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النوع االجتماعي  إنقاذ العالم من خالل التدريب على 
    1)LSE( هولفيكيفي  يكو  وآ  )DCAF( مونك  يد  إنغر بقلم 

 MOWIPمبادرة إلسي هي مشروع تجريبي متعدد األطراف تستند إىل منهجية قياس فرص المرأة يف عمليات السالم )مويب
( لدراسة العوائق والفرص المتعلقة بمشاركة المرأة الهادفة يف عمليات السالم يف سبعة بلدان رائدة. وتستند مجموعة 

السياسات هذه على تحليل مقارن للبيانات المستمدة من التقارير المتعلقة بقياس فرص المرأة يف عمليات السالم ، وكذلك 
النتائج األولية التي توصلت إليها.

يتطرق موجز السياسة هذا إىل السبل التي يمكن أن تتبعها البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة  لالستفادة من التدريب 
يف مجال النوع االجتماعي كجزء من التغييرات المؤسسية األوسع نطاقا التي تهدف إىل تعزيز مشاركة المرأة الهادفة  يف 

عمليات السالم2 وتطوير عمليات حفظ سالم  تستجيب لالحتياجات القائمة على النوع االجتماعي استجابة فعلية.

المرفق 1: قياس وتوثيق مساهمة التدريب يف مجال النوع 
االجتماعي يف تغيير عقلية حفظة السالم وسلوكياتهم

يقوم التدريب على النوع االجتماعي على 1( الجودة وذلك بهدف تعزيز القدرات )المعرفة والمواقف والمهارات( ومن ثم 
على 2( أثر هذه القدرات يف تعزيز المساواة بين الجنسين.3 ومع ذلك، فإن آليات التقييم األكثر استخداما هي استبيانات 
التقييم التي يكملها المشاركون بعد التدريب، )وبوتيرة أقل(إجراء اختبارات أو عروض تقديمية لتقييم المتدربين. وتوفر 

أدوات التقييم معلومات حول التفاعل )"هل يستمتع المشاركون بتجربة التدريب؟"( والتعلم )هل يتذكر المشاركون النقاط 
األساسية المذكورة خالل التدريب؟(. ولكن ال عالقة تذكر بين هذين الجانبين بالنتيجة المرجوة، وهي مساهمة التدريب يف 

التغيير المؤسسي أو االجتماعي.

ويوفر هذا المرفق مجموعة مختارة من األدوات والتقنيات التي يمكن استخدامها لتصنيف بيانات أساسية عن المواقف 
المتعلقة بالنوع االجتماعي يف المؤسسات األمنية التابعة للبلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، ولقياس التقدم المحرز 

فيما يتعلق بالتدريب المتعلق بهذا الموضوع وال سيما عمليات التغيير المؤسسي األوسع نطاقا. وإذا عزمت البلدان 
المساهمة بقوات وبأفراد شرطة على االستفادة من التدريب على النوع االجتماعي يف سياق  حفظ السالم  لضمان المشاركة 
الهادفة  للمرأة يف عمليات السالم، فستسهل هذه األدوات عملية توثيق النجاحات و) األهم من ذلك( الطرق التي تم اتباعها 

إلحداث تغيير داخل المؤسسات ذات الصبغة الذكورية.
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الحرص على المتابعة مع مجموعة من المتدربين بعد مدة من انتهاء التدريب
يمكن أن يشمل ذلك إجراء مقابالت متابعة فردية أو ضمن مجموعات تركيز بعد ثالثة إىل ستة أشهر من انتهاء 	 

التدريب بهدف توثيق التطور يف العقليات والمواقف وتطبيق المعارف المكتسبة يف العمل.
 	 )Most Significant Change )MSC( technique( يمكن استخدام سرد القصص وأسلوب التغيير األكثر أهمية

لتحديد التغييرات النوعية التي قد تطرأ بعد التدريب يف مجال النوع االجتماعي، وذلك من خالل مطالبة المشاركين 
بمشاركة قصصهم من خالل اإلجابة على السؤال "إذا استرجعت األشهر القليلة الماضية، برأيك، فما هو التغيير 

األكثر أهمية الذي حدث لك أثناء التدريب أو منذ ذلك الوقت؟"4.

