويجعلها  الجندر  مفاهيم  يفصل  دليل  مجرد  الجندر، وال  لتقييم  أداة  مجرد 

ملرشوعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إن منهجية تقييم الجندر هي مرشوع ومجتمع. 

الثاين) من عام 2000.  وكانت  يناير (كانون  الجندر كمرشوع يف  ولدت منهجية تقييم 
البذرة التي نبتت، لتصبح التزاماً مدته أربع سنوات، ورشة عمل صغرية عقدت يف أحد 
فنادق مانيال.  وقد أمعنت حوايل 30 امرأة، معظمهن أعضاء يف برنامج دعم الشبكات 
االلكرتونية النسائية برابطة االتصاالت املتقدمة، النظر يف السنوات العرش التي قضينها يف 
إقامة الشبكات النسائية، وذلك يف محاولة لبناء فهم جامعي للتأثري الحقيقي لعملنا عىل 
تغيري حياة النساء.  لكن، بدالً من التوصل إىل إجابات محددة فقد انتهينا إىل إلقاء املزيد 
من األسئلة حول التغيري والتمكني و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما هي التغيريات. 
التي تقوم بتمكني املرأة؟  كيف تعمل هذه التغيريات عىل تحويل عالقات الجندر بني 
املرأة والرجل؟  كيف ميكنا أن نقول إذا كانت تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت تحدث 

فارقاً يف تلك التغيريات؟ كيف ميكننا أن نقيس هذه التغيريات؟

لقد أدت هذه األسئلة إىل أشهر من األبحاث واالجتامعات والكتابات املضنية.  وكان من 
الصعب جداً يف ذلك الوقت الحصول عىل نتائج لتقييم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  
استكشافها  بداية  املعلومات واالتصاالت يف  تكنولوجيا  تقييم مرشوعات  أدوات  وكانت 
وذلك بشكل اسايس من خالل عمل مركز األبحاث الدويل للتنمية الذي قام بتطوير  إطار 
تقييم لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك من أجل مشاريع التنمية.  لقد وفر برنامج 
دعم الشبكات االلكرتونية النسائية برابطة االتصاالت املتقدمة املنظور املتعلق بالجندر 
يف هذه املحاولة وذلك من خالل مقرتحات حول بناء اعتبارات تتعلق بالجندر ضمن أطر 

التقييم التي كانت محايدة إىل حد كبري تجاه الجندر.

فإذا ما أخذنا الندرة يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف االعتبار فإننا نجد أن 
أبحاثنا استخلصت الكثري من مجال التقييم الذي إن كان غنياً يف األطر إال أن أدواته وخرباته 
كانت وما زالت بحاجة إىل مكون نوع اجتامعي قوي. يف النهاية رجعنا إىل جذورنا.  وقد 
الداللة فيام  األحيان عدمية  كانت يف معظم  التي  االجتامعي  للنوع  تقييم  أرشكنا مناذج 
أنها  إال  املسألة  بتلك  املتعلقة  التكنولوجيا  أو  املعلومات واالتصاالت  بتكنولوجيا  يختص 
أعطتنا األسس للتحري عن ما يهم أكرث من غريه إذا ما رغبنا يف الغوص بعمق فيام يتعلق 
بالسلطة والعالقات بني الرجل واملرأة وبني الطبقات واألجناس واألعراق والديانات وغري 

ذلك من أشكال عدم املساواة التي تحدد أوضاع النساء يف املجتمع.



لقد أفرز الخليط املكون من هذه املعارف املقطرة أداة مهجنة، وتم نرش الصيغة األوىل 
ألداة منهجية تقييم الجندر عىل شبكة اإلنرتنت يف شهر أكتوبر (ترشين األول) من عام 
2001.  ولكنني اآلن فقط ومن خالل تصور مىض ميكنني أن أصف ذلك “الصيغة األوىل” 
حيث أننا حينئذ مل نكن نعلم بشكل قاطع كيف سيتم استقبال أداة نتيجة خليط من 
الحكمة والخربة ملجتمع موهوب من مامريس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأخصائيي 
الجندر واملقيمني الذي شاركوا كباحثات ومراجعات وناقدات وأشخاص يقدمون مصادر 
املعرفة وميرسات ورش العمل مام أدى بدوره إىل توسيع أفاق مجاالت وصوله وتطبيقه 

وزيادة فائدته ملختلف املضامني واملجاالت وأعامل استقطاب الدعم.

بلدة صغرية جنوب مدينة  (املجتمع) يف كويرنافاكا وهي  الجندر  تقييم  ولدت منهجية 
املكسيك يف مايو (أيار) 2002 وذلك يف أول ورشة عمل الختبار منهجية تقييم الجندر. 
تقييم  منهجية  قد أطلعوا عيل  كانوا  أفريقيا واللذين  أنضمت مؤسسات من أسيا ومن 
الجندر يف زنجبار بتنزانيا.  يف النهاية انضمت نساء من بلدان وسط ورشق أوروبا ممن 
تجمعوا يف براغ من أجل ورشة عملنا الخاصة بالفحص.  وكان املشاركون يف ورش العمل 
هذه والذين بلغ عددهم حوايل مائة أول عضوات يف شبكة مامريس/ات منهجية تقييم 
الجندر وهي مجتمع للتعلم يضم مراكز معلومات نسوية وشبكات مجتمع إذاعية ومراكز 
واإلنرتنت  اإللكرتونية  الحوكمة  ومرشوعات  وتدريب  تعليم  ومبادرات  بعد  عن  عمل 

ومزودو/ات الخدمات من املناطق الريفية والحرضية عىل حٍد سواء. 

منذ ذلك الحني، مر فريقنا املتعدد الثقافات واللغات القائم عىل مرشوع منهجية تقييم 
الجندر، جنباً إىل جنب شبكة برنامج دعم الشبكات االلكرتونية النسائية برابطة االتصاالت 
املتقدمة، بتجربة تعلم ال تصدق، حيث جمع ثروة من املعرفة يف مجال تقييم الجندر 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  لقد عملنا مع املزيد من املنظامت بعد فرتة تجربة 
قواعد  لها  ملنظامت  العمل  ورش  من  العديد  بتنظيم  قمنا  كام  الجندر  تقييم  منهجية 
والتي  بالسياسة  املهتمة  الشبكات  إىل  املعلومات  توفري وصول  عيل  تعمل  املجتمع  يف 

تستقطب الدعم ملناظري الجندر يف مضامينها الدولية والوطنية.

لقد عملنا خالل العامني األخريين مع رشكاء/رشيكات يف 25 بلداً حيث قمنا بتقييم 32 
مرشوعاً ونظمنا ويرسنا 25 ورشة عمل شارك فيها اكرث من 350 شخصاً وعرضنا منهجية 

تقييم الجندر خالل أكرث من 50 مناسبة عرب 25 بلداً.

وسواء كنت مامرساً أو صانع قرار أو مانح, أو كنت تعمل يف وسائل اإلعالم أو يف املجال 
الفني أو املناطق الريفية أو الحرضية وتعيش يف بلد نام أو متقدم فإن منهجية تقييم 

الجندر تقدم لك حصيلة دروسنا عىل مدى السنوات األربع املاضية.

مرحباً بك يف مجتمعنا املتنامي الذي يضم مامريس منهجية تقييم الجندر. 

شات غارسيا راميلو 
مانيال – الفيليبني



قال املعلم يجب أن تكتب ما تراه.
إال أن ما أراه ال يحركني.
أجاب املعلم غرّي ما تراه.

فيتا نوفا للويس غلوك

"كان لديك اإلدراك لرتى أنك قد زج بك يف قصة كام كان لديك اإلدراك بأن بإمكانك أن تغريها إىل قصة أخرى".

"قصة األمرية الكربى"، ملؤلفها أي. أس بيات

"مهام كانت درجة األناقة أو الجامل التي تظهر بها نظرية ما، فهي مقدر لها الهالك إذا ما جاءت مخالفة للواقع". 
من كتاب ألفه ميشيو كاكو بعنوان:

الفضاء االلكرتوين: أوديسة علمية عرب عوامل متوازية،
التواءات الزمن والبعد العارش

,Hyperspace: A Scientific Odyssey through Parallel Universes
  Time Warps, and the 10th Dimension





التعلم من أجل التغيري
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التعلم من أجل التغيري

التعلم من أجل التغيري 

منوذج التقييم

يستخدمه  الذي  السامي  اإلطار  التغيري هو  التعلم من أجل 
برنامج دعم الشبكات االلكرتونية النسائية برابطة االتصاالت 
من  التعلم  وينظر  به.  الخاصة  التقييم  أداة  يف  املتقدمة 
ديناميكية  تعلم  عملية  باعتباره  التقييم  إىل  التغيري  أجل 
من  الدعم  استقطاب  أساس  عىل  ومتطورة وتفاعلية وذلك 
تحليل  يستخدم  منظور  االجتامعي ومن خالل  التغيري  أجل 

الجندر يف تقييم مبادرات ومرشوعات تكنولوجيا املعلومات 
التي  الكيفية  العملية إىل معاينة  واالتصاالت. وتسعى هذه 
تؤثر بها تدخل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من منظور 
الجندر يف إحداث التغيري لدى الفرد واملنظمة واملجتمع مبا يف 

ذلك املضامني االجتامعية األوسع. 

التغيري االجتامعي

التغيري
املتصل بالفعل

التفكري الحاسم
تحليل الجندر

التعّلم من خالل العمل

التشاركية

"The Betel Chew Ritual" [ Wood, Peregrine ] :مرجعية منهجية تقييم الجندر"
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قيم ومامرسات التعلم من أجل التغيري

       التغيري الذايت واالجتامعي
يويل منوذج التقييم اهتامماً خاصاً بالتغري الذايت واالجتامعي 
لتكنولوجيا  مبادرة  عنارص  بني  الديناميكية  العالقة  فهم   –
املعلومات واالتصاالت عىل مستوى التغري الذايت واالجتامعي 
معاً.  ويستخدم التعلم من أجل التغيري كلمة "ذات" لتعني 
األفراد واملنظامت واملجتمعات املشاركة يف مبادرة لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.  ويفحص التقييم املرتكز عىل التغري 
الذايت العالقة الديناميكية بني مبادرات تكنولوجيا املعلومات 
واملنظامت  األفــراد  بها  يعمل  التي  والطريقة  واالتصاالت 
أجل  من  التعلم  يتفحص  نفسه  الوقت  ويف  واملجتمعات. 
التغيري العالقة بني مبادرة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والثقافية  والسياسية  االجتامعية  األوسع  واملضامني 
واالقتصادية حيث يسعى إىل تفهم كيفية تأثري هذه العوامل 

عىل املبادرة والعكس بالعكس.

       تحليل الجندر
يشمل تحليل الجندر تقيياًم منتظاًم ملختلف تأثريات أنشطة 
يف  الجندر  استخدام  فلدى  النساء والرجال.  عىل  ما  مرشوع 
يؤكد  فإنه  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مضمون  إطار 
البرشي  االجتامعية والجنس  الطبقة  يف  السلطة  عالقات  أن 
إنتاج  عقدة  مع  تتفاعل  الجغرايف  واملوقع  والسن  والعرق 
الجندر ومع أشكال عدم املساواة املسترتة التي تؤثر يف التغري 
يتم  كيف  أيضا  الجندر  تحليل  إطار  ويتفحص  االجتامعي.  
خاص  بشكل  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيات  استخدام 

فإن  ولهذا  إحداثه.  أو  االجتامعي  التغري  عىل  املحافظة  يف 
مشاريع ومبادرات  تقييم  يف  الجندر  يعتمد  الذي  األسلوب 
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات سوف يفكك مثًال البيانات 
املجمعة طبقاً للجنس (املذكر واملؤنث) ويحلل الفصل طبقاً 
للجنس بني أفراد العاملة ويتفهم تفاوتات الجندر فيام يتعلق 

بالوصول إىل املوارد والسيطرة عليها.

       التعلم من خالل العمل
الفنيني  الخرباء  فقط  ينجزه  معقداً  التزاماً  التقييم  ليس 
فاملؤهالت الرسمية هي عوامل مساعدة وقيمة إال أنها ليست 
مطلباً أساسياً لعملية تقييم متقنة.  إن الصفات األكرث أهمية 
الدقيقة  املالحظة  هو  معنى  ذي  بتقييم  للقيام  املطلوبة 
املرشوع  تأثريات أنشطة  تجاه  الحاسم والحساسية  والتفكري 
واملضامني التي تعمل يف إطارها.  إن تدوين املالحظات وعقد 
تقييامت منتظمة يوفران التبرص وهي كلها تشكل ما نتعلمه 
املعرفة  صحة  تثبت  والتي   – الحقيقية  الحياة  تجارب   –

املستخدمة يف إجراء التقييامت.

       املتصل بالفعل
الدروس  من  العمل أي  التعلم من خالل  من  التغيري  ينبثق 
ذاتها إال  التقييم ال تشكل غايات يف  إن متارين  املستفادة.  
أنها مرتبطة بالفعل الذي يؤكد أهمية استخدام ما تم تعلمه.  
كام  الناس  عامة  لدى  مقبولة  التقييم  نتائج  جعل  ويتعني 
يتعني أن متكن النساء وتحفز الجامعات واملنظامت لتحسني 
املعلومات واالتصاالت ومتارين  تكنولوجيا  مبادرات  مبادرة/ 

التقييم.

ليس التقييم التزاماً 
معقداً ينجزه فقط 

الخرباء الفنيني
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       التشاركية
ألن  بحاجة  فهو  تشاركياً  التقييم  مترين  يكون  أن  يتعني 
الذين يعملون  الريف أو  لها عالقة بسكان  يرشك جامعات 
املعلومات  لتكنولوجيا  مبادرة  تخدمه  معني  مجتمع  ضمن 
أصحاب  جميع  العملية  تشمل  أن  ويجب  واالتصاالت.  
لهم  من  جميع  بها  يشارك  أن  فيجب  النتائج  أما  املصلحة 

عالقة بها لضامن املساءلة.

       التفكري الناقد
يوفر التقييم فرصة للتفكري ملياً باملرشوع أو املبادرة وبالتقدم 
الذي تم إحرازه والعرثات التي واجهها.  إن من املهم القيام 
من  عليها  الحصول  تم  التي  املعلومات  باستعراض  دامئاً 
عملية تقييم.  افحص/ي بحكمة ما تم جمعه وحوله/يه إىل 

معرفة.

       الحساسية تجاه التحيز
مبن  املصلحة  أصحاب  فجميع  محايداً  نشاطاً  التقييم  ليس 
العملية  عىل  يدخلون  التقييم،  يجري  الذي  الشخص  فيهم 
نتائج  عىل  بآخر  أو  بشكل  تؤثر  التي  املحددة  تحيزاتهم 
مع  تحيزهم  أوجه  بحث  املقيمني  عىل  ويتعني  التقييم.  
أعضاء املجموعة وبخاصة عندما تبدأ تلك األوجه يف التأثري 
عىل أحكامهم يف مترين التقييم.  إن من األفضل أن نتذكر بأن 

التقييم الناجح يزدهر يف جو مفتوح من الثقة واإلخالص.

      حساسية املضمون
املعلومات  تكنولوجيا  مبادرات  من  مبادرة  كل  تدخل 
الوقائع االجتامعية والثقافية  واالتصاالت يف واقع فريد من 
والسياسية.  إن املقيم الفعال هو الذي يكون حساساً تجاه 
ديناميكياته وكيفية عملها  فهم  إىل  فريد ويسعى  كل واقع 
داخل املرشوع.  وتضع حساسية املضمون أيضاً قيمة إضافية 
الختيار املنهجيات التي سيتم استخدامها يف التقييم.  عالوة 
عىل ذلك، فإن ذلك يحتاج إىل عملية تقييم لتحديد وإجراء 
تتمكن  مل  التي  األخرى  الوقائع  أو  األوضــاع  حول  تحقيق 
مبادرات أو مرشوعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 

التوصل إليها.

       الجوانب الكمية والنوعية
الكمية  التغريات  الحسبان  يف  التقييامت  تأخذ  أن  يتعني 
تكنولوجيا  مبادرات  من  مبادرة  من  تنتج  التي  والنوعية 
التي  تلك  هي  الكمية  التغريات  إن  املعلومات واالتصاالت. 
تعليمهن  تم  اللوايت  النساء  عدد  مثل  باألرقام  قياسها  ميكن 
املرات  عدد  أو  معني  يف مرشوع  اإللكرتوين  الربيد  استخدام 
من  أنه  إال  معينة.  فرتة  خالل  املوقع  زيارة  فيها  متت  التي 
األفضل دامئاً دعم البيانات الكمية مبا تم التوصل إليه حول 
نصف  ميكنها رسد  الكمية  املقاييس  ألن  النوعية  التغريات 

القصة فقط. 
 

قياسها  ميكن  ال  التي  التغيريات  هي  النوعية  التغيريات  إن 
باألرقام.  فعىل سبيل املثال فإن تغرياً نوعياً من منظور الجندر 
بالثقة  أكرب  أو إحساس  الشخيص  بالتمكني  املرأة  هو شعور 
بالنفس أو شعور أعىل باحرتام الذات املستمد من أو الناتج 
وهناك  املعلومات واالتصاالت.   تكنولوجيات  استخدام  عن 
مثال آخر هو تجيل التغريات يف العالقات داخل كيان تنظيمي 
املعلومات  تكنولوجيات  نتيجة الستخدام  األرسة  داخل  أو 
واالتصاالت.  وميكن تجميع هذه التغريات النوعية من خالل 

استخدام منهجيات مثل املقابالت أو رسد القصص.

تدخل كل مبادرة من مبادرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف واقع فريد من الوقائع 
االجتامعية والثقافية والسياسية
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ما هو الجندر؟

والثقافية  االجتامعية  البنى  إىل  يشري  مفهوم  هو  الجندر 
والقيم  واملواصفات  بالسلوكيات  مجتمع  كل  يربطها  التي 
املتصلة بالذكور واإلناث، واملعززة بالرموز والقوانني واألنظمة 
الفكرة  البنى وراء  واملؤسسات واألفكار.  ويقع أساس هذه 
القائلة إنها بنى طبيعية وجوهرية وبالتايل غري قابلة للتغيري.  
عىل العكس من ذلك، فإن تركيبات الجندر تتشكل من خالل 
محددات عقائدية أو تاريخية أو دينية أو عرقية أو اقتصادية 
أو ثقافية.  ومن ثم ترتجم هذه املحددات إىل مظامل اجتامعية 
واقتصادية وسياسية، حيث تفهم نشاطات الذكور وصفاتهم 

املميزة عىل أنها متفوقة جوهرياً عىل اإلناث.

من املهم مالحظة أن الجندر ال يعني الذكر أو األنثى مبفرده.  
فالخصائص البيولوجية التي يولد بها الذكور واإلناث تتعلق 
بالجنس الذي يشري فقط إىل االختالف يف األعضاء التناسلية 
وعملية الترشيح.  أما فكرة الجندر فتستخدم لفهم العالقات 
الطريقة  واملرأة، وكذلك  الرجل  بني  والشخصية  االجتامعية 
تربر  ما  وغالباً  األنوثة والذكورة.   مفاهيم  فيها  نشأت  التي 
البيولوجي.   أو  الجنيس  الخالف  أساس  عىل  الجندر  صفات 
مبيزة  يتمتعن  إليهن،  ينظر  كام  املثال،  سبيل  عىل  فالنساء 
من  اإلنجابية  بقدرتهن  مرتبط  الحال وذلك  بطبيعة  العطاء 

خالل الحمل. 

تحليل الجندر

يعترب منهاج تقييم الجندر مبثابة مرشد يدمج تحليل الجندر يف عمليات تقييم للمبادرات التي تستخدم تكنولوجيات االتصال 
املفاهيم  املنهاج، وخصوصاً  املستعملة يف  األساسية  التعريفات  القسم  ويعرض هذا  االجتامعي.   التغري  املعلومايت من أجل 
املتعلقة بالجندر.  من املهم أن نفهم أن منهاج تقييم الجندر هو أداة تخضع للتطوير املستمر من خالل تطبيقها وتكييفاتها 
الخالقة عىل شكل مبادرات متنوعة، وكذلك من خالل األراء املختلفة التي تفيدنا مبدي كونها مالمئة. وال يعرض منهاج تقييم 
الجندر نفسه كمجموعة تعليامت صعبة ورسيعة، أو كأحكام ال ميكن كرسها.  وال ميكن إدراك فعالية ومدي عملية منهاج 

تقييم الجندر كأسلوب مفيد إال من خالل هذه العملية املتطورة وما تنطوي عليه من مشاركات.

تحليل الجندر
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ما هي أدوار الجندر؟

يفيض تفحص أدوار الجندر إىل تفهم أفضل ليكفية استخدام 
بطريقة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  والرجال  النساء 
التكنولوجيا  هذه  يستخدمون  التي  ولألغراض  مختلفة، 
مجال  يف  كثرية  برامج  هناك  املثال،  سبيل  عىل  أجلها.   من 
من  التسوق  كيفية  فقط  النساء  تعلم  اإللكرتونية،  التجارة 
خالل اإلنرتنت.  أما التطبيقات الخاصة بالتجارة اإللكرتونية 
يف مجاالت منتجة مثل مراقبة أسعار منتجات املزارع، فهي 
يهيمن  التي  الزراعية  للمجتمعات  بشكل رئييس  مخصصة 
حال،  عىل أي  املاضية  القليلة  السنوات  ويف  الرجال.   عليها 
بدأ الرتكيز عىل تدريب النساء املهتامت بالتجارة اإللكرتونية.  
ورغم أن الكثري من هذه التطبيقات ال تدفع باتجاه إحداث 

تغيريات يف األدوار اإلنتاجية للمرأة، فإنها تعرتف اآلن بتلك 
تغيريات  إىل  الحاالت  بعض  يف  أدت  التي  اإلنتاجية  األدوار 
التجارب  من  الكثري  وأسفرت  منزلها.   داخل  املرأة  يف وضع 
املجتمعات،  اىل  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  يف إدخال 
أصبحت  املجتمع  يف  أفراد  أوضاع  يف  تغيريات  حدوث  عن 
واستخدامها  التكنولوجيا  تلك  إىل  للوصول  املعرفة  لديهم 
كام هو الحال يف مراكز االتصال عىل سبيل املثال.  يف بعض 
التي  القيادة  حواجز  تجاوز  من  نساء  متكنت  املجتمعات 
الرجل، وأصبحن سمسارات  السابق تحت سيطرة  بقيت يف 

معلومات أو مدربات يف مراكز اتصال.

غالباً ما تكون صفات الجندر جائرة، فهي مفاهيم تم متريرها 
عرب القرون وضمنت املجتمعات بقسوة اإللتزام بها.  وتنطوي 
بالرجال والنساء، عىل متييز  امللتصقة  النموذجية  املواصفات 
خرست  التي  هي  واملرأة  الفردية.   الحياة  يدمر  بل  يحدد 
تاريخياً يف معركة العالقات بني الجنسني,  وانطالقاً من ذلك، 
الوقت ذاته صنف له صلة بالعالقات و  فإن الجندر هو يف 

بالسياسة أيضاًً.

العلوم والتكنولوجيا.   الجندر أيضاً يف حقل  تغلغلت صفات 
وبالتايل  "صعب"  بأنه  غالباً  يصنف  الــذي  الحقل  فهذا 
"ذكوري" يصبح تقليدياً أكرث مالءمة للرجل منه للمرأة.  وعىل 

النساء ذوات  إن  القائلة  الفكرة  تعود  ما  غالباً  املثال،  سبيل 
القيود  إىل  العلوم والتكنولوجيا  يف  الرجال  من  أضعف  أداء 
البيولوجية للمرأة، وليس إىل أمناط الجندر يف املواد التثقيفية 
الخطط  أو  الدراسية  الفرص  أو  التعليمية  املقاربات  أو 
بالجندر  صلة  لها  فجوة  خلق  يف  تسهم  التي  التكنولوجية 
االتصاالت.   وتكنولوجيا  املعلومات  باستخدام  يتعلق  فيام 
وبسبب عدم تحديها، ترتسخ هذه األدوار النمطية وتحافظ 
عىل استمرارها.  بالنتيجة، يفرتض أن الرجال مجهزون بصورة 
بالنساء،  مقارنة  العلمية والتكنولوجية  األمور  ملتابعة  أفضل 

مام يخلق عقبات أكرب أمام دخول النساء هذا الحقل.

األبعاد االجتامعية لعالقات الجندر

عالقات الجندر محدودة السياق.  •

تتقاطع عالقات الجندر مع عالقات اجتامعية أخرى كالطبقة االجتامعية والعرق والعمر.  •

عالقات الجندر قادرة عىل التغري وتتغري بالفعل يف مواجهة التغيريات السياسية واالجتامعية–االقتصادية.  •

ميكن لعالقات الجندر أن تقاوم التغيري ألنها كالعالقات االجتامعية األخرى، تعرب عن نفسها يف مؤسسات املجتمع.  •
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الدقيق  االنتباه  إىل  نحتاج  الجندر،  أدوار  بني  التفريق  عند 
لالختالفات والتشابهات التي يدخل فيها النساء والرجال إىل 
العالقات  تأثري  ويستخدمونها، ولكيفية  التكنولوجيات  هذه 
سبيل  عىل  الحاالت.   هذه  عىل  القوى  مختلف  بني  فيام 
والنساء  والرجال  والبنات  األوالد  يستخدم  كيف  املثال، 
إىل  متساو  بإمكانيات دخول  يحظون  اإلنرتنت؟  هل  شبكة 
الشبكة من الناحية العملية، أم أن استخداماً معيناً يكون أكرث 
أهمية من غريه؟  هل هناك أبعاد لها عالقة بالجندر يف هذا 
التقييم؟ إذا أخذنا مؤسسة تنموية بعينها، هل هناك اختالف 
ال  والذين  اإللكرتوين  الربيد  يستخدمون  الذين  بني  جندري 
معدات  برشاء  تتعلق  قرارات  تتخذ  عندما  يستخدمونه؟  
توظيفها؟  يجري  التي  االستخدام  مقاييس  هي  ما  جديدة، 

ومرة أخرى نسأل: هل يلعب الجندر جزءاً من التقييم؟
 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام  فإن  باملثل، 
تأثريات مختلفة عىل النساء والرجال.  مثًال هل توفر تكنولوجيا 
الطلبات  املزيد من  تخلق  الوقت أم  املعلومات واالتصاالت 
فيام يتعلق بالوقت بسبب األدوار التي يلعبها الجندر؟ حتى 
املعلومات  استخدام وسائل  يخلق  هل  تحديداً،  أكرث  نكون 
واالتصاالت اإلمكانية ملزيد من العمل ألنها تطمس الفرق بني 
املجال الخاص (البيت) واملجال العام (املكتب)؟ ويف أية نواح 
يكون ألدوار الجندر مكان يف هذه الرتكيبة؟ ما هي التوقعات؟ 
وهل تختلف بني النساء والرجال؟ وهل يسهل توفر الحاسوب 
املنزيل إدارة العمل عرب استخدام املعلومات واالتصاالت، أم 
يخلق مطالب غري معقولة بوقت إضايف تعود إىل أن العامل 
ذكراً كان أم أنثى مشبوك طوال الوقت عىل اإلنرتنت؟ وهل 
االنتباه  لفت  شأن  ينقص؟ ومن  أم  املرأة  عمل  يزيد وقت 
إىل األدوار املختلفة واملتعددة ألدوار الجندر ومسؤولياته، أن 
ميكن مامريس العمل عىل الحاسوب، من إدراك أن احتياجات 
تكون  ما  غالباً  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  النساء من 
مختلفة عن احتياجات الرجال، وأن مواجهة هذه االحتياجات 

قد تعوزها متطلبات تخطيط معينة.

هناك ثالثة أدوار شائعة يف أدبيات التحليل املتعلقة بالجندر 
وهي: اإلنجاب، واإلنتاج واإلدارة املجتمعية

األطفال واألدوار  الحمل وتربية  اإلنجابية، وتتضمن  األدوار 
النساء عادة واملطلوب منهن أن ينجنب  التي تؤديها  املنزلية 
ويحافظن عىل دورهن كقوة عاملة.  ورغم أن هذه األدوار 
هي يف الحقيقة عمل، فإنها تختلف عن مفهوم العمل بأعتباره 
"إنتاجي" ألن تأدية تلك األدوار ال يعترب "عمًال".  لهذا، فإن 

العمل يف هذا التصنيف غري مدفوع، وال تظهر هذه املهامت 
يف الناتج املحيل أو القومي ألي بلد.

أدوار اإلنتاج، وتتضمن العمل الذي تقوم به النساء والرجال 
والذي يولد الدخل نقداً (أو ما شابه) وله قيمة تبادلية.

النساء  تؤديها  التي  األدوار  تلك  وهي  املجتمعية،  األدوار 
بشكل رئييس عىل مستوى املجتمع، وذلك كامتداد ألدوارهن 
االستهالك  النادرة ذات  الرثوات  للمحافظة عىل  اإلنجاب،  يف 
بالطبع  (هناك  الصحية والتعليم.   كاملاء والرعاية  الجامعي 
من  النمط  بهذا  عالقة  عىل  املجتمع  يف  آخرون  مشاركون 
العمل كرجال أو نساء كبار، أو عجزة أو معاقني وذوي األجور 

الضعيفة أو العاطلني عن العمل يف املجتمع).

الوقت  متعددة (رعاية األطفال يف  النساء يؤدين أدواراً  ألن 
الذي يقمن فيه بأدوار إنتاجية أو مجتمعية)، من املهم أخذ 
هذه األمور بعني االعتبار عند تشكيل أو تقييم خطة ما، أو 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  معني  مرشوع  تأثري  تحليل 
باالعتبار  األخذ  الرضوري  ومن  الجندر.   عىل  واالتصاالت، 
هذه  عىل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تأثري  كيفية 
التي تجلبها املعلومات  التغيريات  األدوار املتعددة، وتفحص 
االقتصادية الجديدة ألدوار الجندر رجاالً ونساء.  لنأخذ حالة 
مراكز االتصال التي تشغل نساء.  تلتفت بعض التقييامت يف 
العادة إىل البنى التحتية والقضايا األساسية وتفشل يف النظر 
السياق  للمعلومات، وهو  االجتامعي  السياق واملحتوى  إىل 
سبيل  عىل  النساء والبنات.   عىل  سلباً  يؤثر  أن  ميكن  الذي 
تفتح  املعلومات أن  مراكز  أو  اإلنرتنت  املثال، ميكن ملقاهي 
أبوابها يف ساعات ليست مالمئة للنساء الاليت يتعني عليهن تدبر 
باإلنجاب.   املتعلقة  اإلنتاجية وتلك  األدوار  بني  أمور وقتهن 
املراكز  هذه  دخول  من  النساء والبنات  التكاليف  متنع  رمبا 
ألنهن ال ميتلكن ما يكفي من الدخل املمكن االستغناء عنه 
كالرجال واألوالد.  ويف هذه الحالة يجدر النظر إىل األسباب 
التي تحول دون حصول النساء عىل دخل كهذا.  هل ميكن 
أن يعود السبب إىل أن خطة اإلنفاق لدى املرأة ملزمة بأخذ 
البيت  املرصوفات باالعتبار لتعلقها بأدوار متعددة كنفقات 
واحتياجات العائلة .. إىل آخره، مام ال يرتك إال القدر القليل 
أو ال يشء عىل اإلطالق الحتياجاتهن؟ أم هل يعود السبب إىل 
عدم امتالك النساء املهارات الالزمة للعمل؟ أم أن تحملهن 
معظم إن مل يكن كل األدوار املتعلقة باإلنجاب ال يرتك لديهن 

الوقت ملامرسة العمل اإلنتاجي؟

تحليل الجندر
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منهجية تقييم الجندر لإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت

األدوار واألنشطة  *
ويف  اإلنتاجي؟  النشاط  مجال  يف  ماذا  يفعل  من 
(كرعاية  باإلنجاب  املتصلة  واألنشطة  املنزل  شؤون 
الطفل، الطبخ، وإحضار املاء والوقود؟) ويف الرتفيه؟ من 
البنات؟ األوالد؟ وهل  الرجال؟  النساء؟  بالعمل؟  يقوم 

يقوم به الرجال والنساء أم أحد الطرفني فقط؟

موسمي؟  العمل  هل  العمل؟  يستغرق وقت  كم 
شهري؟ أسبوعي؟ يومي؟

أين ميارس العمل: يف املنزل؟ يف املزرعة؟ يف املدينة؟ 
يف مصنع؟

الجندرية يف  التفرقة  يف  تصلب  هناك  حد  إىل أي 
مجال العمل؟

املوارد والقيود  *
ما هي املوارد التي يعمل بها الرجال والنساء؟

من يستخدم أو ميلك أو يسيطر عىل كل من هذه 

أو  االمتالك  أو  االستخدام  من  يستثنى  من  املــوارد؟ 
السيطرة؟

ما هي القرارات التي يتخذها الرجال والنساء: يف 
املنزل؟ يف املجتمع؟

هل قيود املشاركة يف الحياة االجتامعية واالقتصادية 
مختلفة بني الرجال والنساء؟

املنافع والحوافز  *
نشاط  وعىل  اإلنتاجي؟  النشاط  عىل  يسيطر  من 

اإلنجاب؟

يتسلم  من  االقتصادي؟  النشاط  من  يستفيد  من 
الدخل؟ من يسيطر عىل الدخل؟ ماذا عن املنافع التي 

ال تشتمل عىل دخل؟

هل هناك حوافز مختلفة لتشجيع الرجال والنساء 
عىل املشاركة يف هذه األنشطة؟ 

تعريف الجندر

الجندر هو متغري اجتامعي – اقتصادي لتحليل األدوار واملسؤوليات والقيود والفرص واالحتياجات للرجال والنساء 
يف إطار معني.  من جوانب التحليل املتعلقة بالجندر استطالع طبيعة اختالفات الجندر ومعانيها السياسية من خالل 

التوجيه املنتظم لألسئلة الخاصة باالختالف بني الرجال والنساء يف مجتمع ما واملتعلقة باألمور التالية:

˝Unit 1: A conceptual framework for gender analysis and planning˝ :املصدر



29

االحتياجات العملية واملصالح االسرتاتيجية للجندر

االحتياجات العملية للنوع االجتامعي هي احتياجات تتعلق 
املقبولة.   االجتامعية  أدوارهــن  يتحدين  ال  الاليت  بالنساء 
يف  واملسؤوليات  باألدوار  بالوفاء  االحتياجات  هذه  وتتصل 
مجاالت اإلنتاج واإلنجاب واملجتمع والتي تتضمن رضورات 

أساسية عملية مثل املأوى والعمل والغذاء.

بتحدي  فتتعلق  االجتامعي  للنوع  االسرتاتيجية  املصالح  أما 
أدوار الجندر القامئة.  تعكس هذه املصالح مطالب تستهدف 
من  مرتبة  أقل  النساء  بأن  باالفرتاض  النساء والبدء  إنصاف 

الرجال نتيجة لتمييز مجتمعي ومؤسيس ضد النساء.

من الناحية العملية، ميكن لنهج يؤكد االحتياجات العملية أن 
يفسح املجال لإلقرار باملصالح اإلسرتاتيجية وأخذها باالعتبار.  
التفرقة  العملية  االحتياجات  تعزز  قد  األخرى،  الناحية  من 
مقارنة  النساء  منزلة  يقلل  الذي  العمل  يف  القامئة  الجنسية 
الهواتف  إىل  املرأة  يوفر وصول  املثال  سبيل  بالرجال.  عىل 
أو اإلنرتنت وصولها إىل وسائل االتصال، لكنه ال يغري آلياً من 

موقعها النسبي تجاه الرجل.

الجندرية  التفاوتات  تستهدف  أن  املشاريع  لتدخالت  ميكن 
التصدي  التدخالت  هذه  تستطيع  فقد  اثنتني.   أو  بطريقة 
تحدي  رضورة  دون  األمد  القصرية  الفورية  لالحتياجات 
األسباب البنائية لالمساواة بني النوعني، أو تستطيع مخاطبة 
القضايا االسرتاتيجية األوسع واملتعلقة مبصالح الجندر للرجال 
وعىل  الجندرية.   للمساواة  مناسبة  ظروف  لخلق  والنساء 
سبيل املثال، تستخدم الحواسيب يف مدارس الدول املتقدمة 
أن  الباحثون  وأظهر  التعليمية.   العملية  لدعم  كــأدوات 
الفصول الدراسية ليست خالية من التحيز للنوع.  فقد تبني 
من تقييم للنوع االجتامعي أجري يف أربع دول أفريقية هي 
السنغال وموريتانيا وأوغندا وغانا عام 2001، أنه رغم جهود 
بذلت لجعل الربنامج حساساً ملسألة النوع اإلجتامعي، فقد 
ظلت التفرقة يف الوصول إىل الحواسيب موجودة.  ويف بعض 
مدارس أوغندا وغانا، ال تتمتع البنات بفرص متساوية للدخول 
للطلبة  الكبري  العدد  يخدم  وال  الحواسيب.   مختربات  إىل 
مصالح  أوالً،  يصل  ملن  الخدمة  وسياسة  الحواسيب  مقابل 
البنات الاليت يزيد عدد األوالد عنهن كثرياً يف مستوى الدراسة 
الثانوية.  وكانت تفرض عىل البنات يف السابق ساعات منع 
تجول، كام تقيد مسؤوليات منزلية األوقات الالزمة للوصول 
31Gurumurthy-32 ] ويتطلب التطبيق  إىل الحواسيب.[
املنصف لهذا املرشوع سياسة عادلة تضمن الوصول املتكافئ 

إىل الحواسيب واستخدامها.  لكن املرشوع قد ال يتمكن من 
يتيح  ظرف  خلق  أال وهو  اسرتاتيجية  اكرث  احتياج  مخاطبة 

زيادة عدد البنات يف املدرسة.

يوفر االختالف بني االحتياجات العملية واملصالح االسرتاتيجية 
التخطيط  عملية  بعمق يف  للنظر  الفرصة  االجتامعي  للنوع 
كأساس  االختالف  ذلك  يستخدم  أن  ميكن  كام  والتقييم، 
التقييم  وألغراض  املمكنة.   اإليجابية  األعامل  عىل  للتعرف 
العملية  لالحتياجات  االستجابة  مدى  عىل  التعرف  فإن 
تأثري  للنوع االجتامعي ميكن أن يفيد يف فهم  واالسرتاتيجية 

املشاريع واملبادرات.

االسرتاتيجيات التحولية للجندر

ضد  وتعمل  تدافع  االجتامعي  للنوع  التحولية  السياسات 
السياسات  تفضل  األخرى،  الناحية  من  القامئة.   اإلجحافات 
املحددة للجندر نوعاً إجتامعياً عىل اآلخر، وتسعى لتحقيق 
بني  اختالفات  أي  املحايدة  السياسات  ترفض  بينام  أهدافه، 
مجال  يف  بالتفرقة  يسمح  تغيري  أي  عن  تدافع  النوعني وال 

العمل أو املوارد.

يجب عىل السياسات التحولية للنوع االجتامعي تزويد النساء 
بإمكانيات تسمح لهن بسيطرة أكرب عىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، وتقرير نوعية التكنولوجيا التي يحتجنها ولوضع 

السياسات التي تساعدهن عىل تحقيق أهدافهن.
مؤسسات ووكاالت  تغيري  إىل  الشاملة  االسرتاتيجيات  تهدف 
املرأة  ملساواة  للرتويج  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واالتصاالت.   املعلومات  مجال  يف  قدراتها  ولتعزيز  بالرجل 

وتتضمن االسرتاتيجيات الشاملة األمثلة التالية:

والنقاشات  املؤمترات  يف  السيايس  الضغط  استخدام   
سليمة  وتدخالت  سياسات  تطوير  أهمية  إلظهار  الدولية 

لصالح الجندر.

تحليل الجندر
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توفري الرقابة الالزمة ملعرفة تأثري تكنولوجيا املعلومات   
واالتصاالت عىل النساء.

إجراء البحوث وجمع املعلومات حول اهتاممات الجندر   
القيام  املعلومات واالتصاالت يف  لتكنولوجيا  مركزياً  باعتباره 

باملزيد من أعامل "اللويب" الفعالة.

العمل  كأطر  الجندر  تحليل  أدوات  الرتويج الستخدام   
واإلرشادات واللوائح واملناوبات النسائية  وخرباء تكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات والجندر.

طريق  عن  التغيري  هيكلية إلحداث  أطر  العمل ضمن   
وتعيني  املالية،  واملخصصات  الجندر،  مجال  يف  التدريب 

املوظفني، والحصول عىل استشارات قانونية داخلية.

القمة، فهي موجهة  القاعدة إىل  العمل من  أما اسرتاتجيات 
مبارشة إىل النساء لدعم دخولهن العصب الرئييس لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.  وتشمل هذه االسرتاتيجيات ما ييل:

من  تحد  التي  االجتامعية  أو  القانونية  الحواجز  إلغاء   
دخول النساء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

انشغالهن  أثناء  املبادرات  اتخاذ  من  النساء  متكني   
املعلومات  لتكنولوجيا  السياسات  ووضع  التخطيط  يف 

واالتصاالت.

تقديم املساعدات املالية الفنية للنساء لتسهيل الدخول   
من  عليها  والسيطرة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل 

خالل توفري القروض والتدريب والتعليم.

بالجندر  املتعلق  التحليل  من  متعددة  عمل  أطر  هناك 
لذلك  كأداة  الجندر  تقييم  منهاج  يف  استخدامها  املمكن 
التقييم.  ونشاطركم أثنني من أطر العمل تلك وهام ˝نظارة 
هلوبكايل  سارة  بقلم  املشاريع"  تقييم  يف  الجندر  لرؤية 
لونغوي، و "الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: نحو 
إطار عمل تحلييل" بقلم بريغرين وود.  وتتفحص لونغوي 
الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تأثريها 
بني  العالقة  إىل  تنظر وود  فيام  املرأة،  إمكانيات  تعزيز  عىل 
املرأة والتكنولوجيا من زوايا نسائية متعددة.  وقد استخدمنا 

هذين النهجني يف عملنا هذا.
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نظارة لرؤية الجندر يف تقييم املشاريع

تم عرض إطار العمل هذا، الذي يحمل عنوان "نظارة لرؤية الجندر يف تقييم املشاريع" يف 
ورشة عمل يف أفريقيا حول منهاج تقييم الجندر عقدت يف 16 نوفمرب (ترشين الثاين) عام 
2002. وتطرح الدراسة إطار عمل يستخدم تحليًال للنوع االجتامعي طورته سارة هلوبكايل 
لونغوي، الخبرية يف الجندر من لوساكا يف زامبيا.  تزعم الدراسة بأن تعزيز قدرات النساء 
ميكن تحقيقه من خالل متكينهن من السيطرة عىل عوامل اإلنتاج، والسامح لهن باملشاركة 
بتحرير ورقة  الدليل قمنا  املتساوية يف عملية تطوير نشاط أو مرشوع.  (وألهداف هذا 

لونغوي).

تعترب لونغوي من العامالت الناشطات يف مجال تنظيم القاعدة الشعبية. وهي ناقدة ومؤلفة 
لورقة بعنوان "إطار لونغوي لتحليل الجندر".  وقد كانت رائدة يف استخدام القوانني الدولية 
لحقوق اإلنسان يف الكفاح من أجل حقوق املرأة يف املحاكم املحلية. ومنذ معركتها األوىل مع 
حكومة زامبيا كمعلمة شابة يف مدرسة ثانوية للحصول عىل  إجازة أمومة، أصبحت لونغوي 
محركاً رئيسياً يف مجموعة "لويب" نجحت يف دفع الحكومة عام 1974 إلدخال بند يلزم مبنح 
املرأة إجازة أمومة يف سلك التعليم.  وجلب لها انغامسها املستمر يف الدفاع عن حقوق املرأة 
يف شتى امليادين جائزة أفريقيا لعام 2003 مام شكل اعرتافاً بإسهاماتها يف الكفاح من أجل 

الجندر (عن الزولو ومرشوع الجوع).

بقلم سارة هلوبكايل لونغوي

تحليل الجندر
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عدسة التعرف عىل قضية الجندر

له وانغامسنا  تقديرنا  العامل بطرق مختلفة، وتدل عىل  نرى 
االجتامعية والجندر والعرق  الطبقة  منها  كثرية  عوامل  فيه 
وغريها  والسياسية  االقتصادية  واألوضاع  الثقافية  والخلفية 
الكثري. وإدراكاً لذلك، نحتاج إىل استخدام نوع من العدسات 
للنظر إىل مشاكل الجندر التي تربز يف مرشوع ما.  متكننا مثل 
هذه العدسات من التفريق بني أنواع مختلفة من املشاكل 
ملستوى حدتها  طبقاً  بالجندر، وتصنيفها وتعريفها  املتعلقة 

مام يسمح لنا بتفحص الوضع بشكل أفضل.

مستويات حدة مشاكل الجندر 

التي  االحتياجات  تلك  هي  العامة  التنمية  احتياجات   
يقال  أن  ميكن  والتي  بالتساوي،  والرجال  النساء  عىل  تؤثر 
الجندر،  الفرق يف  أو  الجنس  تأثري عىل  تحمل أي  قلام  إنها 
مام يجعلها يف الحد األدىن من مستويات حدة املشاكل التي 
إىل  الحاجة  مثل  يقال إن مسائل  ما  غالباً  بالجندر.   تتعلق 
تنمية عامة.   احتياجات  املياه هي  النقل أو  الطرق ووسائل 
وانقسام  النوعني  بني  الحادة  االختالفات  إىل  بالنظر  لكن 
فمن  املجتمعات،  االجتامعية واالقتصادية يف معظم  األدوار 
املشكوك فيه أن أي حاجة، رمبا باستثناء الحاجة إىل الهواء، 
ميكن وضعها بشكل مالئم يف خانة احتياجات التنمية العامة.  
لكن، قد يقال إن بعض االحتياجات أكرث عمومية من بعضها 
اآلخر، حيث تكون االختالفات والتمييز بني النوعني أقل حدة.  
يف إفريقيا، نجد أن املرأة يجب أن متتلك من األرض أكرث بكثري 
مام ميتلكه الرجل، ألنها متثل األغلبية بني املزارعني ومنتجي 
مجاالً  املنطقة  هذه  تعترب  نفسه،  الوقت  يف  الغذاء،  ولكن 

للتمييز الحاد ضد النساء.

التي  تلك االحتياجات  للمرأة هي  الخاصة  االحتياجات   
بالطبع فإن ذلك  تنشأ من اختالفات بيولوجية أو جنسية.  
قد ميثل مشاكل جادة باملعنى العام، إال أن هذه االختالفات 
األمثلة  ومن  اجتامعي.   نوع  مشاكل  ذاتها  بحد  ليست 
الواضحة يف هذه الخانة الحاجة إىل مستشفيات أمومة وإىل 

تسهيالت  معظم  لكن  إىل آخره.   الوالدة  قبل  ما  تسهيالت 
مسؤوليات  ألن  الخانة  هذه  إىل  تنتمي  ال  بالطفل  العناية 
النوعني  بني  التفريق  من  معظمها  يف  تنشأ  بالطفل  العناية 
(وبالطبع  البيولوجية.  األدوار  جراء  العمل وليس  مجال  يف 
الخاصة  قد تنشأ مشاكل نوع اجتامعي بسبب االحتياجات 
امليزانية  عىل  مثًال،  الرجل،  سيطرة  تؤدي  حيث  للمرأة، 

الحكومية إىل نقص يف متويل مستشفيات األمومة) .

نتيجة  تنشأ  احتياجات  هي  الجندري  القلق  مصادر   
وتبدأ  واالجتامعية.   االقتصادية  النوعني  أدوار  بني  الفرق 
الداخيل  املرأة  موقع  من  االهتاممات  بهذه  الخاصة  األمثلة 
وإنتاجه وما شابه.   كاالهتامم برعاية الطفل وإعداد الطعام 
النموذجي بالنسبة للنساء، عىل سبيل املثال، أن يزيد  فمن 
الغابات حيث  البيئة الطبيعية كالنباتات أو  اعتامدهن عىل 
فإن  أيضاً،  السبب  لهذا  الدواء.   أو  الغذاء  جمع  يستطعن 
لدى النساء والرجال نظرة مختلفة بالنسبة ملشاكل التنمية، 
˝قد˝  مواجهتها.   تجدر  التي  للمشاكل  مختلفاً  وتحديدًا 
˝يجب˝  لكنه  الجندر،  يتالءم مرشوع تنموي مع اهتاممات 

أن يخاطب قضايا النوع.

إن عدم املساواة الجندرية يعترب منطاً أشد حدة بكثري   
من أمناط مشاكل الجندر، ألن مسألة الجندر تسودها أيضاً 
التسهيالت  إىل  النساء  وصول  قلة  عن  الناشئة  الالمساواة 
والفرص واملوارد. ويف هذه الحالة ستحتاج النساء إىل موارد 

وفرص أكرث من الرجال.

حالة  أن  الناس  يدرك  عندما  الجندرية  القضايا  تنشأ   
من حاالت الالمساواة هي خاطئة وغري مقبولة وغري عادلة.  
ويزداد احتامل ظهور هذا اإلدراك عندما تكون الفجوة بني 
النوعني ضخمة، وعندما تعرف النساء حقوقهن الدميقراطية 
األبوي،  النظام  ذات  اإلفريقية  الدول  قلب  (يف  واإلنسانية. 
وليس  النساء  ضد  بالنوع  املتعلقة  املظامل  معظم  تقرتف 
العكس).  وبالطبع، فإن املظامل هي دامئاً غري عادلة من وجهة 
من  لكن  قضية.  متثل  فهي  املحضة، ولذلك  األخالقية  النظر 
لها  يتعرض  التي  املظامل  جعل  الصعب  من  سيايس،  منظور 

الجندر قضية ما مل تحظ بدعم جامهريي واسع.
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فهل  ويخاطبها،  الجندر  مبشاكل  يعرتف  مرشوعك  كان  إذا 
هذه املشاكل والقضايا املطروحة هي األكرث أهمية و األكرث 
خطورة، أم أن املرشوع اختار التعامل مع مشكلة أقل أهمية 
مخاطبة  من  بدالً  النوعني  أدوار  بني  باالختالفات  تتعلق 

التمييز القائم عىل الجندر؟

واضحة  تركيز  نظرة  تشكيل  يف  أعــاله  الالئحة  تساعدك 
أن  يجب  التي  الجندر  مشاكل  بنمط  املتعلقة  لألهتاممات 
يتم الرتكيز عليها حسب تقييمك.  واملأمول أن يكون تركيزك 
عىل القضايا األكرث خطورة كأن يساعد املرشوع يف حل قضايا 
باهتاممات  املتعلقة  املعلومات  الجندر بدالً من مجرد نرش 

الجندر.

لكن إذا كان املرشوع موجهاً لحل قضايا الجندر الخطرية، فإن 
علينا أن نفهم أبعاد مثل هذه القضايا.

عدسة لتحليل قضية نوع اجتامعي

من  قضية  رؤية  من  متكننا  عدسة  إىل  أيضاً  نظارتنا  تحتاج 
قضايا الجندر يف إطار أسبابها الكامنة، الن مخاطبة قضية ما 

يتطلب بالرضورة حل أسبابها الكامنة أكرث من تأثرياتها.

"تحديد  و  الوضع"  "تحليل  أن  نتوقع  املثالية،  الناحية  من 
املشكلة" يف خطة مرشوع ما، هام العنرصان اللذان ينبغي إن 
يحددا األسباب األساسية يف قضية معينة من قضايا الجندر. 
التدخل  تكون إسرتاتيجيتنا يف  نتوقع أن  بعد ذلك أن  علينا 

مناسبة للتصدي لهذه األسباب الرئيسية.

