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 )دليل اجراءات ادماج النوع االجتماعي في اكاديميا المياه ومشاريعها البحثية(  حول هذا الدليل

 

باحثين في المياه فريق  مرة للمشروع البحثي الذي قام به  يعتبر دليل االجراءات الدماج النوع االجتماعي في اكاديميا المياه كث 

من خالل تطبيق مجموعة    PADUCO2لتعزيز ادماج النوع االجتماعي في ابحاث المياه ضمن برنامج  النوع االجتماعي  و

)مشروع   لفلسطين  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه  االجتماعي  النوع  يأتي      (.GEM- PADUCOأدوات 

في قطاع    ادماج النوع االجتماعيلتحسين  " ضمن لتلبية الدعوة لتقديم مقترحات مشاريع    GEM-PADUCO  "مشروع

 -PADUCOحوث التطبيقية ذات المنحى العملي لبرنامج المياه الفلسطيني ، مع التركيز على مشاريع الب

يهدف هذا الدليل الى تزويد الشركاء في المؤسسات االكاديمية الفلسطينية بادوات يمكن من خاللها العمل على ادماج قضايا  

االرشادي االسئلة  من  مجموعة  خالل  من  وعمليا،  نظريا  واالكاديمية  البحثية  مشاريعهم  في  االجتماعي  المصنفة  النوع  ة 

البحثي واالكاديمي    تتم داخل المجتمع  التي  حداث  افي    والتي من المتوقع ان تساهممن مجموعات من االنشطة والتدخالت 

 تغيير ايجابي في عالقات القوة وتمثيل الفئات المختلفة على اسس العدالة الجندرية.

يمكن له المساهمة في تحديد احتياجات النوع االجتماعي بشكل اكثر  اعتمد الدليل منهج التكاملية كمنهج للعمل الجندري والذي 

 وعيا وعدالة, والدفع باتجاه تلبيتها بشكل رسمي وغير رسمي لالنخراط في عملية تنموية مستدامة اكثر. 
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 الفهرس

 2 حول الدليل

لمااااذا امهتماااام بالاااايا الناااوع االجتمااااعي  اااي  طااااع 

 المياه؟

 

  امهتمام بالايا النوع االجتماعي  ي االكاديميالماذا  

  اهمية الدليل:

  من هي الفئة التي تستخدم الدليل؟

  مفاهيم اساسية:

  التحليل الجندري وتاييم الوا ع

  واالنظمة  الحوكمة

  الالايا المحورية

  ابحاث المياه

  موا ع التاييم

  الرسميةالتعيين ومسارات التوظيف الرسمية وغير 

  التنال والتدويل

  الخيارات التعليمية و رص التوظيف وبيئة الدراسة

  ظروف التدريس

الناااوع االجتمااااعي والتكاملياااة الجندرياااة  اااي محتاااو  

 وتنفيذ النشاطات االكاديمية
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  التشبيك والتعاون:

  العملية االدارية

  الارارات

  الموازنات:

  والمتابعةالخطط التشغيلية 

  الدعم والمساندة

  تحديد االولويات

  المأسسة
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 ؟ لماذا اإلهتمام بقضايا النوع االجتماعي في قطاع المياه

الحاد  ي  الناص  يوم، حيث  بعد  يوما  المياه  مشكلة  تتفا م  يها  والتي  الجا ة،  شبه  اوسطية  الشرق  المنطاة  تاع  لسطين ضمن 

المائية، واشكاليات التلوث، وحرمان الفلسطينيين من حاو هم المائية، والسيطرة امسرائيلية على المصادر المائية، و ي الموارد  

م تسخير كا ة  ظل هذا العجز تصبح الحاجة ملحة لتبني منهجيات وسياسات النمطية هد ها التغلب على هذه المعللة، بحيث يت

ر شح المياه والحفاظ على االمن المائي، وربما ايلا تتعد  الفكرة ذلك الى ادارة متكاملة  المصادر واالدوات والجهود لتاليل اثا

،  من جهة ثانية: تعتبر  لايا المياه من الالايا الحاو ية والسياسية لالنسان بشكل للمصادر المائية وتحايق تنمية مستدامة لها

الخصوص   وجه  على  الفلسطيني  ولالنسان  الن  .عام  الجهود وعليه  إن  لتظا ر  اللرورية  االدوات  من  اصبح  التشاركي  هج 

المستفيدين و من  ممكن  اكبر  طاع  الى  الوصول  بغاية  والوطنية  المحلية  المساعي  تعزيز  اجل  من  المحلية  الطا ات  استغالل 

 والمستفيدات وتلبية االحتياجات المختلفة.  

وضمن نهج تشاركي من شأنه ان يعطي المجال لكل  ئة من  ئات  وعليه:  إن العمل على تحايق ادارة متكاملة لمصادر المياه  

المجتمع من المشاركة  ي تحديد احتياجاتها، من خالل إعطائها الحق  ي التعبير عن ذاتها وسماع صوتها. وذلك من أجل التأكد  

اعي ضمن منظومة االدارة تلك  النظر الى  لايا النوع االجتممن أن مصالح وحاجات هذه الفئات المختلفة. ومن هنا تأتي اهمية 

ونهجها التشاركي، االمر الذي يعزز  رص العدالة وتكا ؤ الفرص وتمكين اال راد والفئات من الحصول على حاو ها المائية من 

واجتماعية   وسياسية  اعظم  نية  وانجازات  اكبر  تحايق  اعلية  ثم  ومن  لها  االمن  والوصول  المائية  المصادر  تو ر  خالل 

 .الخ. وا تصادية.

و ئة  ي  المترتبة على كل  رد  ايلا االدوار  لفهم  والاياس اللروري  للتحليل  النوع االجتماعي اطار النمطي  يشكل منظور 

االدوار   هذه  الناتجة عن  واالستراتيجية  العملية  ما واالحتياجات  باختالف جنسهم مجتمع  تختلف  والتي  المياه  ادارة  بخصوص 

االجتم والحالة  العمرية  الجغرا ي.و ئاتهم  والتوزيع  واال تصادية  وتمكين    اعية  االجتماعي  النوع  ادماج  تعزيز  يمكن  وبهذا 

 للر ي بخدمات المياه.االشخاص  رديا وكجماعات 

 

 لماذا اإلهتمام بقضايا النوع االجتماعي في االكاديميا 

وردت  ي ذلك عدة   والمعاهدات الدولية وام ليمية؛ و ديعتبر الحق  ي التعليم من الحاوق األساسية التي كفلتها جميع المواثيق  

اال تصادية بالحاوق  الخاص  الدولي  والعهد  امنسان،  لحاوق  العالمي  امعالن  واتفا ية حاوق    مواد  ي  والثاا ية،  واالجتماعية 

كما    .انون حاوق امنسانمصادر الاانون الدولي و   الطفل، واتفا ية الالاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من

الاانون   )كفل   لسنة  6ر م  عليه2018(  المترتب  الحاوق  من  الكثير  العالي  التعليم  بشأن  الاوة  م  الى عال ات  النظر  ا ضرورة 

. مجلس البحث   1على ان: "(  35)  مادة  الناشئة عنها وانعكاسها على  لايا النوع االجتماعي تحديدا,  على سبيل المثال تنص  

تنفيذ السياسات العامة للبحث العلمي، وتحديد اولوياته. ب. تعزيز الشراكة أ.  يهدف الى تشجيع البحث العلمي من خالل:  العلمي  
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بين المؤسسة ومراكز البحث العلمي. ج. تعزيز التعاون مع مؤسسات الاطاع الخاص بما يساهم  ي تعزيز امبداع واالبتكار. د.  

