
الشمولية ومناهضة التمييز
ــادي للمنظمات  دليل إرش

اليافعــة



مــن خــال ســنوات مــن العمــل ىلع تمكيــن املجتمــع املدنــي، شــعرنا يف بيتنــا ســوريا و يف مركــز 

التنميــة والتعــاون عبــر األوطــان بالحاجــة لتوفيــر دليــل إرشــادي مبســط عــن أفضــل طــرق الحوكمــة 

ــات املجتمــع بغــض النظــر عــن الجنــس أو  ــة فئ ــة والوصــول لكاف ــي تضمــن الســامة والحماي الت

ــد أو  ــن أو املعتق ــانية أو الدي ــة أو الجنس ــة أو املدني ــراكة الزوجي ــة الش ــة أو حال ــرق أو الطائف الع

العمــر أو الطبقــة الثقافيــة أو اإلقتصاديــة أو القابليــات الجســدية والعقليــة أو حالــة الهجــرة والنــزوح 

والوضــع االقانونــي مــن ناحيــة األوراق الثبوتيــة. لخدمــة هــذا الهــدف طــورت بيتنــا بالتعــاون مــع 

مركــز التنميــة والتعــاون عبــر األوطــان هــذا الدليــل اإلرشــادي الــذي يلخــص بعــض املمارســات الهامة 

ــة ومنصفــة ىلع مســتوى املؤسســة الشــريكة وىلع  لضمــان حوكمــة املؤسســات بطريقــة عادل

ــع  ــه مراج ــل يف تصميم ــذا الدلي ــد ه ــتركة. اعتم ــاريع املش ــن املش ــتفيدين/ات م ــتوى املس مس

عــدة وتــم تطويــره بشــكل ُمَبّســط، لكــي يســهل اســتخدامه وتطبيقــه بــدون تكاليــف أو مجهــودات 

عاليــة مــن الشــركاء والشــريكات. 

تخلــق السياســات الداخليــة الجيــدة بيئــة مريحــة ومســاحات للمســتفيدين/ات وأصحــاب وصاحبــات 

ــا  ــات. كم ــاء يف املؤسس ــوات واألعض ــن/ات والعض ــن/ات واملتطوعي ــك للموظفي ــة وكذل املصلح

تمكــن السياســات الداخليــة املتعرضيــن/ات مــن ســلوكيات مســيئة وغيــر الئقــة، إذ يجــب أن تحتوي 

السياســات الداخليــة تعريفــات للســلوكيات املســيئة وغيــر الائقــة وإجــراءات للشــكاوي والتحقيــق 

وكذلــك إجــراءات تأديبيــة تتناســب مــع نوعيــة وثقــل وأثــر الســلوك غيــر الائــق ىلع بيئــة العمــل 

ــات  ــاب وصاحب ــن أصح ــم/ن م ــتفيدين/ات وغيره ــاء أو املس ــات والزم ــي للزمي ــع النفس والوض

ــوع السياســات الداخليــة يف املؤسســات، بحســب حجمهــا واحتياجاتهــا وطبيعــة  املصلحــة. تتن

عملهــا. مــن السياســات والوثائــق التــي ُينصــح بتبنيهــا وتطويرهــا وتطبيقهــا يف املؤسســات: 

مدونة قواعد السلوك.

سياسات موارد بشرية )من التوظيف إلى تقييم التقديرات وعمليات اإلقالة(.

استراتيجيات التوظيف )لتحقيق التنوع بين املوظفين/ات(. 

العقود والصاحيات والتوصيفات الوظيفية.

جداول الرواتب والوثائق املتعلقة بالرواتب وسياسات األجور.

استراتيجية التواصل والظهور.

سياسة مناهضة التمييز والعنف. 

سياسات واجراءات للشكوى والتحقيق يف التحرشات الجنسية والتنمر.