لدراسة األسباب األساسية  املناقشة التالية توفر إطاراً مفيداً 
لقضية جندرية ما:

الفجوة الجندرية هي الفجوة املالحظة واملمكن قياسها   
اجتامعية  مبؤرشات  يتعلق  فيام  والرجال  النساء  بني  غالباً 
– اقتصادية مهمة (مثل ملكية العقار، والوصول إىل األرض، 
والدخول إىل املدرسة) ينظر إليها عىل أنها غري عادلة ومتثل 

بالتايل دليًال قامئاً  يؤكد وجود قضية نوع اجتامعي.

الذي  والسلوك  املوقف  أمناط  هو  الجندري  التمييز   
أبداً  تتم  ال  الفجوة  هذه  مثل  النوعني.   بني  فجوة  يسبب 
يف  الجندر.  ضد  متييزي  تعامل  فيها  يتسبب  بل  بالصدفة، 
املجتمع األبوي، تكون هذه هي دامئًا تقريباً قضية التعامل 
املختلف الذي مينح للبنات والنساء مام يحجبهن عن الوصول 
إىل الفرص والتسهيالت واملوارد, وقد تكون مثل هذه املعاملة 
تكون مرتسخة  قد  أو  اجتامعية  عادات  من  جزءاً  التمييزية 
قوانني  يف  حتى  أو  حكومية،  إداريــة  أنظمة  أو  أحكام  يف 
وضعية.  وحتى لو كانت هذه املامرسات التمييزية مقيمة 
يف مامرسات أو عادات دينية، فإنها قد حققت وضعاً قانونياً 

يف كثري من الدول.

السيطرة البطرياركية (األبوية) هي نظام إحتكار ذكوري   
القرار يف كافة مستويات االدارة  وهيمنة  عيل مواقع صنع 
للحفاظ عيل سيطرة  النظام  استخدام هذا  الحكم. ويتم  أو 
الرجال وللتمييز ضد الجندر يف سبيل االحتفاظ باملزايا التي 

يتمتع بها الرجال.

منح  يخدم  الذي  االعتقاد  نظام  هي  األبوية  السيطرة   
النسايئ.   الجندر  ضد  والتمييز  الذكورية  للسيطرة  الرشعية 
للنصوص  األبوية  التفسريات  عىل  النظام  هذا  ويعتمد 
املتساوي  غري  التقسيم  أن  تدعي  التي  التوراتية/الدينية 
لحقوق الجندر وواجباته إما أن يكون طبيعياً (بيولوجياً) أو 
موهوباً من الله، أو يصعب تغيريه ألنه مدموج بالثقافة دمجاً 

غري قابل لالرتداد.

اإلكراه هو جانب أشد بشاعة للسيطرة الذكورية التي   
املرأة لوضعها عند حدودها.  وقد  العنف ضد  تعتمد عىل 
ومراكز  املــدارس  يف  مؤسسياً  أو  منزلياً  كهذا  عنف  يكون 
الرشطة والجيش إىل آخره.  وعندما يبدأ إهتزاز قبول املرأة 
الجسدي والجنيس  العنف  هو  الرد  يكون  األبوي،  باالعتقاد 

كوسيلة للسيطرة واإلخضاع.

تحليل الجندر



36

منهجية تقييم الجندر لإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت

لكن، إذا ما أردنا التعامل مع هذه األسباب الكامنة، يتوجب 
علينا أن نفهم عملية تعزيز قوى النساء بحيث ميكن التعرف 
عىل قضايا الجندر ومخاطبتها.  وإذا ما أريد تفعيل مرشوع 
ذي صلة بقضايا الجندر، علينا أن نتوقع احتواءه عىل قدرات 
متكنه من تفعيل القوة النسائية يف إطار اسرتاتيجية التدخل.

 
حتى ميكن تقييم مساهمة مرشوع ما يف عملية تعزيز قوى 

النساء، علينا أن نفهم العملية.

عدسة لرؤية عملية تعزيز متكني املرأة

قد ينشأ اهتامم بالرتكيز عىل التقييم، من خالل توجيه سؤال 
عام حول ما إذا كان مرشوع ما هو مجرد نارش للمعلومات 
الخاصة بقضايا الجندر، أو ما إذا كان يساهم أيضاً يف عملية 
تعزيز قوى املرأة.  ولكن هل نفهم هذه العملية مبا يكفي؟ 
وكيف تساهم األنظمة املعلوماتية يف العملية، وهل نفرتض 
عىل  اطالعهن  خالل  من  آلياً  يتقوين  النساء  بأن  بسذاجة 

املعلومات بشكل أفضل؟

ألن مشاكل الجندر كامنة يف نظام أبوي وتعطى أبعاد قضية 
ميكن  ال  التدخالت  أن  واضحاً  يصبح  الجندر،  قضايا  من 
غري  الشاملة.   االسرتاتيجيات  مخططي  خالل  من  تحقيقها 
أن تقدم املرأة يتضمن عملية متكني، أو عملية ميكن للنساء 
أن يحصلن عربها عىل سيطرة أفضل عىل صنع القرار العام.  
والقوانني  املامرسات  لتغيري  املرأة  طريق  هو  التمكني  هذا 
التي تتضمن التمييز ضدهن، والوسائل لتحقيق تقسيم عادل 

لألعامل وتخصيص املوارد.

القرار بهدف  الذكورية عىل صنع  بالسيطرة  الرجال  يحتفظ 
خدمة مصالحهم، رغم أن املرأة تقوم مبعظم العمل ويجمع 
الرجل معظم املكافآت.  ومن الحامقة أن تتوقع النساء من 
الجندرية  املساواة  قيمة  فجأة  "يدركوا"  أن  الذكور  القادة 
وفرت  لقد  الكعكة.   من  مساوية  حصة  النساء  "ويعطوا" 
عىل  براهني  من  مطلوب  هو  مام  أكرث  املاضية  التجارب 
يف  البديهي  ومن  للنساء.   السلطة  "مينحون"  ال  الرجال  أن 
السياسات املتعلقة بالجندر، كام يف كل السياسات أن السلطة 

ال متنح أبداً بل تؤخذ.

التمكني  عملية  إىل  للنظر  عدسة  إىل  بوضوح  نحتاج  لذلك، 
استخدامه  ميكن  الذي  النسايئ  العمل  أشكال  من  كشكل 
هذه  التمكني  عملية  فهم  ميكن  الجندر.   قضايا  ملجابهة 
إطار  من  التالية  مستويات  الخمسة  ضمن  أفضل  بصورة 

العمل الخاص بتمكني املرأة:

الرعاية  •  
الوصول  •  
الوعي  •  
التعبئة  •  

السيطرة  •  

الرعاية تعرف هنا بأنها أدىن مستوى من التدخل الذي   
يؤمل أن يغلق فجوة بني النوعني. ونعني بالرعاية التحسن 
الغذايئ  الوضع  كتحسن  االجتامعي-االقتصادي،  الوضع  يف 
هذا  عىل  التدخل  اقترص  إذا  ولكن  الدخل.   أو  املأوى  أو 
املستوى من الرعاية، فإننا نتكلم هنا عن نساء "مينحن" هذه 
املنافع، بدالً من إنتاجها أو الحصول عليها بأنفسهن. إذاً، هذا 
هن  النساء  تكون  حيث  التمكني،  من  "صفر"  املستوى  هو 

املتلقيات السلبيات ملنافع "تعطى" من فوق.

الوصول يعرف بأنه املستوى األول من التمكني، حيث   
أعاملهن  خالل  من  للرجال،  قياساً  أوضاعهن  النساء  تحسن 
ميكن  املثال،  سبيل  وعىل  املــوارد  إىل  املتزايد  ووصولهن 
للنساء املزارعات تحسني إنتاجهن ورفاهتهن العام من خالل 
تزايد الوصول إىل املياه، وإىل األرض، والسوق والتدرب عىل 
"أعطيت"  لكن هل  املعلومات.   الحصول عىل  أو  املهارات، 
لهن املعلومات التي اعتربت مناسبة من "سلطات أعىل"؟ أم 
هل عملن عيل زيادة درجة وصولهن ايل هذه املوارد؟ وإذا 
كانت األخرية ، فهذا ما يفهم منه أن هناك بداية عملية وعي 
يتم خاللها إدراك النساء ملشاكلهن وتحليلها واتخاذ إجراءات 

لحلها.

النقص  النساء أن  فيها  تدرك  التي  العملية  هو  الوعي   
الذي يعانني منه يف أوضاعهن ورفاهتهن بالنسبة للرجال، ال 
وتتضمن  الجهد.   أو  التنظيم  أو  القدرة  نقص يف  إىل  يعزى 
املوارد  إىل  الوصول  يف  النسبي  النقص  بأن  اإلدراك  العملية 
ينشأ حقيقة من املامرسات واألحكام التمييزية التي تعطي 

أولوية الوصول والسيطرة للرجال.
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أو  إلزالة واحدة  للعمل  جامعي  بوازع  الوعي  يعنى  لذلك 
إىل  النساء  تعيق وصول  التي  التمييزية  املامرسات  أكرث من 
االسرتاتيجيات  نشوء  إمكانية  تتضح  بالضبط  فهنا،  املوارد. 
لتمكني  كوسيلة  املطورة  واالتصاالت  باملعلومات  الخاصة 
عملية الوعي من الربوز بشكل أفضل.  وتدفع باتجاه ذلك 
حاجة النساء لفهم األسباب الكامنة وراء مشاكلهن والتعرف 
عىل االسرتاتيجيات الالزمة للعمل،  ويف هذه املرحلة تصبح 
حيث  لربالية ونشاطاً،  أكرث  نسائية  لقيادة  الحاجة رضورية 
خطوات  نحو  املتأسس،  األبوي  النظام  من  االستياء  يتجه 

صلبة.

التعبئة إذن هي مستوى العمل املتمم للوعي.  ويتضمن   
أوالً تكاتف النساء، والتعرف عىل مشاكلهن وتحليلها.  وتبدأ 
املامرسات  ملواجهة  االسرتاتيجيات  عىل  بالتعرف  النساء 
للتخلص  جامعية  إجــراءات  التخاذ  والتخطيط  التمييزية 
معنية  االتصاالت  تكون  ال  قد  وهنا  املامرسات.   هذه  من 
فقط بتعبئة املجموعة، ولكن باالتصال مع الحركة النسائية 
املشابهة يف  االسرتاتيجية  النساء  نجاحات  للتعلم من  األكرب، 
أماكن أخرى واالرتباط بالنضال األوسع.  وهنا يعني االتصال 
حقوق  أجل  من  الكفاح  يف  العاملية  األخوة  إىل  االنضامم 

متساوية للنساء.

عندما  إليه  الوصول  يتم  الذي  املستوى  هي  السيطرة   
تكون النساء قد اتخذن إجراءات لتحقيق املساواة يف عملية 
قد  بذلك  ويكن    ٬ املوارد  إىل  الوصول  الخاص  القرار  اتخاذ 
أخذن ما هو حق لهن بدالً من االنتظار ايل ما ال نهاية حتي 
"تعطي" لهن املوارد رغم تحفظ الرجال أو برغبة مفاجئة من 
السلطة األبوية.  وهنا يكون دور املعلومات واالتصاالت هو 
املثال  سبيل  وعىل  االسرتاتيجيات.  بنجاح  الخاص  النبأ  نرش 
فإن كفاح األرامل لالحتفاظ مبلكية عقارهن بعد وفاة األزواج 
النساء يف زامبيا وميكن أن تصبح  ميثل اسرتاتيجيات طورتها 

مفيدة بشكل متساو أو معدل يف جنوب ورشق أفريقيا.

ال تحدث هذه املستويات الخمسة بتتابع أفقي أو بالطريقة 
تحقيق  يؤدي  األحيان  بعض  ففي  أعاله.   فيه  كتبت  التي 
النساء للسيطرة املتزايدة إىل وصول أفضل للموارد ما يفيض 

إىل تحسن يف أوضاعهن االجتامعية – االقتصادية.

خالل تقييم مرشوع ما٬ نحتاج إىل سؤال أنفسنا ما إذا كان 
إىل  والوصول  اإلجتامعية  الرعاية  تحسني  يضمن  املرشوع 
املعلومات فحسب، أم إذا كان يعمل عيل متكني النساء من 
املشاركة يف عملية لزيادة الوعي والتعبئة اللتني تؤديان من 

ثم إىل املزيد من التفاعل و تحقيق السيطرة؟

قد  ما،  مرشوع  لخطة  تقييم  إجراء  األحيان وعند  بعض  يف 
من  بقضية  املــرشوع  اهتامم  تاليش  ظاهرة  املقيم  يالحظ 
بربوز  الجندر  قضايا  تظهر  أخرى،  بكلامت  الجندر.   قضايا 
يف تحليل الوضع، لكنها تتالىش بالتدريج فيام تتقدم الخطة 
نحو األهداف واسرتاتيجيات التدخل.  وقد يظهر هذا التاليش 
الشائع  ومن  النساء.   بتمكني  الخاص  العمل  إطار  يف  أيضاً 
أن يعرتف تحليل الوضع بشجاعة، بوجود قضايا الجندر عىل 
مستوى التمييز ضد املرأة، مع وجود نقص يف مشاركة النساء 
التدخالت،  باتجاه  الخطة  تتحرك  فيام  ولكن  القرار.   بصنع 
يجد  وقد  اإلنتاج.   عوامل  إىل  الرفاهة والوصول  أمور  تربز 
"أطار  لوضع  أعاله  العمل  إطار  استخدام  املفيد  من  املقيم 
خطة  من  عنرص  لكل  تقييمه  معطياً  للمرشوع  الجندر" 

املرشوع فيام يتعلق مبدي بتعزيز قدرات النساء.

  . املرشوع  تنفيذ  مرحلة  يف  أخري  مرة  التاليش  ظاهرة  تربز 
فقد توفر خطة املرشوع تدخالت جريئة لتمكني النساء، لكن 
اإلدارة تختار إعادة تفسري ذلك من خالل اسرتاتيجية شاملة.  
تنحرص  ضعيفة  تدخالت  الحالة  هذه  يف  النتيجة  وتكون 

اهتامماتها يف مستوى الرفاه والوصول.

الخالصة: استخدم/ي نظارتك للعثور عىل مركز تقييمك

تظهر أطر العمل أعاله أن هناك عددًا ال ينتهي من األسئلة 
املرشوع،  جوانب  من  جانب  كل  حول  توجيهها  ميكن  التي 
حتى يف إطار مصلحتنا املحددة يف توجيه املرشوع نحو نوع 
اجتامعي بعينه.  من هذه الزاوية تبدو مهمة املقيم طاغية.

يغري  حيث  نظارة،  يف  كعدستني  العمل  أطر  يف  فكر  لكن، 
أن  للمريض  أفضل  يكون  العدسات، وحيث  النظارات  فني 
يركز ويختار العدسة األكرث مالءمة.  وباملثل يف هذه الورقة، 
يوفر كل إطار عمل عدسة مختلفة أو يضيف عدسات تقرب 
جوانب إضافية ملرشوع التقييم.  وهذا ما ميكنك من تخطيط 

األولويات بطريقة مركزة تخدم تقييمك للنوع االجتامعي.

من خالل استخدامك عدساتك املختلفة، لديك اآلن نظارات 
متكنك من الرتكيز عىل:

تغيب عنها قضايا التي  الجوانب األضعف يف املرشوع   •
الجندر.  

تحليل الجندر
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أمناط أسئلة التقييم الالزمة للنظر إىل جوانب املرشوع.  •

قضايا الجندر الحاسمة أو القاسية التي يحتاج املرشوع  •
إىل مخاطبتها.  

أسباب مهمة كامنة تحتاج إىل مخاطبتها.  •

املرشوع  يستطيع  والتي  املرأة  قدرات  تعزيز  جوانب   •
املساهمة فيها.  

بنظارتك الجديدة ستكون اآلن قادراً عىل الرتكيز عىل تقييم 
املشكلة واألولويات.  بعد ذلك، ستكون يف وضع ميكنك من 
ووسائل  جوهرية، ومؤرشات  تقييم  أسئلة  صياغة  يف  البدء 

لجمع املعلومات املهمة.
 

تضع/ي  أن  تنىس/ي  ال  يشء،  أي  تفعل/ي  أن  لذلك، وقبل 
نظارتك!
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الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: 
نحو إطار عميل تحلييل*

القضايا  عن  الدفاع  يف  العاملية  النسائية  للحركة  املتزايدة  القوة  األخريان  العقدان  أظهر 
املتعلقة مبساواة املرأة مع الرجل وتعزيز قدراتها.  ومن بني هذه القضايا تهميش النساء 

وتغييبهن عن جميع جوانب التكنولوجيا.

تعرض هذه الورقة لسلسلة من األفكار الخاصة بالجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
للنقاش  الرئيسية  الجوانب  بعض  تقديم  إىل  الورقة  وتهدف  مكتوبة.  مراجع  من  أخذت 
القضايا  اللذين طاال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بهدف الرتكيز عىل بعض  ولالنتقاد 
املهمة التي تعني النساء.  وتوفر أيضاً إطار عمل تحليلياً ميكن النظر من خالله إىل املشاركة 
النسائية العاملية يف شبكة اإلنرتنت عرب الحواسيب، بفعل الحاجة أو ألجل النقد.  ويضيف 
إطار العمل إىل ورقة ابتدائية طورت لتقدميها إىل دراسة بحثية تعهدت بها رابطة االتصاالت 
املتقدمة لدعم برنامج املرأة يف اإلنرتنت، وذلك من خالل دمجها باملزيد من الرؤى الدولية 
التي تغني النقاش، وتركز عىل بعض القضايا واملالحظات الخاصة بالنساء العامالت يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يستنتج كتاب جودي واكامن "الحركة النسائية تواجه التكنولوجيا": أن "الوقت سانح إلعادة 
تشغيل العالقة بني التكنولوجيا والجندر.  فالعقيدة الذكورية القدمية أصبحت بشكل متزايد 
غري قابلة للدفاع عنها بسبب التغيريات املثرية يف التكنولوجيا، والتحدي الذي شكلته الحركة 
النسائية ... وتكشف التكنولوجيا املجتمعات التي اخرتعتها واستخدمتها، كام تنرش أفكارها 
الكفاح  فإن  الرجل،  عامل  حالياً  تعكس  التكنولوجيا  أن  ورغم  عدالتها.  وتوزع  االجتامعية 

لتحويلها يتطلب تحوالً يف العالقة بني النوعني"[166].

بقلم برييغرين وود

متت كتابة هذه الورقة  (حوايل عام 1998 أو 1999) وميكن الحصول عليها عرب شبكة اإلنرتنت يف املوقع التايل:
http://www.apcwomen.org/resources/research/analytical-framework.html. وقد قمنا بتحرير هذه الورقة ألغراض هذا الدليل.

تحليل الجندر
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تعريف األفكار

قبل اإلقدام عىل نقاش حول الجندر وتكنولوجيا املعلومات 
استخدمت يف  املهم توضيح عبارات مهمة  واالتصاالت، من 
هذه الورقة.  وحسبام تقول واكامن فإن للتكنولوجيا ثالث 
طبقات من املعنى[14]. فالتكنولوجيا أوالً تشري إىل ما يعرفه 
وإصالحها  التكنولوجيا  استخدام  كيفية  ذلك  يف  مبا  الناس 
النشاطات  إىل  ثانياً  التكنولوجيا  وتشري  وصنعها.   ورسمها 
الصلب  صناعة  مثل  التكنولوجية  واملامرسات  اإلنسانية 
املعدات  إىل  التكنولوجيا  تشري  وأخرياً  الحاسوب.   وبرمجة 
أو  الحواسيب  مثل  املادية  األدوات  تركيبة  أو  والتجهيزات 

السيارات.

مجموعة  بأنها  املعلومات"  "تكنولوجيا  ميرت  سواستي  متيز 
تكنولوجيات تصنع املعلومات بدالً من مجرد خزنها أو نقلها.  
[Mitter and Robatham 3].  وتكمن يف قلب تكنولوجيا 

املعلومات كل من الحواسيب والربمجيات.
 

يعرف بيلر ريانو "االتصاالت" بأنها نظام اجتامعي من الرموز 
واملعاين املشرتكة التي تربط الناس ببعضهم البعض وتحولهم 

إىل مجموعة، أو جامعة أو ثقافة.[280] 

يلعبها  التي  املختلفة  األدوار  إىل  فتشري  "الجندر"  عبارة  أما 
الرجال والنساء يف املجتمع أو الجامعة.  وتقرر هذه األدوار 
باختالف  وتختلف  واقتصادية  واجتامعية  ثقافية  عوامل 
الثقافات والدول.  تالحظ شيال روبوثام بأن عبارة "الجندر" 
العالقات  تتأثر برتكيبة كاملة من  لكنها  لها،  ال معنى مفرداً 
الجنسني،  اختالف  عن  الجندر  أدوار  وتختلف  االجتامعية.  
ذلك ألن االختالفات الجنسية بيولوجية وغري قابلة للتغيري يف 
معظم الحاالت، غري أن أدوار الجندر ديناميكية وتتغري مع 

.[UNDP 3] مرور الوقت

املعلومات  وتكنولوجيا  النساء  حــول  نسوية  رؤى 
واالتصاالت

"محجوبات عن التاريخ"

من أول األشياء التي يشار إليها يف أدبيات الجندر والتكنولوجيا 
أن مساهامت النساء يف هذا املجال قد أغفلت من التاريخ.  

بني  باملساواة  املطالبة  يف  األوائل  الناشطات  مهمة  وكانت 

التاريخ"  عن  املسترتات  النساء  واستعادة  "كشف  الجنسني 

  .[Wajcman 15] والاليت أسهمن يف التطورات التكنولوجية

خالل الثورة الصناعية اخرتعت النساء أو ساهمن يف اخرتاع 

ماكينات حاسمة كآلة حلج القطن وماكينة الخياطة واملحرك 

الكهربايئ الصغري وآلة الغزل.  وباملثل فإن العمل النسوي يف 

إىل  االنتباه  يلفت  املعلومات  الحواسيب وتكنولوجيا  تاريخ 

الحواسيب.   علم  يف  الدوام  عىل  انشغلن  النساء  أن  حقيقة 

التكنولوجي،  التطور  يف  النساء  ملساهامت  الكامل  وللفهم 

تجادل الكاتبات من أجل حركة تبتعد عن املفهوم التقليدي 

النشاطات  بعني  التكنولوجيا  تلك  يرى  الذي  للتكنولوجيا 

الذكورية، وتتجه نحو تركيز أكرب عىل نشاطات النساء.

النساء يف التكنولوجيا

من  النساء  استثناء  عىل  التكنولوجيا"  يف  "النساء  أدب  يركز 

تزايد  خالل  من  قادم  التغيري  بأن  الفهم  مع  التكنولوجيا، 

الوصول إىل املوارد ، وتنامي سياسات الفرص املتكافئة.  وتلفت 

والحواسيب  الهندسة  وقطاعات  للنساء  املبكرة  الدراسات 

النساء  متثيل  انخفاض  إىل  االنتباه  املعلومات،  وتكنولوجيا 

العامالت  مهن  يف  استخدامهن  يف  الفنية واإلفراط  املهن  يف 

تحقيق  إىل  حداثة  أكرث  دراســات  إشارة  رغم  والكاتبات.  

النساء بعض اإلنجازات يف مهن فنية وأخرى أرفع مقاماً، فإن 

هناك تزايداً يف تأنيث بعض الوظائف األقل مستوى.  وتشري 

إقباالً  إىل منط واضح ومتكرر ميثل  أيضاً  تعليمية  معلومات 

صغرياً ومتناقصاً عىل انضامم النساء إىل الدراسات الحاسوبية 

الجامعية.  كام تلفت الدراسات الخاصة بظروف عمل النساء 

يف التكنولوجيا إىل فروق يف الرواتب تظهر أن النساء يتقاضني 

ويتضمن   .[  32-32Henwood ] الرجال  من  أقل  رواتب 

التكنولوجيا" يف  "النساء يف  منظور  املشكالت من  حل هذه 

زيادة عدد ونسبة النساء العامالت يف الحواسيب وتكنولوجيا 

املعلومات.
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تكنولوجيا مرتكزة عىل قيم النساء

يف الثامنينات من القرن املايض انتقل اهتامم املدافعات عن 
حقوق املرأة إىل الطابع الجندري للتكنولوجيا ذاتها – "بدالًً 
أكرث  بطريقة  النساء  معاملة  بكيفية  الخاص  السؤال  من 
املدافعات  من  الكثري  تجادل  تكنولوجية،  وبحيادية  مساواة 
عن حقوق املرأة أن التكنولوجيا الغربية ذاتها تشتمل عىل 
ينظر  كالعلوم  فالتكنولوجيا    .[Wajcman 17]" أبوية  قيم 
للسيطرة والهيمنة  من مرشوع ذكوري  جزء  أنها  عىل  إليها 
عىل النساء والطبيعة.  ويرتكز الجدل من هذه الزاوية عىل 
الدعوة إىل تكنولوجيا تتأسس عىل قيم نسائية. ويركز منتقدو 
التكنولوجيا من الزاوية البيئية النسوية عىل منظور التكنولوجيا 
التي  الحديثة  للتكنولوجيات  البيئية  والتأثريات  العسكرية 
.[Rothchild 1983]ينظرون إليها كمنتجات للثقافة األبوية

يف  النسائية  لإلنسانية  يروجون  املنظور  هذا  من  النسويات 
مفهومها الكبري، وللمساملة والرتبية والتطور الروحي، والسعي 

إىل رؤية جديدة للتكنولوجيا تندمج فيها هذه القيم.

التكنولوجيا وتقسيم العمل

القرن  سبعينات  يف  املاركسية  العاملية  املناقشات  عىل  بناء 
يف  للتكنولوجيا  االجتامعية  العالقات  شهدت  (التي  املايض 
من  التكنولوجيا  فهمت  فقد   ( اإلجتامعية  الطبقات  إطار 
من  استخدامها  أيسء  حيادية ولكن  أنها  عىل  املنظور  هذا 
السيطرة  وزيادة  العامل  مهارات  لخفض  الرأساملية  قبل 
هذا  يف  النسائية  املساهامت  وترى  العمل.   عىل  اإلدارية 
الجدل استثناء النساء من التكنولوجيا كنتيجة لتقسيم العمل 
بني النوعيني االجتامعيني للسيطرة الذكورية عىل املهن ذات 
الرأساملية٬  وكام تشري واكامن  املهارة والتي نشأت يف ظل 
إطار  يف  احتسابه  ميكن  التكنولوجيا  عن  املرأة  إبعاد  فإن 
البناء التاريخي والثقايف للتكنولوجيا، باعتبارها ذكورية [20].  
الذكورية  القوة  التكنولوجيا من أصولها تعكس  وهكذا فإن 

والسيطرة الرأساملية.

التعريف االجتامعي للجندر والتكنولوجيا

هذا  فإن  محايدة،  التكنولوجيا  إن  القائلة  الفكرة  مع رفض 
معرفان  أنهام  عىل  والجندر  التكنولوجيا  يفهم  املنظور 
اجتامعياً.  ومن الناحية التاريخية، كانت التكنولوجيا معرفة 
عىل أنها نشاطات ذكورية بحيث أن كثرياً من األعامل التي 

تؤديها النساء تقليدياً كالحياكة ال تعرف بأنها فنية رغم أنها 
تنطوي عىل درجة عالية من الحذاقة والتقدير، كام جاء عىل 
يشري  باملثل،   .[Henwood 40] املقتبس يف  كوكبرين،  لسان 
Game and Pringle إىل فوارق مثل ثقيل/خفيف ونظيف/

قذر وفني/وغري فني ويجادالن بأن هدفها هو الحفاظ عىل 
الحث عىل  بدالً من  للعمل. [17] وهكذا  الجنيس  التقسيم 
باملاهر والفني، تفرض  النساء يف عمل يعرف حالياً  مشاركة 
اعتبار  الرؤية إعادة تقييم شاملة للعمل بحيث ميكن  هذه 
ماهرة  أعامل  بأنها  للنساء  التقليدية  املهامت  من  الكثري 

تستحق أن تعطي التعويض املناسب.

التكنولوجيا بصفتها ثقافة

قبل وقت ليس بالبعيد أخذ عدد من املدافعني عن حقوق 
كإطار  التكنولوجيا  حول  الحديثة  التحليالت  برؤية  املرأة 
املعلومات  الجندر وتكنولوجيا  بني  العالقة  لتحليل  مناسب 
التكنولوجيا  فهم  ميكن  اإلطار  هذا  ومبوجب  واالتصاالت.  
ثقافية  كعمليات  متغرية، ولكن  غري  كثوابت  ليس  والجندر 
كغريها من عمليات تخضع "للمفاوضة واملناقشة ويف النهاية 
منظور  بني  أسايس  فرق  هناك   .[Henwood 44] التحول" 
تعنى  التي  الكثرية  الدراسات  وبني  كثقافة"  "التكنولوجيا 
الذكورية  الثقافة  عن  تتحدث  والتي  والتكنولوجيا  بالنساء 
التي متكن األوالد والرجال  الوسائل  للتكنولوجيا وتؤكد عىل 
التكنولوجيات، وعىل  عىل رسم واستخدامات  السيطرة  من 
واملصالح  األولويات  عن  التكنولوجية  اللغة  تعبري  كيفية 
يف  الكاملة  املشاركة  عن  النساء  استبعاد  الذكورية، وكيفية 
العمل التكنولوجي.  ويف التحليالت الثقافية للتكنولوجيا، فإن 
ثقافية" أو أدوات أو عمليات  التكنولوجيات هي "منتجات 
يصبح لها معنى عند تجربتها يف الحياة اليومية.  وكام قال 

هنوود:

وعالقته  بالجندر  الخاصة  التنظريية  عملياتنا  عىل  "يجب 
بتكنولوجيا املعلومات أال تنحدر إىل بساطة املعادلة القائلة 
إن "الرجل يساوي املعرفة التكنولوجية"، وأن "املرأة تساوي 
حتمية،  ليست  التكنولوجية  فاملعاين  التكنولوجي".   الجهل 
عالقات  يف  تحول  بإحداث  الخاصة  مهمتنا  أما  تصنع.   بل 
الجندر بالتكنولوجيا فيجب أال تركز عىل كسب الوصول إىل 
أن  بذلك  وأعني  املعرفة.   تلك  خلق  بل  هي،  كام  املعرفة 
الثقافة  املعاين وخلق  إيجاد  أو  التعريف  مستوى  إىل  نصل 

التكنولوجية"[44].

تحليل الجندر
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منهجية تقييم الجندر لإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت

إىل  كثقافة)  التكنولوجيا  منظور  من  (وغريه  هنوود  ويدعو 
تجربة  لفهم  املنظور  هذا  ضمن  البحوث  من  املزيد  إجراء 
هذا  وأخذ  التكنولوجية  واملامرسات  النسايئ  الخضوع 
والعمل  التكنولوجيا  حول  لتعريفات  بداية  كنقطة  اإلنجاز 

التكنولوجي واملهارة.

دمقرطة املعرفة والتكنولوجيا

الجندر  أدبيات  يف  للجنوب  مهاًم  صوتاً  إضافتها  لدى 
املعرفة  مالءمة  بعدم  شيفا  فاندانا  تدفع  والتكنولوجيا، 
والتكنولوجيات الغربية للعامل الثالث.  وينطوي جدلها عىل 
الرأي القائل إن نهج الشامل يف التعامل مع العلم والتكنولوجيا 
والتكنولوجيا  املعرفة  من  الغربية  األنظمة  عن  أسفر  قد 
(ارتكازاً عىل ثقافة وطبقة ونوع اجتامعي معني) التي يجري 
بيعها بعيوبها إىل الجنوب.  وتتحدى شيفا االدعاء القائل إن 
هذه األنظمة عاملية: "لظهورها من ثقافة مهيمنة ومستمرة، 
استعامرية"[9].  نفسها  هي  الحديثة  املعرفة  أنظمة   فإن 
نقل  عملية  (أو  األحادية"  العقل  "ثقافة  فإن  لذلك  ونتيجة 
التكنولوجيا واملعرفة) تحل مكان املعرفة والخربات املحلية.  
وعالوة عىل ذلك فإن "السلطة التي تم بواسطتها إخضاع كل 
انفرادية وغري دميقراطية"  املهيمنة تصبح  للمعرفة  اآلخرين 
تدعو شيفا  العاملية،  للرأساملية  معارضتها  [60] ومن خالل 
إىل تكنولوجيا محلية بديلة وإىل إعادة تعريف املعرفة بحيث 
يصبح املحيل واملنوع هو الرشعي"[62]. ولذلك فإن املنظور 
بالحريات  مرتبط  والتكنولوجيا  املعرفة  بدمقرطة  الخاص 
فكر  أنظمة  عىل  االعتامد  من  املعرفة  تحرر  اإلنسانية ألنها 

متأسسة وتجعلها أكرث ذاتية وأصالة"[62].

منظور الكفاف

جديدة  رؤى  املرأة  حقوق  عن  املدافعني  من  عدد  يعرض 
لتكنولوجيا ومجتمع ال يخضعان لالستغالل وال لالستعامر أو 
النظام األبوي. ويلفت الكثري من هذه املبادرات االنتباه إىل 
النظر  ويعارض وجهة  االقتصاد  يف  نوعية  لتغيريات  الحاجة 
النمو، والتكنولوجيا والعلوم والتقدم  من  املزيد  إن  القائلة 
وتعرض  واالقتصادية.   البيئية  املشكالت  حل  إىل  ستؤدي 
ماريا مايس رؤية تشتق فيها التكنولوجيا من منظور يرتكز 
عىل استعامر النساء والطبيعة والشعوب األخرى.  ويتأسس 
يف  دميوقراطية  لرشاكة  الرتويج  عىل  هذا  الكفاف"  "منظور 
والتكنولوجية  واالجتامعية  االقتصادية  السياسية  القرارات 
[319].  عىل غرار النهج البيئي النسايئ، تعرتف هذه الرؤية 
بأن أنظمة السلطة واملشكالت مرتابطة وال ميكن حلها مبعزل 

وهذا  ما.   تكنولوجي  ترتيب  مبجرد  أو  البعض  بعضها  عن 
ما يتطلب بالرضورة صيغة جديدة من العلوم والتكنولوجيا 
ويف  تكنولوجيتهم.   عىل  بالسيطرة  للناس  تسمح  واملعرفة 
عىل  املرتكزين  الحاليني  والتكنولوجيا  للعلم  معارضتها 
الذرائعية و االختزال ، تتأسس الصيغة الجديدة ملايس عىل 
نهج متعدد األبعاد يدمج يف ثناياه األصول التقليدية والبيئية 
الناس.   عىل  املعتمدة  املعرفة  وأنظمة  والنسائية  السليمة 
لن  والتكنولوجيا  العلم  هذا  "مثل  فإن  مايس  تقول  وكام 
املتكافئة، ولكن  العالقات االجتامعية غري  تعزيز  يعمال عىل 
االجتامعية"  العدالة  من  أكرب  قدر  تحقيق  عىل  سيعمالن 
[320] ورغم أن بعض املدافعني عن حقوق املرأة مثل ميرت 
وروبوثام غري مقتنعني باملالءمة العملية لرؤية التحديث التي 
تدعو إليها مايس، فان "منظور الكفاف" يظهر طريقاً نظرياً 

إىل األمام فيام يتعلق بالجندر والتكنولوجيا.

من تجارب الحياة اليومية

الحديثة  بالتكنولوجيات  الجنوب  من  أخرى  أصوات  ترحب 
ما دام ميكن للنساء أن يحتفظن بحق اإلدالء بآرائهن بشأن 
الطريقة التي ميكن تبني التكنولوجيا بواسطتها.  وتبدي هؤالء 
الذين  التحديث"  "منتقدي  يسمون  ممن  حذرهن  النساء 
"يخنقون تطلعات وأماين املاليني العديدة من النساء والرجال 
والتكنولوجيات  املعلومات  لثورة  و"الجياع"  حظاً  األقل 
املتقدمة [MITTER AND ROBOTHAM 17] ويجادلون 
بأن من الصعب عىل النساء أن يغرين ميزان القوى إذا كن 
واملعرفية  املجتمعية  األنظمة  استخدام  إىل  فقط  سيلجأن 
الحديثة.   والتكنولوجيات  التحديث  مواجهة  يف  املحلية 
صنع  ضئيلة عىل  بسلطة  عادة  النساء  "تحظى  ميرت  وتقول 
القرار عندما تكن مقيدات بالتقاليد ومحارصات بسلوكيات 
املدافعون عن  املنظور ميتدح  مجتمعاتهن" [17] ومن هذا 
ثورة  يف  التحررية  الجوانب  الثالث  العامل  يف  املرأة  حقوق 
األحيان  بعض  يف  التي  املتقدمة  والتكنولوجيات  املعلومات 
"تعطيهم سلطة اقتصادية وقرارات ذاتية وفرصة للهروب من 

طغيان املجتمعات التقليدية".

الفنية  باملعرفة  ويطالبون   [Mitter and Robotham 17]
والوصول إليها وللمهارات التجارية ويرحبون بالتبادل الدويل 
التكنولوجيات  مشاكل  مجابهة  كيفية  تنظيم  يف  للخربات 
بني  جدية  "عالقة  فإن  روبوثام  يختم  وكام  الحديثة. 
التكنولوجيا والجندر، ال ميكن أن تخرتع فقط يف الندوات، بل 
يجب خلقها من قبل املستخدمني والعامل، دولياً، من خالل 

تجارب الحياة اليومية"[66].
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الجندر يف االتصاالت

 ،Women in Grassroots Communications كتابها  يف 
حول  الدائر  النقاش  يف  النساء  مساهمة  ريانو  بيالر  تعرض 
بالدور  يبدأ  االتصاالت، والذي  يف  بالجندر  املتعلق  الجانب 
املساند للمرأة يف صناعة االتصاالت.  وتشري األفكار املتتالية 
التيارات  يف  النسايئ  االشرتاك والتمثيل  نقص  إىل  الكتاب  يف 
الناحية  من  املرأة  عىل  الرتكيز  وإىل  الرئيسية،  اإلعالمية 
والشؤون  األخبار  عن  املرأة  وغياب  اإلعالم،  يف  الجنسية 
االتصال  تكنولوجيات  إىل  الصعب  ووصولها  الراهنة، 
يف  املبكرة  املساهامت  فان  ريانو  تقول  وكام  الجديدة.* 
الجدل الدائر حول الجندر يف االتصاالت مبشاركة  نساء من 
النساء السود وغريهام من مجموعات مهمشة،  الجنوب أو 
ظهرت يف الستينات والسبعينات من القرن املايض.  وركزت 
مناقشاتهن عىل التصوير السلبي لدور هؤالء النساء يف املساق 
الرئييس لإلعالم، وعىل املطالبة باملساواة، كام تم الرتكيز عىل 
الفروق النوعية التي أحدثتها النساء يف دمقرطة االتصاالت.  
ويفهم من هذه الرؤى الجامعية أن هوية الجندر وتجارب 
مثل  أخرى  بعوامل  متصلة  النساء  عاشتها  التي  التهميش 
والتاريخ  والجيل  والعمر  الجنيس  والتأقلم  والطبقة  العرق 
بني  ائتالفات  نشوء  إىل  ريانو  وتشري  والثقافة واالستعامر.  
النساء من خالل االتصاالت، أفرزت أهم اإلنجازات.  وتتضمن 
هذه اإلنجازات شبكات معلومات نسائية، وصحافة نسائية 
نساء  أفالم وفيديو، ومشاركة  عاملية من صانعات  وشبكات 
املدافعني عن  اإلعالمية، ونرش أعامل  الصحافة واملدارس  يف 
االجتامعية  الدراسات  اإلعالم ونرش  يف وسائل  املرأة  حقوق 
اتصال  قنوات  الشبكات  هذه  وتخلق  والثقافية[31-30]. 
من  كشكل  وتعمل  أخرى  نسائية  رؤى  عن  تفصح  بديلة 
أشكال السلطة التي تتحدى األمناط التقليدية يف متثيل املرأة 
ككائن سلبي وصامت. [ Moraga &  Anzaldua كام ورد 

[ Riano 31  يف

اتصاالت النسويات : تنوع وتعقيد

تصف ريانو عدداً من املبادئ واالهتاممات التي متثل إطار 
عمل ملخطوطتها "اتصاالت نسوية" وتربطها بالنقاش الدائر 
مهاًم  نهجها هذا  ويعترب   .[xiii] االتصاالت"  "دمقرطة  حول 

ألنه يشري إىل التنوع الذي تحتويه عبارة "النساء" والتعقيد 

الذي تنطوي عليه عمليات واسرتاتيجيات االتصاالت.  وفيام 

ييل هذه املبادئ واالهتاممات:

  النساء هن الالعبات األساسيات يف عملية االتصاالت مبا 

يف ذلك سيطرة النساء عىل صنع القرار والتخطيط والوصول 

إىل املصادر واإلنتاج والتوزيع.

  تجذير تجارب االتصاالت النسائية ووسائل اتصالهن يف 

إطار اهتامماتهن وخلفياتهن االجتامعية والثقافية والخلقية 

التي يعملن من خاللها.

  تعريف مشاريع االتصاالت كمشاريع تسعي ايل إعادة 

صياغة القمع وكحركات أكرب تسعي إىل التغيري.

  اعتبار املشاركة القاعدية حاسمة يف دمقرطة االتصاالت.

االتصاالت  عمليات  من  بتشكيلة  االعرتاف  ذلك،  يتضمن 

الجذرية  بأصولها  تتميز  التي  والشبكات  واملامرسات 

االتصاالت،  مجال  يف  الرسمية  غري  النساء  (كمامرسات 

املحلية)، وكذلك  االتصال  أنظمة  أو  والشبكات والجمعيات 

الخاصة  إنتاج رسائلها  بهدف  ما  لجامعة  النشط  االنغامس 

.[xi]وإرشاك الجمهور يف التفكري النقدي

* أنظر Women Using Media for Social Change يف مركز املنرب النسايئ الدويل٬ برندا ديرفن يف Journal of Communications، س.موراجا و ج. انزالدوة كام 
أقتبس من بيالر ريانو 30.
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تعريف النساء كأشخاص متنوعني ذوات تجارب مختلفة   
تشكل رؤاهن وهوياتهن – "كأشخاص مكافحني، كرشكاء يف 

االتصاالت، كأمهات، كعامالت، كناشطات وكمواطنات".

تخاطب هذه املبادئ واالهتاممات القضايا األوسع التي   
تربط األسئلة حول الجندر واالتصاالت مع الوسائل املختلفة 
التي يتقاطع فيها العرق والطبقة والثقافة والتأقلم الجنيس 
للعمل،  االجتامعية  والرتكيبة  واالستعامر  والتاريخ  والعمر 

ويشكل تجارب االتصاالت لدى النساء وهوياتهن.

بعض القضايا واملالحظات

التكنولوجيا والعملية الدميقراطية

التكنولوجي  الخيار  عىل  الدميقراطية  الرقابة  فقدان  يعترب 
قضية مهمة للنساء الاليت انغمسن يف نقاشات تاريخية حول 
تأثري التكنولوجيا عىل املجتمع٬  وهي مضمنة هنا ألنها عىل 
عالقة بالتزام رابطة االتصاالت املتقدمة مبوازنة التدفق الحر 
املايض يصف  القرن  الستينات من  أواخر  للمعلومات.  ويف 
 The Myth of the Machine كتابه  يف  ممفورد  لويس 
السيطرة عىل املجتمع من قبل نخبة صغرية وقوية تستخدم 
اجتامعية  سيطرة  إلقامة  الحديثة  االتصال  تكنولوجيات 
مركزية.  ويحذر من أن الحرية الفردية واملجتمع سيخضعان 
ملاكينة امليغا التي ستدعم عملية ال تنتهي من البيانات حتى 

ميكن توسيع دور وضامن سيطرة نظام "القوة".

"The Real World باملثل، تحدثت أورسوال فرانكلني يف كتابها
"of Technology  حول قلقها من حجم تدخل التكنولوجيات 
يف الحياة اليومية مام ينتج عنه "ثقافة خضوع"، حيث تصبح 
التكنولوجيا نفسها عميًال للسيطرة االجتامعية.  واليوم هناك 
االتصال حيث تسيطر  العاملية ولهيئات  للمعلومات  احتكار 
االحتكارات الحكومية عىل حصة ضخمة من تدفق االتصاالت 
املؤسسات  من  قلة  تسيطر  فيام  العامل،  عرب  واملعلومات 
العمالقة عىل وسائل االتصال العاملية وتشكل كل يوم تحدياً 

حقيقياً للنساء وللعملية الدميقراطية يف املجتمع.

تفاوتات متزايدة

املعلومات  تكنولوجيات  عن  الناجمة  املتزايدة  التفاوتات 
االتصاالت  رابطة  بالتزام  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  الجديدة، 
وفقرائها.   املعلومات  أغنياء  بني  الهوة  بجرس  املتقدمة 
وتجمع األدبيات عىل أنه ستكون هناك فجوة أكرب بني أغنياء 

املعلومات وفقرائها يف العرص اإللكرتوين الجديد.  ومن املهم 
عمليات  يف  الجنوب  نساء  مشاركة  ضامن  خاصة  بصورة 
االتصال الجديدة، ذلك أنه يجري تهميشهن يف الغالب بسبب 

عدم توفر البنى التحتية املالمئة وكلفة نقل املعلومات.

دمقرطة االتصاالت

أدبيات  يف  تظهر  مهمة  قضية  االتصاالت"  "دمقرطة  تعترب 
الجندر واالتصاالت.  وتفهم هذه القضية كعملية (أ) يعترب 
يتم  اتصال، (ب)  نشطاً وليس فقط أداة  الفرد شخصاً  فيها 
و"تعزيز  (ج)  دميقراطية،  بطريقة  الرسائل  مختلف  تبادل 
 Riano]"املشاركة أو  االجتامعي  التمثيل  ونوعية  مدى 

.[281

 "Many Voices One ماكربايد  تقرير  يف  الفكرة  قدمت 
"World، حيث شهدت املحادثات الخاصة بنظام معلومات 
واتصاالت دويل جديد، تحقيق الدميقراطية عن طريق ترتيبات 
سياسية وتغيريات مؤسسية عىل املستويني الوطني والدويل.  
(مبا  املستويات  كل  عىل  الالعبني  جميع  أن  ريانو  وتضيف 
يجب  الشعبية)  القاعدة  املحيل ومستوى  املستوى  ذلك  يف 
دمقرطة  تنفيذ  حول  مناسب  بنقاش  إرشاكهم  يف  ينظر  أن 

االتصاالت.

مصاعب النفاذ بالنسبة للنساء

املعلومات  تكنولوجيات  إىل  النساء  وصول  صعوبة  تتضمن 
باملعدات  يتعلق  الوصول فيام  الجديدة، مسألة  واالتصاالت 
موارد  إىل  الوصول  طلب  وكذلك  والربمجيات،  واألجهزة 
الرجال هم  بالنساء.  وتثري حقيقة كون  تتعلق  ذات معنى 
املسيطرون عىل معظم شبكات الحواسيب مزيداً من األسئلة 
حول وصول املرأة إىل تكنولوجيات املعلومات الجديدة (تقدر 
إحدى الدراسات السيطرة الذكورية عىل شبكات الحواسيب 

.[Ebben and Kramarae 17](%95 ب

ويف كتاب “Nattering On The Net” تالحظ ديل سبنرس 
أن تهميش املرأة عن تكنولوجيات االتصال الجديدة يتعلق 
بالحواسيب أكرث مام يتعلق بالنساء مجادلة بأن الحواسيب 
النساء  الرثاء والسلطة والنفوذ.  وتحذر من أن  مواقع  هي 
هذه  عىل  األبيض  الرجل  بسيطرة  يسمحن  أال  يجب 
التكنولوجيات ألن صورة للعامل يف غاية التشوه ستخلق عندما 
مبا  تجارب واحدة  متلك  اجتامعية واحدة  مجموعة  تتحكم 

يجب أن يكون عليه األمر بالنسبة للجميع.



45

النساء  تعمل  مل  ما  واملفيدة  املالمئة  املوارد  تظهر  ولن 
املعرفة  دامت  ما  لكن  صعبة).   ظروف  يف  (أحياناً  لخلقها 
النسائية مسجلة اآلن يف الكتب، فإن هذه املعرفة قد تتعرض 
للمخاطر إذا مل يتم االنتقال من املادة املطبوعة إىل الوسيط 

اإللكرتوين.

قيادية  مواقع  يف  النساء  من  قلة  هناك  الراهن،  الوقت  يف 
إنشاؤها  يجب  اإللكرتونية  املواد  أي  حول  القرارات  التخاذ 
ايبني  مودين  تقول  كام  املرأة  ومهمة  ستحتوي.  وماذا 
مام  بنا  خاص  إلكرتوين  فضاء  "خلق  هي  كرامارا  وتشرييس 
التكنولوجي  االنتقال  من  عرص  يف  املرأة  اتصاالت  يعزز 

الرسيع[16]".

فشل  برامج التدريب

التدريب  يف وسائل  التقصري  املهمة  األخرى  املالحظات  من 
مبن  والباحثني  الكتاب  من  كثري  ويعرتف  للنساء.  الرئيسية 
ليست  املشكلة  بأن  كرامارا  وتشرييس  إيبني  مورين  فيهم 
بقدر  بفعالية،  بها  املرأة  تعليم  يجب  التي  الكيفية  مشكلة 
ويسيطر  منتظمة  غري  باعتبارها  "تدريب  مشكلة  هي  ما 
عىل  يعرض  تدريب  برنامج  ويتكون   [18] الرجال".  عليها 
عىل  تعلق  "تعليامت  من  الجامعات  يف  الحواسيب  مواقع 
بعض  يف  ترتك  منشورة  أدلة  من  مصورة  وأجزاء  الجدران، 
لجامعة  تقدم  تعليامت  ساعة  من  أو  االسرتاتيجية،  األماكن 
توجيهات  عىل  املشاركني  اطالع  خاللها  يتم  املتدربني  من 
قلام  التعليامت  بأن  واستنتجوا  األدلة[18].  أحد  يتضمنها 
ملتابعة  ضئيلة  فرصة  وهناك  يشء  إليها  يضاف  أو  تعدل 

األسئلة واملشكالت التي تظهر أثناء االستخدام الفعيل.

ميثل مشكلة  التدريب  يف  النقص  إن  معلقون آخرون  يقول 
التي  التكنولوجيا  ثقافة  بسبب  للرجال  منها  للنساء  أقىس 
 Hackerاملغامر"[٬ عن  وتدافع  الرجولة  صور  "تهيمن 

.[Turkle

للنساء  مختلفة  تدريب  وسائل  إىل  أيضاً  البحوث  تشري 
بابريت  والرجال.  ويقول بحث أجرته شريي تريكل وسيمور 
إن النساء يفضلن التعلم عن طريق روتني منظم ميكنهن من 
فهم السبب يف كل خطوة بينام يهتم تشجيع الرجال (واألوالد) 
عىل التعلم من خالل التجربة والخطأ.  وتغامر النساء أقل 
من الرجال الذين يفضلون أيضاً الغوص يف محيطات جديدة.  
املنتظمة  غري  التعليمية  املامرسات  إىل  إضافة  األمور  هذه 

والنمط الذكوري تنعكس سلباً عىل النساء.

 
عمل النساء يف التكنولوجيا

 (Women Encounter Technology) يناقش بحث بعنوان
عىل  التكنولوجيا  تأثري  روبوتام  وشيال  ميرت  سواستي  كتبته 
الثالث.   العامل  دول  يف  املرأة  عمل  وطبيعة  النساء  تشغيل 
النساء  بشأن  دولية أصيلة"  "رؤية  التالية  املالحظات  وتوفر 

والتكنولوجيا وتشكل فائدة ملزيد من البحوث:

  الجندر هو واحد من عوامل كثرية تقرر تأثري تكنولوجيا 
للعرق والدين  العاملة.  وميكن  املرأة  املعلومات عىل حياة 
تحديد  يف  أكرب  دوراً  تلعب  االجتامعية أن  والعمر والطبقة 
وضع املرأة العاملة.  وباملثل فإن درجة التفرد التي تنشأ من 

ثورة املعلومات متيز بحدة املناطق واملجتمعات.