للبحوثالمساعدة  ي   خارجية  دعم  مصادر  هذه  تو ير  لتحايق  العادلة  الفرص  تعزيز  اهمية  على  تنطوي  وهي  رارات   ،  "

مراكز البحث العلمي اجراء البحوث والدراسات العلمية  ي مختلف  ( على تولي "36االهداف وتعزيزها، كمان نص  ي الماده )

التي  2المجاالت.   الوزارة،  لد   العلمي  البحث  مراكز  تسجل  تصدر  .  لتعليمات  و ااً  مهامها  لممارسة  الرسمية  الصفة  تمنحها 

مر 3بالخصوص.   المادة  هذه  احكام  من  يستثنى  العلمي،  .  البحث  يمأسس  الاانون  ان  اي  للموسسة"  التابعة  العلمي  البحث  اكز 

ا ومؤسساتيا بكا ة الالايا  والتي تتطلب التزاما  انونيا وحكومي  35االمر الذي يستدعي معه مأسسة الشراكة كما جاء  ي المادة  

 .التي تدعم هذه المأسسة بحيث تكون عادلة وتلمن تكا ؤ الفرص

ر م   المادتين  االكاديمية    38و    37اما  المؤسسات  اداء  هذه  لتحسين  استثمارها  اجل  من  واالصول  المالية  للالايا  تطر تا   اد 

تطوير المجتمع ، ومن هنا   إن ادماج  لايا النوع االجتماعي  وتطوير جودة التعليم والبحث العلمي لتحايق التنمية المستدامة و

االكاديمية   المؤسسات  والعلمية  ي  امدارية  المستويات  مختلف  من  وعامالت  كعاملين  بد  ال  وهنا  االطار,  هذا  ضمن  تأتي 

مشاركة  ي تحديد احتياجاتها،  المختصة  ي البحث العلمي المتعلق بالمياه التركيز على أهمية تمكين كل  ئة من هذه الفئات من ال

من خالل إعطائها الحق  ي التعبير عن ذاتها وسماع صوتها. وذلك من أجل التأكد من أن مصالح وحاجات هذه الفئات المختلفة  

بالايا    المختصة  والبحثية واالكاديمية  العلمية  المشاريع  له عال ة  تنموي  تدخل  التخطيط ألي  عند  بعين االعتبار  تم أخذها   د 

المياه واتخاذ  رارات مبنية على اساس توجه النوع االجتماعي واليات تنفيذ مستجيبة للنوع االجتماعي، على اعتبار بأن هناك  

خصوصية لكل  ئة من  ئات المجتمع ال يستطيع تعريفها سو  الفئة ذاتها، وعلى اعتبار بأن لكل  رد الحق  ي تحديد احتياجاته 

 راها اآلخرون.كما يراها/ تراها وليس كما ي

 

 اهمية الدليل: 

الدليل   هذا  مثل  االهمية العداد  االجتماعي  ي  تكمن  النوع  اهمية  توضح  التي  المحورية  الالايا  اهم  اللوء على  تسليط   ي 

اخذها بعين   لايا البحث العلمي واالكاديميا بما يختص بالمياه، وتكشف الفجوة الجندرية الناتجة  ي العملية االكاديمية وكيفية  

التنموية   العملية  للمشاركة  ي  سعيا  واوسع  اعم  علمي  وبحث  واجود.  اشمل  اكاديمية  عملية  اجل  من  بها  واالهتمام  االعتبار 

 واستدامتها.

اعتمد هذه الدليل منهج التأطير النظري لكل من الالايا المرتبطة بالعملية االكاديمية والبحثية ومن ثم ادراج اسئلة ارشادية  و د  

مكن من خالل االجابة عليها تفنيد االحتياجات الجندرية و العمل على تلبيتها من خالل البحث  يها على اسس عملية واكاديمية  ي

العملية   من  المستخلصة  النتائج  من خالل  والخاص  العام  المستويين  االيجابي على  التأثير  ومحاولة  العملية  هذه  وادارة  سليمة, 

 البحثية ومشاريعها.

 لفئة التي تستخدم الدليل؟ من هي ا

يستهدف هذا الدليل الشركاء المباشرين  ي البحث العلمي واالكاديميا  ي المؤسسات االكاديمية المتعلاة بعلوم المياه, حيث يمكن 

 االشارة اليهم كما يلي:
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 . رؤساء مراكز ومعاهد المياه والبيئة  ي الجامعات الفلسطينية 1

 د المياه والبيئة  ي الجامعات الفلسطينية . الهيئات االكاديمية  ي معاه2

 . الباحثين والباحثات المنتسبين لمعاهد المياه والبيئة او اي بحث ذو عال ة3

 . الهيئات االدارية  ي معاهد المياه والبيئة  ي الجامعات الفلسطينية 4

 . طلبة الدراسات العليا والمهتمين /مهتمات بالايا المياه. 5

 

 اساسية: مفاهيم 

 

هي االنماط  واالدوار المبنية اجتماعيا كناتج لعال ات الاو  الناتجة عن عوامل عديدة ا تصادية   : النوع االجتماعي )الجندر(

 واجتماعية وثاا ية ودينية وعر ية وسياسية وبيئية ومعر يةا، والتي تحدد ادوار   

ل  :أدوار النوع االجتماعي الحاكمة  المجتمعية  الاواعد  أنها  وهي   المجتمع على  إليها  ي  يُنظر  التي  والايم  والسلوكيات  لمظهر 

الذين   لأل راد  محددة  تاييمات  عليها  تترتّب  و  اآلخرين،  من  تو عات  عليها  وتنبني  والنساء،  الرجال  من  لكل  واألصلح  األصح 

األد تتحدّد  ما  عادة  مختلفة،  بدرجات  المجتمعية  والاواعد  الاوالب  هذه  ير لون  أو  الجنس  يمتثلون  على  بناًء  الجندرية  وار 

ثّم   من  و  آخر،  إلى  مجتمع  من  تتفاوت  والتي  د  الذكورة،  و  األنوثة  مفاهيم  كبير على  بشكل  وترتكز  لألشخاص،  البيولوجي 

  األدوار تختلف باختالف الثاا ة، ومع ذلك يوجد أدوار مشتركة بين المجتمعات المختلفة.