قياس التغير الذي طرأ على مواقف المتدربين
تشمل منهجية مويب ثالث أدوات لجمع البيانات، أحدها تتمثل يف دراسة استقصائية لما ال يقل عن 380 رجال 	 

وامرأة تابعين للمؤسسة األمنية قيد التقييم. وتجري هذه الدراسة باستخدام نهج علمي خاص بتصميم الدراسات 
االستقصائية، مما يسمح بإجراء مقارنات ممنهجة بين الرجال والنساء وكذلك بين األفراد المنتشرين وغير 

المنتشرين. وتقيم الدراسة االستقصائية، من بين مجاالت أخرى، التصورات والتجارب الفردية المتعلقة بالنوع 
االجتماعي )على سبيل المثال اآلراء الضمنية بشأن أدوار الرجال والنساء يف المؤسسة( واالستبعاد االجتماعي )أي 

مدى استناد تماسك وهوية المجموعة على المجموعات الصغيرة التي تستبعد األفراد المختلفين شكال ومضمونا(. 
ومن الممكن أن يساهم إجراء تقييم مويب، أو أي نوع آخر من التقييمات المماثلة يف مجال النوع االجتماعي، على 

وضع خط أساس لمواقف األفراد ومعتقداتهم بشأن هذا الموضوع. كما أن تكرار دراسة مويب االستقصائية  بعد 
فترة من إجراء التقييم األول وما نتج من تدخالت، مثل التدريب على النوع االجتماعي، قد يكون وسيلة لتقييم 

التغيرات يف هذه المواقف والمعتقدات يف صفوف العناصر.
 ويمكن استخدام مقياس ))The Gender Equitable Men )GEM( 5 الذي طورته  كل من منظمة	 

 Population Council/Horizons و Promundo  لقياس المواقف إزاء معايير نوع اجتماعي وتطورها يف سياق معين.
 وأما الدراسة االستقصائية الدولية المتعلقة بمواقف األشخاص إزاء المساواة بين الجنسين	 

)The International Men and Gender Equality Survey )IMAGES فهي تقيم تطور مواقف الرجال والنساء 
وعقلياتهم وسلوكياتهم المرتبطة بالمساواة بين الجنسين يف مؤسسة معينة 6.

ومن الممكن استخدام منهجيات مستنبطة لفهم الصور التي ترسمها المجتمعات وتصوراتها ومعتقداتها، ودراسة ما 	 
إذا كانت هناك تحوالت يف المعايير بين الجنسين استنادا إىل تجارب المشاركين يف التدريب ومنذ أن شاركوا فيه.

المتدربين الذي يطرأ على سلوك  التغير  تقييم 
يمكن االرتكاز على التدريب حول النوع االجتماعي لوضع خطة عمل شخصية تتعلق بهذه المسألة مع كل مشارك، فضال 	 

عن آلية للمتابعة المنتظمة ولتوثيق تنفيذ خطة العمل والتقدم المحرز والتحديات التي يواجهها المشاركون7.
كما يمكن إدراج عملية رصد األثر يف النظم المعنية بإدارة األداء )عن طريق إدماج المعايير المتصلة بالمساواة بين 	 

الجنسين يف األطر المتعلقة باستعراض األداء أو الترقية 8على سبيل المثال(.
وبمرور الوقت، من شأن مراقبة ديناميكيات مجموعة معينة وتوثيقها وتحليلها داخل المؤسسة أو الديناميكيات  	 

النوع االجتماعي العامة أن تساهم يف تقييم وتغيير السلوك.

المؤسسة األمنية من خالل؛ التمكينية داخل  الظروف  تقييم فعالية 
إجراء تقييم مؤسسي للنوع االجتماعي9 لتقييم وجود وفعالية "العوامل المطلوبة" 10 ،أي الظروف الضرورية التي تمكن 	 

وتحفز تطبيق المعرفة والمهارات  والمواقف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين يف العمل اليومي والسلوك يف مكان العمل.
إنشاء آليات للتدريب لضمان استدامة هذه الظروف، مثل تحديد المساندين ومحركي التغيير )أي األعضاء المؤثرين 	 

يف المؤسسة األمنية الذين يتخذون خطوات فعالة لتعزيز المساواة بين الجنسين داخلها(، واألش األشخاص ذوو 
مرجعية  يف مجال النوع االجتماعي )أي األفراد الذين يمكنهم توفير الخبرة أو الدعم للزمالء يف ما يتعلق بمواضيع 
النوع االجتماعي( أو األشخاص الذين يساهمون يف نشر المعارف )أي أعضاء المؤسسة األمنية الذين تم تدريبهم 

على تدريب اآلخرين أو تنفيذ أنشطة تتعلق بالنوع االجتماعي( يف مختلف الرتب والذين يواصلون العمل يف 
المؤسسة بعد انتهاء التدخل/التدريب.
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