عمل  يف  النوع والكم  عىل  تؤثر  التكنولوجية    التغريات 
العامالت يف  النساء  تهم  التي  العمل  املرأة.  وتتعلق قضايا 
التكنولوجيا برشوط العقود وكثافة العمل واألجور والتدريب 
والصحة واألمان كاملخاطر املرتتبة عىل أجهزة العرض البرصية 

واألرضار املتكررة التي يسببها التوتر.

لحياة  جديدة  مؤثرات  املتزايدة  العمل  فرص    تجلب 
النساء املنزلية.  وعىل سبيل املثال توثق قضية "أسريو" الحياة 
"بدأ زواجي  تقول:  إذ  األرجنتني،  يف  نسيج  لعاملة  النمطية 
ينهار عندما بدأت أعمل، فقد كانت فريص أكرث من فرصه ، 
لذلك بدأت األمور تتجه نحو السوء".  واملسألة بحاجة إىل 
النظر بعمق اكرب إىل العالقة بني كيان وأدوار املرأة يف العمل 

والبيت.

تحليل الجندر
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قلام يتم متثيل النساء يف مناطق صنع القرار التكنولوجي.    
وكام توثق بعض املقاالت، فإن السائد يف تشغيل املرأة هو 
الوظائف اليدوية. وهذه بالضبط هي الوظائف التي ستصبح 

مهددة يف املرحلة املقبلة من التغري التكنولوجي.

تطوير مهارات النساء من خالل عملية تعليم مستمرة   
يفيد النساء واملجتمع.

الستخدام  مهم  التدريب  بشأن  الراديكايل  التفكري   

التدريب  احتياجات  تأخذ  أن  ويجب  النساء.  إمكانيات 
باالعتبار العرق والطبقة والدين والعمر.

تقاسم الخربات مع النساء أثبت جدواه يف املجتمع عىل   
من  مزيد  إىل  حاجة  وهناك  الوطنية والدولية.   املستويات 
تبادل الخربات عىل املستوى الدويل فيام يتعلق بتنظيم بعض 
وظيفية  منافع  لضامن  اإللكرتوين،  بالعرص  املتعلقة  القضايا 
للنساء يف التكنولوجيات الجديدة، مقابل التكاليف الصحية 

والبيئية.
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من اجل التغري االجتامعي

االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  برنامج  بدأ 
املايض، وما زالت  القرن  من  التسعينات  أوائل  يف  املتقدمة 
واحدة من أقوى شبكات االنرتنت النسائية يف العامل.  وكان 
الكثري من أعضائها من أوائل موفري خدمة االنرتنت لدخول 
دعم  برنامج  ويعترب  بالدهن.  يف  عليها  النساء  مجموعات 
دولياً  ميرس  املتقدمة  االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات 
املعلومات  تكنولوجيا  مع  مدنية  مجتمعية  اتصاالت  له 
خالل  من  واملامرسات  السياسات  يف  وتفرعاتها  واالتصاالت 
مخاطبة القضايا السياسية والعملياتية، وتزويد األطر القومية 

والدولية بالتجارب العملية.

يف  الصلة  ذات  االستخدامات  ريادة  يف  الشبكة  تستمر 
النامية.   الدول  يف  املعلومات واالتصاالت وخاصة  تكنولوجيا 
وتسهل الشبكة االستخدام االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت دعاًم للنشاطات النسائية ولجدول أعامل املرأة يف 
لفت االنتباه إىل القضايا التي تهم النساء، وتعزيز الحمالت 
التضامنية، وتعزيز النشاطات النسائية التقليدية عرب االنرتنت 
والدفاع عن حقوق النساء يف املشاركة عىل قدم املساواة يف 

املجاالت املدنية والعامة.
 

تعمل الشبكة مع النساء ومنظامتهن عىل استخدام تكنولوجيا 
أعضائها  ودعم  منظامتهن،  داخل  واالتصاالت  املعلومات 
إسرتاتيجية.   أهداف  لتحقيق  اإلجاملية  قدراتهن  وتطوير 
املعلومات  لتكنولوجيا  االسرتاتيجي  االستخدام  ويتعلق 

وتحويل  لتنظيم  التكنولوجيات  هذه  بإتقان  واالتصاالت 
املعلومات إىل معرفة ونرش تلك املعرفة إىل املجتمع اإلنساين 
األوسع، للرتويج لتطوير الثقافات املرتكزة عىل قيم املساواة 

والحرية والعدالة، مبا يف ذلك املساواة الجندرية.

يفيد هذا الجزء كخلفية وثائقية ألداة منهاج تقييم الجندر، 
االجتامعي  للنوع  مبفهوم  مستخدميها  تزويد  خالل  من 
والقضايا املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اإلطار 

الكيل لهذه التكنولوجيات من أجل التنمية.

تعريف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املعلومات واالتصاالت هي عمليات أو نشاطات تشكل جزءاً 
الوسيلة  ميتلك  أن  يجب  شخص  كل  املجتمع.  من  يتجزأ  ال 
والوصول إىل املعلومات وأن يكون قادراً عىل مامرسة حقه 
إىل  السعي  يف  الحق  يتضمن  الذي  الرأي والتعبري  حرية  يف 
وسائط  من  أي  عرب  وتوزيعها  وتلقيها  واألفكار  املعلومات 

االتصال ودون اعتبار ألي حدود.

تكنولوجيات  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تتشكل 
وتوزيعها  املعلومات  القتسام  الناس  يستخدمها  وأدوات 
وجمعها، ولالتصال فيام بينهم من خالل استخدام الحواسيب 

وشبكات اإلنرتنت.
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منهجية تقييم الجندر لإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت

 هذا، وقد أصدرت رابطة االتصاالت املتقدمة دليًال بعنوان 
"سياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: دليل للمبتدئني 
فيه  صنفت   (ICT Policy: A Beginner’s Handbook)
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الجديدة يف ثالث فئات:

تستخدم تكنولوجيا املعلومات الحواسيب التي أصبحت   
البيانات وتوفري  ملعالجة  الحديثة  للمجتمعات  عنها  غنى  ال 

الوقت والجهد.
 

(التي توصل  الهواتف  تكنولوجيات االتصاالت  تتضمن   
الذي  الراديو والتلفزيون،  عرب  الفاكس) والبث  معها أجهزة 

غالباً ما يكون عرب األقامر الصناعية.

تكنولوجيا التشبيك، وأشهرها اإلنرتنت، والتي توسعت   
بروتوكول  عرب  االتصال  النقالة،  الهواتف  تكنولوجيا  لتشمل 
اإلنرتنت (Voice Over Internet Protocol)، واالتصال عرب 

األقامر الصناعية وأشكال أخرى من االتصاالت.

لتشمل  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  عبارة  استخدمت 
واالتصاالت  املعلومات  بني  والتقارب  التكنولوجي  التجديد 
وقد  معرفة.   أو  معلومات  مجتمعات  إىل  عاملنا  يحول  مام 
الحدود بني  التكنولوجيات عىل  لهذه  الرسيع  التطور  شوش 
وقد  االتصال.   وسائل  أنواع  وشتى  واالتصاالت  املعلومات 
وسائل  عرب  والبث  االتصاالت  بني  املتسارع  التقارب  أصبح 
االتصال بأنواعها وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو القوة 
يف  مبا  حياتنا،  جوانب  من  الكثري  بتزايد  تغري  التي  الدافعة 
ذلك نرش املعرفة، التفاعل االجتامعي، املامرسات االقتصادية 
التعليم،  االتصال،  وسائل  السياسية،  املشاركة  والتجارية، 
 Pamilo And Pamilo] والرتفيه  الفراغ  وأوقات  الصحة، 
And Villanueva 6].  وشبكة االنرتنت هي التعبري األكرث 
بث  عىل  بقدرتها  التكنولوجية  التطورات  هذه  عن  تعقيداً 

الوسائط املتعددة يف الفضاء اإللكرتوين.

شهد عقد التسعينات من القرن املايض قوة هذه التكنولوجيات 
كأدوات لدفع االقتصاد والتطور االجتامعي مام يخلق أنواعاً 
التطور، ويعمل عىل  االقتصادي وفرص  النشاط  جديدة من 
تحسني الرعاية الصحية، وتعزيز شبكات اإلنرتنت، واملشاركة 
واملنارصة. وكشفت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كذلك 
مام  واملواطنني،  الحكومات  بني  التفاعل  تحسني  إمكانية 
حسن كنتيجة، الشفافية واملساءلة يف الحكم.  وقد استثمرت 
وسائل االتصال املحلية والتجارية هذا التقارب التكنولوجي 

يف استخدام االنرتنت للبث اإلذاعي والتلفزيوين.

كام تعمل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل تحفيز متكني 
للمساواة  النساء سياسياً واجتامعياً، وذلك من خالل ترويج 
مفهومة  املعلومايت  املجتمع  أبعاد  دامت  ما  الجندرية 
وذلك  مالمئة،  بطريقة  معها  التعامل  ويتم  مناسب  بشكل 
اإلمكانات  إىل  الوصول  املستخدم ورشوط  طبقاً الحتياجات 
األدوار  وتلعب  املنظمة.   واألطر  والتطبيقات  والسياسات 
جانباً  االجتامعي،  للنوع  سلفاً  املعدة  والثقافية  االجتامعية 
يف  املشاركة  عىل  والرجال  النساء  قدرة  تشكيل  يف  تقاطعياً 

.[Primo 8]املجتمع املعلومايت عىل قدم املساواة

اإللكرتونية  االتصال  وسائل  أن  من  الرغم  وعىل  ذلك،  مع 
القدمية، إال  التكنولوجيات  تتطور برسعة عالية وتحل محل 
أن العديد من الثقافات ما زالت تسرتجع املعلومات وتنرشها 
خالل  من   — والتاريخ  الحكمة  وتبث  وتخزن  تسجل   —
الكالم، الدراما، الرسم، األغاين أو الرقص. ويف كثري من األحيان 
تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اآلن لتعزيز وإغناء 
لذلك  االتصاالت واملامرسات.   من  التقليدية  األشكال  هذه 
يعرف منهاج تقييم الجندر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والقدمية  الجديدة  التكنولوجيا  استخدام  تشمل  باعتبارها 
التي متارس يف  االتصال  التقليدية من  األشكال  مع  وتقاربها 

الكثري من املجتمعات.

املساواة الجندرية والتنمية ومجتمع املعلومات

املعلومات  لتكنولوجيا  الرسيع  بالنمو  املتعلق  الحامس  ولد 
تعزيز  عىل  تركز  التي  املشاريع  من  تشكيلة  واالتصاالت 
احتواء  عىل  املبادرات  هذه  من  الكثري  ويوجه  التنمية،  
عىل  القدرة  ذات  الدول واملجتمعات  بني  املتزايد  االنقسام 
الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات الجديدة وإتقانها وبني تلك 
الوصول  وينقسم  التكنولوجيات.   هذه  مثل  تنقصها  التي 
مبقتىض خطوط  املعلومات واالتصاالت منطياً  تكنولوجيا  إىل 
تنمية تقليدية تفصل الدول واملجتمعات إىل من ميلكون ومن 
ال ميلكون، أو ما اصطلح عىل تسميته باالنقسام الرقمي أو 
االستبعاد الرقمي.  هذا االنقسام الرقمي يتميز غالباً بالوصول 
لكن  االنرتنت،  ذلك  يف  مبا  التكنولوجيات  إىل  املستوى  عايل 
الوصول عىل  تجعل هذا  األقل منواً  الدول  التحتية يف  البنى 
املوارد واألمية  الفقر وقلة  بسبب  للغاية،  منخفض  مستوى 

واملستويات املتدنية من التعليم.
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الهواتف  انتشار  مدى  حول  أرقام  تشري  املثال  سبيل  وعىل 

وحدها إىل تزايد الهوة.  وبينت األرقام التي جمعها االتحاد 

إىل   1997 من  الفرتة  يف  أنه   ،2005 عام  لالتصاالت  الدويل 

2002 كان هناك 65 خطاً هاتفياً لكل 100 شخص يف الواليات 

املتحدة مقارنة بقارتني، آسيا التي لدى كل 100 شخص فيها 

مائة  كل  عىل  يتعني  أفريقيا  يف  بينام  هاتفياً،  خطاً   11٬77

شخص أن يتقاسموا ثالثة خطوط هاتف (2٬81 خطاً لكل 100 

شخص).  وقادت االنجازات التكنولوجية الرسيعة يف العقد 

األخري مدفوعة مبنافسة عالية وصناعة تكنولوجيا معلومات 

تستجيب  وخدمات  منتجات  إىل  الربح،  هدفها  واتصاالت 

والربحية.   املتنوعة  األســواق  الحتياجات  رئيسية  بصورة 

عىل  الربحية  غري  األسواق واملجموعات  تركت  لذلك  نتيجة 

هامش التطور والتقدم الذي حققتهام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

املعلومات  تكنولوجيا  تطور  تأثري  حول  دراســات  ظهرت 
واالتصاالت بنتائج تظهر التأثريات املعقدة لهذه التكنولوجيا.  

ناحية أخرى، يشري تقرير معلومايت نرش عام 2003 إىل  من 
أن هذه التكنولوجيات مل تكن أدوات تحولية كام أشيع أنها 
ستكون، رغم املوارد الضخمة التي استثمرت يف الدول النامية 
املعلومات  تكنولوجيا  إمكانية دخولهم  لزيادة  الفقراء  وبني 
واالتصاالت.  ولكن رغم أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أن  إىل  الدراسة  تشري  الفقر،  ملحاربة  الشايف  العالج  ليست 
للتنمية  تسخريها   "ميكن  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 
وضع  يف  تساعد  كأدوات  تفعيلها  خالل  من  الفقر  وخفض 
االسرتاتيجيات األوسع والربامج الخاصة ببناء الفرص وتعزيز 
أعامل  جدول  أن  أيضاً  التقرير  ويوضح  الفقراء".   وضع 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  يطلق  للتنمية 
يجب أن يكون أكرث واقعية بشأن التغريات األوسع املطلوبة 
يف الدول النامية ودورها يف التأثري عىل تلك التغيريات٬ ويجب 
أن يكون جدول أعامل كهذا أكرث قدرة عىل االختيار والتفكري 
لهذه  املكرسة  واملوارد  االهتامم  حول  اسرتاتيجية  بطريقة 

.[McNamara 3]التكنولوجيات
 

الجندرية،  املساواة  لتحقيق  األوسع  األهداف  يعني أن  هذا 
وتعزيز دور املرأة، والرتويج لحقوق النساء يجب أن تكون 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  األولوية  لها 
حقيقة  خالل  من  ذلك  أهمية  وتتعزز  التنمية.   أجل  من 
تكنولوجيا  ثورة  تالمسهم  مل  الذين  العامل  سكان  غالبية  أن 
املعلومات واالتصاالت، هم من النساء٬  ويبقى ذلك حقيقياً 
يف الوقت الحارض رغم ما نص عليه إعالن بكني من أن "محو 
االقتصادي والتنمية  النمو  املحافظة عىل  املرتكز عىل  الفقر 
يتطلب  االجتامعية،  والعدالة  البيئية  والحامية  االجتامعية 
إرشاك النساء يف التنمية االقتصادية واالجتامعية، ويف الفرص 
املتكافئة واملشاركة الكاملة واملتساوية للنساء والرجال كوكالء 
الشعوب". عىل  وترتكز  مستدامة  تنمية  من  ومستفيدين 

االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  برنامج  نهج 
املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر  مع  التعامل  يف  املتقدمة 

واالتصاالت 

االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  برنامج  يعمل 
تكنولوجيا  باستخدام  الالمساواة  عالقات  لتحويل  املتقدمة 
االجتامعي وكوسيلة للعمل  كأدوات  املعلومات واالتصاالت 

للتنمية  الدولية  البحوث  مركز  أجراها  دراســة  ووجــدت 

الكندي٬ الذي يتقىص دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف اسرتاتيجية خفض الفقر٬ أن هذه التكنولوجيا تولد تغريات 

يف األسواق ويف القطاعني الخاص والعام واقتصاديات الدول 

النامية.  وتشري الدراسة إىل مساهمة هذه التكنولوجيات يف 

تحسن اإلنتاجية والنمو وخفض نسبة الفقر.  ويظهر االتجاه 

خاصة يف السنوات الخمس األخرية أن تكنولوجيا املعلومات 

ومهمة  منتظمة  تحسينات  مع  تطابقت  قد  واالتصاالت 

لخفض نسبة الفقر، كالتعليم والصحة والخدمات االجتامعية 

تعزيز  يف  واملساعدة  الحكومات  ومساءلة  شفافية  واتساع 

بحقوق  تهتم  اجتامعية  منظامت  وبناء  املواطنني  أوضاع 

أنه  إىل  تشري  الدراسة  أن  غري  الجندرية.   الجندر واملساواة 

يف الوقت الذي يزداد فيه توثيق التجارب، ما زالت الحاجة 

التشجيع  بهدف  الدروس  وتقييم  األبحاث  لدعم  موجودة 

مبا  واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  فعال  استخدام  عىل 

يف ذلك دعم املبادرات املؤيدة للفقراء مثل التعليم األسايس 

[space 6-4].للبنات
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لتحقيق تغري اجتامعي ايجايب،  ومنذ بدأت عملها يف أوائل 
التسعينات من القرن املايض خالل االستعدادات ملؤمتر املرأة 
لرابطة  النسائية  الشبكات  برنامج دعم  الرابع يف بكني، كان 
االتصاالت املتقدمة إىل جانب شبكات انرتنت رائدة يف مجال 
املعلومات واالتصاالت النسائية، منهمكة يف سلسلة نشاطات 
تخاطب مشكالت الدخول األسايس واالتصال،  ويلفت أعضاؤنا 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  النساء  انهامك  أهمية  إىل  االنتباه 
التكنولوجيا،  هذه  إىل  الدخول  عملية  وإتقان  واالتصاالت، 
وتسهيل مشاركتهن يف تصميم وتوزيع التكنولوجيات وعقد 

ورش عمل تدريبية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  برنامج  دعا   1995 عام  يف 
مشاركة  إىل  املنظامت  من  غريها  مع  املتقدمة  االتصاالت 
املعلومات واالتصاالت  مستقبل  يف  للنساء واملواطنني  أكرب 
إعالن  وخاطب  اإلنرتنت٬  إىل  العاملي  والدخول  والصناعة 
املطالب من خالل  عنه هذه  املنبثق  العمل  بكني وبرنامج 
تعزيز  عرب  النساء  متكني  يجب  أنه  توضح  قرارات  مشاريع 
املعلومات.   تكنولوجيا  إىل  ودخولهن  ومعارفهن  مهاراتهن 
وركز اإلعالن عىل زيادة دخول النساء ومشاركتهن يف صنع 
القرار يف وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
للنساء، وشجع عىل  السلبية والنمطية  الصور  للتغلب عىل 
يف وسائل  للنساء  منطية ومتنوعة  متزنة وغري  صور  تقديم 

االتصال.

تنفيذ إعالن وبرنامج عمل بكني (بكني  جزم تقرير مراجعة 
+ 5) بأن االختالفات الجندرية وعدم املساواة، يتم تجاهلها 
بالتنمية  املتعلقة  والربامج  السياسات  يف  تقليدية  بصورة 
مراجعة  نتيجة  وأوصت  املطورة.  التكنولوجيات  وبنرش 
اإلجراءات  من  املزيد  وتطبيق  باستطالع  الخمس  السنوات 
ولضامن  االستبعاد  من  أخرى  أشكال  لتجنب  واملهارات 
يتعلق  فيام  للنساء والبنات  متساوية  متساو وفرص  دخول 

بالتطورات العلمية والتكنولوجية.

كانت الحركة النسائية واحدة من أوائل من أوجدوا وأداروا 
اإلنرتنت.   شبكة  عىل  ومجتمعاتهن  الخاصة  النساء  أعامل 

ويف املؤمتر العاملي ببكني، هيمنت عىل تيار وسائل االتصال 
الكربى ومصالح  الرشكات  للدخول والرقابة  بالنسبة  الرئييس 
الدولة،  لكن اإلنرتنت أتاح الفرصة للنساء لنرش املعلومات 
واألخبار والتحليالت من وجهة نظرهن.  وقد شهدت السنوات 
األخرية إصدار النساء جرائدهن الخاصة وبرامجهن اإلذاعية. 
أكرب  عدداً  أن  ورغم  أيضاً.   الخاصة  التلفزيونية  وعروضهن 
االتصال واالنرتنت  تكنولوجيات  اآلن  يستخدمن  النساء  من 
يف أعاملهن، ما زالت القضايا التي عولجت يف بكني + 5 متلك 
مصداقيتها بالنسبة لكثري من النساء حول العام. ويف الوقت 
نفسه فإن الخطى الراهنة للمنظامت تفرز تحديات وتأثريات 

جديدة تجب مخاطبتها يف إطار املساواة الجندرية.

للرد عىل هذه التحديات الجديدة تواصل املنظامت النسائية 
املنارصة،  قضية  تطوير  باالتصاالت،  كثرياً  املعنية  وخاصة 
واقرتاح السياسات الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

من منظور الجندر.

املساواة  يف  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  تساهم  هل 
الجندرية ومتكني املرأة؟

للتحول،  حتى ميكن استخدام تكنولوجيات جديدة كأدوات 
بتكنولوجيا  وعالقتها  الجندر  قضايا  إىل  النظر  املهم  من 
املعلومات واالتصاالت، لتشكيل وتطبيق اسرتاتيجيات هدفها 

تعزيز قدرة النساء.

دعم  برنامج  جهود  أدت  املاضية،  العرش  السنوات  خالل 
بذلها  التي  املتقدمة  االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  بالجندر  تتعلق  رؤية  لدمج 

واالتصاالت إىل التعرف عىل عدة أمور مهمة مثل:
الوصول والسيطرة.  •  

التعليم والتدريب وتطوير املهارات.  •  
الصناعة والعمل.  •  

القوة وصنع القرار  •  
الخصوصية واألمن  •  

املتاجرة بالنساء، واملواد اإلباحية والرقابة.  •  

النسائية واحدة من أوائل  الحركة  كانت 
من أوجدوا وأداروا أعامل النساء الخاصة 

ومجتمعاتهن عىل شبكة اإلنرتنت
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الوصول والسيطرة  

املعلومات  تكنولوجيا  يف  وسيطرتهن  النساء  وصول  يتأثر 
بصورة  والنساء  الرجال  عىل  تؤثر  بعوامل  واالتصاالت 
مشهداً  يوفر  الجندر  تحديد  عىل  القائم  والنهج  مختلفة.  
عدة  وتقرر  القضايا.   تلك  تجاه  وحساسية  شمولية  أكرث 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  وسيطرتهن  النساء  وصول  عوامل 
واالتصاالت، منها التمييز بني الجنسني يف الوظائف والتعليم، 
أم  (شامل  الجغرايف  واملوقع  واألمية  االجتامعية  والطبقة 
جنوب، حرضي أم ريفي) ونقص الوصول إىل اإلعانات املالية 

والتكاليف العالية لعملية الوصول.

عىل  تنطوي  عدة  خيارات  التحتية  البنى  تطوير  يتضمن 
التكنولوجيا وخياراتها،  املرافق وطبيعة  قرارات حول أماكن 
عىل  إلنفاقه  أقل  دخًال  النساء  ومتلك  والتسعري.  والتكلفة 
االتصاالت.  ويف حاالت كثرية تقام أماكن الوصول العام مثل 
مناطق  يف  االنرتنت  مقاهي  أو  واملعلومات  االتصال  مراكز 
تفشل يف األخذ باالعتبار املعيقات التي تسببها للنساء.  ومن 
املشاكل الشائعة املرتبطة بهذه األمور الساعات غري املناسبة 
لفتح هذه املحالت، وقضايا السالمة وتوفر املواصالت.  ويؤثر 
توفر النساء أو نقص عددهن كموظفات دعم ومدربات يف 
هذه املراكز، عىل استخدام النساء والبنات لهذه املوارد. كام 
تؤثر الثقافة والتعليم واملوقع الجغرايف والقدرة عىل الحركة 
والطبقة االجتامعية عىل قدرة النساء يف استخدام املعلومات 

واملعرفة.

وهكذا، فإن غالبية عظمى من نساء العامل ال ميلكن إمكانية 
الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أو إىل أي نوع 
من نظم االتصاالت الحديثة.  وفيام ترسع دينامية املعلومات 
توجهها نحو االنرتنت، فإن الذين ال ميلكون إمكانية الوصول 

محكومون باالستبعاد والبقاء عىل الهامش.

مهمة  املعرفة  ألن  يكفي،  ال  بالشبكة  االتصال  ضامن  لكن 
كأهمية الوصول.  وقد وجهت االنتقادات إىل برامج تطوير 
والتي  للنساء،  املقدمة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
التكنولوجيا  ما تفرط بالرتكيز عىل الوصول إىل مصادر  غالباً 
وتطوير  التدريب  إىل  أقل  انتباه  توجيه  مع  واملعلومات 
قدرات  لتعزيز  السطحية  الوسائل  إىل  تنظر  ألنها  املهارات، 

النساء عىل املدى البعيد.

التعليم والتدريب وتطوير املهارات  

تعيق الحواجز املتعلقة بالجندر والثقافة النساء عن االنغامس 
الكيل يف عامل التكنولوجيا.  كام أن معدالت األمية النسائية يف 
الدول النامية أعىل بكثري من نسب الرجال.  وتشكل النساء 
توفر  مع  مليوناً،   870 البالغ عددهم  العامل  األميني يف  ثلثي 
أقل نسبة تعلم يف 13 دولة افريقية.  وتشكل البنات %60 
من 100 مليون طفل يف عمر الدخول إىل املدارس يف العامل 
النامي، وتكرب هؤالء البنات دون الدخول إىل التعليم األسايس.  

.[Primo 39] (2001إحصائيات 2000 و)
 

أن  إىل  كارامارا  وتشرييس  إيبني  مورين  أجرته  بحث  يشري 
برامج تدريب النساء غالباً ما تكون مخصصة وذات استبعاد 
لهن، مضافاً إىل الفشل يف مخاطبة احتياجات املرأة وخربتها 
أو عدم خربتها (كام أوردتها Wood).  ومن وسائل تصحيح 
الربامج، وتشغيل  يف  البنات  مشاركة  املشكالت ضامن  هذه 
والدعم  االستخدام  وتوفري  والرجال،  النساء  من  مدربني 
التعليمي داخل املجتمعات، مع األخذ باالعتبار حدود الحركة 
للنساء  تعليمية  برامج  تطوير  يجب  وباملثل  النساء.   عند 
للتغيري.   ورائدات  قرار  وصانعات  وفنيات  كمستخدمات 
ويجب تشجيع النساء أيضا عىل املشاركة يف الجوانب الفنية 
املعلومات واالتصاالت.  ويجب أال  لتكنولوجيا  والتصميمية 
استخدام  كيفية  عىل  النسايئ  التدريب  برامج  تركيز  يقترص 
التكنولوجيا والربمجيات، ولكن عىل كيفية تطوير السياسات 
تكنولوجيا  والستخدام  الفعال  للتدخل  واالسرتاتيجيات 

املعلومات واالتصاالت.

يجب أن تأخذ عمليات التدريب عىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت باالعتبار أيضاً احتياجات النساء يف األمور املتعلقة 
مبدى توفر إمكانية رشاء أو الحصول عىل الربمجيات واإلرشاد 
أثناء  املستخدمة  الربمجيات  تتوفر  ويجب أن  الشأن.   بهذا 

التدريب، بعد انتهاء هذا التدريب أيضاً.

يف  النساء  بتثقيف  الخاصة  املبادرات واملشاريع  أثبتت  لقد 
املجتمعات الفقرية ومحو األمية الحاسوبية قيمة تكنولوجيا 
دراسة  وأظهرت  للنساء.   بالنسبة  واالتصاالت  املعلومات 
جنوب  يف  للنساء والشباب  خصيصاً  مصممة  برامج  لتسعة 
يدفع  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أن  آسيا، 
الطبيعة  ذات  والتعلم،  التعليم  من  مختلفة  مناذج  نحو 

العملية واملبارشة.

تؤثر التغريات التكنولوجية كذلك 
عىل نوعية وكمية العمل النسايئ



58

منهجية تقييم الجندر لإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت

املعلومات  تكنولوجيا  أن  كام   [Slater and Tacchi 89]
بحيث  املواءمة  من  عالية  درجة  عىل  الجديدة  واالتصاالت 
تلبي األفضليات واألولويات، مام يفتح اإلمكانيات للتخطيط 

للتعليم وتوفريه بأشكال تتناسب واملتطلبات املحلية.

الصناعة والعمل  

تكنولوجيا  صناعة  يف  عالية  بصورة  الجنيس  التمييز  يسود 
ال  بأعداد  موجودات  والنساء  واالتصاالت.   املعلومات 
ودخًال.   أماناً  األقل  الوظائف  ويف  الرجال  وأعداد  تتناسب 
املعلومات  تكنولوجيا  يف  بالجندر  املتعلق  البعد  ويظهر 
حساب  دون  العمل  أو  البسيطة  األعامل  يف  واالتصاالت، 
بحقوق  النساء  فيه  تتمتع  الذي  املنزيل  العمل  أو  للساعات 
محدودة، ويتلقني أجوراً متدنية دون أي ضامنات صحية أو 
اجتامعية.  وال تقدم أجور النساء أو أموالهن املكتسبة سواء 
من خالل العمل˛ داخل البيت أو يف الصناعات واملؤسسات 
نتيجة للتكنولوجيات الجديدة، الضامن الكيل بتغيري يف وضع 
ويستمر  تطورها.   أجل  من  أو  لصالحها  يحتسب  العائلة 
الرجال يف تجنب العمل املنزيل، فيام تجد املرأة نفسها مثقلة 

بحمل عملني أو ثالثة.

العمل  التكنولوجية كذلك عىل نوعية وكمية  التغريات  تؤثر 
القضايا  عىل  الجديدة  التكنولوجيات  وقد ركزت  النسايئ.  
الصحية والبيئية إىل جانب قضايا تتعلق مبنافع التوظيف لدى 
للوظائف،  التعاقدية  الطبيعة  القضايا  املرأة. ومن بني هذه 
وزيادة األعباء الوظيفية واألجور والتدريب ومسائل الصحة 
اإلصابة  الفيديو وتكرار  مثل مخاطر أجهزة عرض  والسالمة 
(كام  روباثام.  وشيال  ميرت  سواستي  الحظت  كام  بالتوتر 

.(Wood أوردتها

أدت رسعة التطور التكنولوجي إىل زيادة الطلب عىل مزيد 
تقدماً  األكرث  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  مهارات  من 
من تلك التي تعمل يف هذا القطاع.  ويتامىش التوقف عن 
استخدام بعض الجوانب التكنولوجية مع النسبة التي تصبح 
فيها املهارات الفنية قدمية ومندثرة.  وعىل العاملني يف حقل 
عىل  باستمرار  يعملوا  أن  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 
تطوير مهاراتهم حتى يظلوا يعملون يف هذه الصناعة.  وإذا 
سعت النساء الاليت يقمن بعملني أو ثالثة يف البيت والوظيفة 
إىل تحسني مهاراتهن، فإن ذلك يخلق رصاعات بني أدوارهن 
و/أو  إضافياً  النساء أن يجدن وقتاً  املتعددة.  وعىل معظم 
أمواالً إضافية للحصول عىل حصص تدريبية.  أما النساء األكرب 
بفقدان  فتخاطرن  الحواسيب،  مجال  يف  يعملن  والاليت  سناً 
وظائفهن لصالح عامل أصغر سناً (رجاالً ونساء عىل السواء) 

ممن حصلوا عىل مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الحديثة.

النساء يف تكنولوجيا  التي تؤثر بخطورة عىل  التوجهات  من 
املعلومات واالتصاالت التعاقد من الباطن والعمل عن بعد.  
التكنولوجية تقسيم  التغريات  ويف اآلونة األخرية، استطاعت 
إعادة  من  مّكن  مام  اإلنتاجية،  العملية  من  مختلفة  أجزاء 
موضعة املعلومات يف إطار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  
تنفيذ  عىل  الباطن  من  التعاقد  إىل  االنتقال  هذا  ويعترب 
مختلف مراحل العمل مظهراً حيوياً واهتامماً ملحاً للقطاع.  
تعترب  الصني والهند والفلبني  مثل  يف آسيا  الدول  بعض  ويف 
يحققن  الاليت  للنساء  تكنولوجي  مشغل  أكرب  الباطن  عقود 
هذا  تأثري  حول  مهم  نقاش  هناك  ولكن  منه.   عالياً  دخًال 

االتجاه عىل النساء يف املدى البعيد.

من  الجديد  النوع  هذا  من  ينتفع  من  حول  الجدل  يدور 
أن  البعض  ويدعي  يتطلبه.    الذي  العمل  ونوع  التشغيل 
فاملطلوب  للعمل،  مختلفة  متطلبات  خلقت  الباطن  عقود 
العالية وعدد  املهارة  ذوي  املحرتفني  العامل  من  قليل  عدد 
منترش  القطاع  هذا  يف  (اإلرهاق  مهرة  شبه  عامل  من  كبري 
غوش  جايايت  تقرير  يف  ورد  ملا  وطبقاً  نطاق واسع).   عىل 
االقتصادية  للجنة  املستوى  الرفيع  الحكومي  االجتامع  إىل 
 ،(UNESCAP) الهادئ املحيط  واالجتامعية آلسيا ومنطقة 
تقسيم  عىل  إشارات  يعطينا  الباطن  من  التعاقد  أن  نجد 
سوق العمل عىل أساس الجندر والطبقة. وتأيت معظم النساء 
اللوايت يشتغلن مبوجب عقود من الباطن من مناطق حرضية 
الهندية  العليا  كالطبقة   – املجتمع  من  متعلمة  وقطاعات 
ونخبها املتحدثة باالنكليزية.  وتناقش جايايت أن هذا النمط 
املتعلمني،  بني  البطالة  من  يخفض  كان  وإن  التطور،  من 
بني  البطالة  تزايد  التخلص من  يساهم بشكل رئييس يف  لن 
النساء، فإنه قد يستطيع عىل املدى البعيد ترسيخ الالمساواة 

االجتامعية واالقتصادية الحالية [13].

من ناحية أخرى ترى بحوث أخرى حول النساء و تكنولوجيا 
الباطن وخاصة يف  املعلومات واالتصاالت يف آسيا أن عقود 
التمكني  لتوفري  فرصة رئيسية  متثل  والفلبني  وماليزيا  الهند 
دوالر.    500 السنوي  دخلهن  يبلغ  الاليت  للنساء  االقتصادي 
ومن خالل النظر إىل ذلك عىل مستوى قومي، يتوقع أن تنمو 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  الهند  خدمات 
وقطاع عقود الباطن خمسة أضعاف لتبلغ سبعة باليني دوالر 
وهو ما يشغل أربعة ماليني شخص ويشكل 7% من مجمل 
تشغيل  يزيد  أن  املتوقع  ومن    .2008 عام  املحيل  الدخل 

[Hafkin 6-7].النساء



59

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من اجل التغري االجتامعي

املحتوى واللغة  

االنرتنت وعىل وسائل  عىل  سيسيطر  الذي  املحتوى  هو  ما 
وإىل أي جهة  االتصال الجديدة؟ ومن هو الذي يوجد ذلك 
ستتوجه ميوله الثقافية؟ وهل ستنعكس وجهات نظر النساء 
ومعرفتهن ومصالحهن بشكل مناسب؟  وكيف سيتم تصوير 

املرأة؟

هذه بعض األسئلة التي أثريت فيام يتعلق باملحتوى سواء يف 
فضاءات اإلنرتنت أو ألعاب الفيديو أو الحقيقة املصورة؟

ومصالحهن  ومعرفتهن  النساء  نظر  وجهات  متثيل  يتم  ال 
عىل  تهيمن  الجندر  أمناط  تزال  ال  فيام  مناسبة،  بطريقة 
امتدادات  الشبكة.  صحيح أن بعض هذه االهتاممات هي 
تصوير  الجنيس وطريقة  التعصب  من  قرون  عمرها  لقضايا 
النساء يف وسائل االتصال.  لكن ذلك يشري أيضاً إىل سلسلة 
معرفتهن  وتطوير  تنظيم  إىل  النساء  كحاجة  أوسع،  قضايا 
الخاصة ورؤاهن حتى ميكن أن ميثلن أنفسهن بصورة حقيقية 

.[Primo 41] يف هذه الفضاءات

التكنولوجيات  يف  واملستخدمة  املسيطرة  اللغات  تعطل 
النساء استخدام املعرفة والتكنولوجيا  الجديدة، عىل معظم 
االنكليزية ولغات  اللغة  االنرتنت  الجديدين.  وتسيطر عىل 
أخرى مثل الفرنسية واألملانية واليابانية والكورية والصينية.  
وهناك باليني الناس وغالبيتهم من النساء الفقراء ال يفهمون 

هذه اللغات [41].

يتطلب كرس حواجز اللغة أمام الوصول إىل املعلومات تطوير 
والقواعد  اللغات  متعددة  أدوات  مثل  تطبيقية  عمليات 
والرسوم  الالتينية  غري  الحروف  مع  والتعامل  املعلوماتية، 
األوتوماتيكية.  للرتجمة  برمجيات  وإيجاد  األميات،  للنساء 
وستمكن هذه األدوات املهمشني ومجموعات األقلية مبن يف 

ذلك النساء من الوصول بشكل أكرب إىل اإلنرتنت.

أخرى  للوقت وموارد  هائل  استثامر  هناك  يكون  أن  يجب 
لالحتياجات  طبقاً  املحيل  املستوى  عىل  االنرتنت  لتطوير 
يف وصول  كبري  بشكل  ذلك  وسيسهم  املحلية.   املعلوماتية 
واستخدامها.  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل  النساء 
ويجب االلتفات الجاد إىل تحديد النساء والفقراء باعتبارهم 

الصلة  ذات  التدريبات  توفري  خالل  من  معلومات  منتجي 
لجمع وتصنيف املعرفة وتوزيعها.  ويف الوقت نفسه يجب 
الحواسيب واالنرتنت  مثل  الجديدة  التكنولوجيات  توفر  أن 
والتلفزيون  اإلذاعة  (مثل  أخرى  تكنولوجيات  مع  وتقاربها 
والصحافة) لعدد أكرب من النساء وللمناطق الريفية.  وإذا ما 
أريد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تواجه احتياجات 
النامية، يصبح إنتاج محتوى لغوي محيل  البلدان  النساء يف 
من خالل تكنولوجيات مقدور عىل تكلفتها وسهلة االستخدام 
وقابلة لوصول جمهور مبهارات قراءة قليلة أو معدومة، أمراً 

حاساًم ومهاًم.

السلطة وصنع القرار
املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  دخلن  النساء  أن  رغم 
واالتصاالت بأعداد متزايدة عام كان عليه الوضع يف العقود 
مواقع  يف  يكفي  مبا  ممثالت  غري  زلن  ما  فإنهن  السابقة، 
الرجال  ويحتل  املوارد.  عىل  والسيطرة  القرار  صنع  تتطلب 
هياكل صنع القرار يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكرث 
أو  التنظيمية  أو  السياسية  املؤسسات  يف  سواء  النساء٬  من 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  عن  املسؤولة  الوزارات 

الخاصة٬  التكنولوجيا  يف رشكات  العليا  واملجالس واإلدارات 

النسبة غري  العاملي أو املحيل. وتعكس  وذلك عىل املستوى 

املتكافئة للرجال والنساء يف مواقع صنع القرار رؤية ضعيفة 

النساء،  ضد  واالنحياز  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

حيث ينظر إىل هذه التكنولوجيا كمنطقة فنية محضة يعتقد 

أن الرجال هم أصحاب الخربة فيها.  (ينظر إىل الرجال كخرباء 

يف معظم الحقول املهنية، وبصورة أكرث يف الحقول الفنية).

االتصاالت  صناعة  يف  القيود والخصخصة  من  التحرر  يؤدي 

إىل أن تصبح عملية صنع القرار أقل عرضة ملساءلة املواطن 

دور  تهميش  من  مزيد  إىل  يدفع  مام  املحلية،  واملجتمعات 

النساء يف صنع القرار والسيطرة عىل املوارد.  ويعترب التمثيل 

من  النساء  متكن  التي  واألنظمة  الظروف  خلق  يف  مهاًم 

مضاعفة الفرص التي ميكن انتزاعها من تكنولوجيا املعلومات 

املسؤولة  للمؤسسات  املساءلة  عملية  واالتصاالت، وتحقيق 

عن تطوير سياسات تلك التكنولوجيا.
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منهجية تقييم الجندر لإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت

حقل  يف  وحضورها  املرأة  رؤية  القضية  هذه  تبعات  من 
يف  الرجال  يعترب  حيث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الرتويج  الواجب  من  واملنتجني.   املستخدمني  هم  الغالب 
كخبريات وصانعات  الرؤية  عىل  وقدرتهن  النساء  ملصداقية 
تكنولوجيا  ويطورن  ويستخدمن  يستفدن  الاليت  وهن  قرار 

املعلومات واالتصاالت مبقدار ما يفعل الرجال.

الخصوصية واألمن  

تعترب الخصوصية واألمن وحقوق االنرتنت مجاالت أخرى تهم 
فيها  يشعرن  إلكرتونية  فضاءات  إىل  بحاجة  فالنساء  املرأة.  
التعبري وخصوصية  بحرية  ويتمتعن  املضايقات،  باألمان من 

االتصال والحامية من التجسس االلكرتوين.

يف  يتم  ما  اإلنرتنت، وهو  يف  الدميقراطية  جوانب  أهم  من 
ذات  اإلنرتنت  شبكة  عىل  فضاءات  خلق  تجاهله،  الغالبية 
لفضاءات خاصة خارج  الفرصة  االنرتنت  ويوفر  خصوصية.  
القمع  ضد  املعركة  يف  دوراً  تلعب  كام  القومية.   الحدود 
الخربات  يف  دولية  مبشاركة  السامح  خالل  من  واالستغالل، 
يف  تعيش  التي  الشعوب  ومنح  املضطهدة،  القطاعات  بني 
ظل أنظمة غري دميقراطية املجال لالتصال بأمان وخصوصية.  
االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  برنامج  قام  وقد 
استخدام  يف  بدور رئييس  أخرى،  منظامت  ضمن  املتقدمة، 
التمييز  الدميقراطية ورفض  الجانب من االنرتنت لدفع  هذا 

ما بني الجنسني.

غري أن بعض الحكومات والدول تريد اآلن السيطرة عىل الفضاء 
يف  بعضها  ترشيعات  إصدار  ويجري  لالنرتنت.   الدميقراطي 
بريطانيا واليابان إىل جانب موارد فنية أخرى هدفها السامح 
بتدخل الدولة ومراقبة االتصاالت الخصوصية عىل االنرتنت.  
الجرائم  ملحاربة  الدول  بني  دولية  اتفاقيات  إعداد  ويجري 

اإللكرتونية من خالل اعرتاض الربيد اإللكرتوين الخاص.

تعترب بعض الدول املعنية مبثل هذه االتفاقيات الدميقراطية 
نفسها جرمية، فيام تنغمس دول أخرى يف لغة مزدوجة حيث 
تزعم متسكها بالدميقراطية يف الوقت الذي تنتهك فيه ركائزها.  
التطورات بزخم جديد بعد هجامت 11  وقد حظيت هذه 
سبتمرب (أيلول) اإلرهابية يف عام 2001.  وباسم "الحرب عىل 
اإلرهاب" تفرض تحديات خطرية عىل حقوق أساسية تتعلق 
حكومة  اتخذتها  حديثة  إجراءات  وتعمل  بالخصوصية.  
الدميقراطية  تدمري  عىل  أوروبية  ودول  املتحدة  الواليات 

الدفاع عنها ضد اإلرهاب وجرائم االنرتنت.  وطبقت  باسم 

عىل سبيل املثال إجراءات رقابة وعملية تنميط عنرصية غري 

األمور عىل  التعامل مع هذه  الجمهور  فارضة عىل  مقبولة، 

أنها مجرد "إزعاجات" أو "خطوات رضورية" لحاميتهم من 

الهجامت اإلرهابية.

والتجسس  اإلنرتنت  عرب  االتصاالت  اعرتاض  تربير  ميكن 

االلكرتوين إذا كان الهدف هو حامية النساء وخاصة األطفال 

من االستغالل الجنيس ووضع حد للنشاطات العنرصية.  غري 

االستخدام  سوء  ضحايا  يستطيع  خاصة  فضاءات  خلق  أن 

استعاملها للتباحث فيام بينهم ومع غريهم ممن يثقون بهم 

األكرث  السالح  أنه  الذي أثبت  الغاية، هو  لهذه  ويختارونهم 

قوة ضد االستغالل الجنيس والقمع العنرصي.  وقد أوجدت 

مجموعات من الناشطني، الذين غالباً ما يعملون يف الشبكات 

االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  لربنامج  التابعة 

املتقدمة، مثل هذه الفضاءات عىل شبكة االنرتنت.

االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  برنامج  يدعم 

فضاءات  خلق  يف  ومستخدميه  أعضائه  حقوق  املتقدمة 

املراقبة واإلرشاف.  هذه هي  عن  بعيداً  الخاصة  للنقاشات 

جوهرية  تعترب  والتي  الدميقراطية،  تضمنها  التي  الحريات 

املجتمع.   من  واملستهدفة  املستغلة  الفئات  قدرات  لتعزيز 

االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  برنامج  ويعمل 

من  غريها  ومع  تحته،  املنضوية  املنظامت  مع  املتقدمة 

مجموعات املجتمع املدين للدفاع عن خصوصية املراسلة بني 

مستخدمي االنرتنت.

املتاجرة بالنساء، املواد االباحية، والرقابة  

االنرتنت  حقوق  مجال  يف  األكرث رشاسة  النشاطات  تجري 

عندما يتعلق األمر بحرية التعبري والرقابة.  ويعترب استخدام 

االنرتنت إلدامة العنف ضد النساء وكمنصة للكراهية واألفكار 

والسلوك  االستغالل  أشكال  من  شكل  أي  (أو  العنرصية 

القضايا  ومن  النساء.  وخاصة  للجميع  أهمية  ذا  العدواين) 

الحساسة استخدام االنرتنت لالباحة أو االستغالل الجنيس أو 

االنرتنت  موقع عىل  ألف  مائة  الكراهية. وهناك  لبث أدب 

مخصصة لعرض املواد االباحية عن االطفال/لدعارة األطفال 

[Top Ten Reviews – September 2003]
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املنخفضة نسبياً  اإلنرتنت والكلفة  السهل إىل  النفاذ   يجعل 
واإلنرتنت،  الرقمي  التلفزيون  من  العالية  الفنية  والنوعية 
الوسائط  ملستخدميها،  تضمنها  التي  الخصوصية  وكذلك 
يف  التكنولوجي  التقدم  وبفضل  للبيع.   جذابة  االباحية، 
غري  عدد  بث  اآلن  ميكن  الجديدة،  والهواتف  الخطوط 
مسبوق من امللفات الرقمية ذات الصور االباحية برسعة إىل 
االتصال كأقراص  الحواسيب وغريها من وسائل  الزبائن عرب 
الفيديو الرقمية.  وتزود شبكات االنرتنت املستخدمني مبواقع 
نقل  بروتوكول  املواد عرب  تبادل  لهم  التحدث وتتيح  وغرف 
امللفات (FTP) واالنغامس يف تحادث جنيس حي عرب الفيديو 
للمتاجرة بالجنس ونشاطاته. وباختصار فإن االباحة متعددة 
يف أنواعها ووسائطها وانتشارها يف كل مكان وسهولة وصولها 

إىل معظم الناس

الوجود  إىل رقابة وسط  املرء  يدعو  بالتأكيد أن  املفهوم  من 
الضخم واملتزايد للمواد االباحية عىل االنرتنت، وهو رد فعل 
طبيعي، غري أن ترشيعات الحامية تفتح جدالً واسعاً حول ما 
تعتربه الدولة "ضاراً" أو "غري رشعي".  فاالتجاهات املزعجة 
التابعة للدول بهدف  التعاون والتعامل بني أجهزة األمن  يف 
املعلومات والرقابة عىل االنرتنت وغريها من أدوات  تقاسم 

االتصال تشكل مضاعفات خطرية تجاه حقوق اإلنسان.

املهمة  الفضاءات  تجاه  وسطية  حلول  إىل  التوصل  ميكن 
رغبة  بسبب  االنرتنت،  يقدمها  التي  االتصال  وإمكانيات 
االباحة.   انتشار  الخوف من  الرقابة كرد عىل  بفرض  جامحة 
كام  كهذه،  ترتيبات  جراء  للتآكل  الخصوصية  تتعرض  وقد 
أن املهامت الحيوية التي يلعبها الفضاء اإللكرتوين يف إتاحة 
الفرصة لحركات املجتمع املدين للتباحث واالتصال والتعبئة 
يكن  مل  إن  كبرية  إلعاقة  ستخضع  التحويل،  العمل  لصالح 

للتعطيل.

فإن  للنساء،  املتاحة  الفضاءات  بتقييد  املخاطرة  من  بدالً 
عىل  الجنيس  والعنف  االباحة  مع  التعامل  مخارج  أحد 
االنرتنت، ميكن أن يتم من خالل زيادة الفضاءات التي متثل 
الجنسية.  وتعتمد قدرة فضاءات  القضايا  املرأة وتبحث يف 
القضايا  الحايل حول  الحديث  االنرتنت عىل زعزعة أو متتني 
الجنسية النسائية يف العالقات بني الجنسني عىل الوصول إىل 
 Kee] .عملية تطوير هذه الفضاءات والتعامل مع مرتاديها
الزاوية، فإن املسار املضاد  للموضوع من هذه  18]  وأخذاً 
تحتكر  التي  املؤسسات  إىل  يوجه  الجنيس  لالباحة والعنف 
بإدامة  الدوالرات  الفضاءات اإللكرتونية وتحصل عىل باليني 

املواد الجنسية االباحية الذكورية.*

املعلومات  تكنولوجيا  تسخري  املبارش:  االتصال  إجراء   
واالتصاالت يف االستخدام االسرتاتيجي  

من املؤكد أن الدفاع عن بيئة جديدة للمعلومات واالتصاالت 
الجندر  اهتاممات  دمج  الكامل  باالعتبار  يأخذ  أن  يجب 
التحدي يف أن  واالهتاممات املتعلقة بتقدم املرأة.  ويكمن 
إمكانية  الدولية  لألفراد واملجتمعات واألمم واألرسة  يضمن 
فعالة،  بصورة  املعلومات واملعرفة واستخدامها  إىل  الوصول 
يف  وتقع  الحياة.   وتحسني  املتطورة  التحديات  ملخاطبة 
الناس  دخول  دمقرطة  عملية  الجديدة  البيئة  هذه  قلب 
واملوارد  واالتصاالت  باملعلومات  املتعلقة  التسهيالت  إىل 

التكنولوجية.

برنامج  تبقى حقوق االتصال ركيزة أساسية يف اسرتاتيجيات 
بشأن  املتقدمة  االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي تسري عكس 
امللكية الراهنة املهيمنة عىل شبكات االنرتنت القومية العاملية.  
للجميع  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  تتوفر  ويجب أن 
بكلفة مقبولة، بينام يجب التأكد من أال يؤدي تطوير البنى 
التحتية إىل زيادة تهميش املجموعات والقطاعات والشعوب.  
املهتمني  لجميع  البداية  نقطة  هي  هذه  تكون  أن  يجب 
العوملة  االجتامعي.  ويف عرص  الجندرية والتحول  باملساواة 
املحلية،  الدميقراطية  املؤسسات  تقويض  عىل  يعمل  الذي 
الدميقراطية  عن  للدفاع  جوهرية  وسيلة  االنرتنت  يقدم 

وتوسيع املشاركة فيها.