اإلنتاجي الذاتي(،    :الدور  واالستخدام  األسماك،االستخدام،  صيد  )الزراعة،  والتجارة  لالستهالك  والخدمات  السلع  إنتاج  يشمل 

وحين يسأل الناس عما يعملون،  إن امجابة  ي معظم الحاالت تتصل بالعمل امنتاجي، خصوصا العمل المأجور أو الذي يولد  

ينخرطوا  ي   أن  معا  والرجال  للنساء  ويمكن  تختلف الدخل،  سوف  المجاالت،  معظم  لكن  ي  امنتاجية،  األنشطة  ممارسة 

وظائفهم ومسؤولياتهم تبعاً للتاسيم من منظور النوع االجتماعي للعمل، و ي العادة عمل النساء امنتاجي أ ل وضوحاً وأ ل  يمةً  

 .من عمل الرجال

ما  ي ذلك إنجاب ورعاية األطفال، وتحلير الطعام، يشمل رعاية األسرة والحفاظ عليها وعلى أعلائها، ب:    الدور اإلنجابي

وجمع الماء والو ود والتسويق واألعمال المنزلية والعناية بصحة العائلة، ويحظى العمل امنجابي بأهمية حاسمة ال غنى عنها  

ثل العمل امنجابي  ي  سمه  لبااء النوع البشري، ومع ذلك  من النادر اعتباره عمالً حاياياً. و ي المجتمعات المحلية الفايرة يم 

 .األعظم جهداً يدوياً مكثفاً يستهلك الكثير من الو ت، كما تنحصر مسؤوليتُه بصورة كاملة تاريبا بالنساء والفتيات

 

المجتمعي السياسي  الدور  الدور  ايضا  من  :ويشمل  العام   المجال  والنساء  ي  الرجال  من  كل  مهام  عن  يعبر  التنظيم وهو 

الجماعي للمناسبات والخدمات االجتماعية، الطاوس والشعائر واالحتفاالت، أنشطة تحسين األوضاع  ي المجتمع، المشاركة  ي  
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مادم طوعياً، ويعتبر على درجة كبيرة المجموعات والمنظمات السياسية ، لكنه برغم ذلك يشمل استهالك  در كبير من الو ت ال

من األهمية لتنمية المجتمعات من الناحيتين الثاا ية والروحية، إضا ة إلى كونه وسيلة غايتها تنظيم المجتمع والوصول بأ راده  

 إلى حاهم بتارير المصير. 

اجتماعيا, والتي ال تتحد  تاسيم العمل بين الجنسين او  االحتياجات التي تحدد ادوار النساء المابولة    :احتياجات الجندر العملية

مو ع المرأة التابع  ي المجتمع, وتاتي ردا على ضرورة ملحة وأنية. تحدد ضمن سياق محدد,  هي عملية  ي طبيعتها وغالبا ما  

 تلمس اوجه الاصور  ي الطروف المعيشية اليومية مثل تو ير الماء مثال

: تلك االحتياجات التي تتحد  تبعية النساء  ي المجتمع, وتسعى الى تغيير عال ات المجتمعية, جية احتياجات الجندر االستراتي

وهي مختلفة عنها للرجال بسبب التبعية االجتماعية، والمتمثلة عادة  ي التمييز  ي العمل وتحديد المعايير االجتماعية واالدوار 

 بشكل تاليدي.  

  راد على الادرة على صنع الخيارات, و د كانوا محرومين من هذه الادرة  العملية التي يحصل بها اال :التمكين

/ التحيز الجندري: جاه أحد الجنسين على اآلخر. بشكل واعي وماصود او غير ماصود، و د يظهر  ي نواح    التمييز الجندري

 كثيرة ، خفية وواضحة, االمر الذي يعر ل تكا ؤ الفرص.  

 

النوع   المترتبة على اي خطط  االجتماعيادماج  تاييم اآلثار  التشريعات و  لنساء والرجال ،  ا    على كل من    : عملية  وتشمل 

،  ي أي مجال وعلى جميع المستويات. إنها استراتيجية لجعل شواغل وتجارب النساء كذلك  والمشاريع  و البرامج  السياسات  

وتاييم السياسات والبرامج  ي جميع المجاالت السياسية واال تصادية    بالنسبة للرجل ، جزء ال يتجزأ من تصميم وتنفيذ ورصد

 بشكل عادل من تلك الخطط. والمجتمعية ، بحيث يستفيد النساء والرجال 

واالحتياجات   والظروف  األنشطة  خصوصية  مراعاة  مع  والنساء  الرجال  بين  الفرو ات  تحليل  أداة  هو  الجندري:  التحليل 

 .حكمهم  ي الموارد، وكذلك وسائل ام ادة من التنمية واتخاذ الارار والوسائل التي تؤثر  ي ت

 

حسب   المصنفة  التفصيلية    :الجنسالبيانات  والبيانات  للذكور االحصاءات  لكل  منفصل  )بشكل  اال راد  اوضاع   تايس  التي 

المختلفة   المجتمعية  الفئات  المراد واالناث(  ي  للسياق  محددة  اخر   مؤشرات  من  وغيرها  االجتماعية  والحالة  للعمر  تبعا 

ي  التعليم  و ي  واالستهالك,  التزود  بمعدالت  ربطها  يتم  المياه  مشاريع  ملوع  المثال  ي  سبيل  على  ربطها  استهدا ه،  تم 

الوظيفية، والمكانة  العلمية  والدرجة  لتاييم    بالتخصص  احتياجاتهم اال راد  وضع  وذلك  تلبية  والادرة على  التنموية  العملية   ي 

 المختلفة. 
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التكاملية : عملية خلق للمعر ة والوعي والمسؤوليات لمعالجة الفجوة الجندرية  ي المشاريع البرامج. ويستخدم اطار التكاملية 

تاديم إرشادات عملية حول كيفية تحليل الالايا من منظور النوع االجتماعي واستنباط البحوث والبرامج التي تحدد ل  الجندرية

 وتتحد  أوجه التمييز الاائمة على النوع االجتماعي والتي تشكل حواجز أمام التنمية.

  

الرجال والنساء بناء على االحترام الكامل الحتياجاتهم. بما يلمن  تعنى العدالة  ي التعامل مع كل من :العدالة الجندرية

 تعامالت عادلة تعتمد على المساواة  ي الحاوق والمكتسبات والحريات المدنية والسياسية وكذلك الفرص. 