مقدمة

السياسات الداخلية



 نعــّرف التحــّرش ىلع أنــه مجموعــة مــن الســلوكيات التمييزيــة التــي تعتبــر مســيئة وغيــر مرغــوب 

فيهــا وتهــدد بطبيعتهــا املتلقــي/ة لتلــك التصرفــات. ال يعتبــر التحــرش ســلوًكا تمييزًيــا قائــم ىلع 

الجنــدر أو الجنــس وحســب، وإنمــا قــد يتــم التحــرش كســلوك تمييــزي مبنــي ىلع العــرق، واإلثنيــة، 

والديــن، والعمــر، والقــدرة الجســدية والعقليــة، وغيرهــا. يمكــن أن يتخــذ التحــرش أشــكاال عديــدة، 

بمــا يف ذلــك اإليمــاءات الضمنيــة اللفظيــة والبدنيــة والجنســية غيــر املرغــوب فيهــا، مثــل تقديــم 

ــرش  ــم التح ــا يت ــا م ــية. غالب ــاءات الجنس ــور ذات اإليح ــة والص ــتخدام اللغ ــراض واس ــا واألغ الهداي

ــر، ىلع موظفيهــم/ن وزمائهــم/ن  ــات ســلطة وتأثي ــراد أو املؤسســات يف موقعي ــل األف مــن قب

واملســتفيدين/ات، ومــا إلــى ذلــك. ولكــن ال يعنــي ذلــك أنــه ال يمكــن ألشــخاص يف موقعيــات غيــر 

ــر  ــك التأثي ــه، وقــد يشــمل ذل ــر خطيــر ىلع متلقّي ــام بالتحــرش. إن للتحــرش تأثي ذات ســلطة القي

ــا  ــرش أحياًن ــتخدم التح ــد يُس ــة. ق ــة وعدواني ــر آمن ــل غي ــة عم ــق بيئ ــرد وخل ــل الف ىلع أداء عم

كشــرط للتوظيــف و / أو الوصــول إلــى الخدمــات. 

نعتبــر التنمــر شــكًا مــن أشــكال التحــرش ، ونعّرفــه ىلع أنــه شــكل مــن أشــكال العنــف والســلوك 

ــه نحــو فــرد أو مجموعــة، مــن ِقبل فــرد أو مجموعة لهــم/ن ســلطة ىلع املجموعة  املســيء املوجَّ

املســتهدفة مــن التنّمــر. يتــم اّلتنمــر مــن خــال اإلغاظــة، املــزاح، االعتــداء الجســدي، االعتــداء ىلع 

ــذاء  ــف، واإلي ــدات والتخوي ــه التهدي ــكات أو ســرقتها، توجي ــت، الشــتم، إلحــاق الضــرر باملمتل اإلنترن

العاطفــي مــن خــال العدائيــة الســلبية  ىلع ســبيل املثــال. الفــرق بيــن التحــرش والتنمــر هــو أن 

التنمــر كنــوع مــن أنــواع التحــرش يعتبــر أكثــر تكــراًرا ومنهجيــة يف طبيعتــه، يف حيــن أن األنــواع 

األخــرى مــن التحــرش قــد ال تكــون بالضــرورة متكــّررة.

التحرش

التنُّمر



هل لدى منظمتكن/م سياسات إلجراءات واضحة ضد التحرش الجنسي والتنمر؟ 

هل ت/يعرف العامات/ين تلك اإلجراءات؟

هل تحمي هذه اإلجراءات هوية الضحايا واملنتهكين/ات؟

هل تصف تلك السياسات حقوق العامات/ين ومسؤولياتهن/م طيلة فترة اإلجراء؟

هل يوجد دعم معين نفسي أو إجتماعي توفره املؤسسة للضحايا؟

هل توفر املنظمة خدمات استشارة للضحايا كي يتحدثن عن مشكاتهن/م؟ 

هــل تأخــذ اجــراءات الحمايــة والوقايــة واملنــع مــن التحرش والتنمــر وجهة نظــر الضحيــة كمرجعيتها 

األولى؟

تتطلــب الحوكمــة الجيــدة أطــر قانونيــة عادلــة يف داخــل املؤسســة أو الحركــة يتــم تنفيذهــا مــن 

قبــل هيئــة معينــة تهــدف إلــى توفيــر الحمايــة الكاملــة ألصحــاب وصاحبــات املصلحــة. ومــن أجــل 

ــن  ــا بي ــية م ــات األساس ــن االختاف ــذه القواني ــي ه ــي أن تراع ــدة، ينبغ ــة جي ــى حوكم ــول إل الوص

األفــراد واختافــات احتياجاتهــم/ن. 