املعلومات واالتصاالت  االنرتنت وتكنولوجيا  استخدام  ميكن 
للحفاظ عىل التنوع وتوفري منصة ميكن االستامع إىل العديد 
والتبادل  واآلراء  األفكار  تعدد  وضامن  عليها،  األصوات  من 
الثقايف.  لكن ذلك ال ميكن أن يتحقق إال إذا قادت التطورات 
رغبة يف الحفاظ عىل التنوع الثقايف املحيل واإلقليمي، وكذلك 
بتشكيالت  املدين  املجتمع  يهتم  وحيث  اللغوي،  التنوع 

سياسية تنظم الرقابة وامللكية يف االنرتنت. 

ميكن استخدام 
االنرتنت وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت 
للحفاظ عىل التنوع

.[Kee 11-18]
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* تقدر TopTenREVIEWS صناعة االباحة يف العامل بقيمة 57 مليار دوالر، وأن 12% من املواقع مخصصة لعرض املواد االباحية يف شبكة االنرتنت.  
كام يجري تسويق مكثف ألشكال أخرى من التكنولوجيا الرقمية كقنوات املشاهدة مقابل الدفع عىل التلفزيون حيث تقدم املواد االباحية للبالغني، 
إضافة إىل أشكال أخرى من التكنولوجيا كالفيديو.  وتعترب إيرادات املواد االباحية أكرب من جميع إيرادات كرة القدم االحرتافية وكذلك البيسبول وكرة 
السلة مجتمعة.  ويف الواليات املتحدة تزيد إيرادات املواد االباحية عىل اإليرادات املجتمعة ملحطات إيه يب يس ويس يب اس وان يب يس والبالغة 6٬2 

بليون دوالر٬  وهناك مالحظة مثرية لالزعاج: تولد املواد االباحية لألطفال ثالثة باليني سنوياً (سبتمرب / أيلول 2003).
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استخدام أداة منهجية تقييم الجندر

قراءة  الخطوات  تلك  من  كل  وتقرتح  مراحل.  ثالث  تصنيفها يف  تم  سبع خطوات  من  الجندر  تقييم  منهجية  تتألف 
املواد وتعطي أمثلة وخطوات وكشوف عمل تؤدي إىل املخرجات املنتظرة التي تكون كل منها بدورها املدخل للخطوة 

التالية:

دمج تحليل الجندراملرحلة (1)

الخطوة (1)

الخطوة (2)

الخطوة (3)

الخطوة (4)

تعريف االستخدام املقصود واملستخدمني/ات املقصودين/ات

النشاط 1-1 التعرف عىل املستخدمني/ات املقصودين/ات للتقييم
النشاط 1-2 تعريف االستخدام املقصود للتقييم

استامرة العمل (1) صياغة املستخدمني/ات املقصودين/ات واالستخدام املقصود.

التعرف عىل الجندر وقضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

النشاط 2-1 فهم تحليل الجندر ومفاهيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتغري   
االجتامعي والتنمية.

النشاط 2-2 مراجعة قضايا الجندر يف دورة حياة مرشوع تكنولوجيا املعلومات   
واالتصاالت

استامرة العمل (2) نبذة عن املرشوع

االنتهاء من قضايا التقييم

النشاط 3 التآلف مع قضايا التقييم
استامرة العمل 3 توليد األسئلة

وضع مؤرشات الجندر ومؤرشات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

النشاط 4 طرح األسئلة
استامرة العمل 4 إيجاد مؤرشات الجندر.

املرحلة (2)
تجميع املعلومات باستخدام مؤرشات الجندر 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

اختيار أساليب /أدوات جمع البيانات

النشاط 5: استكشاف أمثلة ملنهجيات املامرسني/ات.
استامرة العمل 5: تطوير اسرتاتيجياتك لجمع املعلومات

تحليل البيانات من منظور الجندر

الخطوة (5)

الخطوة (6)

تفعيل نتائج التقييماملرحلة (3)

دمج التعليم يف العمل الخطوة (7)
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املرحلة (1) تضع األسس للتخطيط وتنفيذ تقييم الجندر ملبادرة مبنية عىل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من خالل الوصول إىل فهم املفاهيم األساسية للنوع االجتامعي 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهي تضع املجال واملقصد واملحددات للتقييم.

الخطوة (1) تعريف االستخدام املقصود واملستخدمني/ات املقصودين/ات: يرشدك يف 
التعرف عىل املستخدمني/ات املقصودين/ات وعىل تعريف االستخدام املقصود لنتائج 

التقييم. إن لهذه الخطوة نشاطان:

النشاط 1-1 التعرف عىل املستخدمني/ات املقصودين/ات لتقييمك.
النشاط 1-2 تعريف االستخدام املقصود لتقييمك.

يتم توفري كشف عمل مبسط

بعد أن تكون قد عرفت االستخدام املقصود ومستخدمي التقييم تنتقل األداة إىل الخطوة 
(2) وهي التعرف عىل قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. إن هذه 

الخطوة تسري بك عرب دورة حياة املرشوع ومتكنك من التعمق يف قضايا الجندر داخل 
املرشوع/املبادرة:

هنالك نشاطان يف الخطوة (2):

النشاط 2-1 فهم تحليل الجندر ومفاهيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتغريات 
والتطورات االجتامعية.

النشاط 2-2 استعراض قضايا الجندر يف دورة حياة مرشوعك املتعلق بتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.

إنك قد تحتاج إىل قراءة وثيقتني لهام خلفية فكرية – "تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من أجل التغري االجتامعي" و"تحليل الجندر" اللتني توفران فهاًم موسعاً للنوع االجتامعي 
وقضايا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قبل التقدم نحو النشاط 2-1.  إن النشاط 2-2 
يطرح أسئلة إرشادية تستجوب قضايا الجندر ضمن املضمون وضمن املكونات املختلفة 

للمرشوع/املبادرة.  إن هذين النشاطني يصقالن أيضاً خطة التقييم ويساعدان يف التعرف 
عىل قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي ستتم معالجتها يف التقييم.  

وسوف يتم توفري كشف العمل (2) والنبذة عن املرشوع يف نهاية الخطوة (2).

الخطوة (3) ترشدك يف وضع اللمسات النهائية عىل قضية/قضايا التقييم. وعند هذه 
املرحلة من خطة التقييم فإن من املنتظر منك أن تكون لديك فكرة واضحة عن 

قضية/قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي تحتاج إىل معالجة.  إن هذه 
الخطوة تقدم أمثلة حول مختلف قضايا التقييم التي تم تعريفها من جانب املستخدمني 

السابقني ألداة منهجية تقييم الجندر.  وهناك نشاط واحد فقط لهذه الخطوة.  ويتم 
توفري كشف عمل يطرح أسئلة.

الخطوة (1)

الخطوة (2)

الخطوة (3)
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الخطوة (4) من الرضوري وجود أسئلة تقييم مركزة قبل االنتقال إىل الخطوة (4).  إن هذه الخطوة 
املعلومات  وتكنولوجيا  بالجندر  تتعلق  فعالة  صلة  ذات  مؤرشات  تطوير  يف  ترشدك 
واالتصاالت.  ويتم توفري مواد للقراءة ترشح املفاهيم ذات الصلة باملؤرشات.  ويبني لك 
القدرات  لبناء  كمؤرش  التدريب  مثالني:  باستخدام  املؤرشات  تعريف  كيفية   (4) النشاط 
الجندر  مؤرشات  توثيق  عىل  ملساعدتك  عمل  كشف  توفري  تم  وقد  إليها.   والوصول 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – خلق مؤرشات الجندر.

التالية: مستخدمون  املخرجات  لديك  املنتظر أن يكون  (1) فإن من  املرحلة  نهاية  وعند 
ودورة  لخلفية  وفهم  جيداً  تعريفاً  معرفان  للتقييم  مستهدف  واستخدام  مستهدفون 
إطار مضمون  املعلومات واالتصاالت يف  الجندر وتكنولوجيا  لقضايا  املرشوع وفهم  حياة 
املرشوع/املبادرة وأسئلة تقييم محددة باستخدام مؤرشات الجندر وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

البيانات من وجهة  تحليل  البيانات وعىل  مختلف أساليب جمع  ترتكز عىل   (2) املرحلة 
نظر الجندر. الخطوة (5): اختيار أساليب/أدوات جمع بياناتك: تبحث يف مختلف الطرق 
للحصول عىل البيانات عىل أساس أسئلة التقييم ومؤرشات الجندر وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت التي تم تحديدها يف املرحلة (1). إن مواد القراءة سوف تساعدك يف اختيار 
أدوات جمع البيانات التي ميكنك استخدامها.  ويقدم النشاط (5) أمثلة حول األساليب/

النشاط  وينتقل  املعلومات واالتصاالت.   تكنولوجيا  مستخدمو  استخدمها  التي  األدوات 
املعلومات  مصدر  قالب  وهو   – بياناتك  جمع  إسرتاتيجية  تطوير   – العمل  كشف  إىل 
وأساليب/أدوات جمع البيانات والخط الزمني لجمع البيانات بناء عىل املؤرشات املحددة 
للنوع االجتامعي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  إن هذا مفيد جداً يف ربط املؤرشات 

باملنهجيات.

البيانات  تحليل  كيفية  لك  تبني  الجندر: والتي  منظور  من  البيانات  تحليل   (6) الخطوة 
التي تم جمعها من منظور الجندر والتي توفر قراءات وأمثلة حول كيفية تحليل البيانات 
الجندر  بخلفية  تتعلق  وثائق  استعراض  املفيد  من  يكون  وسوف  التقارير.  وإعداد 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وكذلك نتائج الفعاليات التي تضمنتها املرحلة (1) حيث 

تم استكشاف قضايا الجندر يف إطار دورة املرشوع.

من  املستفادة  الدروس  تأثري  كيفية  حول  ترتكز  التي  التقييم  نتائج  تفعيل   :(3) املرحلة 
عملية التقييم عىل التغيري داخل منظمتك ومجتمعك وحركة الجندر وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت مبفهومها األوسع.  الخطوة (7) وهي دمج التعليم يف عملك تقرتح كيف ميكن 
لنتائج التقييم تحسني طريقة عمل منظمتك أو تغيري مامرسة منظمتك للتقييم أو كيف 

ميكن ألي منظمة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الخطوة (5)

الخطوة (6)

الخطوة (7)
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أداة منهجية تقييم الجندر

الغرض الكيل
مجال  يف  املرأة  ومتكني  الجندر  مساواة  عيل  الرتكيز  إدماج 

تخطيط و تقييم مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

األهداف

تطوير أهداف تقييم تعالج موضوع املساواة يف الجندر   

أجل  من  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  املرأة  ومتكني 

تحقيق التغري االجتامعي.

مراجعة املضمون واألهداف والخطط الخاصة مبرشوع   

ما إلبراز قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

إنشاء مؤرشات للنوع االجتامعي وتكنولوجيا املعلومات   

واالتصاالت 

يف  سيشاركون  الذين  املصلحة  أصحاب  عىل  التعرف   

التمرين الخاص بالتقييم.

لنبدأ من خالل وضع حدود عملية التقييم قبل إجراء التقييم 
الفعيل. ولسوف تتقاطع املتغريات كلها مثل أهداف التقييم 
واملوارد املالية والجداول والفسحة الزمنية مع بعضها البعض 
بشكل أو بآخر بحيث تساعد يف تحديد نطاق التقييم أو مجاله.

يف  األولية  التخطيط  مرحلة  يف  أنشطة  أربع  أخذ  يتعني 
االعتبار:

لتحديد  املضمون  تحليل  أو  للمرشوع  مراجعة واسعة   
قضايا الجندر و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي ستتم 

معالجتها يف التقييم.

عملية وضع أسئلة التقييم التي سيتم اإلجابة عليها من   
جانب التقييم.

اختيار مؤرشات الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

فريق  التقييم وعىل  يف  املصلحة  أصحاب  عىل  التعرف   
التقييم.

املرحلة (1) دمج تحليل الجندر
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 تحديد االستخدام املقصود واملستخدمني املقصوديناملرحلة (1) الخطوة (1)
النتائج/املخرجات املتوقعة

ما هي متارين التقييم؟
كيف ميكن أن يصبح الجندر مرئيا/واضحاً يف املرشوع؟

من هم أصحاب/صاحبات املصلحة واملستخدمني/ات املقصودين/ات؟
النشاط 1-1 التعرف عىل املستخدمني/ات املقصودين/ات يف تقييمك

النشاط 1-2 تحديد االستخدام املقصود لتقييمك
كشف العمل (1) املوامئة بني املستخدمني/ات املقصودين/ات واالستخدام املقصود

التأكد من أن اعتبارات الجندر مدمجة لدى تشكيل فريق التقييم.

النتائج املتوقعة

املــقــصــوديــن/ات  باملستخدمني/ات  قــامئــة  ــع  وض  
واستخدامهم املتطابق لنتائج التقييم.

املصلحة  أصحاب/صاحبات  يشمل  تقييم  فريق  تجنيد   
وتكنولوجيا  الجندر  قضايا  معالجة  يستطيعون  الذين 

املعلومات واالتصاالت.

ما هي متارين التقييم؟

مفهوم التقييم غالباً ما يكون مرتبطاً باحتياجات املمول وهو 
للتحقق من أن أهداف املرشوع قد  نظام خارجي مفروض 
هناك  أن  إال  بحكمة  استغاللها  تم  قد  املوارد  تحققت وأن 

أسباباً أخرى وراء إجراء التقييامت منها عىل سبيل املثال:

التعرف عىل مجاالت التحسني يف مرشوع أو برنامج  
تسليط الضوء عىل نقاط الخالف وحلها  

وضع األولويات واألهداف  
إيضاح املشاكل ومعالجتها  

اقرتاح اتجاهات إسرتاتيجية جديدة  
تلقى املالحظات والتقييم والتقدير  

االحتفال بانجازات املرشوع  
استقطاب املوارد ملصلحة املرشوع  

إن ما يتعني فحصه بعد هذه األهداف األكرث عمومية سؤال 
مبارش ومهم هو: كيف سيتم استخدام التقييم؟

يطلق عليها اسم  وتشري طريقة تقييم مطورة تطويراً جيداً 

التقييم املرتكز عىل االنتفاع إنه "يتعني الحكم عىل عمليات 

ويقول  الفعيل"  االستخدام  أو  املنفعة  خالل  من  التقييم 

االستخدام  أن  الطريقة  هذه  مبتدع  باتون،  كوين  مايكل 

يتعلق  املقصود  االستخدام  أن  ويقول  مجردة.   فكرة  ليس 

بتطبيق  حقيقي  عامل  يف  الحقيقيني  األشخاص  قيام  بكيفية 

نتائج التقييم وتجاربه يف العامل الحقيقي".  ويتعني أن تكون 

كيف  االعتبار  التقييم مسهلة ومصممة آخذين يف  عمليات 

سيؤثر كل يشء سيتم عمله منذ بداية العملية وحتى نهايتها 

عىل االستخدام املقصود. وتكشف الدراسة املستفيضة التي 

أكرث  بأن  مهني،  تقييم  إجراء  تناولت  والتي  باتون  أجراها 

األسئلة تحدياً يتعلق بالتعرف عىل ما يتعني القيام به للوصول 

إىل نتائج مناسبة ميكن استخدامها بشكل له داللة. إن تركيز 

املستخدمني  جانب  من  املقصود  االستخدام  يتناول  التقييم 

املقصودين

إيضاح من يسعى إىل  التقييم يدور حول  إن وضع أهداف 

أداة  إن  النتائج.  استخدام  ينوون  التقييم وكيف  استخدام 

منهجية تقييم الجندر تعمل عىل تكييف االستخدام املقصود 

يك يتم بالضبط تحديد أهداف التقييم.

تذكروا دامئاً أن من املهم التفريق بني االستخدام املقصود أو 

أهداف التقييم وبني أهداف املرشوع.  ففي دورة املرشوع، 

يجري استنباط وضع األهداف من خالل التعرف عىل املشكلة.  

عنه  معرباً  مقصداً  باعتباره  الهدف  عن  اإلعــالن  وميكن 

.(Patton 10˛ 20-22)
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ملعالجة مشكلة ما والذي ميكن أن يكون جملة تتناول النتائج 
إطار زمني  انجازه ضمن  الكم واملقصود  املقاسة من حيث 
محدد. فمن حيث قضايا الجندر فإنه يتعني أن يذكر الهدف 
رصاحة النية ملعالجة قضية من قضايا الجندر وإزالتها مثل 
إنهاء املامرسات العنرصية بحيث يؤدي ذلك إىل إغالق  هوة 

الجندر.

هدف  أو  املقصود  االستخدام  يرتكز  قد  أخرى،   ناحية  من 
استخدام  املستخدمون  ينوي  كيف  عىل  بالتحديد  التقييم 
نتائج التقييم.  فعىل سبيل املثال، كان مرشوع اختبار منهجية 
تقييم الجندر لدى مؤسسة فانتسوام يستهدف تعزيز الوصول 
املعلومات واالتصاالت وتوفري تدريب  إىل مرافق تكنولوجيا 
الريفية يف نيجرييا وذلك من  النساء يف املجتمعات  مهارات 
خالل مراكز تعليم املجتمع لديهم.  وقد كان هدف تقييم 
للتقييم هو  الرئييس  املستخدم  باعتبارها  فانتسوام  مؤسسة 
الرغبة يف تقييم كيف استطاعت الخدمات املقدمة يف مراكز 

تعليم املجتمع من متكني النساء والفتيات.

كيف ميكن أن يصبح الجندر واضحا/مرئيا يف مرشوع ما؟

عىل العموم فإن االستخدام املقصود ملنهجية تقييم الجندر 
الجندر ومنظورها والدروس املستفادة يف  هو تحليل قضايا 
مرشوعات تكنولوجيا املعلومات ومبادراتها.  إن مهمتك يف 
الخطوة (1) هي تحديد مستخدميك املقصودين بدقة وكيف 

تخطط الستخدام نتائج تقييمك للنوع االجتامعي.

من هم أصحاب املصلحة واملستخدمني املقصودين؟

أصحاب  جميع  عىل  تؤثر  شاملة  قضية  هو  الجندر  إن 
املصلحة يف املرشوع وعىل جميع نواحي نشاط مرشوع ما، 
مبا يف ذلك التقييم.  إن جميع عمليات التقييم عىل أي حال 
ال يتعني أن تشمل بالرضورة جميع املجموعات التي اشرتكت 
أو استفادت أو التي مل تستفد من أنشطة املرشوع.  ويتعني 
اتخاذ الخيارات عىل أساس أهداف التقييم وجوانب الجندر 
أو قضايا أصحاب املصلحة يف املرشوع باعتبارهم املستخدمني 

املقصودين للتقييم.

من  فــإن  املقصودين  املستخدمني  عىل  التعرف  وأثناء 
اإلمكان وتحديد  بقدر  دقيقني  نكون  الجيدة أن  املامرسات 
وارتباطاتهم  املقصودين  الحقيقيني  األوليني  "املستخدمني 
 (Patton 21)." استخدامات صلبة ومحددة  الرصيحة تجاه 
التي  واملصالح  القيم  يحدد  سوف  املستخدمني  اختيار  إن 

الكاملة  املشاركة  تقود  وسوف  لتقييمهم،  األطر  ستضع 
والفعالة للمستخدمني املقصودين إىل املزايا التالية:

سوف يعمدون بصورة أرجح إىل استخدام التقييم إذا ما   
فهموا أو شعروا بأنهم ميلكون عملية التقييم وما تسفر عنه 

من نتائج.

ما  إذا  التقييم  أرجح وميتلكون  بصورة  يفهمون  سوف   
كانوا مشاركني بصورة فعالة يف العملية.

كام يتعني عىل املستخدمني أن يشاركوا يف التقييم حيث أنهم 
مشاركني  كانوا  أنهم  أو  مستخدمني  األوىل  املرتبة  يف  كانوا 
و/أو  متلقني  بصفتهم  وهم  املــرشوع.   يف  مبارشة  بصورة 
مشاركني يف املرشوع فهم يتمتعون بأفضل وضع يك  يحددوا 
كيفية تعزيز االستخدام املقصود للتقييم عند كل خطوة عىل 

طول الطريق.

بأصحاب  تفكر  أن  عليك  فإن  تقييمك  مستخدمي  لتحديد 
قضايا  تفحص  لدى  حاساًم  عامًال  سيكونون  الذين  املصلحة 
اتخاذك  ولدى  املعلومات واالتصاالت.   الجندر وتكنولوجيا 

لقراراتك يرجى أخذ ما ييل يف االعتبار:

يف  وخارجيني  داخليني  يكونوا  قد  املصلحة  أصحاب   
نفس الوقت مثل منفذي املرشوع وموظفي املرشوع وإدارة 
التصنيف  إىل  ينتمون  املرشوع  من  املستفيدين  املوظفني. 

األخري.

وفيام يتعلق مببادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
بشكل خاص فإن باإلمكان تحديد موقع أصحاب املصلحة يف 

أي مكان يف العامل.

الذين  أولئك  مبارشة،  مصلحة  أصحاب  للمشاريع   
املرشوع وأصحاب  نشاطات  يف  مبارشة  شاركوا  يشاركون/أو 
املرشوع وقد  يف  يشاركوا  مل  الذين  أو  املبارشة  غري  املصلحة 
يكونوا قد تأثروا أو مل يتأثروا به.  إن املجموعة الثانية هي 

غالباً ما تكون حاسمة يف أي تقييم.

منظامت أخرى مشاركة يف مرشوعات ونشاطات مامثلة   
قد تكون أيضاً من بني أصحاب املصلحة.  وميكن ملثل هذه 
وتعليقات  مهمة  ثاقبة  أفكار  تقديم  الواقع  يف  املنظامت 

"قطاعية" توفر مضموناً أوسع ولكنه مركز لنتائج تقييمك.



72

منهجية تقييم الجندر لإلنرتنت وتكنولوجيات املعلومات واإلتصاالت

إن عالقتك مع أصحاب املصلحة يف املرشوع وكيفية االتصال 
إن  عليهم.   التعرف  طريقة  أهمية  بنفس  مهاًم  يعترب  بهم 
التقييم  يف  هؤالء  املصلحة  أصحاب  يشارك  التي  الطريقة 
التقييم ومرشوع  تناول  أو  ملنظمتك  التحتية  القيم  تعكس 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل عام.
 

الهدف  مجموعة  وهم  املــرشوع  من  املستفيدون  يعترب 
مكملني  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ملبادرة  األوىل 

لعملية كشف وتحليل قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات 

يصبح  الجندر  تحليل  بأن  تتذكر  أن  وعليك  واالتصاالت.  

تحولياً عندما يتوصل لها أناس مشاركون مشاركة مبارشة يف 

العملية.  وندرج أدناه مثاالً لقامئة أصحاب املصلحة ملرشوع 

يسلط  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مرشوعات  من 

الضوء عىل أصحاب املصلحة الجوهريني الذين ميكن التعرف 

عليهم كمستخدمني لتقييمك.

موظفو/موظفات املركز داخيل
هيئة إدارة املركز (مجلس اإلدارة)

املجتمع (والذي يشري هنا إىل جميع املجموعات التي 
تستطيع استخدام املركز واالستفادة منه بصورة مبارشة 

أو غري مبارشة)

املستخدمون/ات وغري املستخدمني/ات
منظامت املجتمع
الحكومة املحلية

الخدمات العامة يف املنطقة التي يخدمها املركز

أصحاب املصلحة (الذين يشملون كل من تتدخل 
أنشطتهم يف عمليات املركز)

الراعون ووكاالت التمويل ووكاالت الدعم والتشغيل
الهيئات الحكومية
مزودو الخدمات

املنظامت األخرى التي تفكر باستخدام مراكز العمل األطراف املهتمة
عن بعد

مراكز االتصال األخرى ومنظامت مراكز العمل عن 
بعد

وسائل اإلعالمعموم الجمهور
منظامت التنمية

القامئون عىل التعليم والباحثون العاملون يف مجال 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنمية االجتامعية

املصدر: حرص احتياجات الرصد والتقييم والوقع ملراكز العمل عن بعد: إطار مبديئ.    
Evaluation and Impact Assessment (MEIA) of Telecentres: an Initial Framework Monitoring٬

أصحاب املصلحة يف مراكز العمل عن بعد
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املرحلة (1) الخطوة (1): النشاطات

النشاط 1-1 التعرف عىل املستخدمني/ات املقصودين/ات

قم بعملية عصف ذهني للخروج بقامئة من أصحاب املصلحة 
لبادرة من بوادر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. تعرف عىل 
أصحاب املصلحة املهمني وحدد من يستطيع منهم معالجة 
قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. قم بتحديد 
املستخدمني  الئحة   يف  املدرجني  املصلحة  أصحاب  أسامء 
أصحاب  مثال  استخدام  بإمكانك  إن  للتقييم.   املقصودين 

املصلحة يف مركز االتصال كمرشد.

النشاط 1-2 تحديد االستخدام املقصود

املهم إجراء مفاوضات حول  باتون، فإن من  ملا أورده  طبقاً 

املقيمني ومستخدمي  بني  ما  إليه  التوصل  يتم  مشرتك  فهم 

املرشوع حول كيفية استخدام نتائج التقييم بصورة واقعية.  

املستخدمون أنفسهم برشوط هذا  يلتزم  الطبيعي أن  ومن 

الفهم املشرتك.  فعىل سبيل املثال، فإن إجراء تقييم للتأثري 

عىل القرارات الخاصة بإمكانية جعل املرشوع أكرث حساسية 

ماذا  التالية:   األسئلة  االعتبار  يف  يأخذ  الجندر، سوف  تجاه 

القرارات؟  القرارات؟ من الذي سيتخذ  ستكون طبيعة هذه 

متى وما هي العوامل األخرى التي ستؤثر يف اتخاذ القرارات؟ 

وكيف سيعرف املقيمون إذا ما تم استخدام التقييم وفقاً ملا 

هو مستهدف؟ (82) 

 

ندرج أدناه مجموعة من األسئلة كمرشد للنشاط 1-2 والتي 

ميكن أن تساعد أيضاً يف عملية التقييم الفعلية:

أسئلة لتوجهها إىل املستخدمني/ات املقصودين/ات إليجاد التأثري 
املقصود للتقييم عىل القرارات القادمة

ما هي القرارات، إن وجدت٬ التي تتوقع لنتائج التقييم التأثري فيها؟  
يتعني تقديم نتائج التقييم بحيث تكون مؤثرة  متى سيتم اتخاذ القرارات؟ من الذي سيتخذها؟ ومتى   

وصادرة يف الوقت املناسب؟  
ما هي القرارات التي تحمل مخاطر؟ وبالنسبة ملن؟ وما هي املجاالت أو القضايا املحيطة بالقرار؟  

ما هو تاريخ ومضمون عملية اتخاذ القرارات؟  
ما هي العوامل األخرى (القيم، والسياسة والشخصيات والوعود التي بذلت) التي ستؤثر يف عملية اتخاذ   

القرارات؟ ما الذي ميكن أن يحدث لجعل القرار غري ذي صلة أو بعيداً عن اتخاذه؟ وبكلامت أخرى ما مدى   
إمكانية تقلب بيئة اتخاذ القرارات؟  

ما هو مقدار التأثري الذي تتوقع حدوثه من عملية التقييم – بصورة واقعية؟  
إىل أي مدى تم بالفعل تحديد نتائج القرار؟  

ما هي البيانات والنتائج املطلوبة لدعم اتخاذ القرارات؟  
ما الذي يتعني عمله لتحقيق مثل هذا املستوى من التأثري؟  

كيف سنعرف فيام بعد ما إذا كان التقييم قد تم استخدامه وفقاً ملا هو مستهدف؟  

Utilization-Focused Evaluation by Michael Quinn Patton (83)املصدر: 
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بني  املوامئة   (1) العمل  استامرة   (1) الخطوة   (1) املرحلة 
املستخدمني املقصودين واالستخدام املقصود

للمساعدة يف التوصل إىل إجابات حول النشاطات (1-1) و 
(1-2) أنظر إىل األمثلة الواردة أدناه واستخدم جدول عينة 

النشاطات.

مثال ملشرتكني إثنني يف منهجية تقييم الجندر:
ميثل تجربة العمل عن بعد يف ماليزيا تقييم أجرته منظمة 
األمهات من أجل األمهات (Moms 4 Moms) ملرشوعها يف 
هذا املجال حيث يكون أعضاؤها أمهات يعملن من منازلهن.  
واستهدف التقييم تسهيل وتعزيز التغري االجتامعي لتحقيق 
وسعى  منازلهن.  من  بالعمل  النساء  قيام  إىل  تفيض  بيئة 
التقييم أيضاً إىل تفهم املشاكل التي تواجهها النساء العامالت 

للمرأة  الثاليث  بالدور  االعرتاف  ومستوى  العاملني  والرجال 

املادي)  املنزلية والكسب  باألعامل  بالطفل والقيام  (العناية 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إمكان  كيفية  يف  والنظر 

من  النساء  لتمكني  املعيشة  مستوى  تحسني  يف  املساعدة 

القيام بأدوارهن الثالثية.

 

الجوار) فهو تقييم أجرته  املثل اآلخر (وحدة معلومات  أما 

اتصاالت  مراكز  حول  التخصصات  متعدد  العمل  رابطة 

املجتمع التي قامت بتنظيم ورش عمل حول حساسية الجندر 

جاليتني  لدى  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتدريبات 

التقييم عىل اسرتاتيجيات  يف بوغوتا – كولومبيا.  وقد تركز 

حساسية الجندر يف وحدات معلومات الجوار يف بوغوتا.

العمل عن بعد يف ماليزيا
املستخدم املقصود: منفذ املرشوع

العمل املقصود: التعرف عىل جدوى العمل عن بعد وإقامة مكتب يعمل عن بعد يف املضمون املاليزي لتعزيز العمل 
عن بعد للحكومة املاليزية

وحدة معلومات الجوار
املستخدمون/ات املقصودون/ات واستخدامهم للتقييم

أعضاء/عضوات املجتمع املحيل: متكني املجتمعات املحلية من خالل معالجة القضايا مبشاركة الحكومة املحلية   1
والوكاالت الدولية وكيانات الدولة.

تهم  قضايا  تشمل  الوحدات  من أن  للتأكد  الحكومية  غري  األخرى  املنظامت  إرشاك  الحكومية:  غري  املنظامت   2
املجتمع املحيل.

منفذو/منفذات املرشوع: توليد التعاون بني مراكز الجوار.  3

تجدون أدناه عينة استامرة عمل: املوامئة ما بني املستخدمني املقصودين واالستخدام املقصود

اسم املبادرة
املستخدمون املقصودون

االستخدام املقصود
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التأكد من أن الجندر مدمج يف تركيبة فريق التقييم

تظهر التجربة بأن املقاربة األكرث فعالية يف أية عملية للتقييم 
يف  املنظورات  لتنوع  بحرية  العنان  تطالق  التي  تلك  هي 
املناقشات والقرارات داخل الفريق .  إال أن أي فريق تقييم 
تسند إليه مهمة النظر يف قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات 
يحتاج إىل تشكيل فريق يستويف متطلبات إضافية إىل جانب 
ما يتعلق بالجندر من شؤون لتأمني سلوك موضوعي ومعمق 

ومتقن للتقييم.  وندرج أدناه بعض اإلرشادات:

للنساء  ممثلة  الفريق  يف  العضوية  تكون  أن  يجب   
والرجال املشاركني يف النشاط أو املبادرة أو املرشوع.

الفريق عىل األقل  يتعني أن تكون لدى عضو واحد يف   
خربة وفهم لقضايا الجندر.  وسوف يكون من األمور املثالية 
إذا ما تم استنباط التجارب من املنظمة الصادر عنها التقييم 
فإذا مل يكن ذلك متوفراً  املنظمة.   أو من رشيك قريب يف 
قم بتعيني عضو يف الفريق للعب دور مهم كشخص يفكر يف 
الحدود املرسومة للنوع االجتامعي.  تأكد من تحديد الطرق 

الفعالة لتمكينها/متكينه من تفهم قضايا وهموم الجندر.

خضوعه  التقييم  لفريق  بالنسبة  األفضل  األمور  من   
بقضايا  الوعي  لتسهيل  الجندر  حساسية  يتناول  لتدريب 

الجندر التي يتعني معالجتها أثناء عملية التقييم.

الفريق عىل األقل  يجب أن يكون لدى عضو واحد يف   
صعيد  عىل  سواء  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  فهم 

استخدام التقنيات كأداة لتحقيق أهداف املرشوع أو استخدام 
التكنولوجيا لتمكني األفراد واملنظامت واملجتمعات.

تعترب مشاركة مجموعات أصحاب املصلحة الرئيسيني أو   
املستخدمني املعروفني مهمة ورضورية.

ويتعني أن يكون الفريق صغرياً إىل الحد الذي ميكن أعضاءه 
من العمل بكفاءة مع رئيس الفريق أو القائم عىل التقييم 
الذي يبارش مسؤولية دفع الفريق إىل األمام وقيادته.  ويتعني 
املبادرة/املرشوع/ يف  مشاركني  أفراد  من  الفريق  تشكيل 

املرشوع  موظفي  (أي  املستويات  مختلف  عىل  املنظمة 
شمول  أيضاً  األفضل  من  ويكون  إلخ...)  منه  واملستفيدين 
مقّيم/مقيمني من غري األعضاء أو غري املشاركني يف املرشوع 

كعضو/أعضاء يف الفريق.

يجب أن تكون 
لدى عضو/ه 

واحد/ه عىل األقل 
من أعضاء الفريق 
خربة وفهم لقضايا 

الجندر

يجب أن يكون الفريق 
صغريا إىل الحد الذي ميكن 
أعضاءه من العمل سوياً 

بكفاءة
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النتائج/املخرجات املتوقعة

جمع معلومات مفصلة حول قضايا الجندر وتكنولوجيا   
املعلومات واالتصاالت يف دورة حياة مرشوع ما.

 
ما هي عنارص دورة املرشوع؟

يف  مبا  العوامل  جميع  استعراض  مرشوع  أي  تحليل  يشمل 
واالقتصادية  واملجتمعية  والتنظيمية  الفردية  النواحي  ذلك 
بيئة مرشوع  تشكل  التي  واالجتامعية والثقافية والسياسية 
املعلومات  تكنولوجيا  مبرشوعات  يتعلق  وفيام  محدد.  
واالتصاالت، فإن دراسة املكون التكنولوجي ميثل ديناميكية 
التي  العوامل  تحديد  إىل  أيضاً  التحليل  ويحتاج  إضافية.  

لعبت دوراً مهاًم يف تشغيل املرشوع.

إن الخطوة األوىل لتمرين حول تقييم الجندر هي البحث عن 
املعلومات  تكنولوجيا  الجندر داخل مضمون مرشوع  قضايا 
واالتصاالت.  وحيث أنه توجد نواحي عديدة لدورة املرشوع 
فإنك تحتاج إىل تحديد أي جزء من املرشوع ترغب يف تقييمه 
وكذلك قضايا الجندر لذلك الجانب من دورة حياة املرشوع.  
لتحديد  املجاالت  يضع  التمرين  هذا  ألن  هذا رضوري  إن 

األهداف واألسئلة واملؤرشات الخاصة باملرشوع.

ويتطور املرشوع منوذجياً بأسلوب منطقي:

تحليل الوضع أو املضمون.  

التعرف عىل االحتياجات أو املشكلة.  

تحديد الرضوريات املتعلقة بالسياسة.  

تشكيل األهداف.  

صياغة اسرتاتيجيات التدخل وخطة التنفيذ  

تطبيق نشاطات املرشوع  

تفهم نتائج املرشوع  

تطبيق نظام الرصد والتقييم.  

املرشوع  عمليات  يف  صبها  عادة  يتم  ال  الجندر  قضايا  إن 
التخطيط إذ أن من الشائع لقضايا الجندر إما أن تكون  أو 
مغيبة كلياً عن تسلسل املرشوع أو أن تبهت وتتالىش بعيداً 
باملرشوع وخطط  الخاصة  التدخل  اسرتاتيجيات  عن صياغة 
املعلومات  تكنولوجيا  مبادرات  تسقط  ما  وكثرياً  التطبيق.  
واالتصاالت النواحي املتعلقة بالجندر وهذا هو السبب الذي 
تتزايد فيه أهمية دمج الجندر يف بداية مرشوع من مرشوعات 
التأكد من أن  يتم  بحيث  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 
الجندر واضح للعيان من خالل مرحلتي التخطيط والتطبيق.  
و قد تكون قضايا الجندر واضحة أو غري مرئية أو غري معرفة 
املعلومات  تكنولوجيا  مبادرة  عىل  يعتمد  وهذا  بوضوح 
واالتصاالت وعىل ما إذا كانت قضايا الجندر قد تم أخذها 
بعني االعتبار أثناء مرحلة تخطيط املرشوع.  ومام يجدر ذكره 
رضورة مراجعة وثائق املرشوع للنظر يف أية فرضيات كان قد 
تم وضعها –إن وجدت- فيام يتعلق بقضايا الجندر عندما تم 

يف البداية وضع املفاهيم الخاصة باملرشوع.

تفحص  يف  للمساعدة  التالية  النشاطات  تصميم  تم  لقد 
من  األخرى  واألوضاع  بالعوامل  وعالقاته  وتأثريه  املرشوع 

منظور الجندر.

تحديد قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املرحلة (1) الخطوة (2) 
النتائج املتوقعة

ما هي عنارص دورة املرشوع؟
النشاط 2-1 فهم تحليل الجندر ومفاهيم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتغري االجتامعي والتنمية

النشاط 2-2 استعراض قضايا الجندر يف دورة حياة مرشوع من مرشوعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
استامرة العمل (2) نظرة عامة للمرشوع.
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املرحلة (1) الخطوة (2) النشاطات

تكنولوجيا  ومفاهيم  الجندر  تحليل  فهم   (1)-(2) النشاط 
املعلومات واالتصاالت والتغري االجتامعي والتنمية

استعراض  املفيد  من  يكون  قد  النشاط،  بهذا  القيام  قبل 
  .(27 الصفحة  (أنظر  الجندر  لتحليل  األساسية  العنارص 
ويتناول هذا الجزء النهج التحلييل الذي يتبعه برنامج دعم 
تهدف  التي  املتقدمة  االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات 
إىل مساعدتك عىل فهم التغريات املصاحبة لتدخل تكنولوجيا 
هذا  ويركز  الجندر.   منظور  من  واالتصاالت  املعلومات 
الجزء عىل فهم كيفية تأثري هذه التغريات عىل حياة النساء 
ومجاالت  واملجتمع  املنزل  يف  الجندر  مواقع  عىل  ويتعرف 
النشاط األخرى.  ويقدم أيضاً نظرة شمولية لقضايا الجندر يف 
املرأة  املعلومات واالتصاالت وقضايا متكني  قطاع تكنولوجيا 
يف مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحقيق التنمية 

والعدالة االجتامعية.

حياة  دورة  يف  الجندر  قضايا  استعراض   (2)-(2) النشاط 
مرشوع من مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إذا ما وضعت نصب عينيك اإلطار التحلييل للنوع االجتامعي 
لبدء  مستعداً  أصبحت  قد  تكون  الجندر  تقييم  ملنهجية 
مراجعة مرشوعك.  وكمرشد لهذا التمرين، تفحص مكونات 
الجندر يف كل عنرص من عنارص دورة حياة املرشوع وحاول 

اإلجابة عىل األسئلة الثالثة التالية:

مرحلة  يف  الجندر  قضايا  حول  نقاش  هناك  كان  هل   
تخطيط املرشوع.

 
ما هي الفرضيات التي وضعت أو االبحاث التي أجريت   
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تسهيل  إمكانية  حول 

حدوث التغيري للنساء والرجال؟

النساء يف  النساء أو مجموعات  التعرف عىل  تم  كيف   
املرشوع؟

حساسية  حول  جلسة  عقد  بأن  تجربتنا  علمتنا  لقد 
أعضاء  سيساعد  لتقييمك  تخطط  أن  قبل  الجندر 

الفريق يف وضع أرضية مشرتكة لفهم قضايا الجندر.

وميكن لورش عمل حساسية الجندر أن تنظم لتناسب 
احتياجات منظمة ما.  وميكن أن تستمر الجلسة ليوم 
بنظرة  املشاركون  يحظى  حيث  يوم  نصف  أو  واحد 
ومتكني  الجندر  ملساواة  األساسية  للمفاهيم  شمولية 
االجتامعي  والتحول  الجندر  بني  ما  والعالقات  املرأة 
التجربة  وتظهر  املعلومات واالتصاالت.   وتكنولوجيا 
أيضاً أنه يف الوقت الذي يستطيع فيه معظم املشاركني 
املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر  بقضايا  اإلمساك  من 
واالتصاالت كل عىل حدة، فإن تحليل العالقة ما بني 

هاتني القضيتني ميثل أرضية جديدة.

إن ورشة العمل هي خطوة متهيدية تبني أنها مفيدة 
جداً يف تقييم الجندر ملراكز االتصال ألن هذه املبادرات 
القيم  حيث  الريفية  املجتمعات  يف  تكون  ما  عادة 
تكون  الجندر  بأدوار  املتعلقة  واملعتقدات  التقليدية 
التي  التقييم  فرق  جميع  ولقد وجدت  عمقاً.   أكرث 

أجرت دراسات عىل مراكز االتصال باستخدام منهجية 
تقييم الجندر، إن وضع اسرتاتيجيات الجندر يف مكانها 
يؤدي  الحوارات مام  فرص  أبواب  ويفتح  الفكر  يعزز 

بالتايل إىل تقليل أو استبعاد املواجهات العدائية.

الجندر  تقييم  ملنهجية  ملقيم  قيل  املثال،  سبيل  فعىل 
(أي  املجتمع  أن  اإلكــوادور  يف  مجتمعني  مع  يعمل 
الرجال صانعي القرار) سوف يرفضون عقد ورش عمل 
حول (الدعوة إلعطاء النساء املزيد من الحقوق) بسبب 
التي  النسائية  املجموعات  مع  مشاكل  من  حدث  ما 
وقد رأت مجموعات  الرجال).   (النساء ضد  وضعت 
العنرصي  التمييز  املجتمعات  يف  األصليني  السكان 
بعالقات  ترتبط  كمشكلة  وليس  أسمى  كمشكلة 
باألولوية  يحظى  الذي  الهدف  فإن  ولهذا  الجندر.  
العنرصي  التمييز  عىل  التغلب  هو  التقييم  مجال  يف 
والعمل من أجل التنوع الثقايف واالجتامعي.  لقد قام 
مقيم منهجية تقييم الجندر بإعادة تركيبة ورشة عمل 
حساسية الجندر من خالل استخدام مفهوم (العدالة) 
مبفهومها الواسع بحيث تشمل التمييز العرقي والجندر 

والسن والتمييز الثقايف واالجتامعي.

فكرة مفيدة: جلسات حول حساسية الجندرة
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ندرج أدناه مقتطفات من "نظارة لرؤية الجندر يف تقييم املرشوع" لسارة هلبيكيل لونغوي إحدى مستشاري منهجية 
تقييم الجندر، التي قدمت ورقة بحثها يف ورشة عمل أفريقيا حول منهجية تقييم الجندر، نوفمرب 2002.  وقد متت 

إضافة أمثلة لرشح بعض قضايا الجندر التي بحثتها لونغوي يف ورقتها.

قضايا الجندر يف دورة حياة مرشوع ما

للوضع  األولية  املراجعة  إىل  الوضع: وهذا يشري  تحليل 
مختلف  أوضاع  املرشوع وبخاصة  به خطة  تهتم  الذي 
املشاكل التي قد تحتاج إىل معالجة.  ويتعني أن يشمل 
إن  العالقة.   ذات  الجندر  لقضايا  الوضع وصفاً  تحليل 
املرحلة  هذه  يف  الجندر  قضايا  عىل  للتعرف  االفتقار 
لصفة  االفتقار  إن  مهم.   تقييم  اكتشاف  هي  األولية 
النامية،  األقطار  يف  وبخاصة  مثاالً،  تعطي  الرتابط 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  انتشاراً  املشاكل  ألكرث 
واالتصاالت.  إن معظم املعلومات املتوفرة التي تصف 
الرتابط ليست مصنفة عيل حسب النوع اإلجتامعي كام 
وأنها ال يتم تحليلها وفقاًَ للطرق املختلفة التي يستخدم 
املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  النساء والرجال  فيها 

ودورهم كصانعي قرارات.

رضورات السياسة: وهي تشري إىل أوجه البيئة السياسية 
املحيطة والتي تتداخل مع تقرير األنشطة املتعلقة بوضع 
معني.  فإذا ما كان تخطيط وتنفيذ مرشوع ما يسريان 
عىل هدي سياسة نوع اجتامعي واضحة فإن عىل املرء 
أن يتوقع أن يتم تحقيق مبادئ وأهداف نوايا املرشوع 
باالعرتاف بقضايا الجندر ومعالجتها.  فعىل سبيل املثال 
بتطوير  الجنوبية  كوريا  حكومة  قامت   2000 عام  يف 
استخدام  خالل  من  الكوريات  النساء  لتعليم  سياسة 
"الربنامج  من  كجزء  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
الوطني للمعلوماتية" الخاص بها وذلك إلغالق االنقسام 
هذه  ولتطبيق  البالد.   يف  االجتامعي  للنوع  الرقمي 
السياسة، قامت كوريا الجنوبية بإطالق حملة يف طول 
االنرتنت  استخدام  بتوفري  خاللها  قامت  وعرضها  البالد 
ففي  شهراً.   مثانية عرش  امتداد  عىل  منزل  ربة  ملليون 
من  باملائة   70 حوايل  انضم  منها  القريبة  سول واملدن 
معاهد الكمبيوتر الخاصة إىل برنامج الحكومة الذي وفر 
مقابل 27 دوالراً  20 ساعة من دورات االنرتنت شهرياً 
أمريكياً فقط وهو سعر يقل كثرياً عن سعر السوق البالغ 
90 دوالراً أمريكياً.  ويف الوقت الذي اعرتف فيه املرشوع 
النساء   استخدام  بني  ما  العدالة  تحقيق  إىل  بالحاجة 

إال  بالرجال  مقارنة  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
أو  التحتية  الجندر  قضية  معالجة  الربنامج فشل يف  أن 
املعلومات  لتكنولوجيا  الرجال والنساء  استخدام  كيفية 
واالتصاالت بصورة مختلفة.  وهكذا فقد خرج املرشوع 

إىل حيز الوجود بسياسة محايدة فيام يتعلق بالجندر.

التعرف عىل املشاكل: يشري مضمون التخطيط الرسمي 
تفرض  عندما  وجودها  إدراك  يتم  مشكلة  إىل  عادة 
مبادئ سياسة معينة أوجها محددة غري مقبولة لوضع. 
وتصبح هذه األوجه غري املقبولة التعليل العقالين التخاذ 
إجراء ما.  ويتم التعرف عىل العديد من املشاكل خارج 
أنه  إال  "واضحة"  باعتبارها  الرسمي  املنطق  هذا  نطاق 
للتعرف  "الواضحة"  النواحي  فإن  الجندر  مجال  ويف 
حني  ففي  ملفتة.   بصورة  غائبة  تبدو  ما  مشكلة  عىل 
(واضحة)  العادية هي مشاكل  املشاكل  العديد من  أن 
دون اللجوء إىل النظر يف السياسات فإن قضايا الجندر 
متيل نحو غض النظر عنها وعن سياسة الجندر نفسها.  
االتصاالت  وبرامج  سياسات  يف  املثال  سبيل  فعىل 
السلكية والالسلكية وهو مجال غالباً ما ينظر إليه عىل 
أنه "تكنولوجي أو فني خالص" تكون قضايا الجندر هي 

تقريباً مهملة متاماً.

الهدف  من  بدءاً  املنطق  يأيت  التدخل:  اسرتاتيجيات 
ليك  أنه  القائلة  الفكرة  من  التدخل  اسرتاتيجية  وحتى 
يصبح التدخل فعاالً فإنه يتعني أن يعالج واحداً أو أكرث 
ظل  يف  أنه  إال  معروضة  ملشكلة  التحتية  األسباب  من 
يتم  جيد  "يشء  مجرد  التدخل  يعترب  السيئ  التخطيط 

عمله" دون إيجاد أية عالقة سببية مع املشكلة.

التدخل  اسرتاتيجيات  تكون  ال  الجندر  قضايا  حالة  ويف 
لقضية  التحتية  األسباب  معالجة  تتم  عندما  إال  فعالة 
الجندر وتكون تلك األسباب مجدية من حيث التجارب 
تتجاوز  أو  تجابه  أو  تتوقع  الخطوات  تلك  كانت  طاملا 

املعارضة األبوية.
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وال ميكن السرتاتيجيات املعلومات واالتصاالت والتعبئة 
أن تكون جيدة أو فعالة "بحد ذاتها". فهذه االسرتاتيجيات 
واملشاكل  األسباب  وتعالج  أهدافاً  تحقق  أن  يجب 
الكامنة.  فعىل سبيل املثال: هل االفتقاد إىل املعلومات 
هل  أم  معالجتها؟  تجري  التي  للمشكلة  جذري  سبب 
منظور  فمن  أخرى؟  تحتية  ملشكلة  عارض  مجرد  هي 
االسرتاتيجيات أن  يتعني عىل  االجتامعي  للنوع  تنويري 
تسهم يف عملية متكني املرأة وأن تعمل كوسيلة ملعالجة 
النساء  تكون  ال  أن  يتعني  فإنه  ولهذا  الجندر.   قضايا 
متلقيات سلبيات للمعلومات التي يتم نرشها من خالل 

مركز للمعلومات.
 

اسرتاتيجيات التطبيق: إن من املفيد يف أحوال كثرية من 
منظور الجندر التمييز ما بني اسرتاتيجيات التطبيق التي 
تعالج قضايا أكرث شموالً وأوسع اسرتاتيجية وأخرى تجيب 
عىل مشاكل محددة وملموسة أكرث.  وقد يكون هناك 
العديد من االسرتاتيجيات البديلة لتطبيق أية إسرتاتيجية 
معينة للتدخل فمثًال: الهدف من زيادة وصول املرأة إىل 
املعلومات الزراعية ميكن تحقيقه من خالل إسرتاتيجية 
التدخل بتوفري إمكانية وصول أفضل لالنرتنت.  وميكن 
التطبيق  اسرتاتيجيات  مختلف  خالل  من  ذلك  تحقيق 
االختيارية لجعل أجهزة الكمبيوتر متوفرة لدى منظامت 
بتوفر  وذلك  املجتمع  ومنظامت  الحكومية  غري  املرأة 
كمبيوتر  خبري  بوجود  أو  الكمبيوتر  عىل  التدريب 
ومرة  إلخ...  للموارد  مركز  يف  الفالحني  لتمثيل  متمرس 
أخرى وهذا نابع من منظور تنوير الجندر، فإن مالمئة 
فعالة  بطريقة  تقييم  إىل  يحتاج  معلومات  إسرتاتيجية 
تعزيز  يف  القوي  التأثري  إىل  املعلومات وكذلك  لتوزيع 

الدفاع الواسع عن متكني املرأة وعدالة الجندر.

أكرث  غايات  عن  التعبري  هي  األهداف  األهداف: 
يتعلق  فيام  وبخاصة  تطبيق  لعملية  وتفصيًال  تحديداً 
برشوط النشاطات والنتائج املقصودة.  وكثرياً ما تكون 
إسرتاتيجية التطبيق غري واضحة متاماً بل ميكن استنتاجها 
ألنها ضمنية داخل قامئة من األهداف.  ومتيل أهداف 
املرشوع عادة إىل أن تكون "عمياء الجندر" دون وجود 
تعبري رصيح حول كيفية معالجة قضايا الجندر.  وعندما 

املوضوع،  هذا  بشأن  املشاريع  مخططي  سؤال  يتم 
يجيب هؤالء غالباً بجمل مثل إن مرشوعنا هو مرشوع 
متنور من حيث الجندر” أو إن جميع موظفينا واعون 
لقضايا الجندر" أو إن تطبيقنا هو تطبيق حساس تجاه 

الجندر".