 

: التحليل الجندري وتقييم الواقع  

يتطلب حلها ضمن المشاريع البحثية  للمشكالت التي  بل البدء بالعمل على ادماج النوع االجتماعي، من اللروري اجراء تاييم 

واالكاديمية، حيث تحدد كل مؤسسة اكاديمية اشكالياتها والفجوات التي تسعى لجسرها، ومنذ المرحلة االولى للتاييم، يتوجب 

ضمن السياق الماضي  على المؤسسة االكاديمية اكتساب معر ة شاملة لجميع االبعاد المرتبطة بالعدالة الجندرية وتكا ؤ الفرص، 

ينتج عنها من نشاطات وتدخالت، حيث من الممكن اسنادها   انوناً لتعزيز  والسياق الحالي  ي البيئة االكاديمية والعلمية  وما  

لتعميم  التكاملية الجندرية  بين الجنسين والمعاملة العادلةة ، أو المبادرات والمشاريع األخر  ذات الصلة أو التدابير الساباة 

 مراعاة المنظور النوع االجتماعي.

االحصاءات والمسوحات التي تستهدف  ياس الفجوات االكاديمية والبحثية الحالية والساباة، ال ترتبط مباشرة بمهمة ادماج النوع  

 االجتماعي وانما يمكن ان تستخدم بفاعلية  ي تحديد مستو  الكفاءة والخروج بتحليل د يق وحاياي للوا ع. 

لة استرشادية: اسئ  

. ماهي النشاطات واالعمال التي تلتفت الى  لايا النوع االجتماعي والتي تنفذ  ي المؤسسات االكاديمية حاليا او ساباا؟ وما 1

 المشاركين/ مشاركات  ي تنفيذها؟ هو الهدف من هذه االعمال والنشاطات؟ ومن 

 . ما هي ووصو ات المشكلة وتحليل الوا ع  التي تم إنجازها؟2

 نتائج التي تم التوصل اليها وما هي النتائج المراد تحاياها مستابال ؟ ما هي ال . 3

 ؟ هل نتج عن التدابير المنفذة  تدخالت وإجراءات ونماذج عمل مستدامة . 4

هذه االسئلة وتحليل السيا ات الساباة   توسع العمل خطوة اضا ية لتحديد تحديات واشكاليات اعمق يجب العمل   ان االجابة على 

همة التي يجب تاييمها بشكل عام وعلى المستويين االداري والتنفيذي مبدئيا  على حلها، و ي هذا الدليل تم تحديد الالايا الم

لوصف التحديات التي تواجه السعي نحو ادماج النوع االجتماعي  ي اكاديميا المياه، وهذا يشمل النشاطات الرئيسة للمؤسسات  

يوضح تكامل هذه النشاطات من خالل نموذج  1)الشكل  ملها، كما يشمل عمليتي الدعم واالدارةاالكاديمية واالطار الناظم لع

 , هذه النشاطات  تمثل اهمية  صو   ي التوجه الدماج النوع االجتماعي  ي تلك المؤسسات.بناء المنزل( 
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ساس العدالة الجندرية والتكاملية يتم  تاوم هذه االهمية على  رضية ان المؤسسات الحساسة للنوع االجتماعي والاائمة على ا

  تطويرها بشكل ا لل واكثر سالسة وانتظام سواء للنشاطات االنية ، او بتطوير اشكال تنظيمية اكثر ابداعا عند الحاجة.

 

 

 

 

 

                

        

        
      

                  

  
 

   
 

 
  
  
  
 
 
  
  

  
  
  
  

 
  

  
   

  
  
 

   
 

                                                    

 1: نموذج المنزل الدماج النوع االجتماعي1الشكل 

 

 التنظيم والحوكمة

مساحة  تشّكل  انها  كما  واال تصادية,  واالجتماعية  السياسية  االيدولوجيات  من  لمزيج  المحلية  االكاديمية  المؤسسات  تخلع 

النعكاسات الهوية الثاا ية المحلية بما  يها من عادات وتااليد، هذا المزيج  الاائم اساسا على عال ات الاو  المتغيرة تبعا للسياق  

ا اال  والعالمي،  جندرية   المحلي  تمثالت  على  عادة  ينطوي  ما  وهو  والبحثية  االكاديمية  العملية  مخرجات  حاضرا  ي  يباى  نه 
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ان   له  تنظيمية يمكن  نظام حوكمة ولوائح  النوع االجتماعي، وبناء عليه  وجود  المبنية على  وممارسات تظهر  يه االختال ات 

 النوع االجتماعي  ي مجاالت البحثية المرتبطة بالمياه و لاياها.  يكفل مادار مابول من العدالة الجندرية واليات تعزيز ادماج

 

 

 اسئلة ارشادية 

 االنظمة 

كيف ترتبط المهام الحالية للمؤسسات االكاديمية  يما يتعلق بالعدالة الجندرية وتعميم مراعاة  لايا النوع االجتماعي باللوائح .  1

 الاوانين والتعليمات وخطابات التنظيم واألهداف الوطنية؟ والمتطلبات المركزية األخر  ، مثل 

   الحوكمة

. ما هي اهم اللوائح التوجيهية  ي العمل البحثي واالكاديمي؟ وهل تراعي هذه اللوائح  لايا النوع االجتماعي ؟ والى اي مد   1

 تعزز االهداف والنشاطات المرتبطة بهذه اللوائح العدالة الجندرية؟

ظام داخلي او اطار توجيهي يوضح ضرورة ان تكون تاارير االنشطة والفعاليات وتاارير االنجاز تراعي  لايا  . هل هنالك ن2

 النوع االجتماعي؟ 

 . هل يتم تحليل االحصاءات من منظور نوع اجتماعي؟3

ة االكاديمية  يما يتعلق   ي أي مستويات من التسلسل االداري توجد حالياً صيغ تعزز التكاملية الجندرية؟ هل طموح المؤسس  .  4

بالعدالة الجندرية ، كما تم التعبير عنه  ي وثائق التوجيه المركزية ، مدرج أيًلا  ي وثائق التوجيه على المستويات األخر  من  

    الهرم االداري؟ هل الصيغ حول  لايا النوع االجتماعي مفاودة و ي  أي مستو ؟ 

 القضايا المحورية 

التعليم   تترجم يعتبر  التي  العملية  وهو  المياه،  لاطاع  االكاديمي  التطور  المحورية  ي  النشاطات  والتواصل  واالتصال  والبحث 

سياسات المؤسسات االكاديمية الى انشطة تنفيذية. هذه العملية من شأنها ان تاود الى نتائج مفصلية لتطور السياق االكاديمي كما  

التحيز  موا ع  من  الكثير  على  تنطوي  المؤسسات   انها  هيكلة  العادة  تشكل  رصة  وية  اخر   جهة  ومن  جهة,  من  الجندري 