يجب أن تكون قوانين املؤسسة: 

واضحة ومكتوبة، 	 

معروفة للجميع،	 

عادلة،	 

قابلة للتطبيق،	 

يتم تنفيذها. 	 

الوقاية والحماية

حكم القانون الجيد



مــن شــأن اللغــة التــي نســتخدمها يوميــا يف املؤسســات أن تخلــق بيئــة آمنــة ومريحــة للعامليــن/

ات وأصحــاب وصاحبــات املصلحــة ومــن شــأنها كذلــك أن تخلــق بيئــة غيــر شــاملة وغيــر مرحبــة 

بكافــة أطيــاف املجتمــع. كمــا مــن شــأن اللغــة تهميــش وتضميــن األشــخاص ومــن شــأنها زيــادة أو 

الحــد مــن الصــور النمطيــة امللتصقــة بفئــات معينــة مــن املجتمــع. لذلــك مــن املهــم عنــد كتابــة 

املنشــورات وغيرهــا مــن املــواد أن نحــرص ىلع أن تكــون موجهــة للجميع ســواء يف صيغة املؤنث 

أو املذكــر. نســتعرض هنــا بعــض الطــرق التــي يمكننــا مــن خالهــا تحســين اللغــة املســتخدمة يف 

املــواد املكتوبــة: 

استخدام األسماء والضمائر امُلحايدة.. 1

استخدام الجمع )املؤنث السالم مصحوبا مع املذكر السالم، إال يف حاالت جمع التكسير(.. 2

استخدام املبني للمجهول.. 3

استخدام املصادر بداًل من األفعال.. 4

هــل تســتخدم املنظمــة مصطلحــات وصــورًا حياديــة جندريــا يف املــواد املطبوعة واملنشــورة 	 

والبصريــة والســمعية عندمــا تتواصــل مــع العالــم الخارجي؟

هــل اللغــة املســتخدمة بين العامليــن/ات واملجموعــات املســتهدفة تراعي النــوع اإلجتماعي 	 

بيــن بعضهــم/ن البعض؟

هل ينطبق هذا ىلع التواصل الداخلي مثل مدونة قواعد السلوك والسياسات الداخلية؟ 	 

اللغة

اللغة الحساسة جندريًا



عــادًة مــا يتــم إغفــال التعبيــر عــن التقديــر للجهــد والكــدح والعمــل الــذي تبذلــه طواقــم العمــل 

ىلع اختــاف مســؤولياتها. وىلع ذلــك، مــن املهــم التعبيــر عــن التقديــر وعــدم االســتياء ىلع 

عمــل زمائنــا وزمياتنــا ومرؤســينا ومرؤســاتنا يف املؤسســات بهــدف خلــق مســاحات آمنــة 

تســودها مفاهيــم املســاواة والعدالــة اإلجتماعيــة. لــكل موظــف/ة ومتطــوع/ة ومستشــار/ة 

وغيرهــم/ن مــن املــوارد البشــرية املتاحــة للمؤسســة بغــض النظــر عــن تســمياتهم/ن الوظيفيــة 

ــن/ات  ــع العاملي ــجيع جمي ــم تش ــن امله ــا. وم ــتمرارية عمله ــا واس ــي يف نجاحه ــام وأساس دور ه

يف املؤسســات باالعتــراف بعمــل زمائهــم/ن وزمياتهــم/ن والكــدح والجهــد املبــذول لتحقيــق 

ــن الحــرص ىلع  ــر جــزءاِ ال يتجــزأ م ــار والتقدي ــر هــذا االعتب أهــداف املؤسســة ومشــاريعها. وُيعتب

تحفيــز وتطويــر وســامة ورضــا املســاهمين/ات يف نجاحنــا. وبنــاءًا ىلع ذلــك، نتوقــع مــن شــركائنا 

الحــرص ىلع مــا يلــي: 

االعتراف بمساهمات الزماء والزميات يف اإلنجازات املختلفة للمؤسسة، ولفرق العمل. 