إن الهدف املتنور من حيث الجندر قد يكون هدفاً ناتجاً 
ومهتاًم بإغالق فجوات الجندر أو أنهاء مامرسة عنرصية.  
ذلك  من  بدالً  الجندر  تجاه  املتنور  الهدف  يكون  وقد 
االجتامعية  والعملية  بالنشاطات  مهتمة  لعملية  هدفاً 
التي سيتم من خاللها تحقيق النتيجة.  إن عملية متكني 
بها  تتمتع  التي  األهمية  من  القدر  بنفس  هي  املرأة 
نتائج إغالق فجوات الجندر.  فعىل سبيل املثال، حتى 
أو  للمرأة  املجتمعية  الجامعية  النشاطات  فشلت  لو 
مشاركتها أو حمالتها يف تحقيق الكثري من التقدم باتجاه 
الكثري  تعلمن  قد  النساء  تكون  الجندر،  فجوات  إغالق 
من تجاربهن أثناء العملية برمتها وهي العملية املتعلقة 
بالتكاتف حول قضايا الجندر.  ويف بعض الحاالت فإن 
من  للتطوير)  قابلة  (أو  قيمة  أكرث  تكون  قد  تجاربهن 
النهاية  التمكني هو يف  إن  لنشاطاتهن.   املادية  النتائج 

عملية تراكمية.

إليها  التوصل  تم  التي  النتائج  هي  الحصيلة  الحصيلة: 
من التدخل يف مرشوع وهي الزيادة املتحققة يف عدد 
النساء اللوايت يستخدمن اإلنرتنت وتزايد االتصاالت بني 
قضايا  ملعالجة  املتخذة  واإلجراءات  النساء  مجموعات 
الجندر.  وعىل أي  الجندر والدليل عىل إغالق فجوات 
حال فإن من املستحيل دامئاً الربهنة بأن حصيلة معينة 
هي نتيجة للتدخل يف مرشوع.  ومن وجهة نظر تقييمية 
فإن من غري املجدي البحث عن حصيلة تعالج مشكلة 
من مشاكل الجندر إذا مل تكن هناك أهداف أو تدخالت 
موجهة نحو هذا الغرض.  فإذا مل يكن للمرشوع هدف 
له توجهات تتعلق بالجندر فعندئذ يكون ذلك يف حد 
الحالة  هذه  ويف  التقييم  مجال  يف  مهم  اكتشاف  ذاته 
هدف  ليستوعب  املرشوع  تعديل  التقييم  نتائج  تكون 

الجندر املطلوب وأسلوبه املناسب للتدخل.
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املرحلة (1) الخطوة (2) استامرة العمل (2) صفات املرشوع

بعد استكامل النشاط 2-1 والنشاط 2-2 تقدم نحو الخطوة األوىل من تقييمك بتعبئة كشف الخصائص األساسية ملرشوعك. 
إيزيس ويكيس يف أوغندا.  الحظ  وكمثل عىل هذا النوع من النشاط اقرأ الخصائص األساسية للمرشوع املقيم من جانب 
العمود "قضايا الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي ستتم معالجتها يف التقييم" وهو املوضوع الذي متت مناقشته 
http://  :يف النشاطني 2-1، 2-2 (اقرأ امللخص الكامل لجميع الجهات املشاركة يف اختبار منهجية تقييم الجندر عىل املوقع

www.apcwomen.org/gem/practionrs/reports.shtm أو يف القرص املدمج املرفق لهذا الدليل).

 متكني النساء القياديات من الوصول إىل املعلومات أهداف املرشوع
لتعزيز قدراتهن عىل متكني النساء يف مجتمعاتهن.

 إعطاء القياديات من النساء مساحة مركزية لالجتامع 
وتبادل اآلراء واملشاركة يف التجارب.

 غرس ثقافة القراءة لدى النساء.

 إن املجموعة املقصودة ستكون لديها فرصة للوصول الحصيلة املتوقعة
إىل معلومات ذات صلة بالتمكني.

 إن القيادات النسائية ستتمكن من تشكيل شبكات 
مع نساء يف أجزاء أخرى من البالد وعىل النطاق الدويل.

 إن القيادات النسائية سوف تتمكن من استقطاب 
الدعم للسياسات ومتخذي القرار ملعالجة القوانني 

والسياسات العنرصية.

 أن تصبح النساء يف املجتمع واعيات وقادرات عىل 
املطالبة بحقوقهن (مثًال يف حاالت العنف املنزيل وااليدز 

والطفلة البنت إلخ...)

 مترير املعلومات (من خالل توفري مساحة للقراءة)مكونات ونشاطات املرشوع

 الدراما

 عروض الفيديو

 اجتامعات/ندوات رفع الوعي

 تسويق املنتجات التي تصنعها النساء

وحدة معلومات النساء الريفياتاسم املبادرة
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  القيادات النسائية يف املجتمعاملستخدمون املقصودون

 منفذو املرشوع

 توثيق أفضل مامرسات القيادات النسائية يف استخدام االستخدام املقصود
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 التعرف عىل مواطن متكني القيادات النسائية من 
خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

قضايا الجندر وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التي 

ستعالج من خالل التقييم

  توفري وإيصال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت للقيادات النسائية

 فائدة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتوفرة 
لنشاطات النساء اليومية

 إمكانية وقدرة القيادات النسائية عىل االستفادة من 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وتكنولوجيا  بالجندر  تتعلق  قضايا  واستنباط  ملرشوعك  األساسية  الخصائص  جدول الستكامل  عينة  استخدام  بإمكانك  إن 
املعلومات واالتصاالت وذلك من خالل االهتامم بتحليل الوضع ورضورات السياسة والتعرف عىل املشكالت.

اسم املبادرة

أهداف املرشوع

الحصيلة املتوقعة

مكونات ونشاطات املرشوع

املستخدمون املقصودون

االستخدام املقصود

قضايا الجندر وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التي 

ستعالج يف التقييم
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وضع اللمسات النهائية ألسئلة التقييماملرحلة (1) الخطوة (3)
الناتج املتوقع

ما هي أسئلة التقييم
النشاط (3) تحقيق التآلف مع أسئلة التقييم

ورقة العمل (3) استحداث األسئلة

الناتج املتوقع

أستخالص قامئة من األسئلة لجعل مترين التقييم أكرث تركيزاً

ما هي أسئلة التقييم؟

يجري استنباط أسئلة التقييم من أهداف التقييم وهي أيضاً 
تحدد وجهة عملية التقييم.  إن جميع الخطوات التالية يف 
املعلومات  (2) وهي جمع  املرحلة  التقييم وبخاصة  عملية 
باستخدام مؤرشات الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
عىل  ويتعني  التقييم.   أسئلة  عىل  تجيب  يك  ترتيبها  تم  قد 
أسئلة التقييم أن تسأل بشكل رصيح عن قضايا الجندر التي 
تحتاج إىل معالجة يف املبادرة أو املرشوع.  ولهذا فإن عملية 
أنها  التقييم هي تجربة حساسة ومهمة حيث  وضع أسئلة 
من  إسقاطها  أو  شمولها  يتعني  التي  املرشوع  أوجه  تحدد 

التقييم.
 

إن تطوير أسئلة التقييم قد يكون أحد أصعب مراحل تجربة 
التقييم.  ويف معظم األحيان، مييل أعضاء الفريق نحو وضع 
أسئلة تقييم ال ميكنهم بشكل واقعي اإلجابة عليها.  إن وضع 

اللمسات األخرية عىل أسئلة التقييم يستلزم الغوص يف قضايا 

الجندر والقضايا االجتامعية يف إطار مضمون املرشوع الذي 

قد يثري أسئلة حساسة للغاية لدى أعضاء فريق التقييم.  وقد 

تنشأ أفكار مختلفة ورؤى حول أولويات وفرضيات املبادرة 

أو املرشوع قد يكون بعضها حساساً ومثرياً للنزاع.  ويف بعض 

ينتهي  قد  أنه  أو  غامضة   بأسئلة  الفريق  يخرج  الحاالت، 

بقبول مقرتحات وأراء أشخاص مرموقني يف الفريق.  وتقول 

مشاركة  أساليب  تقديم  للفريق  األفضل  من  أنه  التجربة 

لتسهيل املناقشات أثناء وضع أسئلة التقييم.

الجندر  قضايا  إىل  دامئــاً  ــارة  اإلش نتذكر  أن  املهم  من  إن 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  التي تم التعرف عليها يف 

املرحلة (1) الخطوة (2) النشاط (2-2).  أبق هذه القضايا 
نصب عينيك لدى وضع أسئلة التقييم.

املرحلة (1) الخطوة (3) النشاط (3) تحقيق التآلف 
مع أسئلة التقييم

كيفية  حول  فكرة  تأخذ/ي  يك  التالية  األمثلة  أدرس/ي 

الجندر وتكنولوجيا  قضايا  التقييم عىل أساس  تطوير أسئلة 

املعلومات واالتصاالت.

أسئلة التقييم تحدد وجهة 
عملية التقييم
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اللمسات  لوضع  بعملية مطولة  لقد مرت مودميوجر 
إرشاد  وتم  بها.   الخاصة  التقييم  خطة  عىل  النهائية 
اإلقليمي  املنسق  قبل  من  ذلك  خالل  التقييم  فريق 
بصورة  به  االتصال  تم  الذي  الجندر  تقييم  ملنهجية 
منتظمة عن طريق الربيد االلكرتوين وزيارته لهم مرتني 
خالل تلك الفرتة لتزويدهم باملدخالت.  وكان الفريق 
منهجية  أدوات  لدراسة  أسبوعية  اجتامعات  يعقد 
واألفكار  املفاهيم  وبحث  ووثائقها  الجندر  تقييم 
ساعدت  وقد  للتقييم.   املرغوب  واإلطار  الرئيسية 
ورشة عمل استغرقت يومني حول التقييم من منظور 
الجندر، يف وضع األهداف الرئيسية.  وقد توصلوا بعد 
محددة  وأهداف  التقييم  أسئلة  إىل  شهرين  حوايل 

للنوع االجتامعي ومؤرشات ومنهجيات.
 

املعلومات  وتكنولوجيا  اجتامعي  نوع  قضية 
واالتصاالت: 

لالستخدام  ميكن  كيف  عرض  إىل  التقييم  سعى 

امليض  املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا  االسرتاتيجي 
املرأة ومتكني  حقوق  تجاه  الدعم  استقطاب  يف  قدماً 

املرأة يف إطار مضمون محدد.
سؤال تقييم: 

أراد الفريق أن يعرف كيف وإىل أي مدى أثر عملهم 
عىل مشرتكيهم وشجع التغيريات يف أسلوب مشرتكيهم 
يف التعامل مع قضايا الجندر واستخدامهم لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت .

واالتصاالت  املعلومات  خدمات  أسهمت  هل   
قضايا  عىل  حساسية  وإضفاء  املشرتكني  متكني  يف 
االسرتاتيجي  االستخدام  من  املشرتكني  الجندر ومتكني 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟
منهجية  اختبار  لجميع جهات  الكامل  امللخص  (اقرأ   

تقييم الجندر عىل املوقع:
h t t p : / / w w w. a p c w o m e n . o r g / g e m /

املدمج  القرص  يف  أو   practitioners/reports.shtm
املرفق بهذا الدليل).

(Modemmujer) املثال (1) شبكة موديم املرأة مودميوجر

زامرينت هي منظمة غري حكومية تستخدم تكنولوجيا 

وتوفري  تجميع  إلعادة  واالتصاالت  املعلومات 

املعلومات للمجتمع املدين يف كرواتيا.  إن مرشوعهم 

الخاص بالتدريب عىل البحث عن عمل الذي استمر 

 2004 (أيار)  مايو  وحتى   2003 (شباط)  فرباير  منذ 

لدى  توظيفها  املمكن  املهارات  تحسني  استهدف 

سكان مجتمعني عاشوا فرتة ما بعد الحرب يف حرمان 

اقتصادي يف كرواتيا.  ولقد استهدفوا الساعني للعمل 

يعملون  العمل والذين  األوىل والعاطلني عن  املرة  يف 

بصورة غري منتظمة مع إعطاء اهتامم خاص للشباب 

برنامج  تألف  وقد  والنساء.   القدماء  وللمحاربني 

التدريب من أربعة دورات وكان خليطاً من التدريب 

االنرتنت  عرب  والتدريب  العمل  ورش  الحي/أسلوب 

والرعاية الفردية ودعم األقران.

استخدمت منظمة زامرينت منهجية تقييم الجندر يف 
واملعرفة  املهارات  ناحية  من  التدريب  فعالية  تقييم 
املشاركني  ثقة  عىل  تأثرياتها  إىل  باإلضافة  املكتسبتني 
لالستفادة من الفرص املتاحة يف سوق العمل.  وعالوة 
لتحسني  التقييم  نتائج  استخدام  تم  فقد  ذلك  عىل 
قبل  من  مشاركتهم  متت  كام  التدريب  ملفات 

املؤسسات واملنظامت األخرى.

هدف التقييم العام

عن  عمل  عن  البحث  عىل  التدريب  تأثريات  تقييم 
مجال  يف  ومعرفتهم  املشاركني  مهارات  زيادة  طريق 

تخطيط املهن.

نجح  كيف  قياس  االجتامعي:  للنوع  املحدد  الهدف 
التدريب يف تغيري الشعور بالثقة بالنفس لدى النساء 

والرجال املشاركني.

(Zarmirnet) املثال (2) مرشوع تدريب وظيفي لشبكة زامري
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ستتم  التي  املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر  قضايا 
معالجتها يف التقييم:

عىل  السابق  التدريب  تجاه  أقل  تجاوب  هناك   
النساء  قبل  من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

اللوايت تتجاوز أعامرهن األربعني عاماً.

كيف ميكن أن نرشك النساء األكرب سناً يف املرشوع   
بشكل أكرث فعالية؟

متفاوت  بشكل  يتأثرون  والرجال  النساء   
اختالف  بسبب  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا 
الجندر من حيث األدوار والقيود الشخصية والثقافية 
استخدام  يف  الجندر  فوارق  وتظهر  واالجتامعية. 
بالتطوير  الخاصة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

الوظيفي واملهني.

أسئلة التقييم

تأثريات املرشوع

ما هو التقدم الذي أحرزه كل متقدم بطلب فيام   
يتعلق بالبحث عن عمل والتخطيط املتعلق باملستقبل 
الدورة؟ (مصنفة حسب  انتهاء  الوظيفي خالل وبعد 

نوع الجنس )

من  كل  تعلمها  التي  الجديدة  املهارات  هي  ما   
النساء والرجال؟

هل غري التدريب من الثقة بالنفس لدى النساء   
والرجال؟

فعالية وحساسية املرشوع

واملنهجيات  الدورة  محتويات  فعالية  مدى  ما   
النساء  من  املتدربني  لدى  بالنفس  الثقة  زيادة  يف 

والرجال؟

ما مدى حساسية مضمون ومنهجية الدورة عىل   
الشخصية  املعوقات  وعىل  املحدد  املحيل  السياق 
الناجح  التطور  تؤثر عىل  التي  والثقافية واالجتامعية 
للعمل الوظيفي يف السياقات املحلية املحددة؟ فمثًال 
األرسي  للدعم  كاالفتقار  بالجندر  املتعلقة  القضايا  يف 

وعبء العمل املنزيل ورعاية األطفال بالنسبة للمرأة.

املرأة  تواجهها  التي  والعوائق  املحددة  االحتياجات 
التي تتجاوز سن األربعني

ما هي عوائق الجندر املتعلقة باملشاركني الذكور   
تتجاوز  واللوايت  سناً  األصغر  النساء  واجهت  التي 
دعمت  هل  الدورة؟  وبعد  خالل  عاماً   40 أعامرهن 
بيئتهم (األرسة والزمالء واألصدقاء) جهودهن يف العثور 

عىل وظيفة؟

(املفصلة  والنساء  الرجال  استخدم  أغراض  ألية   
أثناء  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أعامرهم) 

التدريب يف البحث عن وظيفة؟

منهجية  اختبار  جهات  لجميع  الكامل  امللخص  (اقرأ 
http://www.apcwomen. تقييم الجندر عىل املوقع

يف  أو   org/gem/practitioners/reports.shtm
القرص املدمج املرفق بهذا الدليل

بعد استعراض األمثلة، طور أسئلة التقييم الخاصة بك مستخدماً استامرة العمل أدناه:

املرحلة (1) الخطوة (3) استامرة العمل (3) توليد األسئلة:
 

التقييم  كميرس أو رئيس فريق، نظم جلسة مع فريق   
الخاصة  التقييم  أسئلة  الذهني وتطوير  للعصف  لك  التابع 
بك.  تذكر بأن أسئلة تقييمك يجب أن تشري إىل قضايا الجندر 
يف  عليها  تعرفت  التي  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

الخطوة (2).
 

اطلب من كل عضو من أعضاء فريق التقييم التابع لك   
وضع قامئة تتضمن ما بني خمسة وعرشة أشياء ترغب/يرغب 
التي  البنود  عدد  تقرر  (ميكنك أن  املرشوع  عن  معرفتها  يف 
ميكن أن يتقدم بها كل عضو من أعضاء الفريق وذلك عىل 
أساس عدد األسئلة التي ترغب يف طرحها.  وليك تساعدهم 
الذي  ما  التايل:  السؤال  أطلب من كل عضو أن يجيب عىل 

ترغب حقاً يف أن تتعلمه عن قضايا الجندر يف املرشوع؟)
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قسم فريق التقييم التابع لك إىل مجموعات مكونة من   

قامئة  يف  قوامئهم  دمج  منهم  أقل واطلب  أو  أشخاص  ثالثة 

واحدة تتضمن من 5-10 أشياء يرغب فريقهم يف معرفتها.  

ويتعني عىل كل مجموعة أن تحدد أولوياتها.

فريق واحد  ضمن  تجمعه  التقييم  فريق  يعيد  وأخرياً   
يخرج بعدها بقامئة تتضمن ما بني 5-10 أشياء يتم االتفاق 
عليها فيام بينهم حول ما يرغبون يف معرفته.  وميكن للفريق 
التقييم  أسئلة  من  سلسلة  تطوير  القامئة  هذه  طريق  عن 

ميكن تركيزها عىل مترين التقييم.

ما هو هدف مترين التقييم؟  
كيف سيتم استخدام املعلومات؟  

ما هي املعرفة الجديدة التي ميكن تحقيقها بعد التقييم؟  

الرتكيز عىل تقييم يعني التعامل مع اهتاممات أساسية عديدة تتم اإلجابة  فكرة مفيدة 
                    عليها عرب األسئلة التالية:

أسئلة إضافية ملساعدة الفريق

تخطيط املرشوع

هل تم اتخاذ املساواة بني أطراف الجندر أو متكني   
املرأة يف الحسبان عندما تم وضع أهداف املرشوع؟

ما الذي تم ذكره بشأن كيفية استخدام تكنولوجيا   
املعلومات واالتصاالت يف املرشوع؟

هل كان هناك فهم مشرتك ألهداف مرشوع الجندر   
لدى أصحاب املصلحة؟

 
تنفيذ نشاطات املرشوع

كيف كان تقسيم العمل بني النساء والرجال وضمن   
الشابات  النساء  بني  فمثًال:  للجنس  مجموعة وفقاً  كل 

والنساء األكرب سناً يف عملية تنفيذ املرشوع؟

االشرتاك والخربة

يف  والرجال  النساء  اشرتاك  مستوى  كان  كيف   
نشاطات املرشوع؟

يف  والرجال  النساء  مشاركة  طبيعة  كانت  كيف   
نشاطات املرشوع؟

النساء والرجال بشكل متساو يف اتخاذ  هل شارك   
القرارات؟

النساء  مع  العمل  من  املكتسبة  الخربة  هي  ما   
والرجال يف التدريب عىل مهارات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت؟

النساء  مع  العمل  من  املكتسبة  الخربة  هي  ما   
فقط؟

فعالية املرشوع:

فعالية أنظمة املعلومات وأدواتها:

املعلومات وأدواتها  املعلن ألنظمة  الهدف  ما هو   
املعلومات  تكنولوجيا  ملبادرة  وضعها  تم  والتي 

واالتصاالت

كيف جرب الرجال والنساء فعالياتها؟  

التشبيك واملشاركات

بقاء  إيجاد  يف  التكنولوجيا  ساعدت  كيف   
الشبكات؟

التغري

تكنولوجيات  استخدام  تجربة  غريت  كيف   
املعلومات واالتصاالت من طريقة تفكري النساء والرجال 

تجاه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

كيف سيستخدمونها بشكل مغاير يف املستقبل؟  

هل غري التدريب يف مجال املهارات عىل تكنولوجيا   
املعلومات واالتصاالت من شعور النساء والرجال بالثقة 

بالنفس أو التمكني؟
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تحديد مؤرشات الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملرحلة (1) الخطوة (4)

النتائج املتوقعة

ما هي املؤرشات؟

ما هي املؤرشات الحساسة تجاه الجندر؟

ما هي املؤرشات الكمية؟

ما هي املؤرشات النوعية؟

ما هو الفارق بني املؤرشات الكمية والنوعية؟

كيفية تصميم املؤرشات

أنواع املؤرشات والصفات

النتائج املتوقعة

وضع مجموعة من مؤرشات الجندر وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت إلرشاد عملية جمع املعلومات.

وتكنولوجيا  الجندر  قضايا  إيضاح  بعد  التالية  الخطوة  إن 
التقييم،  الرئيسية واألهداف وأسئلة  املعلومات واالتصاالت 
هذه  حول  املعلومات  جمع  أدوات  وتكييف  اختيار  هي 

القضايا.  إن املؤرشات هي آلية جديدة للقيام بهذا.

ما هي املؤرشات؟

املؤرشات هي معايري مستخدمة لقياس منجزات مرشوع ما.  
التي  التأشري واألرقام والحقائق واآلراء والرؤى  عيص  وهي 
تغريات أحوال وأوضاع محددة.  وميكن أن  تبحث وتقيس 
تكون املؤرشات كمية – أي التي تقيس الكميات مثل عدد 
النساء املستخدمات يف مركز لالتصاالت كام ميكن أن تكون 
سبيل  ما وعىل  إدراكهم ملوضوع  أو  الناس  – كحكم  نوعية 
املثال الثقة بالنفس التي تنشأ لدى النساء املستخدمات من 
املهارات التي يكتسبنها يف مراكز االتصال والتي قد تساعدهن 

عىل الحصول عىل وظيفة أفضل.
وتوفر املؤرشات أيضاً نظرة أقرب لنتائج املبادرات واألنشطة. 
وهي أدوات مفيدة لتقييم املواقف واالتجاهات فيام يتعلق 

تأثري  وتحديد  معينة  برامج  تقييم  ويف  واألهــداف  بالقيم 
 Guide to Gender-sensitive ] الربامج  تلك  مثل 

[Indicators 5

املؤرشات  فإن  التقييم،  ومنهجيات  التقليدي  التخطيط  ويف 
صحتها  من  للتأكد  قابلة  (جلية)  محددة  "مقاييس  هي 
تم  التي  النتائج  أو  بالتغريات  يتعلق  فيام  وذلك  موضوعياً 
التوصل إليها من خالل نشاط ما" [IFAD 37].  إن املعايري 
محددة  معايري  هي  الجيدة  للمؤرشات  عام  بشكل  املقبولة 
بالزمن  ومرتبطة  واقعية  وأنها  كام  وتحقيقها  قياسها  ميكن 
(SMART).  وعادة تحدد املؤرشات أو توضع طبقاً ألهداف 
مرشوع ما إال أن املشاريع يف الواقع ميكنها أن تحقق تغريات 
إدخال  إىل  تؤديان  قد  البيئة  يف  تغريات  أو  املجتمعات  يف 
تعديالت عىل املشاريع.  ولهذا فإن املؤرشات ميكن أن تصفى 

بعد البدء يف املرشوع.

ما هي املؤرشات الحساسة تجاه الجندر؟

به  يوحي  ملا  وفقاً  الجندر  تجاه  الحساسة  املــؤرشات  إن 
االصطالح هي مؤرشات تقتفي أثر التغريات املتعلقة بالجندر 
ما  قياس  يف  قيمتها  وتكمن  الزمن.   مر  عىل  تحدث  والتي 
إذا كانت املساواة/العدالة يف الجندر يتم تحقيقها من خالل 

طرق عدة.

النشاط (4) طرح األسئلة

املعايري الختيار املؤرشات

استامرة العمل (4) إيجاد مؤرشات الجندر
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وتأخذ مؤرشات الجندر يف الحسبان أن أدوار الجندر توجد 

وتشري إىل التغريات يف أوضاع وأدوار النساء والرجال عىل مر 

الزمن.  وهي تصور الطرق التي يؤثر فيها املرشوع عىل أدوار 

الجندر ويؤكد أو يهمل التمييز يف الجندر.  ويتعني أن يتم 

الجندر  قضايا  عىل  التعرف  من  الجندر  مؤرشات  استخالص 

يف إطار مضمون محدد ملرشوع ما أو نشاط.  إن الكثري من 

االجتامعي  للنوع  تحليلية  مناذج  مبنية عىل  املؤرشات هذه 

املجتمعات  يف  املرأة  لحقوق  منارص  تحليل  من  مستقاة 

والعالقات والتنمية.  ومن ناحية أخرى فإن أعداداً متزايدة 

ذاتها  املؤرشات يف حد  بأن  يعتقدون  الجندر  من أخصائيي 

وبخاصة  املرأة  تجارب  عن  وتعرب  تعكس  يك  كافية  ليست 

يف مجاالت مثل متكني أو إرشاك املرأة.  وهم يجادلون بأن 

صانعي القرار بحاجة إىل أن يولوا اهتامماً أكرب لتجارب النساء 

مام يساعد يف أن تكون املؤرشات مبثابة عيص للتأشري.

وعىل الرغم من خالفاتهم فإن السؤال الرئييس الذي تحاول 
تأثري أية  النامذج واملؤرشات أن تجيب عليه يف قياس  هذه 

مبادرة هو: "هل هو مغري للحياة؟"

ويف النهاية ما نود فعًال أن نعرفه هو: هل قامت فعًال بتغيري 
الحياة أم هل عدنا إىل الوضع نفسه؟ هل تعيد إنتاج عدم 
 Guide to Gender-Sensitive] العدالة؟  وعدم  املساواة 

[Indicators 5

ما هي املؤرشات الكمية؟

يتم تعريف املؤرشات الكمية بأنها مقاييس للكم مثل عدد 
النساء املستخدمات ملراكز االتصال أو عدد النساء املدربات 
عىل مهارات الكمبيوتر أو عدد النساء اللوايت ميكنهن الوصول 

إىل االنرتنت مقارنة بالرجال.

 (Women’s Mayors’ Link) وفيام ييل مثاالن للمؤرشات الكمية من مامرسني ملنهجية تقييم الجندر: موقع املرأة العمدة

:(WOUGNET) عيل شبكة اإلنرتنت، و شبكة نساء أوغندا

املؤرشات الكمية

اسرتاتيجيات  طورن  ممن  البلدية  رئيسات  عدد   
يف  استخدمت  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

أنشطتهن.

عدد دور البلدية التي لها مواقع عىل االنرتنت.  

للربيد  البلدية  رئيسات  استخدام  مرات  عدد   
االلكرتوين/االنرتنت.

األقل  عىل  لديهن  ممن  البلدية  رئيسات  عدد   
كأداة  ويستخدمنه  االلكرتوين  للربيد  الوصول  إمكانية 

اتصال.

التكنولوجيات  لديهن  ممن  البلدية  عدد رئيسات   

والكمبيوتر  الفاكس  وأجهزة  كالهواتف  الرضورية 
واالتصاالت عرب الربيد االلكرتوين وأجهزة تصوير الوثائق 

ويستخدمنها يف عملهن.

استخدام  عىل  املتدربات  البلدية  رئيسات  عدد   
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

عدد رئيسات البلدية اللوايت يتقن اللغة االنكليزية   
كتابة ومحادثة

مناقشات  اشرتكن يف  اللوايت  البلدية  عدد رئيسات   
(list-serve) عىل قوائم الربيد اإللكرتوين األوتوماتيكية

اسرتاتيجيات  اللوايت وضعن  البلدية  عدد رئيسات   
دار  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  الستخدام 

البلدية

موقع املرأة العمدة عيل شبكة اإلنرتنت: وهي شبكة تضم رئيسات البلدية يف البلدان 
واملناطق األعضاء يف ميثاق االستقرار 
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مؤرشات الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

تغريات حقيقية يف السياسة لقضايا استقطاب الدعم   
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قضايا  مثل  للمرأة 

والجندر وقوانني األرايض وغريها.

ائتالفات تم تشكيلها نتيجة للشبكة النسائية.  

الربيد  قامئة  إىل  برسائل  يبعنث  اللوايت  النساء  عدد   
اإللكرتوين األوتوماتيكية.

تنجزها  التي  الدعم  استقطاب  أنشطة  عدد   
املنظامت النسوية مثل املهرجانات الشعبية أو الحوارات 

عرب االنرتنت.

الوعي املتزايد باملرشوع.  

تزايد الشبكات بني املنظامت النسوية يف أوغندا.  

من  األعضاء  املنظامت  تكتسبها  التي  الفرص  عدد   
خالل الشبكة مثل التدريب واألجهزة والتمويل.

ووغنت (WOUGNET): هي منظمة غري حكومية أنشأتها منظامت املرأة يف أوغندا وتعمل يف مجال النساء اللوايت 
يستخدمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للتشارك يف املعلومات ومعالجة قضايا املرأة بشكل جامعي

ما هي املؤرشات النوعية؟

الناس ورؤى  يصدرها  بأنها أحكام  النوعية  املؤرشات  تعّرف 
عىل  الحصول  من  املكتسبة  الثقة  مثل  معني  موضوع  حول 
مهارات يف مجال الكمبيوتر للتمكن من االستفادة من فرص 
أجل  من  االنرتنت  إىل  الوصول  إمكانية  أو  أفضل  توظيف 

الحصول عىل فرص متاجرة/تسويق أفضل.

تتضمن مؤرشات الجندر النوعية جمع البيانات عن تصورات 

النساء عن تأثري املرشوع وأكتشاف كيف غريت املبادرة من 

واقع عدم املساواة املبني عيل الجندر.

[Guide to Gender-Sensitive Indicators 9] 

 

كمثال، أقرأ زامرينت للتعرف عيل املؤرشات النوعية

الخطة الشخصية للسرية الوظيفية 

تطوير  خطة  يحرض  أن  مشارك  كل  من  طلب  لقد 
وقد  الدورة.   مستهل  يف  الوظيفية  للسرية  شخصية 
من  كجزء  األصلية  الشخصية  الخطط  مراجعة  متت 
متت  الدورة  انتهاء  من  أشهر  ثالثة  وبعد  التدريب.  
عمل  عن  البحث  باتجاه  الحقيقي  التقدم  متابعة 
عىل  الوظيفية وذلك  السرية  تخطيط  متابعة  متت  كام 
وقد  الشخيص.   التطور  لخطة  النهائية  النسخة  أساس 
تم استخدام خطط السري الوظيفية يف التدريب وكذلك 
كأداة تقييم.  وقد وفرت أفكار املشاركني حول التغريات 
يف خطط سريهم الوظيفية الشخصية وكذلك الخطوات 

الصلبة التي تم اتخاذها فيام يتعلق باملبادرة الشخصية 
والطريقة اإلسرتاتيجية يف البحث عن الوظائف وتخطيط 
السرية الوظيفية والتطور املهني (والتي تم ذكرها كلها 
يف مناقشات الفريق والتقارير املكتوبة التي قدمت بعد 
ثالثة أشهر من انتهاء الدورة) هذه كلها وفرت مؤرشات 
وجدوى  تأثري  حول  وكذلك  املخرجات  حول  صحيحة 

التدريب.

لقد تم تطوير خطط السرية الوظيفية كجزء من مكونات 
التدريب عرب الكمبيوتر يف التمرين خطوة خطوة عىل 
وافتح   www.ZaMirNET.hr/vodic (راجع  املوقع 

(guest access) ليس هناك ترجمة الضيوف  منفذ 

زامرينت (ZaMirNET) هي منظمة غري حكومية تستخدم وتبتكر املعلومات ذات الصلة من أجل تطوير املجتمع املدين 
يف كرواتيا.  إن املبادرة املحددة التي قيمتها زامرينت كانت ورشة عمل للتدريب الوظيفي للنساء والرجال من أعامر مختلفة.  

وندرج أدناه ملخصاً عن تقريرهم الذي يظهر كيف حصلوا عىل املعلومات حول التغريات النوعية وكيف قاموا بتقييمها. 

تحديد املعلومات النوعية والبحث عنها
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 انجليزية متوفرة. )  وقد تلقى كل متدرب حساباً شخصياً 

مع كلمة رس للوصول إىل مكون االنرتنت.  ولقد سهلت 

التأمل  املعلومات واالتصاالت عىل املشاركني  تكنولوجيا 

يف تطورهم ويف التغريات التي طرأت عىل مواقفهم.  وقد 

خطط املشاركون مبساعدة املستشار الشخيص، لتطورهم 

العرشة  إىل  الخمس  السنوات  خالل  املهني وانجازاتهم 

املجاالت  الوظيفية  السرية  خطط  غطت  وقد  املقبلة.  

التالية:

الصفات واالهتاممات الشخصية  

املهارات الشخصية  

التعليم السابق  

للتطور  سنوات)   5) املدى  بعيد  الهدف  تحديد   

املهني والنشاطات أثناء البحث عن وظيفة.

البحث عن عمل  الشخيص وخطط  املهني  التطور   

خالل فرتات سنة وثالث سنوات وخمس سنوات.

التقييم الذايت للمشرتك:

جانب  من  ككل  الدورة  وفعالية  تأثري  تقييم  تم  لقد 

عليهم  وزع  الذي  الذايت  التقييم  استبيان  يف  املشاركني 

وعالوة  التدريبية.   الدورة  من  واحد  شهر  وبعد  قبل 

وعىل  مواقفهم  عىل  طرأت  التي  التغريات  تقييم  عىل 

ثقتهم بأنفسهم وعالقة املهارات املكتسبة واملعرفة، فقد 

تركز التقييم عىل املعوقات الشخصية واالجتامعية التي 

الدورة.  وقد سألت أيضاً عن  واجهها املشاركون خالل 

األوضاع التي أثرت عىل نشاطاتهم يف البحث عن عمل.

التقييم  جاءت اإلجابات عىل االستبيانات ملا قبل وبعد 

باملالحظات.   الخاص  الجزء  عدا  فيام  تقريباً  متشابهة 

التقييم من  وقد مكنت املقارنة ما بني اإلجابات فريق 

وتأثري  املشاركني  ومهارات  مواقف  يف  التغريات  متابعة 

الدورة أيضاً.

قسم التقييم الذايت:

تقييم املهارات يف البحث عن عمل ويف املواقف.  

تقييم املواقف والتوقعات يف التطور املهني.  

واألرسة  العائلة  قبل  من  الدعم  (مثًال:  البيئة   
واألصدقاء والزمالء إلخ ...)

عن  للبحث  واالستعداد  بالنفس  الثقة  تقييم   
وظيفة.

مالحظات وتعليقات للمشاركني فيام يتعلق بتأثري   
الدورة وفعالية محتويات الدورة واملنهجيات املستخدمة 

(فقط يف حالة استبيان ما بعد التقييم).

برنامج  من  الرجال  واستفاد  النساء  استفادت  كيف 
البحث عن عمل:

تراوح االنطباع العام عن الدورة ما بني جيد وجيد   
بالنسبة  وجديدة  لالهتامم  مثرية  الدورة  وكانت  جداً 

للنساء ومفيدة ومثرية لالهتامم بالنسبة للرجال.

التدريب  يستمر  أن  يتعني  كان  بأنه  الجميع  قدر   
لفرتة أطول.

كان أفضل جزء من التدريب وفقاً ملا ذكرته النساء   
واملقابالت  املشاركني  بني  ما  التفاعل  هو  املشاركات 
الشخصية.  أما بالنسبة للرجال فقد كان الجزء الخاص 

باالنرتنت هو األفضل.

األفضل  الجزء  كان  سناً،  األكرب  لألشخاص  بالنسبة   
من التدريب هو استعادتهم لثقتهم بأنفسهم ومحاربة 

شعورهم بالكآبة.

تم تقييم مواد الدورة عىل أنها مفيدة للغاية ولكنها   
مفرطة بحيث تحتاج إىل وقت كثري للتعلم الشخيص بني 
للمشاركني.   تحدياً  متثل  كانت  التي  الحية  العمل  ورش 
وقد تم االقرتاح بتخفيض عدد املواد وتجميعها يف ثالثة 

أجزاء بدالً من أربعة.
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ما هو الفارق بني املؤرشات الكمية والنوعية؟

مقاييس  الكمية هي  املؤرشات  بأن  عام  بشكل  املعتقد  من 
صحتها  أن  إال  جامدة  وأرقام  صلبة  حقائق  تتضمن  باردة 
تقبل  ال  حقائق  باعتبارها  تؤخذ  وموضوعيتها  ومصداقيتها 
التشكيك.  وينظر لتلك املؤرشات أيضاً عىل أنها "موضوعية 
وقابلة للتحقق".  فعىل سبيل املثال: عدد أجهزة الكمبيوتر 
يف موقع عمل أو عدد الهواتف يف مجتمع ما، وكمية وتواتر 
إن  التدريب.   عمل  بورش  املتعلقة  واالنرتنت  الكمبيوتر 
املؤرشات الكمية تتعامل مع املخرجات وهي األسهل من أجل 

التعريف بها والبحث عنها.
 

من ناحية أخرى فإن املؤرشات النوعية تعترب غري موضوعية 
أكرث  وهي  صحتها.   من  التحقق  وصعبة  بها  موثوق  وغري 
صعوبة من حيث التأكد منها ألنها تتعامل مع كلامت "ملاذا" 
الناس  ورؤى  وأنشطة  لقرارات  واملضامني  األوضاع،  بشأن 

ألن  التقييم  لعملية  قيمة  تعترب  النوعية  املؤرشات  أن  إال 
الناس  املتغريات يف حياة  تتناول دراسة  املشاريع واملبادرات 
ويف املجتمعات.  فهي تسعى لقياس التأثري وتقييم املؤثرات 
بعيدة املدى وفوائد املرشوع أو املبادرة.  وهي تسلط الضوء 
التحلييل/املدافع  املنظور  الخاصة.  فمن  الناس  تجارب  عىل 
عن املرأة تكون املؤرشات النوعية مفيدة بشكل خاص ومهمة 
بالتمكني والتنمية.   يتعلق  فيام  النساء  تجارب ورؤى  لتفهم 
يستخدمن  اللوايت  النساء  عدد  يصبح  املثال  سبيل  فعىل 
مراكز االتصال أكرث أهمية إذا كانت املعلومات التي يجدنها 
االنرتنت تسهم يف  تكوينها عرب  يعملون عىل  التي  والروابط 

شعورهن باالستقالل والتمكني.
 

فإذا ما تم تطوير وتفسري املؤرشات النوعية بصورة صحيحة 
فإن تلك املؤرشات تلعب دوراً مهاًم يف التعرف عىل العوائق 
النجاح  سبيل  تعرتض  التي  والعقبات  التنفيذ  تعرتض  التي 

والتي قد تكون واضحة للعيان.

واملشاركون  املشاركات  أعربت  الجامعي:  العمل   

(فهم  الجامعي  العمل  تجاه  عن رضاهم  سناً  األصغر 

يلتقون بصورة منتظمة وإن مل تكن مقصودة حيث أن 

املجتمع صغري جداً).

أعضاء  بأن  األربعني  تجاوزن  ممن  النساء  قالت   

املجموعة  من  الفوائد  إن  يجتمعون.   قلام  املجموعة 

كانت تبادل الخربات وتقديم الدعم املتبادل.

ضمن  العمل  بأن  سناً  األصغر  النساء  قالت   

تجاوزن  النساء ممن  فيام أحبت  كان مسلياً  املجموعة 

الرجال  استحسن  للناس.  وقد  التحدث  األربعني فرصة 

تبادل املعلومات.

سناً  األصغر  النساء  أصبحت  للتدريب،  وكنتيجة   

مهتامت بالبدء مبرشوعاتهن الخاصة وبإطالق منظامت 

غري ربحية وبتلقي دراسات رسمية ودورات إضافية يف 

مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

أي  األربعني  سن  تجاوزن  اللوايت  النساء  تعمل  مل   
يشء مميز إال أن بعضهن تقدمن بطلبات للحصول عىل 
العمل.  وقد حصلت واحدة منهن عىل عمل حيث قالت 
أنها تحب عملها ألنه خالق ومسيل ويتضمن استخدام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

كانت التغريات يف املواقف متصلة باملرونة املتزايدة   
يف التقدم للحصول عىل عمل.  ومل يفكر معظم املشاركني 
قبل بدء الدورة بالتقدم للحصول عىل وظيفة ال تتناسب 
أبدى  فقد  الدورة  بعد  أما  املهنية.   مؤهالتهم  مع 
املشاركون اهتاممات متفاوتة جديدة مثل حامية البيئة 

والزراعة العضوية والسياحة.

الثقة  مجال  للتدريب يف  األكرث أهمية  التأثري  كان   
بالنفس سواء بالنسبة لبعض النساء األصغر سناً وبعض 
أنه أضاف  أيضاً  للتدريب  وعزي  السن.  كبار  األشخاص 
خالل  لنفسه  الشخص  تقديم  مثل  املكتسبة  للمهارات 
املقابالت الشخصية.  وقد قال بعض املشاركني أن الدورة 
كان لها تأثري عىل مواقفهم ألنها وسعت منظور الرؤية 

لديهم.
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بصورة  املهم  من  بأن  والتقييم  الرصد  مناذج  معظم  توىص 
تأثرياتها.   النتائج وقياس  متساوية تسجيل مخرجات ونوعية 
وبخاصة  للمؤرش  السياسية  الطبيعة  دامئاً  نتذكر  أن  ويجب 
البعض  يزعم  ما  كثرياً  ألنه  النوعية  باملؤرشات  يتعلق  فيام 
بها"  موثوق  "غري  أو  موضوعية"  "غري  املؤرشات  هذه  بأن 
وهي لهذا ليست لها قيمة كبرية.  إن األساليب املوثوق بها 
تأكيد موثوقية وصحة املؤرشات  مثل عمليات املسح ميكنها 

النوعية (املرحلة 2 تبحث هذه األساليب بتفصيل أكرث).
 

هناك مبدأ مهم يتعني تذكره وهو أن املؤرشات النوعية ميكن 
أصحاب  نظر  تعزيز وفهم وجهات  يف  هاماً  دوراً  تلعب  أن 
إىل  ذلك  يؤدي  بحيث  باملرأة.  يتعلق  ما  وبخاصة  املصلحة، 
تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة من النساء.  ويتطلب تطوير 
إرشاك  تشاريك،   بأسلوب  الجندر  تجاه  الحساسة  املؤرشات 
 Guide to] بالتنمية  يتعلق  فيام  أنفسهم  الناس  مؤرشات 

[Gender – Sensitive Indicators 6،11

املزيد بشأن املؤرشات النوعية

تفرس دراسة حول الشبكات عدم موضوعية املؤرشات 
النوعية:

فإن  الشبكات  إنشاء  ومنظامت  الشبكات  أجل  "من 
قياس  تستطيع  التي  املؤرشات  عىل  التعرف  املهم  من 
التغريات النوعية بنفس القدر الذي تقيس فيه التغريات 
املوضوعية  مفاهيم  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  الكمية.  
إىل  بحاجة  باملؤرشات  يتعلق  فيام  املوضوعية  وعدم 
التقليدية  التقييم  عمليات  ففي  فيها.   النظر  إعادة 
فإن من املفرتض أن تكون املؤرشات "موضوعية وقابلة 

املؤرشات  فإن معظم  ناحية عملية  أما من  لإلثبات".  
تتضمن عنرصاً غري موضوعي (فيها) أو ذي عالقة بها.  
فمثًال "زيادة إنتاج األرز" قد يبدو مؤرشاً موضوعياً إال 
أنه قد يكون مبنياً عىل افرتاضات غري موضوعية بأن مثل 
تلك الزيادة هي زيادة ايجابية بغض النظر عن كيفية 
الزراعي.  املجتمع  يف  مختلفني  أعضاء  عىل  ذلك  تأثري 
عىل  مبنية  عادة  االجتامعي  التغري  مؤرشات  تكون  و 
العدالة واملساواة.  إن هذا  معايري غري موضوعية عن 
ملا يجب أن يكون عليه.  إن القضية املهمة  هو طبقاً 
هي أن هذه املعايري هي معايري واضحة إال أن هنالك 
غري  االنجاز  ذات  املؤرشات  لتطوير  متواصلة  جهوداً 
امللموسة ألنشطة  امللموسة وغري  للتأثريات  املوضوعي 
الناس واملجتمع.  ويجري العمل حالياً لتطوير مؤرشات 
النفس  عىل  االجتامعية والسياسية واالعتامد  التغريات 
ومقاييس  معايري  لوضع  نفسه  الوقت  ويف  والتمكني، 
االجتامعية  التنمية  مثل  املوضوعية"  "غري  للمؤرشات 
والتمكني بحيث يفهم كل شخص ما الذي يتم قياسه.  
ويتعني عىل كل شبكة ومنظمة التعرف عىل املؤرشات 
جهود  من  املستقاة  التالية  األمثلة  أن  إال  بها  الخاصة 

[Karl 63] سابقة قد تساعد يف تحفيز هذه العملية

كيفية تصميم املؤرشات

من الواضح أنه ال يوجد يشء يدعى مؤرشات عاملية.  ويتعني 
أغراض  تناسب  مؤرشات  تصميم وتكييف  املستخدمني  عىل 
إيجاد  التقييم الكيل ملرشوع ما  تقييمهم.  ويتعني من أجل 
بتسليم  املتصل  املرشوع  تخطيط  مرحلة  خالل  املؤرشات 
كيفية رصد  يف  النظر  أيضاً  املهم  من  إن  املرشوع.   أهداف 
إعطاء  التقييم عىل  فريق  ويعمل  التقييم،   املؤرشات خالل 
التي ستكون لها صلة بالتقييم بناء عىل  األولوية للمؤرشات 

أهدافه واستخدامه املقصود.
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املؤرشات مرتبطة باألهداف  
العديد  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تستخدم 
القدرات واستقطاب  التشبيك وبناء  مثل  املبادرات  من 
تكنولوجيا  مؤرشات  ربط  يتعني  فإنه  ولهذا  الدعم.  
والغرض/األغراض  باألهداف  واالتصاالت  املعلومات 
تكون  أن  وميكن  مرشوع.   أو  لنشاط  أو  ما  ملنظمة 
األهداف طويلة أو قصرية األمد. فعىل سبيل املثال ميكن 
لحملة معلومات أن يكون لها هدف قصري املدى وهو 
استخدام أدوات االنرتنت لتوسيع مدى اتصالها وتعزيز 
هذه  ويف  الدعم.   حملة الستقطاب  أية  يف  مشاركتها 
من  عدد  عن  عبارة  املؤرشات  تكون  أن  ميكن  الحالة 
األشخاص أو املجموعات التي شاركت يف قوائم مراسالت 
أو مناقشات عرب االنرتنت وعدد املساهامت من جانب 

املشاركني واالمتداد الجغرايف للمشاركة.

من ناحية أخرى فإن املؤرشات ملشاريع تعليم الكمبيوتر 
التي تستهدف تزويد الشباب باملهارات الالزمة للحصول 
عىل فرص توظيف أفضل سوف تحتاج إىل قياس التأثري 
املعلومات  تكنولوجيا  األمد الستخدام  األوسع والطويل 
واالتصاالت فيام يتعلق بإيجاد الوظائف وتوفرها وعدد 
األوالد والبنات املشاركني يف الدورات والتغريات يف الوضع 
هذه  من  جزءاً  يصبحون  الذين  للشباب  االقتصادي 

الربامج والفرص التي تصبح متاحة كنتيجة للربامج.

هي  املؤرشات  بعض  فإن  أعاله  الحاالت  تظهر  كام 
فيام  عليها  التعرف  يف  األسهل  وهي  كمية  مؤرشات 

البعض اآلخر منها هي مؤرشات نوعية.

تتغري املؤرشات خالل عملية التنفيذ  
إن من املامرسات الصحيحة تعريف املؤرشات يف بداية 
مرشوع ما أو مبادرة.  إن هذا يسهل اقتفاء أثر التقدم 
بالقدر  املهم  من  أنه  إال  املرشوع  نتائج وتأثري  وتقييم 
نفسه أن نتذكر أن املؤرشات ميكن أن تتغري خالل عملية 
تنفيذ املرشوع.  إن املؤرشات التي قد ال تكون متوقعة 

للعيان أو واضحة مع  املبكرة تصبح ظاهرة  املراحل  يف 
مرور الوقت.

تعكس املؤرشات وقائع وتجارب محددة:  
بناء عىل وقائع محددة وتجارب  املؤرشات  تحديد  يتم 
أن  ويجب  املبادرة.   أو  املرشوع  يف  املصلحة  ألصحاب 
تعكس النتائج والقضايا املهمة التي تم التعرف عليها يف 
التقييم وقائع املجتمعات فيام يجب أن يكون التحليل 

عضوياً للمجتمع.

لدى  النساء  حياة  وقائع  عىل  التعرف  املهم  من  إن 
التعامل مع إنجازات الناس يف املرشوع أو املبادرة.  فعىل 
املثال يجب االعرتاف بأن هنالك عوامل عدة مبا  سبيل 
يف ذلك النواحي الشخصية التي تؤثر عىل أداء النساء يف 
املرشوعات واملبادرات وتجاوبهن معها.  فإذا كان إطار 
التقييم يستهدف اكتشاف كيف يغري استخدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت حياة األشخاص فإنه يتعني القيام 
بالتوثيق بأسلوب يحرتم وحدة العملية برمتها.  ويتعني 
كتوثيق  الشفوية  الرتجامت  أو  بالرتجامت  االهتامم 

القصص الكاملة للمجتمعات.

التكنولوجيا ليست محايدة تجاه الجندر  
عندما يتم وضع املؤرشات التي لها عالقة بالتكنولوجيا فإن 
من األفضل التذكر بأن التكنولوجيا ليست أبداً محايدة 
إن  بتصميمها واستخدامها.   يتعلق  فيام  الجندر  تجاه 
أحد العنارص األساسية إلطار منهجية تقييم الجندر يؤكد 
بأن عدم املساواة يف الجندر يعكسها التطور يف الوصول 

إىل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واستخدامها.