المناسبة  التاييم  طرق  إتاحة  المهم  من   ، الغاية  ولهذه   ، االجتماعي  النوع  بادماج  البدء  ثم  ومن  توجهاتها،  وتغيير  االكاديمية 

 ينات المستدامة. والمعر ة بكيفية تفسير نتائج التاييم والدعم  يما يتعلق بكيفية تحايق التحس 

 ابحاث المياه 

ثم  إن تخصيص جزء من هذا   التمويل، ومن  المياه بشكل خاص  بالبحوث بشكل عام وبحوث  المتعلاة  المركزية  الالايا  من 

ظاهرها   المياه  سياق  البحثية  ي  المشاريع  ان  المعلوم  االهمية.  من  غاية  ي  يعتبر  االجتماعي  النوع  ليخدم  لايا  التمويل 

الجندرية واعطاء بالمجمل   الفجوة  المجال  لجسر  التمويل االساسي والمشروط  ضرورة ال ساح  تاني، ووجود جزء من  ني 
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اهتمام عملي حاياي الحتياجات النوع االجتماعي  يما يتعلق بالايا المياه والتشديد على ضرورة  اخذها بعين االعتبار ومحاولة 

 تلبيتها بالشكل الصحيح والعادل.

 شادية اسئلة استر 

. ماهي نتائج الهيكلة التمويلية للمشاريع المياه البحثية من منظور نوع اجتماعي؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك بما يخص 1

 طالب الماجستير وبيئة عملهم ومواطن التحيز الجندري  ي ذلك؟

فاعلة األخر  المهتمة بالمياه و التي يمكن أن  . ما هي التدخالت التوعوية والفعاليات التعاونية مع ممولي األبحاث والجهات ال2

 تعزز التكاملية الجندرية  ي البحث؟ 

 . كيف يمكن تعزيز منظور التكاملية الجندرية  ي توظيف الباحثين وطالب الماجستير   ي معاهد المياه بأكملها؟ 3

صنع الارار الرسمي والد ع تجاه تعزيز    . كيف لصناع الارار ومن خالل  وة مشاريعهم البحثية استغالل الفرصة للتاثير  ي4

 ادماج النوع االجتماعي  ي  طاع المياه؟ 

 مواقع التقييم

. ماهي السيا ات التي تنطوي  يها عملية اتخاذ الارارات على خطر التحيز الجندري وعدم االلتفات الى التكاملية الجندرية  ي  1

 بحوث المياه؟ 

. كيف يتم اختيار المجموعات المرجعية  ي المشاريع البحثية )على سبيل المثال: الخبراء، الباحثين..الخ(؟ هل هنالك تكاملية 2

 وتناغم جندري  ي هذه المجموعات؟ 

 . هل االحصاءات مصنفة جندريا, وهل المخرجات للمشاريع البحثية ايلا تراعي هذه التصنيفات؟ 3

صلة باالختيارات للمشاريع وللطا م والطالب؟ ما هي الايمة المعينة للتعليم والبحث وامدارة والتوعية   . ما هي المؤهالت ذات4

 التعاون  ي عمليات التاييم المختلفة؟  /

. كيف يتم تاسيم المهام بين اعلاء الفريق؟ وكيف تنعكس هذه المهام  ي التطور الوظيفي العلاء الفريق او المستفيدين من 5

 البحثي؟  المشروع 

 . ما هي معايير تاييم جودة البحث؟ وهل تعتبر محايدة لالايا النوع االجتماعي؟ 6

 . هل يتم مراجعة عمليات التاييم والمتابعة من منظور نوع اجتماعي؟7

 التعيين ومسارات التوظيف الرسمية وغير الرسمية 

 لها امعالن عن الوظائف الشاغرة؟ . ما هي المناصب التي تخلع لعملية توظيف تنا سية والتي يتم من خال1

. ما هي العال ة بين المسارات الوظيفية والفرص  ي التشبيك؟ ما هو اال ق المتاح لطالب الماجستير؟ كيف يختلف هذا بناًء  2

 على جنس طالب الماجستير ومصدر التمويل والموضوع البحثي؟
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 التنقل والتدويل

االكادي1 المؤسسة  استراتيجيات  تراعي  هل  واالنجابي. .  االنتاجي.  )الدور  االجتماعي  النوع  المبنية على  الحياتية  االدوار  مية 

 والمجتمعي(؟

 . ما هي امجراءات الروتينية للتنال والتدويل الموجودة على مستويات مختلفة وكيف تراعي االختال ات الجندرية؟2

 والجنس وعال ات الاوة المجتمعية؟ . ماهي الظروف والفرص المتاحة دوليا للباحثين وكيف تتأثر بالنوع3

 التعليم 

تايم العملية التعليمية من خالل دينامكية التوا ق بين السياق الحالي لسيرها وحجم الفجوة الجندرية   ي نظام الكفاءات و اهداف  

المسا ات التعليمية و منهجية التعليم النجاز برامج علوم المياه االكاديمية، مثل هذه العملية تعد جزء من الخطة التنفيذية للعمل 

 ئي. االكاديمي الما

من جهة اخر : تخلع العملية التعليمية الى عال ات  و   ي تأمين  المصادر وتوزيعها والوصول اليها، وبالتالي ايلا تنطوي  

على مخاطر التهميش المبني على النوع االجتماعي، وبناء  لاءات جديدة للتحيز الجندري، االمر الذي يتطلب تحليال معماا 

ابتداء من المنهاج, مرورا بالفريق العلمي والطلبة المنتسبين وصوال الى المشاريع البحثية ومخرجات   لكل ابعاد العملية التعليمية

 البرامج االكاديمية واثرها على  طاع المياه من منظور نوع اجتماعي.

للخريجين   التوظيف   و رص  الدراسية  التوجيهات  تلع  االجتماعي  النوع  لالايا  المراعية  التعليمية  مركز  الخيارات  ي 

اجتماعية  تصنيفات  على  ومبنية  ومحدثة  د ياة  وبيانات  معلومات  على  مبنية  وصحيحة  حاياية  تاييمات  خالل  من  االهتمام، 

 وا تصادية وسياسية تعكس الحاجات العملية واالستراتيجية للمجتمع ككل ولال راد.

 اسئلة استرشادية 

 الخيارات التعليمية وفرص التوظيف وبيئة الدراسة 

 ف تبدو عملية التعيين والتوظيف من منظور النوع االجتماع؟ . كي1

اي  2 هنالك  ،وهل  الموسعة  والمشاركة  الموسع  التوظيف  تعزيز  أجل  من  للعمل  االجتماعي  النوع  تحليالت  إجراء  يتم  هل   .