تكنولوجيات  استخدام  فيه  ميكن  الذي  الوقت  يف 
تغيري  تستطيع  تطوير  كأدوات  واالتصاالت  املعلومات 
عالقات السلطة بني النساء والرجال، فإنه ميكن استخدامها 
أيضاً يف اإلبقاء عىل الوضع املنزيل غري املتساوي أو وضع 
تفاقم األسوأ  الحاالت  يف  أو  العمل  مجاالت  يف  املرأة 

بعض اإلشارات التي يتعني تذكرها لدى وضع املؤرشات

ندرج أدناه بعض اإلشارات واإلرشادات التي تحفز املناقشات حول تحديد املؤرشات النوعية والكمية.  إن بعضها 
مبادئ تم تكييفها من النامذج العامة حول الرصد والتقييم فيام متت غربلة بعضها اآلخر نتيجة مامرسات وخربات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:
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وضعهن الحايل. وهذا ينطبق عىل التساؤل القائل ملاذا 
حالياً  املرأة  حقوق  عن  املدافعني  من  العديد  يقوم  
املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  تأثري  حول  بالتساؤل 
العمل  عىل  قادرات  اآلن  أصبحن  اللوايت  النساء  عىل 
أنفسهن  يجدن  نفسه  الوقت  يف  أنهن  إال  املنزل  من 
إن  إضايف.   منزيل  بعمل  القيام  عليهن  يفرض  يف وضع 
االجتامعي  للنوع  التقليدية  األدوار  تكرار  يخدم  هذا 
عىل  أكرب  ثقًال  يضيف  األحوال  أسوأ  ويف  املنزل  يف 
أعباء. من  به  تقوم  وما  للمرأة  الحالية  املركبة  األدوار 

التنبيه  عىل  قادرة  تكون  أن  املؤرشات  عىل  يتعني 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  أسهمت  لو  فيام 

كانت  إذا  فيام  أو  املرأة  دور  تهميش  أو  متكني  يف 

للنوع  أدواراً  تولد  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

توخي  عليك  فإن  ذلك  ورغم  تحولها.   أو  االجتامعي 

الحذر من النتائج غري املقصودة التي تحدثها املشاريع 

واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  ألن  املبادرات  أو 

إىل  الوصول  من  يتمكن  ال  اللوايت  النساء  عىل  تأثري 

ما،  التقنيات. فمثًال تستطيع نساء من قرية  مثل هذه 

بشكل  منتجاتهن  تسويق  يدوية،  أعامالً  تنتجن  والاليت 

النتائج غري  إن أحد  باالنرتنت.   اتصالهن  بسبب  أفضل 

التهميش  هو  األفضل  التسويق  املبارشة السرتاتيجيات 

االنرتنت. إىل  الوصول  يستطيعون  ال  ملن  اإلضايف 

Guide to Gender-Sensitive Indicators 21 :املصدر

املثال (1)  
تكنولوجيات  يستخدمن  اللوايت  النساء  عدد  يزداد 
إال  التقنيات  من  بغريها  مقارنة  املعلومات واالتصاالت 
أن النساء ينشطن أكرث يف النواحي املتعلقة باملعلومات 
واالتصاالت عن النواحي الفنية لتكنولوجيات املعلومات 
النسائية  عن  إفرتاضات  يعكس  وهذا  واالتصاالت. 

والذكورية.

املثال (2)  
تدور العديد من القضايا حول الوصول إىل تكنولوجيات 
املعلومات واالتصاالت. ولدى النساء إمكانية للوصول إىل 
مزودات  بصفتهن  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 
التدريب  للمعلومات.  إن بإمكان بعضهن الوصول إىل 
والدعم كمدربني أو متدربني إال أنهن عند نقطة معينة 
التقنية  النواحي  إىل  الوصول  عىل  قدراتهن  ترتاجع 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أكرث من الرجل وهو 
تكنولوجيا  العاملني يف حقل  من  العديد  يواجهه  مأزق 

استخدام  فإن  ذلك  عىل  وبناء  املعلومات واالتصاالت.  
أعداد النساء املستخدمات لالنرتنت ليس كافياً لتحديد 
لتكنولوجيا  كمستخدمات  بالنساء  الحال  يسري  كيف 
املعلومات واالتصاالت. ويتعني أن تأخذ مؤرشاتنا الخاصة 
العديد  باالعتبار  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا 
النساء مستخدمات ومزودات  القضايا حيث تكون  من 

للمعلومات ومدربات وفنيات.

املثال (3)
التفاضلية: ميكن أن يتم تقييم مرشوع  التأثريات  قياس 
من  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مرشوعات  من 
املرشوع  لهذا  يقصد  مل  أنه  من  بالرغم  الجندر  منظور 
املثال ميكن  الجندر. فعىل سبيل  قضايا  مع  يتعامل  أن 
بأجهزة  املدارس  أطفال  بتزويد  يقوم  مرشوع  تقييم 
كمبيوتر دون النظر إىل الجندر، من منظور الجندر من 
من  البنات واألوالد  استفادة  كيفية  عىل  التعرف  خالل 

هذا املرشوع.

أمثلة عىل املؤرشات

أدناه أمثلة مختلفة للمؤرشات الكمية والنوعية التي تبني طرق تشكيل املؤرشات الحساسة تجاه الجندر.

أنواع املؤرشات واالسنادات

استخدامها  ميكن  التي  املؤرشات  أنواع  من  العديد  هناك 
مؤرشات  أدناه  وندرج  املرشوع.   طبيعة  عىل  يعتمد  وهذا 

تم التعرف عليها من خالل البحث وتم تطويرها من خالل 

املنهجية  التقييامت  ذلك  يف  مبا  املختلفة.   التقييم  متارين 

االستطالعية لتقييم الجندر.
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باملؤرشات  تتعلق  نصيحة  هناك  قدماً  منيض  أن  قبل  لكن 
تصبح  أن  باإلمكان  أن  ذكرنا  قد  كنا  أننا  تذكر  واالسنادات. 
وإىل أين نتجه فيام  املؤرشات مفيدة لتقييم أين نقف اآلن 
يتعلق بالقيم واألهداف يك نقيم برامج معينة ونحدد تأثريها.  
إن هذا كله ممتاز إال أننا ال نود أن نقع يف مشكلة تتعلق 
باإلسناد أي املدى الذي نقوم من خالله بإسناد صلة عرضية 
ملحوظة) وتدخل  ستكون  التي  (أو  امللحوظة  التغريات  بني 
االيجابية  اآلثار  التعرف عىل وقياس صايف  تذكر أن  محدد.  
فقط كنتيجة مبارشة ملبادرة ما ميكن أن يحدد ما تعلمناه من 
أي تقييم.  وتحدث التغريات يف بيئة ما أو يف أوضاع مجتمع 
التدخالت.  عن  الناجمة  العوامل  من  عدد  حشد  نتيجة  ما 
عزل  نقصد  ال  فإننا  مؤرشات  عىل  بالتعرف  نقوم  وعندما 
املرغوب  النتائج  حدوث  يف  تسببت  التي  الرئيسية  العوامل 
األنشطة.  من  مجموعة  أو  معينة  إىل وكالة  وإسنادها  بها 
متعددة  مؤرشات  وضع  يف  نرغب  فإننا  ذلك،  من  وبدالً 
داخل مضمون مرشوعاتنا وتفهم كيفية تفاعلها مع العوامل 

واملشاركني املختلفني يف املجتمع.
 

الوصول إىل املؤرشات  

عىل  للحصول  والوسيلة  الفرصة  توفر  الوصول  كلمة  تعني 
التكنولوجيا واملعلومات واملعرفة وهي تتأثر بالجنس والطبقة 

والجندر والوضع االجتامعي االقتصادي.

الالتينية مبا  النامية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا  الدول  إن 
يف ذلك الجامعات والشعوب املهمشة يف وسط أوروبا 
لتكنولوجيا  للوصول  ضعيفة  فرصة  لديها  الرشقية 
املعلومات واالتصاالت . فباإلضافة إىل االنقسام الرقمي 
من  أكرث  عام محرومات  النساء وبشكل  فإن  العاملي،  
نتيجة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول 
لعوامل وظروف اجتامعية أخرى مثل األمهات العازبات 
الريفيات  والنساء  السن  وكبريات  املعوقات  والنساء 
ذات  واملجموعات  العمل  عن  والعاطالت  الفقريات 

الدخل املتدين والالجئني واألشخاص العرقيني.

عىل الرغم من الترصيحات القائلة بأن الوصول العاملي 
من األولويات يف معظم سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ويف معظم الدول حيث تم إجراء فحوصات 
تكنولوجيا  استخدام  أن  إال  الجندر  تقييم  منهجية 
املعلومات واالتصاالت يبقى مشكلة بسبب االفتقار إىل 
الوصول أو بسبب الوصول غري الكايف له.  ويف ظل هذه 
لالستخدام  الجيدة  املامرسة  تعزيز  يصبح  املحددات، 
االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل 
من  الجندر  أفراد  بني  املساواة  وتحقيق  املرأة  متكني 

األمور األكرث خطورة.

قضايا الوصول إىل العاملية

األساسية  واملهارات  التحتية  البنية  إىل  الوصول  إن 
تعترب أهم  ما زالت  املعلومات واالتصاالت  لتكنولوجيا 
التي  املعلومات واالتصاالت  الجندر وتكنولوجيا  قضايا 
باختبار  قامت  التي  الجهات  جميع  عليها  تعرفت 

منهجية تقييم الجندر.  

إن املؤرش الكمي األسايس للوصول هو عدد الرجال والنساء 
الذين لديهم الوسيلة الستخدام الكمبيوتر والهواتف وشبكة 
لها  الوصول  عىل  يؤثر  الذي  الرئييس  العامل  إن  االنرتنت.  
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  غياب  أو  وجود  عادة  هو 
فإننا  للتجربة،  ونتيجة  االنرتنت.   لشبكات  التحتية  والبنى 
نجد أن مثل هذه املؤرشات الكمية للوصول تشري فقط إىل 
األكرث أهمية هي  املؤرشات  إن  الواضحة واألولية.   العنارص 
غالباً مؤرشات نوعية يف طبيعتها التي تشمل نوعية الوصول 
عالقة  لها  والتي  للتمكني  واملؤدية  املفيدة  املعلومات  إىل 
املستخدمة  املعلومات  توفر  تشمل  أيضاً  وهي  باملوضوع.  
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .  إن املؤرشات األخرى 
املهمة هي تلك التي تكشف مقدار قوة وسيطرة املرأة عىل 

تلك املوارد ومجاالت املعرفة.

مؤرشات التشبيك   
إن أحد الفوائد األكرث قيمة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
هو قدرتها عىل تعزيز وتوسيع الروابط والشبكات واملبادرات 
الخاصة بالشبكات. وقد استخدمت الحركات االجتامعية مبا

تعني كلمة 
الوصول توفر 

الفرصة والوسيلة 
للحصول عىل 
التكنولوجيا 
واملعلومات 

واملعرفة
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التعلم من أجل التغيري

لتكنولوجيا  املختلفة  األدوات  النسائية  الحركات  ذلك  يف 

لتتجاوز  واتصاالتها  روابطها  لتوسيع  واالتصاالت  املعلومات 

مداها املادي والجغرايف.  وقد أظهرت العديد من الدراسات 

االلكرتوين أن  لالنرتنت والربيد  املرأة  استخدام  حول  املبكرة 

النساء يستخدمن التكنولوجيا إلجراء التشبيك.  وعىل الرغم 

من صعوبة عزل تأثري التشبيك عن العوامل األخرى املشاركة 

للنجاح هو كيف تساعد  املفيدة  فيه، إال أن أحد املؤرشات 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ربط النساء واملجموعات 

من  التكنولوجيا  هذه  غياب  يف  يتمكنوا  لن  ممن  بغريهم 

االتصال مع بعضهم البعض وفيام بينهم.  وهنالك مؤرش آخر 

هو كيفية متكن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من تقريب 

شبكات األفراد واملجموعات بعضهم من بعض لتعزيز وحشد 

واستقطاب الدعم ألنفسهم.  وقد الحظ دنيس غراي فيلدر 

وجيمس دين أن:

"نقطة التحول ألية عملية تغيري تبدأ عندما تشكل املجموعات 

املختلفة تحالفات لها هدف عام شامل وإطار تنسيق فضفاض.  

إطار  يف  ولكن  عمل  من  يخصها  مبا  مجموعة  كل  وتقوم 

معرفتها بأنها تسهم يف جهد أكرب. ولهذا فإن النشاطات التي 

تربط الناس بعضهم ببعض وتساعد التحالفات العاملة ميكن 

تفسريها بأنها تسهم يف إحداث التغريات االيجابية"[22].

االتصاالت  لرابطة  النسائية  الشبكات  دعم  برنامج  يعترب 

املتقدمة مثاالً لشبكات املرأة العاملية التي تستخدم تكنولوجيا 

أعضائها ورشكائها.   بني  واسع  بشكل  واالتصاالت  املعلومات 

وهي ال متلك مكتباً له وجود مادي إال أنها تقوم بانجاز الكثري 

من أعاملها من خالل مساحات العمل املتاحة عرب االنرتنت 

واالجتامعات واملشاورات التي تجري من خالل الشبكة.

مؤرشات استقطاب الدعم:  
إحداث  عملية  بأنه  الواسع  بشكله  الدعم  استقطاب  يعرف 
التغيري. إن الكثري من حمالت استقطاب الدعم هي حمالت 
موجهة إلحداث تغريات يف السياسة لدى الحكومة والهيئات 
تكنولوجيات  استخدام  ويتم  القرار.   وصانعة  املؤسسية 
معظم  يف  كأدوات  متزايد  بشكل  واالتصاالت  املعلومات 
يف  فعاليتها  بسبب  الدعم  باستقطاب  الخاصة  االلتزامات 
وتستخدم  املجموعات.   بني  والتفاعل  االتصاالت  مجال 
واسع الستقطاب  بشكل  األدوات  هذه  النسائية  املنظامت 
للنوع  واملساواة  العدالة  لتحقيق  للسياسات  الدعم 
االجتامعي.  إن النتيجة لهذه الحمالت التي تحدد ما إذا كان 
التغري الحقيقي يف السياسة قد حدث أم ال – هي املؤرشات 
استخدام  فعالية  ما  حد  وإىل  الحمالت  نجاح  عىل  الدالة 
أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف استقطاب الدعم.  
وتقيس املؤرشات األخرى االختالفات بني استخدام تكنولوجيا 
عقد  (مثل  التقليدية  واألساليب  واالتصاالت  املعلومات 
لوجه) وذلك من خالل مقارنة  االجتامعات والندوات وجهاً 
التي تستخدم  الحمالت  تولدها  التي  املناقشات واإلجراءات 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واألساليب التقليدية.

لقد ساعد استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
من  وذلك  األمام  إىل  املرأة  قضايا  من  سلسلة  دفع  يف 
استقطاب  وحمالت  املعلومات  نرش  نشاطات  خالل 
الدعم.  وقد تم استخدام منهجية تقييم الجندر لتقييم 
املعلومات  مراكز  بعض  مرشوعات  استخدام  كيفية 
كام  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  النسوية ألدوات 
هو الحال بالنسبة ملودموجر يف املكسيك وائتالف كارات 

KARAT يف بولندا وووغنت WOUGNET يف أوغندا 
والجمعية اإلقليمية للمذيعني يف محطات راديو املجتمع 
هذه  شملت  وقد  الالتينية.   أفريقيا وأمريكا  يف  املحيل 
وبرامج  محددة  الكرتونية  أخبار  نرشات  املرشوعات 
النسائية.   املعلومات  ملراكز  الكرتونية  وقوائم  إذاعية 
وإجراء أستبيانات  النسائية بتصميم  وقد قامت املراكز 
إعالمها وسائل  فعالية  مدى  لقياس  جامهريها  بني 

دفع حقوق املرأة إىل األمام

استقطاب 
الدعم هي 

عملية 
إحداث 
التغيري.
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ومضمون رسائلها وموادها. إن استخدام منهجية تقييم 
التي  األوىل  الفرصة  كان  منهم  للكثري  بالنسبة  الجندر 
املالحظات  منتظمة  بصورة  يجمعوا  يك  لهم  أتيحت 
إىل  األستبيانات  نتائج  فقد أدت  وإجامال  والتعليقات.  

تثبيت مرشوعاتهم.

اللنساء  ومالحظات  تعليقات  فإن  املثال،  سبيل  فعىل 
الناشطات يف بولندا أبلغت ائتالف كارات بأنه كان من 
الصعب جمع معلومات من الحركات االجتامعية املحلية 
الئتالف  االلكرتونية  النرشة  أن  إال  املنطقة  يف  املتوفرة 
اطالع  عىل  أبقتهم  فقد  مغايراً.   أمراً  أثبتت  كارات 
باملبادرات الرئيسية واالتجاهات يف املنطقة ومساعدتهم 
التي  املدخالت  يف  جديدة وشاركت  تجارب  تعلم  عىل 
مجال  يف  الحكومية  غري  منظامتهم  أهداف  شكلت 

النشاطات املستقبلية ومساعدتهم يف إيجاد  رشكاء جدد 
وأعطتهم أفكاراً لتطوير منظامتهم بصورة أكرب.  إن من 
األمور املهمة بشكل خاص لتلك املنظامت غري الحكومية 
لالنضامم  املرشحة  الدول  يف  الناشطات  النساء  وملعظم 
توسيع  عملية  حول  املعلومات  هي  األورويب  لالتحاد 
الوضع  التي ستؤثر بشكل مبارش عىل  األورويب  االتحاد 
االقتصادي والسيايس ملنطقتهم والذي وفرته أيضا النرشة 

االلكرتونية.  

عام هو  عائق  فقد متت مالحظة وجود  عىل أي حال، 
لغات رئيسية أخرى  إىل  املعلومات  ترجمة  إىل  الحاجة 
موحدة  ليست  األقاليم  معظم  ألن  ومحلية  إقليمية 
اللغة.  إن هذا يجعل اللغة مؤرشاً رئيسياً لقياس إمكانية 

الوصول إىل املعلومات.

مؤرشات بناء القدرات   

من  خمس  لتقييم  الجندر  تقييم  منهجية  استخدام  تم 
تراوحت  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مبادرات 
ما بني التدريب األسايس للنساء الريفيات يف جنوب أفريقيا 
والتدريب عىل مهارات التوظيف يف كرواتيا، وإدارة املعلومات 
عىل أساس استخدام االنرتنت والتجارة االلكرتونية للمنظامت 
النسائية يف آسيا واملحيط الهادئ.  إن هذه التدريبات مكنت 

النساء اللوايت شاركن فيها.

الشعور  تعزيز  عىل  التمكني  مستويات  مؤرشات  اشتملت 
باحرتام الذات لدى املتدربات اللوايت تعلمن كيفية استخدام 
تكنولوجيا اتصاالت جديدة ومتقدمة.  وهكذا فإن تكنولوجيا 
التشبيك والذي أعطى بدوره  املعلومات واالتصاالت سهلت 
النساء مساحة أوسع للمشاركة يف عمليات اتخاذ القرار كام 
فرص  من  منظامتهن وحسن  يف  الداخلية  الدميقراطية  قوى 

إيجاد وظائف لهن وجدد شعورهن بالثقة.

املؤرشات التنظيمية:   

من  يجعل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  إن 
املمكن لكل  شخص يف املنظمة أن يتلقى نفس املعلومات 
ألقسام  أو  لإلدارة  متاحة  فقط  تكون  سوف  بدونها  التي 
معينة داخل املؤسسة أو املنظمة.  إن الوصول إىل املعلومات 

الذي  األسلوب  تعديل  إىل  يؤدي  أن  ميكن  االسرتاتيجية 

كام  البعض  بعضهم  مع  األعضاء  أو  املوظفون  فيه  يتعامل 

لقد  املنظامت.  داخل  الدميقراطية  تعزيز  باستطاعته  وأن 

الوصول  فيه  أحرز  التي  الحاالت  من  العديد  هنالك  كانت 

للمعلومات تغريات يف هيكل السلطة ملنظمة ما حيث أنها 

مكنت املرأة من املشاركة بصورة أكرث نشاطاً يف عمليات صنع 

القرار.

مؤرشات االتصال الدميقراطي:   

كأدوات  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  يزداد 

رضورية وفعالة يف اسرتاتيجيات االتصاالت.  وتعترب قدرة هذه 

التشاريك والدميقراطي  االتصال  عيل  الحديثة  التكنولوجيات 

إسهاماتها  من  واحدة  لالتصال،  جديدة  مساحات  وفتح 

الكيان  لقد طور  االجتامعية والتحول.   التنمية  يف  الرئيسية 

تدخالت  تأثري  قياس  منهجيات  للمعرفة واملامرسة  املتنامي 

واتجاه  الدعم  استقطاب  عن  دفاعاً  االتصاالت  ومبادرات 

عمليات التنمية األوسع.  إن هذه املؤرشات هي أيضاً مفيدة 

ويقدم  واالتصاالت.   املعلومات  تكنولوجيا  تأثري  قياس  يف 

غراي فيلدر وجيمس دين (21-22) بعض املؤرشات التي تم 

تصويرها يف هذا املجال
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الحوار والنقاش العام والخاص املوسع:   

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أكرث  يكون  رمبا 
شعبية هو ما تم يف مجال فتح آفاق للمناقشات والحوارات 
واملناظرات.  ولقد وجدت العديد من النساء أن هذه اآلفاق 
من  العديد  ويف  السياسيتني.   للتعبري واملشاركة  فرصاً  توفر 
الوسيط  هوية  عن  الكشف  عدم  أن  النساء  تجد  الحاالت 
مينحهن مساحة آمنة للتعبري عن أنفسهن إال أنه من الحكمة 
النساء  وإبعاد  استثناء  ميكنها  املساحات  هذه  أن  املالحظة 
األقل ترابطاً والاليت ال يتحدثن اللغات الدولية السائدة التي 
تستخدم غالباً خالل تلك املناقشات.  ويتعني أن تأخذ املؤرشات 
بعني االعتبار الوسائل املتاحة التي متكن الناس واملجتمعات 

من املشاركة يف املناظرات والحوارات عرب االنرتنت.

يف  النساء  تتقاسمها  التي  للمعلومات  املتزايدة  الدقة    
الحوارات واملناظرات:

إن نوعية املعلومات وليس حجمها أو كميتها التي يتم توليدها 
هي األكرث واقعية كمؤرش.  ويعود ذلك إىل االفرتاض الضمني 
مجال  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  بأن 
تقاسم املعلومات واالتصاالت يوفر سبل للمشاركة والتفاعل 
مع منتجي هذه املعرفة فيام يخص املعلومات التي يولدونها.

الدور املتزايد للقيادة ووضع جدول األعامل من جانب    
النساء بشأن القضايا موضع االهتامم:

يف  املتنامية  النساء  مشاركة  فيه  تكون  الذي  الوقت  يف 
مساحات االتصاالت مؤرشاً عىل االستخدام االيجايب لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت إال أنه من املهم أكرث قياس دورهن يف 
تلك املساحات.  وميكن أن تشمل املؤرشات لهذا الغرض ما 
باملبادرة  املتعلقة  الرئيسية  القرارات  يف  املرأة  مشاركة  ييل: 
كن  التي  العمل  املبادرة ومجاالت  يف  حققنها  التي  واملهام 
رئيسية  ونشاطات  فعاليات  يف  ومشاركتهن  فيها  ناشطات 
القضايا سوف يسمح  التحقق من هذه  إن  املبادرة.   ضمن 
لنتائج التقييم بأن تخرج إىل السطح قضايا الجندر يف املبادرة 

– وهي مكون حيوي ألي تدخل.

املرحلة (1) الخطوة (4) النشاط (4): توجيه األسئلة

ميكن استخدام مجموعة أكرث تفصيًال من األسئلة ملساعدتك 
ملرشوعك.  واحد  مؤرش  باختيار  قم  املؤرشات.   تعريف  يف 

األسئلة  جميع  عىل  مؤرشك أجب  عىل  التعرف  يتم  وعندما 
املتعلقة مبؤرشك.

لبناء  كمؤرش  التدريب  يستخدم  أدناه  املدرج  املثال  إن 
القدرات:

 
مختلف  أفحص  مباذا ومتى.   يقم  من  اسأل  األنشطة:    
كانت  اذا  ما  وحدد  والنساء  الرجال  بها  يقوم  التي  األدوار 
هذه األدوار إنتاجية أو إنجابية وقد تكون أداة قياس هذه 

النشاطات مفكرة يومية أو فصلية.
 

املوارد: من لديه إمكانية الوصول إىل املوارد أو السيطرة   
عليها.

 
والسياسية  االجتامعية  (مثًال  العوامل  هي  ما  املنافع:   

والثقافية واالقتصادية) التي تتحكم يف الوصول إىل املنافع.
 

املشاركة: كيف ومتى يتشارك النساء والرجال يف تحقيق   
املنافع التي قد يكون أو ال يكون لهم سيطرة عليها؟

التي قد تساعد يف  مدرج أدناه مجموعة أخرى من األسئلة 
عىل  أجب  للمعلومات.   الوصول  بشأن  املؤرشات  تحديد 
يف  الوصول  حرية  حول  القضايا  واكتشف  التالية  األسئلة 

منظمتك أو مرشوعك:
 

إىل  الوصول  بشأن  القرارات  يصنع  الذي  من   
التكنولوجيا؟

من الذي يضع املحتويات املستخدمة؟   

من الذي ميلك حق وضع املحتوي املستخدم؟   

كيف تستخدم النساء والرجال املعلومات التي يصلون    
إليها؟

بريدجز وهي منظمة  الوصول من  املزيد حول قضايا  تعلم 
تروج االستخدام الفعال لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
تحسني حياة النساء يف البلدان النامية.  وقد قامت املنظمة 
عامًال   12 تحدد  التي  الحقيقية"  الوصول  "مقاييس  بتطوير 
أو ال ميلكون  كانوا ميلكون  إذا  "ما  تحدد  التي  العوامل  من 
املعلومات واالتصاالت – وهو  الوصول إىل تكنولوجيا  حرية 
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الناس  بإمكان  ويجعل  املادي  الوصول  يتجاوز مجرد  وصول 
استخدام التكنولوجيا بشكل فعال لتحسني حياتهم."

http://www.bridges.org/ املوقع:   زيارة  يرجى 
digitaldivide/realaccess/html

معايري اختيار املؤرشات:

 Guide to الجندر  تجاه  الحساسة  املؤرشات  دليل  إن 
الوكالة  نرشته  الذي   Gender-Sensitive Indicators
الكندية للتنمية الدولية [21]يوفر قامئة للمعايري املهمة التي 

يتعني تذكرها عند وضع املؤرشات:

ومبشاركة  تشاريك  بأسلوب  املؤرشات  تطوير  يتعني    
أصحاب املصلحة إن أمكن.

املستخدم  باحتياجات  للمؤرشات صلة  يتعني أن تكون    
وأن تكون عيل مستوي فهمه.

نوع  حسب  مصنفة  املؤرشات  جميع  تكون  أن  يجب    
الجنس.

استخدم كال املؤرشات النوعية والكمية   

يجب أن تكون املؤرشات سهلة االستخدام والفهم.   

يجب أن تكون املؤرشات محددة بصورة جيدة.   

يجب أن يكون عدد املؤرشات صغريا وهناك قاعدة بحكم    
التجربة تقول بأن ال يزيد عدد املؤرشات املحددة لكل مؤرش 
عام عن ستة (املدخل – النتيجة).  فعىل سبيل املثال: استخدام 
هو  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  االسرتاتيجي  النساء 

مؤرش عام ميكن أن يكون له مؤرشات أكرث تحديداً مثل عدد 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يستخدمن  اللوايت  النساء 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  النساء  تستخدم  وكيف 
تستخدمها  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  أمناط 
النساء والوقت الذي تستنفذه النساء يف استخدام تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وكثري غريها.

يجب أن تكون املؤرشات سليمة تقنياًً.   

يجب أن تقيس املؤرشات االتجاهات مبرور الوقت.   

يجب أن يكون التأكيد الرئييس عىل مؤرشات النتائج.   



99

التعلم من أجل التغيري

تجربة مؤرشات منهجية تقييم الجندر فكرة مفيدة 
املشاركة يف التجارب واألدوات  

مبادرات  يف  الجندر  مؤرشات  تحديد  يكون  أن  ميكن 
السياسات  يف  سواء  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

واملشاريع  الربامج  و  واالسرتاتيجيات 
من  للتأكد  فعالة  طريقة  واملبادرات، 
قد  للمرأة  املحددة  االحتياجات  أن 
عملية  االعتبار خالل  بعني  تم أخذها 
التخطيط.  ففي الوقت الذي تم فيه 
الجندر يف  تطوير كيان غني ملؤرشات 
وحقوق  والتعليم  كالصحة  مجاالت 
اإلنسان والتمكني السيايس إال أن هذا 

ال ينطبق عىل مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
التي متثل مجاالً جديداً من مجاالت الدراسة.  ومع ذلك 
فإن باإلمكان تطبيق مؤرشات الجندر التي تم تطويرها 
مجاالت  يف  أخرى  مجاالت  يف  السنني  عرب  واستخدامها 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيضاً.

ومتثل املؤرشات املكونات الرئيسية لتحديد كيف وملاذا 
تعترب مبادرات معينة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
املكون الرئييس الذي يأيت بتغيريات فيام يتعلق بأوضاع 
إال أن تحديد  الجندر.  الجندر أو عالقات  املرأة وأدوار 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ومؤرشات  الجندر 
كانت وباعرتاف الجميع أكرب تحدي للعديد من الجهات 
التي قامت باختبار منهجية تقييم الجندر.  وفيام يتعلق 
النوعية هي  باملؤرشات الكمية والنوعية فإن املؤرشات 
أصعب من حيث التحديد من املؤرشات الكمية.  وعىل 
بشكل  تصور  النوعية  املؤرشات  فإن  ذلك  من  الرغم 
املعلومات  تكنولوجيا  تدخالت  بني  العالقة  حيوية  أكرث 
أية  ببساطة  هناك  وليست  املرأة.   واالتصاالت ومتكني 

وسيلة للتخلص من هذه املؤرشات.

فعىل سبيل املثال، إن خمسة من أول منهجيات تقييم 
بعد  عن  للعمل  اتصال  مراكز  مبادرات  هي  الجندر 
والفلبني  وكولومبيا  اإلكوادور  يف  ريفية  مجتمعات  يف 
مراكز  تقييم  فرق  قامت  البداية  ففي  ونيجرييا.  

االتصال هذه بتفكيك بيانات مستخدميهم طبقاً للنوع 
من  بكثري  القيام  وبعد  كمي.   مؤرش  وهو  االجتامعي 
مؤرشات  حول  التمحيص  أعامل 
املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر 
التي  البيانات  متييز  تم  واالتصاالت، 
يتعلق  فيام  للجنس  طبقاً  جمعها  تم 
القرار  صنع  مؤسسات  يف  باملشاركة 
وأدوار املتطوعني واملوظفني ونشاطات 
املستخدمني يف مراكز االتصال وكذلك 
تحديده  تم  مام  ذلك  وغري  التدريب 
كمؤرشات نوعية (هذه هي مؤرشات للوصول واملشاركة 

واالستخدام وهي تعكس مختلف مستويات التمكني)

املعلومات  تكنولوجيا  مشاريع  بتشغيل  القيام  وبسبب 
تلك  أساس  عىل  تعمل  التي  واملشاريع  واالتصاالت 
القامئة  االجتامعية  الهياكل  إطار  يف  التكنولوجيات 
للنوع االجتامعي مثل القوانني واملعتقدات واملامرسات 
املتعلقة  املجمعة  غري  البيانات  فإن  التقليدية،  الثقافية 
بالجنس فشلت يف أن تعكس بشكل كاف قضايا الجندر 
املهم  من  إن  املعلومات واالتصاالت.   تكنولوجيات  يف 
كانت  وإن  األرقام حتى  األسباب وراء  نتفحص  أكرث أن 
الجندر  أحيانا تظهر بصعوبة عدم وجود أية عدالة يف 
بني من يستخدمون تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 
أن  عندئذ  املمكن  من  وسيكون  منها.  واملستفيدين 
بدورها  تبلغنا  السطح والتي  عىل  الجندر  قضايا  تطفو 
عن الوسيلة األفضل الستخدام التكنولوجيات يف التنمية 

االجتامعية وإغالق فجوات الجندر.

وميكن أن تساعد األسئلة التالية يف إبقائك عىل تركيزك 
املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر  مؤرشات  وضع  لدى 
عىل  اإلجابة  عىل  املساعدة  من  وللمزيد  واالتصاالت.  
األسئلة، يرجى زيارة نقاط االتصال املقرتحة يف كل سؤال.  
ولدى استكامل املرحلة (1) تكون قد اكتسبت البصرية 

لتجيب عىل العديد من األسئلة إن مل تكن كلها.
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باإلسهام يف تغيري أدوار وعالقات الجندر؟   
http://www.apcwomen.org/gem/understanding_gem/genderanalysis.htm#Gender_Role_

Analysis

بتسهيل متكني املرأة؟   
http://www.apcwomen.org/gem/understanding_gem/genderanalysis.htm#empowerment

بتشجيع االستخدام االسرتاتيجي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟   
http://www.apc.org/for ، وهو موقع رابطة االتصاالت املتقدمة

بتفعيل سياسات التحول فيام يتعلق بالجندر؟   
http://www.apcwomen.org/gem/understanding_gem/genderanalysis.htm#Gender_

Transformative_Strategies

بتوفري فرص اقتصادية؟   
 ‘ICT4 Developmentمببادرة الخاص  املصادر  “دليل  عىل  للحصول   ‘http://www.eldis.org/ict/index/htm
 ICT4 موقع  ولدخول  الدولية.  التنمية  حول  املعلومات  مبصادر  املتخصصة   ‘ELDIS بيانات  قاعدة  عن  الصادر 

http://www.i4donline.net/issue/jan04/connection_full.htm :يرجى زيارة ،Development

بتعزيز حقوق االتصال؟   
http://www.crisinfo.org/، لالطالع عىل حقوق االتصال.

بأي الطرق يقوم مرشوعك:

املرحلة (1) الخطوة (4) استامرة العمل (4) تشكيل مؤرشات الجندر:
راجع مثال مودميوجر يف املكسيك وأدرس كيف تم تطوير املؤرشات من أسئلة التقييم.  دون مالحظاتك حول الفارق 

بني املؤرشات الكمية واملؤرشات النوعية:

شبكة موديم املرأة (مودميوجر Modemmujer): تحديد املؤرشات
مؤرشات الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة للتقييم كانت:

متكني املشرتكني من االستخدام االسرتاتيجي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت 

عدد املشرتكني طبقاً للجنس   
املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  باستخدام  أرسلت  التي  املعلومات  استخدموا  الذين  األشخاص  عدد  كم    

واالتصاالت   
كم عدد الذين طلبوا وثائق معروضة يف خدمة املعلومات باستخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  باستخدام  املعلومات  خدمات  بها  أوصت  وثائق  أرسلوا  الذين  عدد  كم    
واالتصاالت  
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املعلومات  تكنولوجيا  أدوات  باستخدام  الشعبية  القاعدة  لباقي  املحتويات والوثائق  وزعوا  الذين  عدد  كم    
واالتصاالت   

كيف استخدم املشرتكون الخدمات املعلوماتية؟   
كيف اشرتكوا يف املحتويات والوثائق؟ ملاذا؟   

املعلومات  تكنولوجيا  وقضايا  الجندر  قضايا  حول  املعرفة  توسيع  يف  املعلومات  خدمات  ساعدت  هل    
التوقيعات  املعلومات واالتصاالت وجمع  تكنولوجيا  استعامل  من خالل  النشاطات  واالتصاالت. هل شجعوا   

ملساندة قضايا املرأة وتنظيم املناسبات واملظاهرات ... إلخ  
هل ساعدت خدمات املعلومات يف توسيع املعرفة واالستخدام لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من منظور    

الجندر؟  

تم تقييم كل خدمة عن طريق إرسال استبيانات محددة للمشرتكني حول كل نوع من أنواع الخدمات.

الوثائق  انفرماتيفو spot Informativo) وهي نرشة أخبار ومعلومات تشمل  الفورية (أو سبوت  املعلومات    .1
والعروض واألبحاث وإعالنات الدعوة التخاذ إجراء ما و االتصال عرب الشبكات. وهي تنتج مرتني أسبوعيا.

الهدف العام: تحديد كيفية إسهام سبوت انفرماتيفو (املعلومات الفورية) يف متكني مشرتيك مودميوجر.

مؤرشات التمكني:
شجعت (سبوت انفرماتيفو) االتصال بني املنظامت النسائية عرب االنرتنت.   

عززت (سبوت انفرماتيفو) التنسيق بني املنظامت النسائية لتحقيق حضور أكرب والخروج ومامرسة نفوذ أكرب    
عىل السياسات العامة.  

ساعدت (سبوت انفرماتيفو) املنظامت النسائية يف الحصول عىل معلومات/معرفة أكرث حول قضايا الجندر.   
املرأة  حقوق  حول  األفكار واآلراء  إطالق  يف  النسائية  النساء واملنظامت  قدرات  انفرماتيفو)  (سبوت  عززت   

وأوضاع النساء.  

قضايا  تجاه  حساسني  (األفراد واملنظامت)  املشرتكني  بجعل  انفرماتيفو  سبوت  قامت  كيف  حدد  املحدد:  الهدف 
الجندر.

مؤرشات قضايا الجندر:  
حركت سبوت انفرماتيفو مشرتكيها يك يقوموا بأنشطة لتغيري عدم املساواة يف الجندر داخل املجتمع.    

أسهمت سبوت انفرماتيفو يف توسيع معرفة ومهارات املشرتكني فيام يتعلق بقضايا الجندر.    
أسهمت سبوت انفرماتيفو يف بناء صورة املرأة التي تستقطب الدعم لها.    

املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  انفرماتيفو يف متكني مشرتكيها من خالل  (2): حدد كيف أسهمت  املحدد  الهدف 
واالتصاالت.

املؤرشات:  
كيفية إسهام سبوت انفرماتيفو يف تنمية مهارات ومعرفة مشرتكيها يف مجال استخدام تكنولوجيا املعلومات     

واالتصاالت   
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املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  التطورات  حول  املزيد  تعلم  عىل  املشرتكني  انفرماتيفو  سبوت  ساعدت     
واالتصاالت   

أصبح املشرتكون مهتمني باالستخدام االسرتاتيجي وقيمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

املؤرشات العامة:
عدد املواقع املرسلة بانتظام.   

عدد املشرتكني.   
عدد املشرتكني الذين قرؤوا املوقع.   

عدد املشرتكني الذي استخدموا بانتظام املعلومات التي تسلموها.   
عدد املستندات التي أرسلت ومفهرسة حسب املوضوع.   

نسبة املشرتكني من الذكور واإلناث.   
عدد املشرتكني يف كل بلد.   

عدد املشرتكني وفقاً لنشاطاتهم.   
عدد املشرتكني الجدد خالل األشهر الستة األخرية.   
نسبة الطلبات وفقاً للمواضيع/القضايا املختلفة.   

2. نرشة اليكسيونز (Elecciones Bulletion): وهي نرشة أخبار ومعلومات تتناول قضايا الصحة والحقوق اإلنجابية 
مع الرتكيز بشكل خاص عىل اإلجهاض.

الهدف العام: التعرف عىل تأثري نرشة اليكسيونز االلكرتونية يف التخطيط االسرتاتيجي لألنشطة التي تلقى الضوء عىل 
فعاليات املشرتكني فيام يتعلق بتقديم املعلومات والتدخل بشأن السياسات وتأثري هذه األنشطة.

قيم إذا كانت نرشة اليكسيونز االلكرتونية قد أدمجت منظور الجندر يف اختيار ومعالجة وتقديم معلوماتها ومقاالتها 
حول اإلجهاض القانوين والقضايا املتعلقة به.

خالل  من  االجتامعية  التغريات  يف  أسهمت  قد  اليكسيونز  نرشة  كانت  إذا  ما  عىل  التعرف   :(1) املحدد  الهدف 
تسهيل املعلومات التي ساعدت النساء واملنظامت النسائية يف التوجهات والخطط املتعلقة بنشاطاتهن حول قضية 

اإلجهاض.

املؤرش:   
الساحة  عىل  السياسات  عيل  التأثري  عىل  النسائية  النساء واملنظامت  املرسلة  املعلومات  ساعدت  كيف     

الوطنية.   

الهدف املحدد (2):  تحديد ما إذا كانت املعلومات املنتقاة تتقارب أو أنها تتامىش مع أهداف برنامج مودميوجر 
حول حقوق املرأة يف الحصول عىل إجهاض قانوين.

املؤرشات:  
إن املقاالت املرسلة ساعدت يف تحديث وتوسيع املعرفة فيام يتعلق باإلجهاض القانوين.    

إن اختيار املعلومات حول اإلجهاض القانوين كان موجهاً من منظور الجندر وأنه أخذ يف االعتبار القضايا     
التي تتداخل مع اإلجهاض القانوين.   
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التي قدمت معلومات مفيدة ومحدثة حول  اليكسيونز االلكرتونية  الهدف املحدد (3): تحديد األجزاء من نرشة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وزيادة استخدامها إىل أقىص الحدود.

املؤرش:  
إن استخدام األدوات االلكرتونية يف إنتاج وبث النرشة قد أدى إىل متكني النساء.    

الهدف املحدد (4): تحديد كيف تم استخدام النرشة االلكرتونية.
املؤرش:  

من  هم  غري مع  ها  طرو تشا و ت  ما ملعلو ا ا  أو قر قد  ن  كو ملشرت ا ن  كا ا  ذ إ ما  بحث  ا    
الناس واملجموعات.   

الهدف املحدد (5):
تقييم إدراك املستخدمني لوضوح املعلومات وتصميم النرشة 

املؤرشات:  
إن الحجم واملقاييس والشكل أو التصميم كانت جذابة ويرست القراءة.    

إن األجزاء املختلفة يف النرشة كانت مميزة بوضوح.    

3.  الرسالة املوجهة الجتذاب مشرتكني جدد: ترسل هذه الرسالة لتشجيع املشرتكني الجدد:

الهدف العام: تحديد ما إذا كانت رسالة الدعوة قد أعطت مشرتيك املستقبل فكرة كافية عن عمل وفلسفة مودميوجر 
وقامت بإثارة االهتامم تجاه نشاطات مودميوجر.

الهدف املحدد (1):  تحديد ما إذا كان الناس الذين تلقوا كتاب الدعوة قد فهموا نشاطات مودميوجر وأصبحوا 
مهتمني بنشاطاته.

املؤرشات:  
عدد األشخاص الذين زاروا صفحة املوقع بعد تلقي رسالة الدعوة    

املجاالت التي اسرتعت اهتاممهم.    
 

الهدف املحدد (2): تحديد ما إذا كان مشرتكو املستقبل قد فهموا أعامل مودميوجر فيام يتعلق مبنظور الجندر.

املؤرشات:  
أحدثت رسالة دعوة مودميوجر اهتامماً تجاه قضايا الجندر    

نسبة النساء والرجال الذين استجابوا لرسالة الدعوة وقاموا باالشرتاك.    

الهدف املحدد (3): تحديد ما إذا كانت الدعوة أداة كافية للحصول عىل مشرتكني جدد

املؤرشات:  
عدد األشخاص الذين تلقوا الرسالة    

عدد األشخاص الذين حولوا الرسالة لآلخرين    
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عدد الردود االيجابية    
عدد األشخاص الذين مل يشرتكوا    

املرحلة (1)

أهداف التقييم أو االستخدام 
املقصود

قضايا الجندر وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التي 

تتعني معالجتها يف التقييم

املؤرشات املستخدمة يف 
التقييم

حدد اآلن مؤرشك من أجل مرشوعك وامأل الجدول أدناه:

دمج الجندر يف خطة التقييم الخاصة بك

ما هو مستوى مشاركة النساء يف املرشوع؟   

ما هي االسرتاتيجيات التي تم تطويرها ضمن    
املرشوع للتجاوب مع قضايا الجندر؟  

هل أدت مشاركة النساء يف مبادرة تكنولوجيا    
املعلومات واالتصاالت إىل إحداث تغيري يف   

مواقفهن أو مكانتهن يف أعني املجتمع؟

ما هي أدوار النساء والرجال يف صنع القرار داخل 
املرشوع؟

هل كانت اسرتاتيجيات املرشوع تحويلية فيام يتعلق 
بالجندر؟

فكرة مفيدة: املزيد من األسئلة ملساعدتك عىل الرتكيز عىل قضايا الجندر:
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الهدف اإلجاميل:

تصميم وتنفيذ إسرتاتيجية لجمع املعلومات تأخذ يف    
االعتبار اعتبارات الجندر باستخدام منهجيات مختلفة.

فهم نتائج تقييم الجندر وتكنولوجيا املعلومات    
واالتصاالت ونرشها.

 
األهداف:

تحديد الوسائل لرصد وجمع املعلومات حول    
املساواة يف قضايا الجندر بناء عىل االستخدام املقصود 

وسؤال/أسئلة التقييم.

 
تصنيف النتائج طبقاً ألسئلة تقييم الجندر   

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

جمع وتوثيق القصص التي تصور هموم وقضايا    
الجندر داخل التقييم

التفكر بجدية بهذه النتائج واستخالص الدروس.   
 

إعداد تقرير التقييم بحيث يعكس هذه املعلومات.  

املرحلة (2) جمع املعلومات باستخدام مؤرشات 
الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
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الخطوة (5) اختيار أساليب/أدوات جمع البياناتاملرحلة (2)

النتائج املتوقعة

من الذي يقرر أية أساليب/أدوات يجب استخدامها؟

ما هي األساليب/األدوات التي ميكن استخدامها؟

كيفية اتخاذ قرار حول أية أساليب/أدوات يجب استخدامها؟

النشاط (5) استكشاف أمثلة منهجيات املامرسني؟

املعلومات  الخطوة (5) تركز عىل عملية جمع  املرحلة (2) 
واملعلومات  البيانات  الستخالص  الفعالة  األساليب  وتوجز 
املعلومات  تكنولوجيا  تدخل  عن  الناجمة  التغيريات  لقياس 

واالتصاالت.

النتائج املتوقعة:

عن  املعلومات  لجمع  مفصلة  اسرتاتيجية  وضع   
واالتــصــاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر  ــؤرشات  م

ورصدها.

من الذي يقرر أية أساليب/أدوات يجب استخدامها

خالفاً لالعتقاد الشعبي، فإن تصميم األساليب لجمع البيانات 
أخرى.   موارد وأشياء  وإىل  وفنية  مهنية  مهارات  إىل  يحتاج 
كتابه:  يف  ممتاز  بشكل  ذلك  عن   (Patton) باتون  ويعرب 

[Utilization-Focused Evaluation [242

إن اإلدراك العام لقرارات األساليب بني غري الباحثني هو أن 
مثل هذه القرارات هي من حيث املبدأ قرارات فنية أولية.  
يتم تحديدها من خالل  املثال  العينة، عىل سبيل  إن حجم 
معادلة حسابية.  إن خبري منهجية التقييم يقوم بإدخال قيم 
متغريات محددة ويجري العمليات الحسابية وعندها يقفز 
أمامه فجأة حجم العينة الصحيح لتحقيق املستوى املرغوب 
اإلحصائية واألهمية والقوة والسالمة واملوثوقية  املتانة  من 
والتعميم إلخ .... كلها اصطالحات فنية تبهر أبصار املامرسني 

وغري الباحثني وتؤثر فيهم وترعبهم.

األساليب  بتحديد  الخاصة  القرارات  تعتمد  ال  أن  يتعني 
األخرى  فالعوامل  وحدها  الفنية  العنارص  عىل  واألدوات 
تصبح فاعلة لدى تحديد أية أدوات يتعني استخدامها لجمع 
العملية  املحددات  مثل  تقييم  إجراء  أجل  من  املعلومات 
التقييم.   لنتائج  املقصود  واالستخدام  املــوارد  ومحددات 

من  فإن  استخدامها  يجب  أدوات  أو  أساليب  أية  ولتحديد 
للتقييم من صناع  املقصودون  املستخدمون  يكون  املهم أن 
من  األكــرب  الجزء  أصحاب  أنهم  حيث  األوليني  القرارات 

املصلحة يف مترين نتائج التقييم.

ما هي األساليب/األدوات التي ميكن استخدامها:

من أين ميكننا أن نحصل عىل بياناتنا؟ كتاب شارلز لوستاوت 
"تعزيز  كاردن  وفرد  اندرسن  وغاري  أدريني  وماري-هيلني 
الذايت" يجمع مصادر  للتقييم  التنظيمي: علبة أدوات  األداء 

البيانات:

الوثائق  اثنني:  البيانات من مصدرين  "ميكن بالرضورة جمع 
(بيانات  داخلية  الوثائق  مصادر  تكون  أن  وميكن  والناس.  
ووثائق  البرشية  املــوارد  وسياسات  سنوية  وتقارير  مالية 
تخطيط الربنامج والخطط اإلسرتاتيجية والكتيبات الرتويجية 
والترشيع  البلد  (سياسات  خارجية  أو  التقييم)  وتقارير 
الحصول  ).  وميكن أيضاً  املمولني  االتصال وتقارير  ووسائل 
عىل البيانات من خالل الناس، إما بشكل فردي أو يف جامعات 
إما بصورة مبارشة من خالل الحوار أو بصورة غري مبارشة من 

خالل االستبيانات."

هذه هي سلسلة من األساليب واألدوات ومصادر املعلومات 
التي ميكن للشخص أن ينتقي من بينها لدى إجراء تقييم:

مركز  التدريب وسجل  حضور  سجالت   – السجالت   
االتصال أو السجل املستخدم أو إحصائيات املوقع املستخدم 

أو عدد املرات التي تم تقييمها فيها.

الداخلية – االقرتاحات األصلية للمرشوع أو  الوثائق   
اتفاقيات التمويل أو أوراق البحث املتعلقة بتطور املرشوع 

والتقارير واملراسالت ووقائع االجتامعات إلخ...
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املرشوع  من  املستفيدين  مع   – الشخصية  املقابالت   
وأعضاء الشبكة وموظفي املرشوع واألفراد من وكاالت أخرى 

إلخ...

املوظفني  مع   – املحددة  املجموعات  أو  املناقشات   
واملستفيدين إلخ... 

من  تعبئتها  تتم  التي   – األستقصاءات واالستبيانات   
مختلف أصحاب املصلحة.

يكشف  مام  املصلحة  يرسده أصحاب  ما   – القصص   

عن منظورهم بشأن املرشوع.

له مزاياه ومعوقاته.   البيانات  إن كل نوع من أدوات جمع 

إن من األفضل تعويد نفسك عىل مختلف أنواع األدوات قبل 

اختيار أي األدوات يتعني استخدامها.  ونورد أدناه مثاالً ألحد 

األساليب وهو رسد القصص.

رسد القصص كأسلوب/أداة

إن أحد أساليب رفع الوعي تجاه الجندر الذي تم تصميمه واستخدامه بشكل فعال من أجل تقييم مختلف أنواع املشاريع 
واملبادرات هو رسد القصص.  وتوفر منهجية تقييم الجندر إرشادات وأمثلة لهذا األسلوب:

تنقسم اإلرشادات إىل ثالثة أجزاء.  األول يستكشف بعض العنارص املهمة قبل البدء بجمع قصصك: مدي مالمئة متثيل صاحب 
القصة واملوافقة والعقبات واألوضاع املحتملة التي قد تسبب األذى لألشخاص الذين يرسدون القصص.  ويوفر الجزء الثاين 
نظرة موجزة ألسلوبني من أساليب جمع القصص أما الجزء األخري فإنه يحدد أمناط محتويات منهجية تقييم الجندر التي يوجد 

اهتامم خاص ملعاينتها.

اختيار قصة

املصلحة  أصحاب  مينح  قصصهم  عىل رسد  الناس  تشجيع 
واملشاركني دوراً فعاالً يف التقييم كام وأنه يضفي عمقاً عىل 
الدراسة التي هي مهمة وبخاصة لتقييم من منظور الجندر.  
وميكن رسد هذه القصص من منظور القامئة عىل التقييم التي 
تقوم بتدوين تجاربها والقصص التي جمعتها من املشاركني.  
أو أن تسأل القامئة عىل التقييم املشاركني أنفسهم أن يكتبوا 
قصصهم.  ويف الحاالت التي يكون فيها املشاركون غري قادرين 
عىل الكتابة، تقوم املقيمة بتوثيق تجاربهم بأمانة.  إن النوعني 

األخريين من رسد القصص يأتيان من وجهة نظر املشاركني.

تذكر أن هنالك العديد من القصص يف منظمة ما أو مجتمع 
التي قد تكون كلها مسلية.  لهذا فإن من املهم اإلبقاء عىل 
الرسائل  بعض  أدناه  وندرج  التقييم.   أهداف  عىل  الرتكيز 
ترغب  التي  القصص  اختيار  يف  تساعدك  قد  التي  التذكريية 

يف توثيقها.

عنارص رسد القصة

اختيار قصة  
 

وجهة نظر من يرسد القصة  

مشاركة آخرين يف القصة  

العوائق واملشاكل  

املوافقة  
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ما هو موضوع القصة  

قصة  هي  هل  يجري رسدهــا؟  التي  هي  من  قصة   
أو  املرشوع  أعضاء  أي  املشاركني  أم  التقييم؟  عىل  القائم 

املجتمع؟

من سيكون يف القصة؟  

من الذي سيتأثر نتيجة للقصة؟  

النساء  من  واحدة  مجموعة  عىل  القصة  تركز  هل   
وتستثني أخريات؟

وجهة نظر القصة

إن من املهم تثبيت وجهة نظر كل قصة

من الذي يقوم برسد القصة؟  

ملاذا تعترب القصة مهمة؟ ملاذا ترى من ترسد القصة   
بأن من املهم لها أن ترسد قصتها؟

فعالة يف  مراقبة أم مشاركة  القصة مجرد  قارئة  هل   
القصة؟

املنظمة أو  القصة يف  ما هو دور و وضع من ترسد   
املجتمع أو املرشوع؟

متحدثون آخرون يف القصة
 

يف معظم الحاالت، هنالك أكرث من متحدث واحد يف القصة 
يف  أخــرى  شخصيات  أو  آخــرون  مشاركون  يوجد  أنه  أي 
القصة.  وندرج أدناه بعض األسئلة التي تساعد عىل تحديد 

الشخصيات الرئيسيات األخرى يف قصة ما:

آخــرون  هناك  هل  القصة،  يــرسد  من  جانب  إىل   
مشاركون يف القصة؟

كيف وبأية طريقة شاركوا يف القصة؟  

هل هناك نساء مشاركات يف القصة؟ من هن؟  

كيف وبأية طريقة تشارك النساء يف القصة؟  

العوائق واملشاكل
 

عوائق  هنالك  فإن  النساء،  عادة  وهم  للبعض،  بالنسبة 
ما  لقصصهم.  الكاملة  املشاركة  من  متنعهم  تنشأ  ومشاكل 
هي هذه املشاكل هي الخطوة األوىل تجاه كشف اعتبارات 
الجندر يف أية مبادرة تتعلق بتكنولوجيا املعلومات  مساواة 

واالتصاالت:

ما هي العوائق التي متنع رسد القصة؟  

موقف  يف  آخرين  وضــع  إىل  القصة  ستؤدي  هل   
محفوف باملشاكل؟

مام  أكرث  الناس  بعض  تؤذي  أو  القصة  ستفيد  هل   
ستفيد أو تؤذي آخرين؟

هل من املأمون أن تتحدث النساء ويرسدن تجاربهن   
عرب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

البيئة  لجعل  اتخاذها  ميكن  التي  الخطوات  هي  ما   
مأمونة لرسد القصص؟

املوافقة

طلب اإلذن من األشخاص ذوي العالقة قبل تدوين أو توثيق 
الخطوة  هذه  إن  سليمة وأخالقية.   مامرسة  هي  قصصهم 
هي خطوة واجبة.  إن اإلجابة عىل األسئلة التالية ميكن أن 

يستخدم كقامئة ضبط من قبل املقيمني:

هل تم رشح املرشوع لكل األشخاص الذين لهم عالقة   
به؟ ملاذا يعترب املرشوع مهاًم؟ ما هو موضوع املرشوع؟ ما 

هي أهمية الحصول عىل قصتهم؟ من هم املستفيدون؟

يفهمون  املقيمني  أن  القصة  يرسد  من  يعي  هل   
ويحرتمون حقوقهم؟ وهل هم واعون باألصداء التي ميكن أن 

تحدثها قصصهم؟

هل أعرب ساردو القصة عن موافقتهم الواعية؟  

تخزين  سيتم  كيف  القصة  يف  املشاركون  يعلم  هل   
املعلومات؟ واستخدامها بطرق أخرى؟
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االستامع جيداً ملن يرسد القصة أي دعها تتحدث عن قصتها 
بالطريقة التي ترغب بها.  إن للناس طرقاً مختلفة ملشاركة 
والوضع  الثقافية  والتقاليد  اللغة  بسبب  قصصهم  اآلخرين 
الطبقي والتجارب وتأثري الجندر عىل أسلوب رسد القصص.  
وكثرياً ما تكون هنالك أيضاً تجارب تصعب مشاركة اآلخرين 
فيها بأسلوب مبارش.  أعط الناس مجاالً لألستعداد والشعور 
التذكر  يحفز  فهو  يساعد  الصمت ميكن أن  بالراحة.  حتى 

والتفكري بالنسبة ملن يرسد القصة أو للميرس أو املقيم.

تجري  من  جانب  من  بوضوح  األسئلة  تفهم  يتم  أن  يتعني 
مقابلتهم أو جانب أعضاء املجموعة.  وتعتمد كيفية صياغة 
الشخص  أو  املستمع  جودة  عىل  صياغتها  وإعادة  األسئلة 

الذي يجري التقييم.
 

الرسد  املحددة وأسلوب  اللغة  دون   – بدقة  القصص  وثق 
من خالل االستشهاد باألقوال وقم بوصف الطريقة التي تم 
بها اإلدالء باألقوال.  أن هذا يجعل القصة قوية مام يؤدي 
بدوره إىل تحويل السجالت إىل تجارب صادقة بقدر اإلمكان 

للمشرتكني وأصحاب املصلحة عىل حد سواء.

التبادل عرب االنرتنت
 

أساليب  من  مزيج  خالل  من  القصص  رسد  أيضاً  ميكن 
االنرتنت – مقابالت الربيد االلكرتوين واملناقشات عرب االنرتنت 
ومحادثات الوقت الحقيقي عرب االنرتنت من خالل استخدام 

. (Chat)تسهيالت تبادل الحديث ال

تعتمد أساليب االنرتنت بصورة أكرب عىل املقابالت املنسقة 
واألسئلة املعدة مسبقاً.  قم بصياغة األسئلة لتجنب اإلجابات 
البسيطة لها (بنعم) أو (ال) وذلك من خالل توجيه أسئلة غري 
محددة الغرض حول النتائج/األحداث املتوقعة/غري املتوقعة.  
أعد صياغة األسئلة للسامح باإلجابات غري املنسقة واستخدم 
بالراحة.   شعوراً  أكرث  املستجيبني  لجعل  الرسمية  غري  اللغة 
بعد  الوراء  إىل  االنرتنت هي خطوة  عرب  األساليب  تذكر أن 
للفورية  الكهربايئ  التجاوب  لوجه فهي تضيع  التبادل وجهاً 

ألن الكتابة متثل وسيطا مختلفاً.

الرسعة والراحة  االنرتنت هي  املميزات ألساليب  إحدى  إن 
القصص عىل  انجاز  وميكن  يستجيب.   من  مع  التواصل  يف 
واملستجيبني  التقييم  يجرون  من  مينح  مام  عديدة  مراحل 
وقتاً اللتقاط األنفاس.فعىل سبيل املثال فإن املجموعة األوىل

سيتم  كان  ما  إذا  املشاركني  استشارة  ستتم  هل   
استخدام القصة ألغراض أخرى غري الهدف األسايس؟

 
أنه  الرغم  عىل  القصص  لجمع  عامني  أسلوبني  أدناه  ندرج 

توجد بالتأكيد طرق أخرى لجمع القصص:

أساليب جمع القصص  

التبادل وجهاً لوجه   

التبادل عرب االنرتنت   

التبادل وجهاً لوجه:
 

يعني التبادل وجهاً لوجه التحدث مع شخص واحد أو عدد 
الشخصية  املقابلة  تستخدم  مجموعة  ضمن  األشخاص  من 
بني  ومن  املناقشات.   أو  التدفق  حرة  املحادثة  أو  املنسقة 
لوجه معرفة كيفية  لتبادل ناجح يتم وجهاً  املهمة  العوامل 
تحفيز النقاش وتشجيع رسد القصص ووضع األسئلة وتوثيق 

اإلجابات بشكل صحيح.

نوع  تصنيف  املفيد  من  فإن  املنظم،  التوثيق  أجل  من 
املعلومات املرغوبة:

حول املضمون االجتامعي والبيئي.  

حول الناس/املشاركون/الجندر  

حول املجتمعات  

ميكن  مام  ذلك  األوضاع والقضايا واآلراء وغري  حول   
مناقشته.

كإرشادات  تستخدم  أن  املعلومات  من  األمناط  لهذه  ميكن 
أن  ميكن  كام  الشخصية  املقابالت  أو  للمناقشات  عامة 
املقابالت  يجرون  من  أو  التقييم  فرق  لتذكري  تستخدم 

مبواضيع يتعني تغطيتها.

الرتكيز  املهم مواصلة  لدى تسهيل محادثة موجهة فإن من 
ال  بقصص  تضليلك  يتم  ال  أن  حاول  القصة/التجربة.   عىل 
نفسه  الوقت  يف  عليك  يتعني  أنه  إال  باملوضوع  لها  عالقة 
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من األسئلة التي ستوجه عرب الربيد االلكرتوين ميكن أن ترتكز 
عىل املالمح العامة للقصة.  وميكن أن يتبع ذلك نقاش عرب 
وذلك  التحدث  برامج  فيها  تستخدم  محادثة  أو  االنرتنت 
للتحدث عن أوضاع محددة والتحقق من املشاكل والقضايا 
بصورة أفضل.  وميكن لهذا املزيج أن يساعد يف الكشف عن 

الطبقات املختلفة للقصص.

فإذا كانت وسائل االنرتنت غري كافية فإنه ميكن اللجوء إىل 
املقابالت الشخصية عرب الهاتف. إن االستامع وسامع صوت 
الطرف اآلخر عيل الخط هو قريب من املحادثة وجهاً لوجه 
بصورة  تفسريها  أو  القصة  تفاصيل  التعرف عيل  يتم  حيث 

أفضل.

القصة بأكملها أي تجاوز الرسد  إن من املهم الحصول عىل 
البسيط لألحداث.  ويوحي هذا الجزء باألسئلة التي ستكون 
مبثابة خطوط إرشادية الستكشاف وجمع التفاصيل املحددة 

للقصص.

املضمون/الخلفية
 

إن أول يشء يتعني اكتشافه يف كل قصة هو مكان وظروف 
املعلومات  تكنولوجيا  مببادرات  يتعلق  وفيام  حدوثها.  
واالتصاالت ، فإن هذا يعني اكتشاف املعلومات حول الخلفية 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والتكنولوجية للقصة.  إن 
املدين) والوضع  أو  (الريفي  املوقع  حول  العامة  املعلومات 
االقتصادي والتعليم هي أمور من املهم مالحظتها.  وميكن 
تثبيت عنارص محددة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي 
تشري إىل املضمون/الخلفية، من خالل توجيه األسئلة التالية:

املعلومات  تكنولوجيا  إدخال  تم  وملاذا  متى   
واالتصاالت 

كيف تم إدخالها؟  

ما هي أنواع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟  

ألي غرض/أغراض تم استخدام تكنولوجيات املعلومات   
واالتصاالت 

كلام  االجتامعي  النوع  حسب  مصنفة  البيانات  جمع  تذكر 
كان ذلك ممكناً،  اكتشف املزيد حول أدوار وعالقات النساء 

والرجال من خالل استكشاف األسئلة بشأن:

املشاركني – ممن لهم عالقة  

املوارد وبأي  الوصول إىل  لديهم حرية  املوارد – من   
طريقة يتاح لهم حرية الوصول إليها وكيف يستخدمونها.

السلطة وصنع القرار – من الذي يصنع القرارات التي   
وحرية  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بتخصيص  تتعلق 

الوصول لها واستخدامها.

املحتويات التي يتعني استكشافها يف القصص  

املضمون/الخلفية   

التعلم و التغيري/التحول   

تحليل الجندر/وتحليل الجندر    
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    

 فإذا كانت
 وسائل االنرتنت
 غري كافية فإنه

 ميكن اللجوء
 إىل املقابالت

 الشخصية عرب
الهاتف
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السلطة واتخاذ القرارات – ما هي األدوار التي تقوم   
بها النساء ويقوم بها الرجال يف عملية اتخاذ القرارات.

الناس؟  بها  يقوم  التي  النشاطات  هي  ما   – األدوار   
هي  ما  التكنولوجيا؟  الرجال والنساء  يستخدم  أغراض  ألية 
الفوارق بني أدوار النساء والرجال؟ ملاذا توجد هناك فوارق؟ 

كيف يؤثر السن يف كل ما ورد أعاله؟

التغري/التحول – ما هي التغريات التي مر بها الناس؟   
ذلك  التغريات وعالقة  إىل هذه  الرجال والنساء  ينظر  كيف 

بأدوارهم السابقة والحالية وبالعالقات؟ وعالقته بالسلطة؟

املرشوع/مفهوم وخطة املبادرة - هل يقوي املرشوع   
دور النساء أو يغري من األدوار؟

رؤية املستقبل – كيف يرى الناس املستقبل؟ وعالقته   
باألطفال؟ (إن هذا يعترب مؤرشاً جيداً لرؤية املستقبل).  ما 
يرون  (مثًال: كيف  التي يحبونها  التحوالت  التغريات أو  هي 
بتكنولوجيات  ذلك  وعالقة  املستقبل  يف  بناتهم/أوالدهم 

املعلومات واالتصاالت وأدوارهم يف املجتمع؟)

بيئة السياسة/الترشيع – هل هي بيئة ممكنة للنوع   
االجتامعي؟ هل النساء واعيات لهذا؟ إذا كانت اإلجابة بال 
ملاذا؟ إذا كانت اإلجابة بنعم هل يؤثرن أو يشكلن تجارب 

النساء و/أو منظورهن؟

املعلومات  تكنولوجيات  يف  االقتصادية  العوامل   
واالتصاالت:

املعلومات  تكنولوجيات  بتوفري  قام  من    
واالتصاالت ؟  

من قام بتقييم الدعم؟   

ملن دفعت املال لتزويدك بالدعم والتدريب؟   

موظفني/مستشارين  بتوظيف  قمت  هل    
إضافيني؟  

هل كانوا من النساء أم الرجال؟   

من قام بدفع تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا    
املعلومات واالتصاالت؟  

تكنولوجيا  باستخدام  النساء  تقوم  كيف   – األدوار   
اليومية  مهامهن/أعاملهن  أداء  يف  واالتصاالت  املعلومات 

(مثًال: املنزلية واملجتمعية واملدفوعة األجر وغري املدفوعة).

التعلم والتغيري/التحول

إن أكرث مواضيع التقييم أهمية هو اكتشاف التعلم والتغيري 
الشخصية واملؤسسية  الذي حدث عىل األصعدة  التحول  أو 
ترغب يف  التي  األشياء  إن  هذا هو أحد أهم  واملجتمعية. 
أنك وقبل أن  إال  بجمعها  قمت  التي  القصص  من  معرفتها 
القيم/املبادئ  تستعرض  أن  األفضل  من  فإن  بهذا،  تقوم 
املعلومات  تكنولوجيا  مشاريع ومبادرات  بها  تسرتشد  التي 
واالتصاالت حيث أن هذه غالباً ما تحدد التغريات التي تتم 
رؤيتها.  وقد تساعد بعض األسئلة العامة التالية عىل تحديد 

التغريات:

هل تغري يشء نتيجة للعملية/املبادرة؟  

تلك  حدثت  مستوى  أي  وعىل  تغري؟  الذي  ما   
التغريات؟

األسئلة  صياغة  تتم  أن  باإلمكان  فإن  املثال،  سبيل  فعىل 
املوجهة للمشاركني/أصحاب املصلحة بهذا الشكل:

هل أدى استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   
فإذا  به؟  الذي تقوم  العمل  إىل إحداث أية تغريات يف نوع 

كانت اإلجابة بنعم أو ال بني كيف؟

كانت  إذا  للقرارات؟  اتخاذك  طريقة  يف  غريت  هل   
اإلجابة بنعم أو ال، بني كيف؟

تحليل الجندر وتخطيط الجندر وتكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت 

 
الكتشاف التعلم والتغريات يف مساواة الجندر ومتكني املرأة 
الجندر  تحليل  من  املستقاة  األسئلة  عىل  األضواء  سلط 

وتخطيط الجندر مثل:

الوصول إىل والسيطرة – ما هي وسائل الوصول إىل   
املوارد التي متلكها املرأة اآلن ومل تكن متلكها من قبل؟ من 

اللوايت خضعن للتدريب؟ وعىل يد من؟
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مثال

  (MCT) لقد تم استخدام منهجية رسد القصص بفعالية من جانب املركز املتعدد األغراض التصاالت املجتمع املحيل
يف الفلبني لتقييم تأثريات املركز يف اثنني من املجتمعات الريفية (اقرأ التقرير الكامل عىل املوقع:

http://www.apcwomen.org/gem/practitioners/reports.shtm
أو عىل القرص املدمج املرفق بهذا الدليل.)

إيجاد مكانها يف حياة الناس
 

املقابلة: ما الذي تخربنا إياه؟  
قدمت كريلني باكونغويز عينات من املقابالت الشخصية 
كمنهجية  القصص  لبحث رسد  استخدما  مجتمعني  من 

للتقييم.

قصص من املجتمع املحيل:  
تم الطلب من أعضاء املجتمع مشاركة اآلخرين تجاربهم 
وقد  باملذكرات.   واالحتفاظ  القصص  خالل رسد  من 
عرضوا مشاعرهم تجاه إجراء املقابالت الشخصية معهم 
األغراض التصاالت  املتعدد  املركز  فيام شارك متطوعو  
باالحتفاظ  يتعلق  فيام  به  شعروا  مبا  املحيل  املجتمع 

مبذكرات يومية.

وقد قالوا جميعاً أن رسد القصص كان متريناً جيداً حيث 
وفر لهم طريقاً للتعبري عن أنفسهم بلغتهم. وقال أحد 
املتطوعني ممن احتفظوا بيوميات ألن هذا كان إجباريا 

أن ذلك ساعده يف النهاية عىل تنظيم أفكاره بشأن املركز 

إثارة  املحيل وعىل  املجتمع  األغراض التصاالت  املتعدد 

قضايا تتعلق باألسلوب الذي كان يدار فيه املركز.

 

االلكرتوين  التطوير  مؤسسة  من  ليامر  اديلربتو  أما 

 (eDI) املدين  املجتمع  منظامت  أجل  من  للمبادرات 

املجتمع،  أعضاء  قصص  جمع وكتابة  إليه  عهد  والذي 

مل  البداية  ويف  تجاربه.   يف  اآلخرين  مبشاركة  قام  فقد 

يكن يشعر بالثقة عندما قام بجمع القصص حيث ظن 

أنه مل يكن يعرف األسئلة التي سيوجهها إال أن األمر مل 

يستغرق وقتاً طويًال حتي  متكن من توطيد صلته مع 

من تتم مقابلتهم حيث شاركوه قصصهم.  وعىل الرغم 

من أنه كان ناجحاً يف جمع القصص إال أنه قال أن من 

املهم املالحظة برضورة كتابة القصص من منظور شخص 

له كان سيكون أفضل فيام  بالنسبة  األمر  ثالث، إال أن 

لو قام أعضاء املجتمع أنفسهم بكتابة قصصهم لتجنب 

أي سوء تفسري.

رسد القصص باألسلوب الذي تم فيه

أساليب/أدوات إضافية

[Earl et al 9] "استكشف أدوات وأساليب أخرى لجمع البيانات من" ترتيب النتائج

املسح االستبياين

يتضمن قامئة مطبوعة أو 
الكرتونية لألسئلة

 يتم توزيعها عىل 
مجموعة من األفراد محددة 

مسبقاً

 األفراد يعبئون 
ويعيدون االستبيان

الربيد السطحي أو املسح بالفاكس

العدد السكاين املقصود كبري (أكرث من 200).
 انك تحتاج إىل كمية كبرية من البيانات القاطعة.
 انك تحتاج إىل بيانات كمية وتحليالت إحصائية.

 أنت تريد تفحص ردود الجامعات الفرعية املختارة (ذكر/أنثى مثًال).

السكان املقصودون متفرقون جغرافياً.

 أنت تريد إيضاح أهداف فريقك من خالل إرشاك أعضاء الفريق يف مترين وضع 
االستبيان.

أنت متلك حرية الوصول إىل الناس الذين يستطيعون معالجة وتحليل هذا النوع 
من البيانات بدقة

يستخدم عندمااألسلوب
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أساليب/أدوات إضافية

[Earl et al 9] ”استكشف أدوات وأساليب أخرى لجمع البيانات من” ترتيب النتائج

املسح االستبياين

يتضمن قامئة مطبوعة أو 
الكرتونية لألسئلة

 يتم توزيعها عىل 
مجموعة من األفراد محددة 

مسبقاً

 األفراد يعبئون 
ويعيدون االستبيان

مسح الربيد االلكرتوين أو صفحة املوقع عىل االنرتنت

لديك الربامج املناسبة واملعرفة لهذا األسلوب.

إن املستجيبني معك لديهم القدرات التكنولوجية الستقبال وقراءة وإعادة 
االستبيان.

الوقت هو من العنارص الجوهرية.

يستخدم عندمااألسلوب

املقابلة وجهاً لوجه

يتضمن قامئة مطبوعة أو 
الكرتونية لألسئلة

يتم توزيعها عىل مجموعة 
من األفراد محددة مسبقاً

األفراد يعبئون ويعيدون 
االستبيان

أنت تحتاج إىل دمج آراء األشخاص الرئيسيني (مقابلة املبلغ الرئييس)

العدد السكاين املقصود صغري (أقل من 50).

تحتاج معلوماتك إىل الدعوة للعمق وليس لالتساع

لديك أسباب تدعوك لالعتقاد بأن الناس لن يقوموا بإعادة االستبيان.

أساليب/أدوات إضافية

املقابالت عرب الهاتف

مثل املقابلة وجهاً لوجه إال 
أنها تجري عرب الهاتف

املقابالت الهاتفية من شخص آلخر

العدد السكاين املقصود منترش جغرافياً 

املقابالت الهاتفية مجدية (التكلفة والثقة باملجيب)

املقابالت الهاتفية بني أكرث من شخصني

العدد السكاين املقصود منترش جغرافياً

 املعدات متوافرة

يستخدم عندمااألسلوب
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أساليب/أدوات إضافية

الفريق (املقابلة،  تقنية 
ميرسة،  عمل  ورشة 

الرتكيز): فريق 

يشمل نقاشات مع الفريق 
لقضايا أو مواضيع محددة 

مسبقاً

أعضاء الفريق يشرتكون يف 
صفة عامة معينة

امليرس هو الذي يقود 
الفريق

مساعد امليرس عادة ما 
يسجل ردود الفعل

ميكن إجراؤه شخصياً أو من 
خالل اجتامع بالهاتف إذا 

كان متوفراً

إنك تحتاج إىل وصف غني لفهم حاجات العميل

تآزر الفريق رضوري لكشف املشاعر الكامنة

لديك حرية الوصول إىل ميرس ماهر كام تم تسجيل البيانات

ترغب يف معرفة ما يريده أصحاب املصلحة من خالل قوة املالحظة لدى الفريق 
(باستخدام مرآة من جانب واحد أو جهاز فيديو)

يستخدم عندمااألسلوب

استعراض الوثائق

يشمل التعرف عىل الوثائق 
املكتوبة أو اإللكرتونية التي 

تحتوي عىل معلومات أو 
قضايا تحتاج إىل استكشاف

الباحثون يستعرضون 
الوثائق ويحددون 

املعلومات ذات الصلة

الباحثون يواصلون اقتفاء 
أثر املعلومات املسرتجعة 

من الوثائق

الوثائق ذات الصلة موجودة وميكن الوصول إليها.

تحتاج أنت إىل منظور تاريخي حول القضية.

أنت لست عىل معرفة حسنة بتاريخ املنظمة

أنت تحتاج إىل بيانات قوية حول نواح مختارة يف املنظمة
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كيف تقرر أي األساليب/األدوات يجب عليك استخدامها؟

يجب أن يكون قرار اختيار األدوات الخاصة بجمع البيانات 

واملقصودة  املحددة  االستخدام/االستخدامات  عىل  مبنياً 

التي  البيانات  نوع  وعىل  املستخدم/املستخدمني  وكذلك 

سيجدها املستخدمون املقصودون مفيدة وذات صلة وعىل 

مدى وضوح الربط بني االستخدام واملستخدمني املقصودين 

وبني نتائج تقييمك.

هنالك أيضاً أساس آخر الختيار وتصميم أدوات جمع البيانات 

التي ميكن أن تكون عىل أساس املؤرشات التي تم تشكيلها 

يف املرحلة السابقة.  وبناء عىل ذلك، حدد ما هي أنواع/نوع 

البيانات املطلوبة واملصدر/املصادر الرئيسية للمعلومات.

املرحلة (2) الخطوة (5) النشاط (5)

البحث عن أمثلة ملنهجيات املامرسني

من رشكاء  رشيكان  طور  كيف  حول  أمثلة  توجد  أدناه 

اختبار منهجية تقييم الجندر وهام رابطة رئيسات البلديات 

البيانات  جمع  اسرتاتيجيات  األمهات  أجل  من  واألمهات 

الخاصة بهام:

موقع "املرأة العمدة" عيل شبكة اإلنرتنت

: (WML WOMEN MAYORS’ LINK)

ميثاق  املنبثق عن  العمل  لفريق  مبادرة  الرابطة  متثل هذه 

االستقرار واملختص مبسائل الجندر، وهو مرشوع تم تطويره 

يف البلدان واألقاليم االثني عرش، التي تشكل ميثاق االستقرار،  

حيث متثل مؤسسة الفرص املتساوية للنساء املؤسسة األكرب. 

اإلنرتنت،  شبكة  عيل  العمدة"  "املرأة  موقع  هدف  إن 

بني رئيسات  التعاون  تعزيز  هو   2002 عام  تأسست  التي 

مجال  يف  املحلية  الحكومات  النساء وشبكات  من  البلديات 

النساء  حياة  نوعية  لتحسني  الصغرية  املرشوعات  إعداد 

الرابطة  إن أهداف هذه  املحلية.   املجتمعات  واألطفال يف 

اإلقليمية والدولية  الخربات  أفضل  تبادل  بدء وتسهيل  هي 

يف املرشوعات املتشابهة واستقطاب الدعم من أجل تحقيق 

جهود  ودعم  املحلية  الحكومات  يف  للنساء  أفضل  متثيل 

حل  عمليات  يف  الناس  مشاركة  لزيادة  البلديات  رئيسات 

املشكالت القامئة يف مجتمعاتهن.

العمدة"  "املرأة  ملوقع  التابع  التقييم  فريق  استخدم  لقد 
عيل شبكة اإلنرتنت خليطاً من األساليب لجمع بيانات كمية 
املزدحمة  البلديات  ونوعية. وكانت جداول أعامل رئيسات 
واملواقع الجغرافية للبلدان واملناطق هي العوامل التي أثرت 
عىل املنهجيات التي تم استخدامها.  (كانت املستجيبات 50 
وهي:  االستقرار،  ميثاق  ومناطق  بلدان  من  بلدية  رئيسة 
ألبانيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، مقدونيا، اليونان، 
الجبل األسود،  هنغاريا، كوسوفو، مولدوفيا، رومانيا، رصبيا، 
من  ملجموعتني  مسودة  بوضع  الفريق  وقام  وسلوفينيا).  
األستقصاءات. وقد استكشف أحد االستبيانني عملية االتصال 
شبكة  عيل  العمدة"  "املرأة  موقع  داخل  الشبكات  عرب 
الربيد  قامئة  وعىل  الشبكة  عيل  وضعها  تم  التي  اإلنرتنت 
طريق  عن  أيضاً  إرسالها  تم  األوتوماتيكية والتي  اإللكرتوين 
الربيد االلكرتوين والربيد البطيء إىل جميع رئيسات البلديات 
يف الشبكة.  وقد أوضح االستبيان اآلخر الكيفية التي ساعدت 
فيها املبادرة عىل ترويج الجندر يف الحوكمة املحلية التي تم 
توزيعها يف املؤمتر الدويل الذي حمل عنوان (مبادرات التوأمة 
والرشاكة لدى رئيسات البلديات – مؤمتر املوامئة) والذي عقد 
الفرتة من 20-23 من شهر نوفمرب/ترشين  يف رومانيا خالل 

الثاين عام 2003.  وقد تم جمع معظم الردود هناك.

باإلضافة إىل األستقصاءات، قام الفريق أيضاً بجمع البيانات 
رئيسات  استخدمتها  التي  االنرتنت  اتصاالت  أنواع  حول 
البلديات كام وأنه قام بتحليل مقارن حول تكاليف خدمات 
بحثاً  السلكية والالسلكية يف مواقعهن كام أجروا  االتصاالت 

خلفياً حول إدخال الجندر داخل الحوكمة املحلية.

التي استخدمها  القول، تجدون أدناه قامئة باألدوات  مجمل 
موقع "املرأة العمدة" عيل شبكة اإلنرتنت لجمع البيانات:

عن  أرسلت  التشبيك والتي  عملية  حول  استبيانات   
 (list-service)طريق الربيد االلكرتوين ووضعت عىل االنرتنت و
وأرسلت عرب الربيد إىل جميع رئيسات البلديات ممن كان لهم 

اتصاالت معهن.

استبيانات تتعلق ببناء الرشاكات لتعزيز دمج قضايا   
انعقاد  أثناء  توزيعها  تم  املحلية والتي  الحوكمة  يف  الجندر 

املؤمتر الدويل.

من  املستخدمة  االنرتنت  صلة  أنواع  لتحديد  بحوث   
قبل رئيسات البلديات املشاركات يف املرشوع.
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بحوث لتطوير تحليل مقارن حول تكاليف خدمات   
االتصاالت السلكية والالسلكية.

بحوث حول دمج قضايا الجندر يف الحكومة املحلية.  
 

(اقرأ تقرير التقييم الكامل عىل املوقع:
http://www.apcwomen.org/gem/pratitioners/re-

ports.shtm?x=51601
أو يف القرص املدمج املرافق لهذا الدليل.)

(Mothers 4 Mothers) األمهات من أجل األمهات

جمع املؤرشات الكمية

استبياناً  استخدم  مسحاً  األمهات  أجل  من  األمهات  طورت 
وقد  بعد.   عن  العمل  يف  تؤثر  التي  العوامل  تناول  طويًال 
طريق  عن  املسح  مع  املستجيبني  من   141 إىل  الوصول  تم 
الهاتف أو الفاكس أو الربيد االلكرتوين خالل الفرتة املمتدة 
من 8 يوليو (متوز) إىل 1 سبتمرب (أيلول) 2003. املستجيبون 
أمور  بإدارة وتسيري  يقوموا  املنزل:  من  يعملون  املحتملون 
أعاملهم الخاصة املسجلة، العاملني بشكل مستقل، والعاملني 
لبعض الوقت وأولئك العاملني لدى األمهات من أجل األمهات 

.(M4M)

استامرة االستبيان  

محدد  غري  واقعياً  سؤاالً   83 مجموعه  ما  االستبيان  تضمن 
سؤاالً   42 تطلب  وقد  متعدد)  قسمني/اختيار  (من  اإلجابة 
أو 50% من األسئلة أن يقوم املستجيبون باستخدام مقياس 
ليكرت فيام كانت 37 من األسئلة أو 45% منها أسئلة واقعية 

واألربعة الباقية أي 5% أسئلة غري محددة اإلجابة.

أسلوب التنفيذ  

األمهات  شبكة  من  املحتملني  باملستجيبني  قامئة  وضع  تم 
من أجل األمهات (M4M) مع عناوينهم االلكرتونية وأرقام 
االتصال بهم.  وكان الربيد االلكرتوين األسلوب األوىل لالتصال 
الهاتفية حيثام  اللجوء إىل االتصاالت  باملستجيبني.  وقد تم 
هنالك  متوفرة  وكان  غري  االلكرتونية  الربيد  عناوين  كانت 
اثنان من املستجيبني طلبوا إرسال الوثائق إليهم عن طريق 

الفاكس حيث أنهم كانوا غري قادرين عىل استعادة الوثائق 
التي  املشاكل  بسبب  أو  لديهم  الربامج  كفاءة  عدم  بسبب 

واجهوها يف أجهزة اتصاالتهم الهاتفية.
 

وقد أجريت عملية غربلة للوضع الوظيفي الحايل للمستجيبني 
املحتملني وذلك لتحديد صالحيتهم كمستجيبني للمسح.  وقد 
تم الطلب من املستجيبني املحتملني ممن استوفوا متطلبات 

املسح بأن يعبئوا استامرة االستبيان.

إجراءات املتابعة  

تم  التي  االلكرتوين  الربيد  من رسائل  األوىل  املجموعة  إن   
من  الهدف  عىل  احتوت  املحتملني  للمستجيبني  إرسالها 
املسح.  وقد تم إجراء مكاملات هاتفية ملتابعة مدى رغبتهم 
عدم  لدى  تذكري  كتب  إرسال  وتم  املسح.   يف  املشاركة  يف 
ورود رد من املستجيبني بعد مرور سبعة أيام.  وقد تطلب 
يتجاوبوا  أربع رسائل تذكري يك  إرسال  للبعض  بالنسبة  األمر 
تذكري كل مستجيب مرتني  تم  االستبيان.  وقد  استامرة  مع 
عىل األقل يف املعدل من خالل الربيد االلكرتوين ومرة واحدة 

عىل األقل من خالل الهاتف.

التوصل إىل معلومات نوعية

االفرتايض   الفريق  مع  مقابالت شخصية  سبع  إجراء  تم  لقد 
 (Yahoo) ومقابلة واحدة باستخدام ياهو (Virtual Team)
تحديد  هو  الهدف  وكان  املستجيبني.   مع  االنرتنت  عىل 
العمل عن بعد  العاملون يف مجال  التي يواجهها  التحديات 

داخل منظمة متكاملة البناء:

تحديد املشاكل التي يواجهها الفريق االفرتايض   

الفريق االفرتايض خالل العمل مبجال العمل  ملعرفة مشاكل 
الفريق  مقرتحات  عىل  وللحصول  كامل  بدوام  بعد  عن 
كامل  بدوام  الشبكات  عرب  االتصال  احتامل  حول  االفرتايض 

والطرق الكفيلة بتحسني أوضاعهم.

تأثري العمل عن بعد عىل حياة النساء  

حياة  عىل  بعد  عن  العمل  مجال  يف  العمل  تأثري  الكتشاف 
النساء: هل يغري عالقات الجندر يف املنزل؟ إىل أي مدى تؤثر 
قضايا الجندر عىل العمل عن بعد وكيف يغري ذلك من خالل 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حياة وأوضاع النساء.
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مالحظة إعداد املقر املنزيل ووضع املنزل  

ملالحظة تنظيم وتجهيز املقر يف املنزل وأوضاعه واالستفسار 
عن إمكانية تعزيز العمل عن بعد بدوام كامل.

تجهيزات املقر يف املنزل  

الكتشاف ظروف توفر الكمبيوتر (مثًال املشاركة يف إستخدام 
إىل  املستقر  الوصول  حرية  (مثًال  واملوقع  الكمبيوتر) 

اإلنرتنت).

وضع املنزل  

الكتشاف األحوال يف بيئة العمل (مثًال وجود ضجيج، ميلء 
باإللهاء) أو تحديد العوائق األخرى التي تعطل سري العمل.

التعرف عىل شخصية العامل عن بعد  

لتحديد الصفات األكرث عمومية للعاملني عن بعد (مثًال فيام 
الكمبيوتر  العمل عىل  العامل يف هذا املجال يحب  إذا كان 
إلخ  األمواج  رياضة ركوب  االلكرتوين وميارس  الربيد  ويراجع 

...) حتى خالل أيام العطل.

للفريق  والدعم  التدريب  احتياجات  عىل  التعرف   
االفرتايض

اكتشاف نوعية التدريب والدعم املطلوبني من خالل املالحظة 
واملقابالت الشخصية.

خطوط إرشاد إضافية الختيار أساليب تقييم الجندر:

اخرت األساليب املناسبة ذات العالقة  

إن التقييامت التي تنفذ من منظور الجندر ملبادرات تكنولوجيا 
املجتمعات  يف  اتصال  مراكز  تتضمن  املعلومات واالتصاالت 
الريفية أو مجتمعات السكان األصليني أو شبكة نساء عاملية 
أو مركز موارد يعمل من خالل االنرتنت.  اخرت أدوات جمع 
البيانات بناء عىل مالمئتها ملختلف أنواع املبادرات.  إن أكرث 
املنهجيات فعالية هي تلك التي تكون مرنة وقابلة للتكيف 
ومصممة الستقطاب نتائج ذات معنى والتي تكون مناسبة 

ولها عالقة باالستخدام املقصود ومبستخدمي التقييم.

اخرت األساليب املبنية عىل املشاركة  

لجميع  تسمح  التي  تلك  هي  التشاركية  املنهجيات  إن 
البيانات  بتقديم  املحددين  املصلحة  املستخدمني/أصحاب 

واملعلومات.

قرار  اتخاذ  لدى  ومضمونهم  املقصودين  باملستجيبني  فكر 
الوقت  املثال: يف  األساليب تستخدم.  فعىل سبيل  حول أي 
اقتصادية وموفرة  االنرتنت  األستبيانات عرب  فيه  تعترب  الذي 
للوقت إال أنها ليست األسلوب املناسب إذا كان املستجيبون 
إىل  املنتظم  الوصول  إمكانية  لديهم  ليست  املقصودون 
الوصول  ميكن  املستخدمة  األدوات  أن  من  وتأكد  االنرتنت 

إليها من جانب املستجيبني.

استخدم األساليب/األدوات متعددة األغراض  

اختبار  يف  للمساعدة  األغراض  املتعددة  األساليب  استخدم 
مصادر  من  الواردة  والبيانات  الرسائل  وربط  وتصحيح 

املعلومات املختلفة:

بأن  املعلومات تذكر  باختيار مصادر  "عندما تفكر 
ما هو مهم يف النهاية ليس صحة املصادر الفردية 
املعلومات  واتساق  متاسك  كأهمية  للمعلومات 
الواردة من مصادر مختلفة لدى أخذها معاً.  إن ما 
يهم هو النمط. وميكن أن يساعد استخدام األساليب 
وربط  وتصحيح  اختبار  يف  األغراض  املتعددة 
املعلومات". مصادر  مختلف  من  الواردة  الرسائل 

[Evaluation and Effectiveness 36، 50]

يف جميع األحوال، فإنه يتعني أن ترتكز املنهجيات عىل تقييم 
الناتج عىل العملية: ما تم انجازه حتى اآلن واألسلوب الذي تم 
انجازه فيه وكذلك كيفية استمرار تطور األساليب. وتكشف 

املعلومات املتعلقة بهذين الجانبني العملية االجتامعية.

تأكد من جمع البيانات مصنفة حسب نوع الجنس  

إن هذا هو أحد أساسيات أي تقييم للنوع االجتامعي.  ويتعني 
أن تحدد جميع البيانات التي تم جمعها.  جنس املستجيب 
بشأن  األخرى  األساسية  البيانات  وتشمل  تقدير.   أقل  عىل 
املستجيبني والتي قد تكون ذات صلة بالتقييم ما ييل: السن 

والدين والعرق والجنسية والحالة االجتامعية والوظيفة.
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تعرف عىل املستجيبات من اإلناث  

التجارب واملدخالت  استخالص  الجندر  تقييامت  عىل  يتعني 
املتعلقة باملستجيبات/صاحبات املصلحة من اإلناث

دقق يف أدوار الجندر  

الجندر  قضايا  املستخدمة  األدوات  تعالج  أن  يجب 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للمبادرة أو املرشوع كام 
يتعني أكتشاف القضايا األوسع للنوع االجتامعي. فعىل سبيل 
لتكنولوجيا  تدريب  مبادرة  تأثري  تقييم  معرض  ويف  املثال 
املعلومات واالتصاالت، فإنه ليس من املهم فقط تدقيق ما 
تعلمه املتدربون ولكن أيضاً كيفية قيامهم بتطبيق معرفتهم 
يف مجال عملهم أو يف منظمتهم. وليك يصبح باإلمكان تقييم 
داخل  الجندر  أدوار  عيل  التعرف  الرضوري  من  فإن  هذا، 
عدم  (أو  استطاعتهم  كيفية  يف  والنظر  املتدربني  منظامت 

استطاعتهم) مامرسة املهارات التي اكتسبوها حديثاً.

كن حساساً تجاه املضمون  

والجندر  املوضوع  ومادة  املجموعات  ديناميكيات  تؤثر 
والطبقة االجتامعية ونظام الطبقات والسن والجنس واللغة 
والثقافة والقضايا الريفية/الحرضية إلخ... تؤثر كثرياً يف كيفية 

جمع املعلومات بشكل فعال وشامل.

أكد عىل البيانات النوعية  

االجتامعي  التحول  قضايا  عن  كاملة  صورة  عىل  للحصول 
وقضايا الجندر يف مرشوع أو مبادرة ما، فإن هذا يحتاج إىل 
والرؤى  القصص  إن  واإلحصائيات.  األرقام  من  أكرث  هو  ما 
البعد  توفر  أنها  حيث  قيمة  لها  كلها  واآلراء  واملالحظات 
البيانات  لفهم  اإلنساين وراء اإلحصائيات – وهي جزء مهم 

اإلحصائية.

االعتبارات العملية  

اسرتاتيجيات  لتخطيط  املهمة  العملية  االعتبارات  ييل  فيام 
جمع املعلومات الخاصة بك:

الحصول  تكلفة  هي  ما   – الدفع  عىل  القدرة    
عىل معلومات فيام يتعلق بإسهامها يف التقييم.   

الذي  الوقت  هو  ما   – والتوقيت  الوقت    
تستغرقه عملية جمع املعلومات؟ هل هناك    
نشاطات مقبلة توفر الفرص للقيام بنشاطات    

تقييم؟   

فيها  تجري  التي  املرات  عدد   – التكرار    
تقييامت ورصد منتصف املرشوع.   

إن األساليب األخرى لجمع املعلومات متوفرة عىل االنرتنت. 
حاول أن تلقي نظرة عىل املوارد التالية:

قامئة الضبط املرتكزة عىل االنتفاع: تصميم التقييم  
http://wmich.edu/evaletr/checklists/ufechecklist.

htm#7

إرشادات حول دمج قضايا الجندر يف تصميم ورصد   
وتقييم برامج ومشاريع منظمة العمل الدولية.

http://www.ilo.org/public/english/bureau/
program/eval/guides/gender/index.htm

قضايا الجندر يف التصميم والرصد والتقييم  
http://www.ilo.org/public/english/bureau/

program/eval/guides/gender/issues4htm#n4

http://www.ilo.org/public/english/bureau/
program/eval/guides/gender/issues4.htm
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املرحلة (2) الخطوة (5) استامرة العمل (5) – تطوير إسرتاتيجية جمع بياناتك
إمأل الجدول املبسط أدناه لتطوير إسرتاتيجية جمع املعلومات الخاصة بك:

األسلوب/األداةمصدر البياناتاملؤرش
الوقت/التكرار
(عدد املرات)

مالحظات

املؤرش: بناء عىل املؤرشات التي تم تحديدها يف املرحلة (1) الخطوة (4) ( أنظر ص 91 ) فّرق بني املؤرشات النوعية   
والكمية.

مصدر البيانات: من أين ستأيت البيانات؟ من الذي سيقوم بتوفري البيانات؟  

األسلوب/األداة: كيف سيتم الحصول عىل البيانات؟  

الوقت/التكرار: متى ستبدأ عملية جمع البيانات؟ عدد املرات؟  

مثال: تقييم فعالية أداة ما عىل االنرتنت (موقع أو قامئة بعناوين بريدية) لحملة قام بها موقع “العنف ضد املرأة”
(Violence Against Women)

األسلوب/األداةمصدر البياناتاملؤرش
الوقت/التكرار
(عدد املرات)

عدد الزائرين ملوقع 
VAW

تسجيل وجمع إحصائيات إحصائيات الشبكة
الشبكة

شهرياً منذ بداية املرشوع

جنس املشرتكني يف قامئة 
العناوين الربيدية

مشرتكو قامئة العناوين 
الربيدية

الطلب من املشرتكني 
اإلفصاح عن جنسهم 

ورصد ردود الفعل

شهرياً

التعبري عن إستنكار 
VAW

مشرتكو قامئة العناوين 
الربيدية

رصد املداخالت يف قامئة 
عناوين الربيد

شهرياً

مقابالت عىل االنرتنت مع 
مشرتيك قامئة العناوين 

الربيدية

منتصف املرشوع (6 
شهور بعد بدء املرشوع)

مشرتكو قامئة العناوين 
الربيدية

بعض املؤرشات التي تم تحديدها قد يكون لها أكرث من مصدر أو أسلوب أو أداة للبيانات.فكرة مفيدة
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الخطوة (6) تحليل البيانات من منظور الجندراملرحلة (2)

كيف تحرض تحليل البيانات من منظور الجندر

كيف تفك شفرة البيانات

كيف تبلغ عن النتائج التي توصلت إليها

عينة تقرير عن النتائج: مناقشات جامعات الرتكيز

الهدف اإلجاميل

تحليل البيانات التي كان قد تم جمعها من منظور الجندر 
الخطوة التحضريية للدخول يف املرحلة (3)  الذي ميثل أيضاً 

وضع نتائج التقييم قيد التطبيق.

كيف تعد لتحليل البيانات من منظور الجندر

استعراض  الرضوري  فإن من  بياناتك،  تحلل وتفرس  قبل أن 
وأسئلة/ املقصود  االستخدام  محدد  وبشكل  التقييم  خطة 

الثالثة  املكونات  هذه  وستؤدي  التقييم واملؤرشات.   سؤال 
وإعداد  البيانات  تحليل  يف  املرشدين،  مهمة  التقييم  لخطة 
جيداً  تأسيساً  مؤسسة  التقييم  خطة  أن  ولنفرتض  تقريرك. 
عىل مفاهيم الجندر وأنها تتمتع مبنظور نوع اجتامعي موحد 

متاماً فإن الخطوة األوىل هي مراجعة خطتك.

االجتامعي  للنوع  األساسية  الوثائق  بعض  تتأمل  أن  ميكنك 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل:

http://www.apcwomen.org/gem/understanding_
gem/genderanalysis.htm

كيفية فك شفرة البيانات

فتش عن األمناط واالتجاهات والتناقضات عىل أساس الجندر 
وسؤال/أسئلة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ومؤرشات 
التقييم.  إن من الرضوري وبخاصة بالنسبة لتحليل الجندر، 
أن نقتفي أثر األمناط واالتجاهات التي تنم عن تغيريات (أو 
عن غياب التغيري) يف أوضاع وعالقات النساء والرجال كنتيجة 

ملبادرة ما.
 

االعتبار  يف  تأخذ  بياناتك وأن  "تزن  حاجة ألن  أيضاً  هنالك 
(املستجيبني)  املقابالت  معهم  أجريت  الذين  عدد 

عرب  املعلومات  تأكيد  تم  سواء  نفسها  اإلجابة  وأعطوا 

خارجية  مصادر  طريق  عن  أو  املصلحة  جامعات  مختلف 

[Lusthaus et al] "ويجري التأكيد عىل املعلومات والبيانات 

الصادرة عن مستجيبات إناث.

 A Framework for Reviewing" إطار ملراجعة البيانات"

واضحة  عمليات  "أربعة  يعطي   (309)( لباتون   Data

استخدمت للخروج بيشء معقول من نتائج التقييم"

يتضمن  النتائج  وتحليل  وصف  والتحليل:  الوصف   

األساسية.   األمناط  عن  يكشف  شكًال  لتأخذ  البيانات  تنظيم 

 ، للمستخدم  سهل  بأسلوب  الشكل  هذا  املقيم  ويقدم 

باإلضافة للنتائج الواقعية كام كشفتها البيانات الحقيقية.

تم  ما  أهمية  هي  ما  النتائج؟  تعني  ماذا  التفسري:   

هي  ما  املنحى؟  هذا  النتائج  سلكت  ملاذا  إليه؟  التوصل 

التفسريات املحتملة للنتائج؟ إن التفسريات تتجاوز البيانات 

ملموسة  أهمية  وتستنبط  معنى  وتحدد  مضموناً  لتضيف 

مبنية عىل االستنباط أو االستنتاج.

الحكم: تضاف القيم إىل التحليل والتفسريات. تحديد   

وبأية   مدى  أي  إىل  التحديد  يعني  القيمة  أو  االستحقاق 

طريقة كانت النتائج إيجابية أو سلبية. ما هو الجيد وما هو 

السيئ، ما هو املرغوب وما هو غري املرغوب يف النتائج؟ هل 

تم الوفاء باملقاييس املرغوب فيها؟

االتفاق  تم  (إذا  النهائية  الخطوة  التوصيات: تضيف   

فام  والحكم.   والتفسري  التحليل  إىل  الفعل  اتخاذها)  عىل 

الذي يتعني عمله؟ ما هي مضامني الفعل بالنسبة للنتائج؟ 

البيانات  تتبع  التي  التوصيات  تشكيل  فقط  يتم  ويتعني أن 

واملتأصلة فيها.
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كيف تبلغ عن نتائجك:

بياناتك وحللتها وفرستها،  شفرة  فككت  قد  تكون  أن  بعد 
تكون خطوتك التالية إعداد تقرير.  وتعمل األسئلة اإلرشادية 

التالية كأداة تذكري:

ملستخدميك  بالنسبة  املهمة  املعلومات  هي  ما   
املقصودين واالستخدام املقصود؟

ألهداف  صلة  أقرب  هو  ملا  طبقاً  لنتائجك  األولوية  أعط 
املهم  من  إن  املقصودين.  املستخدمني  ومصلحة  التقييم 

اإلبالغ عن الحاجة إلجراء املزيد من التقييم للمبادرة.

من الذي سيطلع عىل التقرير؟  

ما إذا كانت أو مل تكن  املقصود، حدد  بناء عىل االستخدام 
سيتم  أم  املنظمة  داخل  بها  االحتفاظ  سيتم  التقييم  نتائج 
للجمهور  النتائج  إعالن  تقرر  أن  وقبل  للجمهور.   تقدميها 
فإن من الرضوري واألخالقي إبالغ املستجيبني والحصول عىل 

موافقتهم.

كيف تقدم النتائج إىل املستخدمني املقصودين؟  

قرر ما هو األفضل يك تشارك نتائج التقييم مع املستخدمني 

املقصودين. وقد تكون أفضل صيغة مالمئة لذلك هي تقديم 

تقرير مكتوب إال أن هناك طرقاً أخرى سوف تكون بالتأكيد 

أكرث إمتاعا للمستخدمني املقصودين.  إن بإمكانك استخدام 

صيغ شعبية للنرش مثل املنشورات أو الرسومات الهزلية أو 

أو  االلكرتونية  التكنولوجيا  إىل  تلجأ  أن  ميكن  كام  الكتيبات 

الرقمية مثل وضع التقرير عىل االنرتنت أو إنتاج قرص مدمج 

أو تقديم عرض لنقاط القوة.  كن مبدعاً – استخدم وسائل 

اتصال أخرى ووحد مختلف صيغ االتصال.

خذ مثال املركز املتعدد األغراض التصاالت املجتمع املحيل  يف 

الفلبني فإىل جانب التقرير املكتوب فقد قامت بعقد ورشة 

عمل استمرت يومني حرضها أصحاب املصلحة واملستخدمني 

املقصودين لتقديم وجمع املالحظات والتعليقات. وباالستغناء 

عن الرسد املطول، قام فريق التقييم بإعداد وسائل مساعدة 

مرئية كام استخدم عروضاً إبداعية أخرى.