 تدخالت  و اتصاالت من اجل ادماج النوع االجتماعي بطرق أخر ؟

تبذل جهود مشتركة مع جهات  اعلة3 النوع االجتماعي وكيف تلمن    .  هل  تراعي  التي  التعليمية  الخيارات  لتشجيع  أخر  

 المؤسسات االكاديمية تلمين تحليالت النوع االجتماعي  ي هذا العمل؟

 . هل هناك أنماط جندرية ملفتة   يما يتعلق نسب التخرج  والتسرب بين الطالب على جميع المستويات؟ 4

 ية  ي بيئة الدراسة وترميزها؟ .  كيف يتم جسر الفجوات الجندر 5

 ظروف التدريس 
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. من هو مدير الدراسات المائية المعين وما الذي يستند إليه االختيار؟ ما مدة عاد العمل للشخص الذي يتوا ق معه التعيين؟  1

 كيف يبدو الدعم امداري المادم لمديري الدراسات المائية؟

المائية  )أو ما يعادلها( لايادة وتطوير العمل التربوي؟ كيف تبدو الفرص لايادة العمل  . كيف تبدو  رص مديري الدراسات  2

 المتعلق بالتعليم الاائم على البحث  ي مجال المياه؟

 . كم من الو ت للبحث يتم إعطاء كبار المحاضرين وكيف يرتبط بتطوير الموضوع وتطوير محتو  المنهاج الدراسي؟3

 

 املية الجندرية في محتوى وتنفيذ النشاطات االكاديمية النوع االجتماعي والتك

. من منظور نوع اجتماعي: كيف تبدو المناهج, والمسا ات, والدرجات وما يترتب عليها من اعادة تشكيل عال ات الاوة داخل 1

 مجتمع المؤسسة االكاديمية؟ وكيف يتم التأكد ان البرامج حاات االهداف المرجوة وكيف يتم تطويرها؟ 

. ماهي الفرص المتاحة للهيئة التدريسية والتي تحتمل مساحة الدماج النوع االجتماعي وهل تختلف هذه الفرص والمساحات  2

الهيئة   العلاء  العلمية  والدرجات  المهنية  التخصصات  او  واال تصادية  واالجتماعية  الثاا ية  والخلفيات  اللوابط  باختالف 

 التدريسية؟

 دة هيكلة الاوة من خالل البرامج التدريسية واالنشطة االكاديمية المتعلاة بالايا المياه؟ . ما هي ا اق التغيير العا3

نشاطهم  4  خالل  من  االجتماعي  النوع  ادماج  المساهمة  ي  من  تمّكنهم  بحيث  الطلبة  على  التأثير  سبل  تغيير  يمكن  كيف   .

 االكاديمي والبحثي؟

 

 التشبيك والتعاون:

والت العلمي  البحث  والخارجي كمهمة الى جانب  الداخلي  والتعاون  التشبيك  بمهمة  الجامعات  المياه والبيئة  ي  تاوم معاهد  عليم، 

ثالثة مرتبطة باستمرارية تطور هذه المعاهد وتأثيرها. يعد التشبيك من االليات الحاسمة للمؤسسات االكاديمية وعال تها بسوق  

الخري امام  لفتح  رص  والخارجي  المحلي  اعتمادا على العمل والمجتمع  الدولية  او  المحلية  بالوظائف  والكفاءات لاللتحاق  جين 

امام   الفرص  اتاحة  التعاون  ي  يأتي دور  بين مؤسساتهم االكاديمية والمحيط.  يما  الحاصل  التشبيك  تسويق كفاءتهم من خالل 

م  من  تحليلها  يمكن  االليات  هذه  والتمويل.  المعر ي  والتبادل  للدعم  ودولية  محلية  الفجوة  شراكة  و هم  اجتماعي،  نوع  نظور 

المترتبة عليها ومن ثم تعزيز التوجه نحو جسرها من خالل تمكين وادماج كل الفئات الداخلة ضمن منظومة العمل االكاديمي  

  ي المياه. 

 اسئلة استرشادية: 

جية ، وما هي امكانية وصول  . ما هي الشبكات والشراكات الرسمية وغير الرسمية المتاحة للتعاون مع الجهات الفاعلة الخار 1

 أعلاء هيئة التدريس لهذه الشبكات والشراكات؟ هل هناك أي آليات تستبعد النساء أو المجموعات االكثر هشاشة؟ 
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، وما هي عوا ب هذه األنماط من منظور 2 المجاالت األخر   المجاالت على حساب  التوعية  ي بعض  أنشطة  . هل تفلل 

 النوع االجتماعي؟

 االلتفات ما إذا كانت االنشطة التوعوية تراعي احتياجات النوع االجتماعي لكل من الهيئة التدريسية والطلبة؟  . هل يتم3

 . كيف يتم مراعاة التكاملية الجندرية من خالل عملية المنا سة  ي البيئة البحثية وتحديدا بما يتعلق بنتائج االبحاث؟ 4

الدورات والنشاطات العلمية والموجهة نحو السوق العمل تعالج التحديات الناتجة عن  . هل تلمن المؤسسات االكاديمية ان  5

 الفجوات الجندرية؟

 . كيف يتم ادماج النوع االجتماعي خالل عملية التشبيك الخارجي بخصوص المشاريع البحثية والتمكين العلمي؟ 6

عاون الخارجي  والتي تمنع التحيز التعسفي لنوع معين من  . هل تتو ر ادوات ادماج النوع االجتماعي  ي عملية التشبيك والت7

 البحوث والمعارف التي يتم نشرها؟

مجاالت  8 التركيز على  من خالل  االكاديمية  التخصصات  الجندرية  ي  العدالة  الى ضمان  االكاديمية  المؤسسات  تسعى  هل   .

 و لايا محددة، وكيف ترتبط هذه الالايا بالتحديات المحلية والدولية؟

 

 العملية االدارية

تظهر مهمة  ادماج النوع االجتماعي  ي  مراكز ومشاريع بحوث المياه على اهمية العملية االدارية لتحايق العدالة الجندرية  

على مستو  اشمل،  ويمكن  هم العملية االدارية  ي المؤسسات االكاديمية على انها: مجموعة االنظمة الروتينية المتبعة  ي 

تجسد عمليات امدارة   ياها ومتابعتها وترجمتها الى خطط تنفيذية وميزانيات و تاارير. اتخاذ الارارات وضع الخطط وتطب

التشريعات المعمول بها وآليات الر ابة الخارجية األخر  ، بامضا ة إلى أهداف وغايات إدارة المؤسسات االكاديمية  المعنية.  