وقد عقدت (األمهات من أجل األمهات) يف ماليزيا مقابالت 

عنها  ملخص  ييل  فيام  الرتكيز  شخصية ومناقشات جامعات 

(اقرأ التقرير الكامل عىل املوقع:

http://www.apcwomen.org/gem/practitioners/

reports.shtm

أو يف القرص املدمج املرفق بهذا الدليل.)

تقرير ملخص حول مقابالت ومناقشات جامعات الرتكيز
لألمهات من أجل األمهات

الخلفية: األهداف واملشاركون واملنهجيات

العميل  الفريق  مع  املنزلية  والزيارات  املقابالت  إجراء  تم 
لألمهات من أجل األمهات خالل الفرتة 11–19 يوليو (متوز) 
2003 وقد تألف الفريق العميل من ست سيدات ورجلني.  
مع  الرتكيز  جامعات  مناقشات  من  مناقشتان  عقدت  وقد 
والعاملني   (homemaker) االلكرتونية  ميكر  هوم  أعضاء 
 21–12 يف  األمهات  أجل  من  األمهات  لدى  الوقت  لبعض 

يوليو (متوز) 2003.

الرتكيز  الشخصية ومناقشات جامعات  املقابالت  كان هدف 
الصفات  العمل عن بعد مثل  استكشاف بعض جوانب  هو 
من  كاملة  استفادة  لالستفادة  للمرأة  الرضورية  واملهارات 
العمل يف املنزل وتأثريه عىل حياة النساء وعىل أرسهن وكذلك 

والطرق  التشبيك  مجال  يف  النساء  تواجهها  التي  العقبات 
الكفيلة مبعالجة مثل تلك التحديات.

نتائج املقابالت الشخصية ومناقشات جامعات الرتكيز

أسباب الدخول يف العمل من املنزل  

إن معظم املشاركات متزوجات ولديهن أطفال وال يرغنب يف 
قضاء معظم أوقاتهن يف املكتب.  إن بعضهن كن ربات منزل 
ملدة طويلة قبل أن يعدن للعمل عن بعد. وهناك أخريات 
تركن العمل لقضاء وقت أطول مع أرسهن وواصلن العمل 

من املنزل للحصول عىل مصدر دخل بديل.
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املنزل  من  العمل  اختيار  فإن  ملعظمهن،  وبالنسبة  أنه  إال 
اثنتان  املالية.  وهناك  القليل من األسباب  مل تكن له سوى 
فقط من أعضاء الفريق العميل يعملن من املنزل باعتبارهن 
أن  منهن  العديد  قالت  وقد  لألرسة.   الرئيسيات  املعيالت 
العودة إىل للعمل نبعت من رغبة شخصية لالنشغال بيشء 
العديد  وألن  وأطفالهن.   بأزواجهن  انشغالهن  جانب  إىل 
من هؤالء النساء كانت لهن مهنة قبل الزواج فقد بدأن يف 
الوقت  طوال  املنزلية  باألعامل  القيام  نتيجة  بامللل  الشعور 

بحيث أصبحن يحتجن إىل يشء مللء وقتهن.

فوائد العمل عن بعد  

وافقت جميع املستجيبات عىل أن الفائدة األكرب للعمل من 
املنزل هو املرونة فيام يتعلق بإدارة الوقت.  إن العمل من 
وانجاز  أرسهن  مع  الوقت  لقضاء  للسيدات  يسمح  املنزل 

املهام يف املنزل ومواصلة كسب املزيد من الدخل.
املنزل  بربة  مقارنة  املنزل  من  العمل  فإن  للبعض  بالنسبة 

بدوام كامل قد زاد من ثقتهن بأنفسهن.  ويأيت أحد مصادر 
تعدن  مل  وأنهن  كام  بهن  الخاص  الدخل  كسب  من  الثقة 
أزواجهن من أجل مرصوفاتهن إال  االعتامد عىل  إىل  بحاجة 
املشاركة  من  يأيت  املتزايدة  الثقة  هذه  من  كبرياً  جزءاً  أن 
والتي  منازلهن  حدود  تتجاوز  التي  النشاطات واملصالح  يف 

حسنت عالقاتهن بشكل عام مع أزواجهن وأطفالهن.
 

املعلومات  تكنولوجيا  مهاراتهن يف مجال  قالت أخريات أن 
من  لعملهن  نتيجة  كبري  بشكل  تحسنت  قد  واالتصاالت 
املنزل ألنه كان عليهن أن يتعلمن كيف يتغلنب عىل املشاكل 
الصغرية التي يواجهنها عىل الكمبيوتر دون االعتامد عىل أحد 

وهو أمر مخالف ملا يحدث يف املكاتب.

فقد  املنزل  من  بالعمل  لقيامها  نتيجة  أنه  إحداهن  قالت 
أوجدت لنفسها الحجة إلبالغ زوجها بأن عليه أن يبدأ بالقيام 
نفسها  هي  أصبحت  أنها  وحيث  املنزل.  أعباء  من  ببعض 
استخدام  باستطاعتها  فإن  املنزل  من  العمل  يف  مندمجة 
أنه  – وهو  قبل  من  لها  أعطاه زوجها  الذي  نفسه  السبب 
اليومية  باألعامل  لتقوم  جداً  متعبة  فهي  عملها  وبسبب 

املنزلية.

تشمل بعض املزايا املرئية األخرى هو عدم رضورة التعامل مع 
املتاعب املرورية يف ماليزيا مام يوفر لهن الوقت ويبعدهن 
املتعلق  القلق  جميع  عليهن  ويوفر  املكتب  سياسات  عن 

بامللبس من أجل املكتب و"كيف هو مظهرك".

العوامل التي تؤثر عىل العمل من املنزل

اإلحساس تجاه العمل من املنزل  

إن أحد عوائق العمل من املنزل هو إحساس األرس والنظراء 
يعمل  وقد  "وظيفة حقيقة".  املنزل ال ميثل  العمل من  بأن 
بعض أفراد األرسة إىل إزعاجهن حيث يعتقدون بأنهن وهن 
كام  املنزل  أعامل  مبهام وانجاز  يقمن  أن  ميكنهن  البيت  يف 

وأنهن موجودات من أجل الزيارات االجتامعية.
شعرت النساء بهذه املشكلة بصورة أكرب خالل األشهر القليلة 
األوىل لعملهن من املنزل إال أن اإللهاء قل بعد أن تم الرشح 
مياثل  عمل  هو  املنزل  من  العمل  بأن  ألرسهن وأصدقائهن 

العمل يف املكتب من حيث الجدية واألهمية.

الدعم من أعضاء األرسة

إن دعم أعضاء األرسة هو دعم قيم لنجاح العمل من املنزل. 
ويتعني عىل أرس النساء أن يفهموا بأنه ال يتعني إزعاجهن أو 
مضايقتهن أثناء عملهن.  وقد قامت املستجيبات ممن لهن 
أطفال صغار برتتيبات مع أعضاء أرس أخرى (أمهات وعامت 

وأخوات) للعناية باألطفال أثناء ساعات عملهن.

يحتاج تأسيس مكتب البيت أيضاً إىل دعم من أعضاء األرسة 
الذين يتعني عليهم أن يفهموا بأنهن يحتجن إىل مكان للعمل. 
املمكن  غري  من  فإنه  مسافرون  األرسة  أعضاء  يكن  مل  وما 
توفري املساحة الالزمة ألداء العمل بكفاءة. ولقد كانت هذه 
بإعطائها  يسمح زوجها  مل  التي  املستجيبات  إحدى  مشكلة 

املساحة الالزمة إلقامة مكتب يف املنزل.

عىل أي حال فقد حصلت معظم املستجيبات عىل دعم من 
األزواج  فقد أحرض بعض  بأشكال عدة.  األزواج والذي جاء 
املعدات الالزمة فيام قدم آخرون دعاًم فنياً أو دعاًم يتعلق 
وبخاصة باألطفال  بالعناية  آخرون  أزواج  وقام  بالعمل. 
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املستجيبات  أحد  قامت  وقد  األسبوع.   عطلة  أيام  خالل 
بخفض معايري إدارة البيت بحيث أصبحت أقل انتقاداً لزوجها 
الذي يقوم حالياً باملساعدة يف أعباء املنزل التي سمحت له 

بالقيام بها بشكل متزايد.

االفتقار إىل الدعم الفني

هو  املنزل  يف  الفني  الدعم  إىل  االفتقار  إن 
إحدى الصعاب التي تواجهها النساء اللوايت 
من  عملهن  انجاز  يف  الكمبيوتر  يستخدمن 
املنزل.  وتلجأ بعض تلك النساء إىل الفنيني 
باالتصال  يقمن  أو  اإلصالح  بأعامل  للقيام 
بأزواجهن  أو  العميل  الفريق  أعضاء  بأحد 
أحد  وقالت  املساعدة.   يد  ملد  وأطفالهن 
باهظة  اإلصالح  خدمات  بأن  املستجيبات 
التكاليف وأنه من خالل تجربتها فإن العمل 
من املنزل مكلف أكرث من العمل يف املكتب 

حيث تتوفر املعدات ويتوفر الدعم الفني.

سياسات العمل يف ماليزيا

الرتكيز بأن  ترغب بعض املستجيبات يف مناقشات جامعات 
هو  املنزل  من  العمل  بأن  ماليزيا  يف  العمل  قوانني  تعرتف 
الحكومة  عىل  يتعني  فإنه  ذلك  عىل  وبناء  مرشوع.   عمل 
والدعم  املميزات  بعد  عن  العمل  مجال  يف  العامالت  منح 

املمنوحني للعاملني يف املكاتب.

من  العمل  أن  املستجيبات  إحدى  قالت  أخرى،  ناحية  من 
املنزل هو خيار داعم للنساء األجنبيات يف ماليزيا فالقوانني 
األجنبي   املوظف  لزوجة  تسمح  ال  هناك  حالياً  السارية 
بالعمل.  ويف معظم الحاالت يكون الزوج هو العامل يف حني 
تقوم الزوجة بالعمل بشكل غري رسمي من املنزل.  فإذا ما تم 
إضفاء الصفة الرسمية عىل العمل من املنزل يف ماليزيا فإن 
ذلك سيؤثر بصورة سلبية عىل فرص عمل النساء األجنبيات 

يف البالد.

تكلفة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف ماليزيا

أعرب بعض املستجيبني/املستجيبات أيضاً عن اهتاممهم يف 
تعلم مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني فرص 
الذي  التدريب  توفر  عدم  وبجانب  أنه  إال  بعد  عن  العمل 

يف  الراغبات  النساء  جانب  من  املادية  تكلفته  تحمل  ميكن 
الوصول  تكاليف  فإن  الكمبيوتر،  بعد من خالل  العمل عن 
إىل االنرتنت واألجهزة يعترب مكلفاً .أن هذه مشكلة رئيسية 
للعاملني من املنزل الذين بدأوا للتو دون أي دعم من جانب 

أرسهم.

قضايا اإلدارة

املستجيبني/املستجيبات  معظم  تحدث 
أفضل.   افرتايض  فريق  إدارة  إىل  الحاجة  عن 
فرصة ضئيلة  العمل  بسبب طبيعة  وهنالك 
للغاية لرصد عمل الفريق والتحقق منه.  إن 
ومركزة  تكون واضحة  أن  لإلدارة  املهم  من 
عىل ما تتوقعه من املوظفني.  ويعمل الفريق 
قيام  عدم  حال  يف  يؤدي  بأسلوب  االفرتايض 
أحد املوظفني بتسليم العمل، إىل تأثر الباقني 
غري  العمل  انجاز  عليهم  يتعني  أنه  بسبب 
املكتمل أو ألن عملهم يعتمد عيل مخرجات 
فيام  اإلدارة  شفافية  مهم هو  وهناك سبب آخر  اآلخرين.  
تقييم  ومقاييس  القرارات  واتخاذ  الدفع  بخطط  يتعلق 

االنجاز.

صفات العامل عن بعد "املثايل"

إن أحد األهداف الرئيسية لتقييم األمهات من أجل األمهات 

الرغم  "املثايل". وعىل  بعد  العامل عن  بصفات  الخروج  هو 

من أن معظم املستجيبني متفقني عىل أن كل شخص يستطيع 

أنهم  إال  خاصة  الحاجة ألية صفات  دون  املنزل  من  العمل 

بعد  عن  العامل  تصنع  التي  الخصائص  بعض  إىل  أشاروا 

(املثايل) وهي: مهارات كافية يف مجال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت واألمانة واالنضباط وااللتزام تجاه العمل.

التوصيات: إيجاد بيئة متكني للعمل من املنزل

الرتكيز،  جامعات  ومناقشات  الشخصية  للمقابالت  نتيجة 

متت التوصية مبا ييل إلقامة بيئة تؤدي إىل العمل من املنزل 

وبخاصة بالنسبة للنساء:

املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول  إمكانيات  زيادة   

واالتصاالت
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إن العامل من املنزل يحتاج عىل أقل تقدير إىل جهاز كمبيوتر 
شخيص وهاتف وطابعة وإمكانية الوصول إىل االنرتنت.  إن 
إقامة مكتب يف املنزل ليست متاحة مالياً لكل شخص كام وأن 

نساء أخريات ال ميلكن الوسائل للقيام مبثل هذا االستثامر:

عىل الرغم من أن ماليزيا تتطور برسعة يف مجال الوصول إىل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إال أنه ما زالت هناك حاجة 
ميكن  التي  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا  أدوات  لتوفري 
تحمل تكاليفها املادية وبخاصة بالنسبة للنساء اللوايت يرغنب 
ذلك  تحقيق  أن  من  الرغم  وعىل  منازلهن.   من  العمل  يف 
ال يعترب مشكلة يف كواالملبور ومناطق األقامر الصناعية فيام 
ما زال مكلفاً.  ويجري حالياً  أنه  إال  التحتية  بالبنية  يتعلق 
ملدتها  املحلية وفقاً  املكاملات  استيفاء رسوم عىل  ماليزيا  يف 
(مثل  البدائل  أما  الهاتف.   استخدام  تكلفة  من  يرفع  مام 
دي اس ال DSL والكابل)، فهي مرتفعة الثمن أيضاً.  ومن 
الواضح أنه يتعني عىل الحكومة تخفيض تكاليف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت.  ويف غضون ذلك فإن خيارات أخرى 
تقيض بفتح باب القروض للعاملني من املنازل وتوفري مراكز 
يف املجتمع للحصول عىل خدمة االنرتنت التي ميكن تحمل 

تكاليفها.

تطوير التدريب واملهارات  

املعلومات  تكنولوجيا  إىل  الوصول  حرية  إىل  باإلضافة 
واالتصاالت، فهنالك شعور قوي برضورة توفري تدريب للنساء 
بأعامل  القيام  من  لتمكينهن  وذلك  تكاليفه  تحمل  ميكن 
أشار  وقد  منازلهن.   من  املعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجيا  عىل  التدريب  أن  إىل  املستجيبون 
األسايس  االستخدام  ما ييل:  واالتصاالت يجب أن يرتكز عىل 
املشاكل  االنرتنت، وحل  األسايس عىل  للكمبيوتر، والتدريب 
عىل  املوقع  وتطوير  الكتابة  ومهارات  االلكرتوين  والربيد 
االنرتنت وتطبيقات الربامج.  أما املجاالت األخرى للتدريب 
لألعامل  املنازل  يف  مكاتب  إقامة  الوقت،  إدارة  فتشمل: 
ميكن  التي  املعلومات واالتصاالت  بتكنولوجيا  املتعلقة  غري 

انجازها يف املنزل واإلدارة املالية األساسية.

اإلدارة املهنية  

مهنية  تصبح  أن  يجب  املنازل  من  العاملني  إدارة  إن 
الصبغة.  (إن هذا ال يعني أن تصبح مشابهة متاماً للعمل يف 
املكاتب).  ويتعني تطوير خطط بديلة إلدارة العاملني من 

تواجهها  التي  املتعددة  األدوار  االعتبار  بعني  املنازل آخذين 
كل من النساء والرجال ممن يعملون من املنزل.  ويتعني أن 
تكون خطط إدارة العمل من املنزل مدفوعة باملخرجات التي 
محدد لألعضاء  للتسليم ووقتاً  تتطلب مهاماً واضحة ومواد 
هذه  اإلدارة  خطط  تستفيد  أن  يتعني  كام  املوظفني.   من 
استفادة كاملة من التكنولوجيات املتوفرة لتحقيق الشفافية 
واملساءلة.  فعىل سبيل املثال، يعتمد املكتب العميل لألمهات 
من أجل األمهات بشكل كبري عىل الربيد االلكرتوين كوسيلة 
لالتصال واملشاركة يف امللفات.  وهنالك حاجة خاصة لتطوير 
طرق أخرى للمشاركة يف امللفات مثل تطوير انرتنت للفريق 
(التقارير  املخرجات  املشاركة يف جميع  تتم  األفرتايض حيث 
أفراد  بني   (... إلخ  املالية  والبيانات  التمويل  واقرتاحات 

الفريق.

التغريات يف السياسات العاملية الوطنية  

بحيث  ماليزيا  يف  الحالية  العاملة  سياسات  يف  التفكري  أعد 
تشمل العمل عن بعد وحيث ستعرض الحكومة عىل العاملني 
املكاتب.   موظفو  بها  يتمتع  التي  املزايا  نفس  منازلهم  من 
املنزل أن  العمل من  الجديدة حول  السياسات  ويتعني عىل 
العاملية  املامرسات  ضد  محمية  العامل  حقوق  بأن  تضمن 

الظاملة وأصحاب العمل.

تقييم التأثري بعيد األمد للعمل عن بعد عىل عالقات 
الجندر يف املنزل

إذا أخذنا باالعتبار عدد السنني التي عمل فيها املستجيبون/ات
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من املنزل وعدد السنني التي جرى خاللها مامرسة العمل عن 
بعد يف ماليزيا فقد وجد بأنه من الصعب معرفة ما إذا كان 
العمل عن بعد يشكل تحدياً للذكور واإلناث يف املنزل.  فعند 
مستوى معني تم تحقيق التمكني طبقاً للمستجيبني/ات الذين 
نسبوا تزايد الثقة إىل العمل من املنزل.  ومن ناحية أخرى ميكن 
اعتبار العمل من املنزل بأنه مجرد معالجة الحتياجات الجندر 
العملية أي "االحتياجات التي تتعرف عليها النساء والتي ال 
تتحدى أدوارهن املقبولة اجتامعيا".  وميكن النظر إىل العمل 
الوفاء  منهن  يتوقع  اللوايت  للنساء  وسط  كحل  املنزل  من 
بأدوارهن كأمهات وربات منزل إال أن أياً من املستجيبات مل 
تسأل ملاذا كان عليها أن ترتك عملها يف املقام األول. وعالوة 
عىل ذلك هل يعفى وجود زوجة تعمل من املنزل األزواج من 

املشاركة أكرث يف أعامل املنزل والقيام باألدوار العائلية؟

إن التأثريات طويلة  األمد فيام يتعلق بعالقات الجندر داخل 
إجراء  يتم  أن  إىل  متاماً  تكون واضحة  أن  ميكنها  ال   األرسة 
هذه  عند  هو رضوري  ما  إن  التقييم والرصد.   من  املزيد 
منظور  من  املنزل  من  للعمل  متواصل  تقييم  هو  النقطة 
الجندر.  ويف هذه املرحلة املبكرة، يصبح من الرضوري أكرث 
التعرف عىل املؤرشات وتطويرها وكذلك العالمات القياسية 

ملتابعة التغريات يف عالقات الجندر نتيجة للتشبيك.
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الغرض اإلجاميل

مراجعة الخطط األولية حول كيفية استخدام نتائج التقييم واتخاذ اإلجراءات بشأن الدروس املستفادة.  

األهداف

استكشاف التغريات التي تقرتحها التجارب وتوصيات التقييم  والتي ميكن ملنظمة ما أن تتبناها   

تطوير إسرتاتيجية اتصال للمشاركة يف نتائج التقييم.  

املرحلة (3) استخدام 
نتائج التقييم
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الخطوة (7): دمج التعليم يف العملاملرحلة (3)

إن احد مبادئ مدخل منهجية تقييم الجندر للتقييم هو 
أهمية استخدام ما تم تعلمه. لذلك فان املقصد الرئييس يف 
هذه املرحلة هو تقدير كيفية الترصف تجاه النتائج التي 
مراجعة  األوىل  الخطوة  ومتثل  التقييم.  من  تجميعها  تم 
االستخدام املقصود للمرشوع أو املبادرة.  فإذ كان التقييم 

يتعني أن  عندئذ  التغيري،  إىل  يؤدي  الذي  بالتعليم  يتعلق 
وتكنولوجيا  الجندر  قضايا  حول  املستقاة  الدروس  تؤدي 
التغريات  أو  الجندر  دمج  إىل  واالتصاالت  املعلومات 
االيجابية للنوع االجتامعي يف املرشوع أو املبادرة.  وميكن 

لهذه التغريات أن تحدث بطرق متعددة:

التغري يف مامرسات التقييم

نشاطاً  باعتباره  التقييم  املنظامت  متارس  األحيان  أغلب  يف 

نهاية املرشوع.  وعىل عكس ذلك  يتعني تطبيقه يف  بسيطاً 

عملية  هو  التقييم  فإن  الجندر:  تقييم  ملنهجية  وبالنسبة 

القيم  من  واحدة  تجاه  اإلسهام  إن  ومتطورة.   متواصلة 

األساسية ملنهجية تقييم الجندر فيام يتعلق بالتقييم هو تغيري 

النظرة املستقبلية واملامرسة من جانب املنظمة تجاه إجراء 

أعامل التقييم.  فإذا ما انتقلنا نحو تغيري النظرة املستقبلية 

فإن هذا يتم بعد االنتهاء من مترين التقييم حيث يكون قد 

تم اختبار األدوات واألساليب وتكون النتائج قد تم إرساؤها.

تطبيق  ميكن  أين  تحديد  يف  تساعد  قد  أدناه  األسئلة  إن 

التغريات يف مترين التقييم :

لتقييمك  املقصودين  املستخدمني  بتحديد  قمت  هل   

بشكل صحيح؟ هل فشلت يف ضم مستخدمني آخرين؟

ويف  تقييمك  أسئلة  يف  ظهرت  التي  الفجوات  هي  ما   

ويف  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر  مؤرشات 

الخطة الشاملة للتقييم؟

هل  استخدامها؟  تم  التي  املنهجيات  فعالية  مدى  ما   

الفعل؟  املستجيبني ومن ردود  من  كاف  عدد  حصلت عىل 

كيف ميكنك تحسني جمع البيانات؟

التقييم؟  مترين  عنها  التي أسفر  النتائج  نوعية  ما هي   

هل ميكن للمزيد من تقييم مرشوعك/مبادرتك أن تسفر عن 

غري  النتائج  هي  ما  استخدامها ألغراض أخرى؟  ميكن  نتائج 

املتوقعة لتقييمك؟

هل كان تحليل الجندر لبياناتك مرضياً؟ هل اكتشفت   
املعلومات  وتكنولوجيا  االجتامعي  للنوع  أخرى  قضايا 

واالتصاالت يف مبادرتك مام يحتاج إىل املزيد من الدراسة؟

إن شحذ إسرتاتيجية لجمع البيانات ميكن أن يكون أكرث فعالية 
إذا ما تم وضع آليات رصد املشاريع يف مكانها الصحيح داخل 
والفرص  واإلدارية  العملية  االحتياجات  تفحص  املنظمة.  
الجندر  قضايا  لتقييم  املتواصل  البيانات  بجمع  تسمح  التي 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  إن إحدى هذه اآلليات 
هو االحتفاظ بسجل شهري حول كيفية قيام أفراد املجتمع 
باستخدام مراكز اتصاالت أو متابعة إحصائيات املستخدم يف 
موقعك عىل االنرتنت.  وهناك أسلوب آخر هو تنظيم مواعيد 
الجلسات االعتيادية أو االجتامعات مع أصحاب املصلحة أو 
النوع  عالقات  يف  التغريات  لرصد  املقصودين  املستفيدين 
االجتامعي ويف حياتهم كنتيجة للمرشوع/املبادرة كاملراجعة 
السنوية مع املتدربني السابقني لتقييم كيفية استمرارهم يف 
استخدام املهارات التي تعلموها من ورشة العمل التدريبية.

الجندر هو موضع دفاع منهجية  تقييم  تغري مهم يف  هناك 
الجندر يف جميع تقييامت  الجندر وهو دمج منظور  تقييم 
يكون  حيث  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مبادرات 
عملياً  تفعيلها  تم  قد  جيداً  املرتبطة  الجوهرية  القيم  تبني 
الجندر  تقييم  منهجية  ودليل  إلطار  وميكن  املنظمة.   يف 
الجندر وتكنولوجيا  قضايا  عن  أكرث  التعلم  يف  يساعداك  أن 
القضايا  لهذه  فهمك  يتوسع  وفيام  املعلومات واالتصاالت.  
أهداف  يف  لدمجها  طرق  تطوير  من  تتمكن  سوف  فإنك 

منظمتك ويف خططها ومامرساتها.

التغري يف مامرسة املساواة للنوع االجتامعي

املساواة  تقوي  توصيات  إىل  التقييم  نتائج  تقود  أن  يجب 
للنوع االجتامعي يف مرشوع ما ويف املنظمة ككل.  تذكر أن 
مكون  لتعزيز  ممكنة  بإجراءات  التفكري  يف  األوىل  الخطوة 
معينة  قضايا  تحديد  هو  ملنظمتك  الشامل  للعمل  الجندر 

واضحة للنوع االجتامعي يف تقييمك.
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تخطيط الجندر

يجب أن تؤثر نتائج التقييم عىل تصميامت املرشوع املستقبيل 

وتطبيقها.  فعندما يتم استكامل تقييم منهجية تقييم الجندر 

تكون املنظمة قد اكتسبت مفهوماً حول أهمية دمج منظور 

الجندر يف أعاملها.  وميكن أن توجد املفاهيم واألدوات التي 

تم تعلمها يف منهجية تقييم الجندر متريناً لتخطيط الجندر 

ملشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  وألغراض تتعلق 

مبفهومها  تعرض  الجندر  خطة  فإن  الجندر،  تقييم  مبنهجية 

الواسع لتعني خطة تدمج مساواة الجندر وإطار متكني املرأة 

يف مرشوع يتألف عادة من مؤرش واضح ملا ييل:

هدف/أهداف الجندر   

أغراض الجندر   

االسرتاتيجيات   

منهجية وأدوات دمج الجندر   

نشاطات التطبيق   

تخطيط  واسرتاتيجيات  طرق  من  العديد  تطوير  تم  لقد 

الجندر حيث ميكن استخدامها كل عىل انفراد أو مبزيج بني 

واحد وأخرى.  إن العديد من هذه الطرق معقدة وشاملة 

الذاكرة. يف  املرشوع  مضمون  إبقاء  تم  إذا  مفيدة  أنها  إال 

التي  املبادئ واالسرتاتيجيات  من  الكثري  أن  من  الرغم  عىل 
تضمنتها الفقرات التالية قد متت تغطيتها يف وثائق مفاهيم 
منهجية تقييم الجندر إال أنك قد ترغب يف استعراضها مرة 

أخرى:

لقد جمع الفريق االستشاري املتعدد األنظمة – ملناطق   
جنوب رشق آسيا واملحيط الهادي يف منظمة العمل الدولية 
ميكن  التي  الجندر واسرتاتيجياتها  تخطيط  طرق  متثل  عينة 
الوصول إليها عن طريق وحدة قياس التعلم واملعلومات عىل 
التحلييل  االنرتنت (ILO/SEAPAT’S). وقد تم ضم اإلطار 
لهارفارد للوحدة وإطار موزر لتخطيط الجندر وإطار متكني 

املرأة وإطار العالقات االجتامعية.  يرجى زيارة املوقع:
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/

mdtmanila/training/homepage/mainmenu.htm
أو أدخل عىل القرص املدمج املرفق بهذا الدليل.

سياسة الجندر  

التغريات يف أية منظمة وهي  فعالة ملأسسة  هنالك طريقة 
التطوير والوصول إىل وحدات بشأن سياسة الجندر.  وتطبق 
سياسة الجندر عادة عىل العمل الخاص باملنظمة كلها وعىل 
جميع مشاريعها.  ولدى العديد من املنظامت اآلن سياساتها 
بالفعل وبشكل خاص عىل  الخاصة بالجندر.  وهذا ينطبق 
الجندر  سياسة  إن  الدولية.   واملنظامت  التنمية  وكاالت 
الجندر  مبادئ  بني  املفصيل  الربط  ببساطة  تكون  أن  ميكن 
لديها سياسات  الكربى  الوكاالت  إن  املنظمة.   واألهداف يف 
مفصلة أكرث تتضمن مكونات عديدة لخطة الجندر مثل خطة 

الوكالة الكندية للتنمية الدولية.

للحصول عىل النص الكامل راجع املوقع:
http://acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/894939586e4d3a58525641300568be1/

912921e427edaa49852568fc00675b2
أو أدخل عىل القرص املدمج املرفق بهذا الدليل

سياسة الوكالة الكندية للتنمية الدولية فيام يتعلق مبساواة الجندر
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رؤية للقرن الحادي والعرشين

تسهم مساواة الجندر بشكل كبري يف تحسني أوضاع النساء والرجال والفتيات واألوالد يف الدول الرشيكة لنا والتي 
تقع يف قلب مهمة الوكالة الكندية للتنمية الدولية.  وعىل الرغم من تحقيق تقدم مهم خالل السنوات األخرية فيام 

يتعلق بتحقيق مساواة الجندر إىل أنه ال يزال هنالك الكثري مام يتوجب عمله.

بإيجاد عامل أفضل  ملتزمة مع رشكائها  الدولية  للتنمية  الكندية  الوكالة  تزال  الحادي والعرشين ال  القرن  بدخولها 
للجميع يتم التغلب فيه عىل عدم املساواة عىل أية أسس سواء الجندر أو الطبقة أو الجنس أو العرق.

حقيقة  الرؤية  هذه  من  تجعل  ميكن أن  التي  األدوات  من  متثل واحدة  الكندية  الوكالة  لدى  الجندر  سياسة  إن 
واقعة.

الهدف

إىل  للوصول  النساء والرجال  بني  املساواة  تحقيق  دعم 
التنمية املستدامة.

األغراض

الرجال  مع  للنساء  املتساوية  املشاركة  تعزيز   
املستدامة  التنمية  لتشكيل  قرارات  كمتخذي 

ملجتمعاتهم.

النساء والفتيات لتحقيق حقوقهن اإلنسانية  دعم   
كاملة.

إىل  للوصول  الجندر  يف  املساواة  عدم  تقليل   
والسيطرة عىل املوارد وميزات التنمية.

املبادئ اإلرشادية

هناك مثانية مبادئ إرشادية:

يجب أن تعترب املساواة يف الجندر كجزء ال يتجزأ   
من جميع سياسات وبرامج ومشاريع الوكالة.

كل  بأن  االعرتاف  يتطلب  الجندر  مساواة  تحقيق   
سياسة وبرنامج ومرشوع يؤثر عىل النساء والرجال كل 

بشكل مختلف.

النساء  تصبح  يعني أن  ال  الجندر  مساواة  تحقيق   

متاماً كالرجال.

متكني املرأة هو نقطة مركزية لتحقيق املساواة يف   
الجندر.

للتغيري  كوكالء  للنساء  املتساوية  املشاركة  تعزيز   
يعترب  االقتصادية واالجتامعية والسياسية  العمليات  يف 

رضورياً لتحقيق املساواة يف الجندر.

املساواة يف الجندر ميكن فقط تحقيقها من خالل   
املشاركة بني النساء والرجال.

إىل  يحتاج  سوف  الجندر  يف  املساواة  تحقيق   
إجراءات محددة تستهدف القضاء عىل عدم املساواة يف 

الجندر.

سياسات الوكالة الكندية للتنمية الدولية وبرامجها   
يف  املساواة  تحقيق  يف  تساهم  أن  يجب  ومشاريعها 

الجندر.

األدوات العملية

لقد تم شمول عينة النتائج واالسرتاتيجيات والنشاطات 
واإلرشادات لدعم تطبيق السياسة.

عدالة الجندر ومساواة الجندر

النساء  مع  بعدالة  التعامل  عملية  هي  الجندر  عدالة 
والرجال. ولتأمني العدالة فإنه يتعني توفر اإلجراءات 
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النساء  متنع  التي  األرضار  عن  للتعويض  األغلب  عىل 
والرجال من العمل عىل ملعب منبسط.  فالعدالة تؤدي 

إىل املساواة.

والرجال  النساء  تتمتع  أن  الجندر  مساواة  وتعني 
باألوضاع نفسها.  وتعني مساواة الجندر أيضاً أن النساء  
لتحقيق  املتساوية  األوضاع  بنفس  يتمتعون  والرجال 
لإلسهام  القدرة  وبنفس  الكاملة  اإلنسانية  حقوقهم 
الوطني والسيايس واالقتصادي واالجتامعي  النمو  تجاه 

والثقايف واالستفادة من النتائج.

إن التمكني معني بأن يستطيع الناس – النساء والرجال 

عىل حد سواء – من السيطرة عىل حياتهم: أن يضعوا 
يحلوا  وأن  بأنفسهم  (أجنداتهم)  أعاملهم  جداول 
وهي  أنفسهم.   عىل  اعتامدهم  يطوروا  مشاكلهم وأن 
ليست فقط عملية جامعية، اجتامعية وسياسية، ولكنها 
ليست فقط مجرد عملية بل  عملية فردية وهي  أيضاً 
متكني  الخارج  من  أشخاص  يستطيع  وال  أيضاً.   نتيجة 
النساء: فالنساء هن فقط من يستطعن متكني أنفسهن 
يك يخرتن أو يتحدثن نيابة عن أنفسهن إال أن باستطاعة 
املؤسسات مبا يف ذلك وكاالت التعاون الدولية أن تدعم 
بأنفسهن وتطوير  النساء  ثقة  تزيد من  التي  العمليات 
اعتامدهن عىل أنفسهن ومساعدتهن عىل وضع جداول 

أعاملهن.

تدريب الجندر  

يف  االجتامعي  للنوع  تحلييل  إطار  تطبيق  كيفية  تعلم  إن 
عملنا هي محاولة مستمرة يتعني شحذها بوترية واحدة.  إن 
الجندر  عىل  التدريب  يف  املشاركة  هي  التعلم  طرق  إحدى 
يكون  أن  وميكن  وخارجياً.   داخلياً  به  القيام  ميكن  الذي 
املوظفني كام ميكن دعوة  من خطة تطوير  جزءاً  ذلك أيضاً 
أسلوب  وهناك  للتدريب.   عمل  لعقد ورش  الجندر  مدريب 

آخر هو العمل مع مستشارين للنوع االجتامعي يستطيعون 

املساعدة مبختلف أوجه تخطيط الجندر الذي ميكن تصميمه 

كنشاطات تدريبية ملنظمة ما.

 

لقد تم جمع املوارد التالية من قبل سياندا (Siyanda)، وهي 

الجندر وتطوير  مبواد  تعنى  االنرتنت  عىل  معلومات  قاعدة 

املواد.

تدريب الجندر: قضايا رئيسية: يرجى زيارة  
http://www.siyanda.org/docs_gem/index_implementation/t_context.htm  

أو أدخل عىل القرص املدمج املرفق بهذا الدليل.  
 

املامرسة الجيدة: التخطيط وعقد وتقييم دورات "مفصلة" لتدريب الجندر. يرجى زيارة:  
http://www.siyanda.org/docs_gem/index_implementation/t_toolsmenu.htm  

أو أدخل عىل القرص املدمج املرفق بهذا الدليل.  

التغري يف مامرسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

تقودك منهجية تقييم الجندر أيضاً إىل التفكر بالقيم والطرق 
املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  املتعلقة  واملامرسات 

واالتصاالت

بناء القدرات  

مساعدتك  ميكنها  التي  املتاحة  املوارد  من  العديد  هناك 

تعالج  التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تطوير  عىل 

أطر  ضمن  وذلك  ملنظمتك  املحددة  واملتطلبات  الحاجات 

قصرية وطويلة املدى.  و أحد هذه املصادر هو (أترين أون 

الين) (ItrainOnline)، الذي جاء مثرة للتعاون بني برنامج 

دعم الشبكات النسائية لرابطة االتصاالت املتقدمة وخمس 

منظامت دولية أخرى ميكن االطالع عليها عيل شبكة االنرتنت. 

وهي تضم نخبة واسعة من موارد التدريب عىل الكمبيوتر 
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وميكنك  والتنمية.   االجتامعي  التغري  أجل  من  واالنرتنت 
الوصول إىل جميع هذه املواد عىل:

http://www.apc.org/englihs/capacity/training/index.shtml
بزيارة  قم  الين)  أون  (أترين  عن  املزيد  معرفة  أجل  من 

/http://www.itrainonline.org:موقعها عىل االنرتنت
 

قام برنامج دعم الشبكات النسائية لرابطة االتصاالت املتقدمة 

ورشكائه أيضاً بتطوير مواد تدريب وبالتحديد تطويرها من 

املعلومات  تكنولوجيا  مهارات  حول  النساء  وبشأن  أجل 

الربيد  عىل  املبنية  واالتصاالت  الشبكة  كتطوير  واالتصاالت 

تكنولوجيا  استعامل  عىل  التدريب  وموارد  االلكرتوين 

الدعم.   استقطاب  أعامل  أجل  من  واالتصاالت  املعلومات 

وميكنك العثور عىل هذه املوارد عىل املواقع التالية:

http://www.i-went.net/ حول تدريب النساء عىل التشبيك االلكرتوين    

http://www.itrainonline/mmtk/vaw.shtml حول منع العنف ضد النساء  

http://www.itrainonline/women/index.shtml حول املوارد للمدربات النساء واملستخدمني األخريين  

سياسة استقطاب الدعم باستخدام تكنولوجيا املعلومات   
واالتصاالت 

إن أحد أهداف منهجية تقييم الجندر هو استخدام ما يتم 
التوصل إليه من نتائج التقييامت لإلبالغ عن أعامل استقطاب 
الدعم التي يقوم بها برنامج دعم الشبكات النسائية لرابطة 
املستقاة  الدروس  تشكل  أن  وميكن  املتقدمة.   االتصاالت 
من تقييامت املنظامت املشاركة يف استقطاب الدعم، أساس 
التوصيات املتعلقة بالسياسة ألن نتائج التقييم هذه هي مواد 
املناقشات  يف  كمدخالت  استخدامها  وميكن  أولية.   بحوث 

الوطنية وسياسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلقليمية 
أو العاملية أو ألعامل الدعم لطرق معينة خاصة بالتدخالت 

لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

عىل  الدعم  استقطاب  فإن  جامعي،  بشكل  أخذت  ما  فإذا 
برمجة  يف  تغيريات  إىل  يؤدي  أن  ميكن  املستويات  مختلف 

ومامرسات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

يرجى إلقاء نظرة عىل مختلف سياسات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واكتشف كيف ميكنك أن تساهم يف تعزيزها.

 ،“What are ICT and internet policies and why should we care about them?” :بحث بعنوان  
http://rights.apc.org/what_is_  :وميكن االطالع عليه يف موقع رابطة االتصاالت املتقدمة عىل شبكة اإلنرتنت

policy.shtml

http://www.apc. :وميكن االطالع عليه عىل نفس املوقع Understanding ICT Policy :بحث بعنوان  
org/english/capacity/policy/index.shtml

http://www.genderit.org :وميكن االطالع عليه عىل املوقع التايل Gender IT:بحث بعنوان  

البحوث والفهم الحاسم  
 

ميكن لنتائج التقييم أن تشري إىل مجاالت عملك التي تحتاج 
إىل املزيد من البحوث.  وميكن أن يكون ذلك االلتزام بالبحث 
أو قد يكون ببساطة دراسة حول ما قامت به أعامل سابقة 

يف مجال معني.  وميكن لنتائج التقييم أن تبدأ عملية تعلم 
الحاسمة ملنظمتك يف مجال معني من مجاالت  الخربة  تبني 
العمل. وميكن أن تستخدم هذه أيضاً الختبار وتحسني األطر 
التحليلية التي تطلع الناس عىل مساواة الجندر وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت من أجل أعامل التغيري االجتامعي.
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مشاركة املامرسات األفضل والدروس املستفادة  
 

التنمية  ووكاالت  واملانحني  املنظامت  من  العديد  تبحث 
واملؤسسات األكادميية واإلدارات الحكومية عن معلومات تتعلق 
مبا هي مجاالت عمل مشاريع التنمية وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت من أجل تحقيق مساواة الجندر وملاذا تعمل بها.  
املامرسات  أفضل  لتوثيق  كمواد  التقييم  نتائج  استخدام  إن 
والدروس املستفادة وإرشاك اآلخرين يف هذه املعلومات سوف 

ينشئ لنا بحرية من مواد مرجعية مطلوبة بصورة حاسمة ميكن 

استخدامها كنامذج لرفع مبادرات مشابهة.

حشد املوارد  

ميكن استخدام نتائج التقييم أيضاً يف جمع التمويل. ويعكس 

التقييم سجل مسرية وتجربة العمل يف مجال معني.  وميكن 

لنتائج التقييم عند مستوى أوسع إظهار الحاجة إىل موارد يتم 

ربطها بأعامل الجندر وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

حيث أن التقييامت هي مصادر التعلم وهي التي متهد 
الطريق نحو التحسن فإن ذلك يتبعه أن نتائج التقييم 
يجب أن تصل إىل جمهور أوسع كام يجب جعلها مقبولة 
لدى عامة الناس ومستخدمة يف أوجه عديدة من عمل 
وهكذا  العام.   والتعليم  الدعم  كاستقطاب  منظمتك 
فإن نتائج التقييم متكن ليس فقط أصحاب املصلحة يف 

املرشوع بل أيضاً املهتمون اآلخرون.

من  التقييم  إليها  توصل  التي  النتائج  استخدام  ميكن 
لك  الداعمة  األوساط  مع  عالقات  وبناء  االتصال  أجل 
– املجتمعات التي تعمل معها وغريها من املنظامت غري 
الحكومية ووكاالت التنمية واملانحني إلخ.. ويف الحقيقة 
املالحظات والتعليقات  إىل  يحتاج  املشاركة  أسلوب  إن 
النتائج من جميع الذين شاركوا يف املرشوع.  إن  حول 
– جامعات  التشبيك  منابر  من خالل  هذا  املشاركة يف 
لوجه ميكن أن  االلكرتوين أو االجتامعات وجهاً  النقاش 
واآلخرين  منظمتك  بني  االتصاالت  تحسني  إىل  تؤدي 

املشاركني يف محاوالت مشابهة.

كام ميكن لعروض الفيديو وشبكات التعليم واالستخدام 

املبتكر لوسائل االتصال األخرى أن تولد اهتامماً قوياً يف 

مجاالت عملك أيضاً.

لعمل  الدعم  التقييم الستقطاب  نتائج  استخدام  ميكن 

منظمتك ولرفع درجة الوعي تجاه ما تعمله وملاذا.  إن 

املنشورات  خالل  من  الجمهور  متناول  يف  هذه  جعل 

من  يزيد  إلخ..  الصحفية  والبيانات  االنرتنت  ومواقع 

منرباً  الجمهور  إعطاء  خالل  من  منظمتك  انكشاف 

لتأكيد أو نقد عملك الذي سيشجع بدوره منظمتك عىل 

التحسن.

بآراء  االتصال  تزود وسائل  أن  أيضاً  لنتائجك  كام ميكن 

املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر  بقضايا  تتعلق  قصصية 

واالتصاالت وان تستخدم كأساس للمقاالت يف النرشات 

والتقارير  املتخصصة  واملجالت  الدورية  اإلخبارية 

السنوية.

تطوير إسرتاتيجية لالتصاالت

وبهذا، تنتهي جلسة تعلمنا ألداة منهجية تقييم الجندر

مبشاركة  قمنا  برمتها  الجندر  تقييم  منهجية  أداة  خالل 
وطبقها  لها  خطط  التي  التقييم  عمليات  أوجه  مختلف 
مستخدمو/ات منهجية تقييم الجندر.  إننا نعتقد بأن أعظم 
املامرسة  من  مستقاة  الجندر  تقييم  منهجية  ألداة  قيمة 
الحقيقية الستخدامها.  ويختلف النص األول ملنهجية تقييم 
منهجية  اختبار  جهات  استخدمته  الذي  النص  الجندر وهو 
بني  اآلن  نضعه  الذي  النص  عن  تاماً  اختالفاً  الجندر،  تقييم 

يديك/ي.

لقد مر النص األخري ملنهجية تقييم الجندر بفرتة جوهرية من 
مختلف  العديد ومن  من  الدروس والتجارب  جمع وغربلة 
التي  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ومبادرات  مشاريع 
املضامني  مختلف  يف  الجندر  تقييم  منهجية  استخدمت 
مختلف  واجهتها  التي  التحديات  تفحصنا  لقد  والوقائع. 
دمجها  ولدى  صلة  ذات  بتقييامت  قيامها  لدى  املنظامت 

للنوع االجتامعي يف عمليات التقييم واليات التقييم.
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ولقد وجدنا بأن أحد األوجه األكرث صعوبة إلجراء تقييامت 
الجندر هو تحديد نقاط الرتكيز يف التقييم حيث كانت هنالك 
قضايا مختلفة من قضايا الجندر يف كل مبادرة – من اتخاذ 
األمد  طويلة  التأثريات  املرشوعات وحتى  إدارة  يف  القرارات 
تكون  ملاذا  لنا  يفرس  الذي  السبب  هو  هذا  إن  للمبادرة.  
األجزاء األولية لألداة مكرسة لوضع اللمسات النهائية ألسئلة 

التقييم.

الجندر  تقييم  منهجية  اختبار  نشأ خالل  مجال آخر  هنالك 
بالطبع  هذا  يكون  وقد  باملؤرشات.   املتعلق  الجزء  وهو 
مؤرشات  تحديد  أن  إال  أخرى  ملنهجيات  بالنسبة  صحيحاً 
تحدى  شكل  واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  الجندر 
للعديد من مستخدمي منهجية تقييم الجندر داخل مضمون 

مبادراتهم املبنية عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وذلك 

فيام يتعلق بقضايا الجندر واملجتمعات حيث كانت تتواجد 

مبادراتهم.  فعىل سبيل املثال، فإن فريق تقييم املركز املتعدد 

األغراض التصاالت املجتمع املحيل يف الفلبني اضطر إىل تفهم 

قضايا الجندر والعالقات داخل املجتمعات قبل أن يستطيع 

التغريات  تعكس  أن  ميكنها  التي  املؤرشات  تطوير  يف  البدء 

التي سهلت مبادرتهم حدوثها.  وللتأكد من ذلك فقد كانت 

إحدى مصادر قوة التقييم هي جعل عضوات املرشوع وفريق 

التقييم متواجدات يف املجتمعات – وهي أفضل طريقة لفهم 

العالقات املعقدة التي ادخلها مركز االتصال عىل حياة الناس.  

املتعدد  املركز  تقييم  تطورات  جاءت  املضمون  هذا  ومن 

األغراض التصاالت املجتمع املحيل.

املؤرشات  استخدام  الجندر مبحددات  تقييم  تعرتف منهجية 
الوسائل  بالتأكيد  ليست  املؤرشات  أن  حيث  التقييامت  يف 
الوحيدة لقياس التغيري/التأثري إال أن موثوقيتها تزداد عندما 
قمنا  أو أساليب  مع أدوات أخرى  بالرتادف  استخدامها  يتم 
الدليل.  وعالوة عىل ذلك ميكن للمؤرشات  بعرضها يف هذا 
أن تعمل كمؤرش قيايس ملالحظة التغيري.  فعىل سبيل املثال 
وبالنسبة لرابطة رئيسات البلديات يف رومانيا، فقد عكست 
مؤرشاتهن ما اعتقدن بأنها تغريات ايجابية أردن مشاهدتها 
كنتيجة ملبادرتهن.  وعىل الرغم من أنهن كن واعيات متاماً 
بأن مؤرشاتهن كانت مثالية إىل حد كبري نظراً ألوضاع رئيسات 
كن  أنهن  إال  يف رومانياً  تطوراً  أقل  مجتمعات  يف  البلديات 

متفائالت بأن وضع معايري عالية سوف يشجع ويلهم رئيسات 
البلديات بأن يحرزن أفضل ما هو مستطاع من جانبهن.

سوف تستمر منهجية تقييم الجندر يف التطور.  إننا ملتزمون 
دروس  لجمع  واملبادرات  املنظامت  من  املزيد  مع  بالعمل 
مجال  لتوسيع  حقيقية  بتجارب  ولالستشهاد  أكرث  وخربات 
منهجية تقييم الجندر.  فمن خالل مجتمع متنام من مامريس 
الجندر  تقييم  منهجية  بإبقاء  نأمل  فإننا  املنهجية  هذه 
ديناميكية ومتطورة وذات صلة بأن تستمر كتجربة للتعليم 

بالنسبة للجميع. 

سوف تستمر منهجية تقييم 
الجندر يف التطور
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نشجعك عىل  فنحن  املستمرة  العملية  من هذه  كن جزءاً   

مامريس  شبكة  إىل  انضم  تعلمته.  ما  يف  اآلخرين  مشاركة 

 www.apc.women.org منهجية تقييم الجندر عىل املوقع

تقييم  منهجية  ملستخدمي  ميكن  الشبكة  هذه  خالل  فمن 

تجاربهم  مشاركة  مواصلة  العامل  أرجاء  كافة  من  الجندر 

الجامعي  تقديرنا  إلنجاح  أداة  استخدام  يف  وتحدياتهم 

وتفهمنا ومامرساتنا لتطوير وسائل أفضل وأكرث حساسية يف 
مجال عمل تقييم الجندر.

لنغني منهجية تقييم الجندر ولكن عالوة  دعونا نعمل معاً 
الدعم ودعونا  استقطاب  متابعة  عىل هذا دعونا نستمر يف 
أدوات  لتكون  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  نسخر 

فاعلة إلحداث التحول.
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منهجية تقييم الجندر لالنرتنت 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستقاة من 

تجارب تقييم مشاريع ومبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
يف مختلف املضامني تعتربمرشد يدلك خطوة بخطوة عيل كيفية وضع وتنفيذ 

خطة تقييم تدمج منظور الجندر. منهجية تقييم الجندرهي أداة تم أختبارها وأستعاملها 
من قبل مختلف مبادرات تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت يف شتي البلدان: مراكز االتصال يف 

أمريكا الالتينية وأفريقيا والفلبني, مراكز التدريب املهني يف كرواتيا, حملة عن العنف ضد املرأة عيل 
االنرتنت يف سلوفاكيا, مرشوع عن عمل املرأة عن بعد يف ماليزيا, شبكة املرأة العمدة يف رومانيا, تدريبات 
عيل مهارات االتصال لنساء الريف يف جنوب افريقيا, نيجرييا واملكسيك والعديد من مشاريع تكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات.

منهجية تقييم الجندر مفيدة للمبتدئني اللذين يريدون معرفة كيفية إجراء تقييامت للجندر. وهي ايضاً مفيدة كمرجع 
لألكرث خربة يف التقييم وتحليل الجندر ويريدون معرفة كيفية تطبيق هذه الخربة يف مبادرات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.

هذه اإلداة مصممة بشكل يسمح لك بالتوجه ايل قسم أو القفز ايل خطوات تخاطب أستفساراتك املحددة بيرس.
القرص املدمج ( CD) املرفق يحتوي عيل تقييامت مشاريع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الكاملة التي 
أستخدمت يف أفريقيا وآسيا, أوروبا الوسطي والرشقية وأمريكا الالتينية. هذا باإلضافة ايل روابط ملراجع 

املنهجيات وترجمة املنهجية ايل الفرنسية واالسبانية.

أكرث من اي يشء أخر, يعترب الدليل أداة للفعل والتمكني لألفراد واملنظامت التي 
تسعي ايل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز التغيري 

االجتامعي والعدالة الجندرية .
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