 يق الهدف. كما أنها تلعب دوًرا مهًما  ي تخصيص الموارد وامبالغ عن تحا

غالبًا ما يتخذ ادماج الجندر  ي عملية صنع الارار شكل التأكد من أن جميع المعلومات ذات الصلة ، مثل امحصاءات الجندرية 

 وتحليالت العدالة  من منظور جندري، يتم أخذها بعين االعتبار عند اتخاذ الارارات على جميع مستويات الجامعة

وع االجتماعي  إنها تشتمل على جميع البيانات المتاحة ونتائج التحليل والمعلومات األخر  المتعلاة  اما الموازنات المستجيبة للن 

بكيفية تأثر النساء والرجال باختالف احتياجاتهم العملية واالستراتيجية والتكاملية ب بينهم بمختلف بنود الموازنة ونماذج 

موازنات وا رارها وصر ها. يتطلب هذا العمل تدريب جميع الموظفين  التخصيص و يتم النظر  يها على جميع مراحل اعداد ال

 المشاركين  ي عمل الموازنة ، بما  ي ذلك أعلاء هيئة التدريس  ومجالس األ سام ، على عمل موازنات مستجيبة للجندر.  

األمر(ا لوثائق التوجيهية   يتلمن توجه ادماج النوع االجتماعي  ي عملية التخطيط التشغيلي  على مراجعة وتنايح )إذا لزم

الحالية من منظور الجندر, كما يتطلب تحليل ومراجعة الوثائق التوجيهية للمؤسسة االكاديمية على مختلف المستويات، و أن 

يمتلك الموظفون المسؤولون عن وضع السياسات إمكانية الوصول إلى المعر ة حول الجوانب ذات صلة بالمراجعة وتلمينها  

 مخولين التخاذ  رار بشأن التغييرات الالزمة. وأن يكونوا 
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 اسئلة ارشادية: 

 القرارات 

 . ما هي امجراءات الروتينية وعمليات صنع الارار التي تتطلب التحليل والمراجعةمن أجل ضمان ادماج النوع االجتماعي؟ 1

على األنشطة األساسية عندما يتعلق األمر . كيف تتأثر امدارة األكاديمية بالمعايير المتعلاة بالجندر ، وما هي عوا ب ذلك 2

 على سبيل المثال ببيئات العمل والدراسة والتوظيف والمسارات المهنية؟

 . ما هي مصادر  الدعم المرتبطة بامدارة األكاديمية المتاحة ، وكيف ترتبط بتحديات التحيز الجندري المختلفة؟3

 : الموازنات

المالية )التمويل األساسي  لاطاع المياه، والتمويل الحكومي للتعليم  العالي والبحث العلمي، ونماذج . ما هي مخرجات الهيكلة 1

التمويل المشترك ، ومشاريع التنمية الداخلية وبرامج التمويل الخارجية ، وما إلى ذلك( على التحيز الجندري  ي البحث والتعليم  

 والتواصل / التعاون؟ 

 ابعة الخطط التشغيلية والمت

. ما هي المهام التي ينطوي عليها التخطيط والمتابعة وكيف يتم تلبية احتياجات الجندر والمصالح المتعلاة بها  بشكل عادل؟ 1

 كيف يتم التأكد من أن الاايمين المشاركين  ي تطوير السياسات مفوضينباتخاذ  رارات  بشأن التنايحات الالزمة؟

 

 الدعم والمساندة: 

دعم والمساندة بالعملية االدارية  داخل المؤسسات االكاديمية,  على سبيل المثال تعتبر عملية ادارة البحث العلمي  ترتبط عملية ال

الوظيفية،  الفاعلية  والفنيةا والمرتكزة على  العملية االدارية  تبعا لخصوصية هذه  تتطلب دعم ومساندة.  التي  العمليات  اهم  من 

الجندري السلبي او االيجابي بناء على مادار وعي الاائمين عليه بالايا النوع االجتماعي  ومن ثم  إن ذلك يشكل  رصة للتمييز  

 من عدمه. 

 

 أسئلة إرشادية: عمليات الدعم 

 بيئة العمل 

. كيف تبدو إجراءات إدارة بيئة العمل الحالية ؟ وما هي الوظائف التي ينطوي عليها العمل وما هي الكفاءة  يما يتعلق بالنوع 1

 االجتماعي  والسلطة التي تمتلكها هذه المجموعة؟ كيف يتم ضمان الخبرة الكا ية؟

 . ما هي امجراءات المتبعة  لتاديم شكو  حول بيئة العمل؟2

 . من هم االطراف المشاركون  ي معالجة الشكو ؟ 3
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إلى  4 أدت  التي  الحالة   التأكد من تلمين  يتم  المعتمدة وكيف  الوثائق  المؤسسة  . ما هي  لبيئة عمل  تحليل شامل  الشكو   ي 

 االكاديمية وهل ينظر الى الشكاوي  كتعبير محتمل لثاا ة تنظيمية جندرية؟

. كيف يتم التأكد من أن إدارة بيئة العمل ،  ي منظمة خطية ، تشمل جميع أجزاء المنظمة؟ على سبيل المثال ، كيف تصل 5

 بيئات بحثية ممولة من الخارج؟إدارة بيئة العمل السائدة جنسانياً إلى 

. كيف يتم تهيئة بيئة عمل مالئمة   ي كا ة  نواحي المؤسسات االكاديمية ,والتي تلمن من خاللها ادماج النوع االجتماعي  6

  ي المشاريع البحثية الممولة خارجيا؟

ال7 العمل ضمن  ئات  اعباء  يعتمد عليها لرصد  والتي  العمل  بيئة  المظاهر  ي  المتطلبات  . ما هي  المختلفة, وما هي  موظفين 

 والتو عات الواجب توا رها اداريا لتحليل ذلك؟ 

 التواصل

 . ماهي اليات التواصل داخليا وخارجيا للمان ادماج النوع االجتماعي؟ 1

منظور 2 من  وغيرها  ومنشورات  ونصوص  من صور  المحتو   مراجعة  يتم   وهل   , المستخدمة  التواصل  هي  نوات  ما   .

 جندري؟ 

. هل  ريق العمل واع لالايا النوع االجتماعي والحاجة الى ادماج الجندر  ي كا ة نشاطات الجامعة؟ وما هو المطلوب ر ع  3

  درات ووعي اكثر للموظفين بما يتعلق بالايا النوع االجتماعي؟ 

 الدعم االداري 

سبي1 )على  االجتماعي  النوع  احتياجات  االداري  الدعم  نظام  مخرجات  تراعي  هل  للنوع  .  حساس  تعيين  نظام  المثال:  ل 

 االجتماعي، نظام  اداري مستجيب للجندر،  رارات وتعميمات مراعية للجندر...؟ 

 . هل ظروف العمل الفنية واالدارية عادلة  ومراعية للجندر؟ 2

 :. كيف يتم دمج مبدأ العدالة الجندرية عندما يتعلق األمر بما يلي3

 ريس مع الموظفين امداريين والتفاعل معهم؟ طرياة تواصل الباحثين وهيئة التد 

 تاييم مهام العمل؟  

 سلطة الموظف على و ت عمله؟ 

  رص العمل من أجل التنمية؟ 

 تحديد االولويات 

الفجوة المبنية على النوع االجتماعي، وتظهر   يجب ان يكون تحديد االولويات ناتج مباشرة من تاييم االشكالية المرتبطة بوجود  

هذه الفجوة  عند تحليل المصادر والكفاءات الحالية، والثاا ة المؤسساتية وغيرها من العوامل الخاصة بكل جامعة ، كذلك  إنه 
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االولولية منح  المهم   نشاطات    من  انها  على  والمعر ة  الجامعات،  هذه  وتنمية  تطوير  اجل  من  والمستابلية  االنية  للنشاطات 

 و عاليات اكثر حساسية من للتطوير.

تحديد االولويات ال يعني التخلص من التحديات المركزية: كجودة المشاريع البحثية والكفاءة والجدارة وغيرها، وإنما الهمية   

علاة بهذه التحديات والتي تعيق عملية ادماج النوع االجتماعي وخلق التغيير الالزم للايام بعملية ادماج النوع تعريف االبعاد المت

 االجتماعي. 

 اجراءات تحديد االولويات 

الخاصة االكاديمية الخاصة    دع المشكلة تحدد نوع العمل: • النشاطات والمشاريع  التركيز  على  يتم  و ي هذا االطار 

بالمياه والبحث العلمي , كالايا محورية  كما يولى اهتمام كبير لتفنيد المشكالت المتعلاة بالمجال االكاديمي والبحث 

التطو لتحديات  خارطة  وعمل  منه،  المرجوة  والنتائج  المياه  موضوع  مر العلمي  ي  على  االشكاليات  هذه  لحل  ير  

الو ت بشرط تدعيمها بالمعر ة والبحث, وان ال تكن بمعزل عن الجامعات. وبالتالي تصبح المشكلة الاالب الذي يصيغ  

 االرشادات لحلها. 

: ويجري البحث هنا عن ما هو متاح وما هو محدود، ويشمل ايلا معر ة الميزانيات والمصادر استغالل ماهو متاح •

و رة، هذه المؤشرات هي التي تحدد شكل النشاطات وحدود العمل، ومن ثم يجب التركيز على االعمال المرتبطة  المت

 مباشرة 

 : بحيث توائم الموادر والمصادر المتوا رة ولديها الادرة على تحايق التغيير واقعية •

 دامها كتجربة: حيث يتم تحديد المجاالت االكثر طواعية, واالو ر معر ة وجاهزية الستخ طوعية: •

 : بالتزامن مع العمل التنظيمي للمؤسسات االكاديمية والبحثية   مستدامة ومتطورة •

 

 المأسسة 

هنالك العديد من العابات والتحديات التي تواجه مأسسة النوع االجتماعي  ي المؤسسات االكاديمية ، والتيمن شأن الجسم  

االكاديمي  التغلب عليها  باتخاذ تدابير عديدة ومتنوعة  تكفل عملية ادماج  عالة للنوع االجتماعي,  مثل هذه التدابير تشمل 

ي والثاا ي لالجسام االكاديمية, كما انها تتطلب تهيئة الظروف والموارد  المناسبة  التي  عدة مستويات من التغيير الهيكل

تلمن تاسيم واضح لالدوار والمسؤوليات والتفويلات, هذه التاسيمات من شأنها ان تعيد ترتيب عال ات الاو  المبنية على 

ؤسسات االكاديمية ونشاطاتها. النوع االجتماعي , االمر الذي يعزز مأسسة النوع االجتماعي  ي الم   

و ي ظل التوجه نحو ادماج النوع االجتماعي:  أنه يتوجب على الجامعات ادارة نشاطاتها من اعلى السفل، حيث تعين ادارة  

الجامعة لجنة توجيهية تاود الجهود والتنسياات نحو دعم وتطوير عملية التغيير الجندري تلك، تحتاج وظيفة التنسيق إلى  

اط  ي حوار مستمر مع امدارة ،والتي هي  المسؤولة أيًلا عن تخصيص الموارد المناسبة وساعات العمل لوظيفة  االنخر 

التنسيق. على النحو األمثل ،كما  يجب ان يتبع  منساو العمليات مباشرة لالدارة العليا، بحيث تكون  امدارة بالمشاركة الدائمة 

 ل.  ي المسؤولية عن التخطيط ومتابعة العم
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 يجب أن يكون هناك وعي بالحاجة واالستعداد لتنفيذ بعض عمليات إعادة التنظيم من أجل:

 ضمان التأثير عبر المنظمة  

 ضمان استدامة أعمال التطوير  

انجاز اهداف المبادرات المشتركة والتواصل والتشبيك مع وجهات نظر ومهام متجاورة ، مثل التوظيف الموسع   

 كانية الوصول ، وا رار الايم األساسية ، واالستدامة االجتماعية والعدالة الجندريةوالمشاركة الشاملة ، وإم

 

 : االسئلة االسترشادية

 . ما المصادر المتاحة من حيث الو ت والموظفين والميزانية التي خصصتها االدارة ألعمال التطوير؟ 1

 . كيف سيتم تنسيق النشاطات التطويرية؟2

 الجهود بين مجموعة التنسيق ، واللجنة التجريبية ، ومجموعات العمل األخر  والمجموعات المرجعية؟ . كيف سيتم تفعيل 3

 . كيف سيتم توزيع المسؤوليات بين هذه اللجان ؟4

 . كيف سيتم  ضمان التواصل الفعال بين لجان التنسيق واالدارة العليا؟5

 لمتابعة التادم؟ . عدد اللااءات ونوعيتها بين اللجان واالدارة العليا 6

 . ما هي االلية التي ستحول المشاركة التاليدية لطالب والباحثين  ي مواضيع المياه الى مشاركات تعزز عملية التغيير؟7

 دعم الكفاءات 

 . كيف سيتم تلبية احتياجات المتو عة للموظفين, مثل احتياجات المساندة والدعم وتبادل الخبرات؟1

 ءة  ي المؤسسات االكاديمية؟. كيف سيتم  مأسسة  الكفا2

 المتابعة والتقييم والتعلم 

 . كيف سيتم متابعة وتاييم العملية التطويرية  ي الجامعات؟ 1

 . كيف ستلمن امدارة استخدام التاييمات كمادة تعليمية  ي الجامعة؟2

 طويل  ي الجامعات؟ . كيف سيتم تحويل الخبرات والمعارف المكتسبة الى خطط ومشاريع تنفيذية على المد  ال3
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	من هي الفئة التي تستخدم الدليل؟