ذكر أسماء املساهمين/ات يف املنتجات املختلفة من تقارير وغيرها. 

ذكــر أســماء املســاهمين واملســاهمات خــال االجتماعــات التــي يتــم مــن خالهــا عــرض األعمــال 

امُلنَجــزة. 

العمــل ىلع تحفيــز الزمــاء والزميــات مــن خــال رســائل شــكر أو احتفــاء بالعمــل واإلنجــازات ىلع 

مســتوى فــردي وىلع مســتوى الفريــق. 

الحرص ىلع شمل اإلنجازات يف تقييمات األداء

ــب  ــص الواج ــمى بالخصائ ــا يس ــي ىلع م ــون مبن ــا يك ــادة م ــة وع ــباب مختلف ــز ألس ــر التميي يظه

ــا. حمايته

تقدير الكدح والمجهود والعمل

الحد من التمييز



ــة  ــن ناحي ــواءًا م ــع س ــن املجتم ــة م ــات مختلف ــل فئ ــات لتمثي ــعى املنطم ــل أن تس ــن امُلَفض م

ــخ.  ــر- إل ــرق أو العم ــن أو الع ــس أو الدي الجن

وتعــود أهميــة هــذا األمــر لكــون منظمــات املجتمــع املدنــي ممثلــة لفئــات مختلفــة مــن النــاس 

ولذلــك عليهــا أن تســعى جاهــدًة الحقــاق التنــوع والتمثيــل مــا بيــن عامليها/اتهــا.

العمر

األمومة واألبوة والرعاية

القابلية الجسدية والعقلية

الجنس والجندر

الحالة الزوجية

الدين

الحمل واإلرضاع

لون البشرة

العرق/ اإلثنية

الجنسية

الجنسانية

الوضع القانوني

ــات  ــي مؤسس ــم أن تحم ــن امله ــا، وم ــا بينن ــات فيم ــن االختاف ــن ع ــون واعيي ــم أن نك ــن امله م

املجتمــع املدنــي جميــع الفئــات املجتمعيــة مــن كافــة أنــواع العنــف والتمييــز بغــض النظــر عــن 

ــة.  ــا اإلجتماعي موقعياته

مــن املهــم أن تحتــوي املؤسســات ىلع سياســات تحمــي مــن التمييــز وتــردع األفعــال أو األقــوال أو 

النــكات أو املصطلحــات التــي تعتبــر تمييزيــة أو توحــي بالتمييــز أو تخلــق خطابــات كراهيــة ســواء 

يف داخــل املؤسســة أو خارجهــا. 

التمثيل والتنوع

الخصائص المحمية من التمييز



ــد  ــن أح ــال ولك ــاء والرج ــن النس ــا بي ــور م ــوة يف األج ــم فج ــاء العال ــتى أنح ــاك يف ش ــا زال هن م

ســبل تأميــن األجــر املتســاوي يف منظمتكــم/ن هــو وضــع وتنفيــذ جــدول رواتــب مهيــكًا بصرامــة، 

ويمكــن

أخذ مستويات عدة بعين االعتبار:

سنوات الخبرة يف القطاع،	 

مستوى التعليم،	 

املهارات الضرورية للوظيفة.	 

ومنهــا  املنظمــات،  داخــل  الشــفافية ىلع عــدة مســتويات يف  الجيــدة  الحوكمــة  تتطلــب 

الشــفافية اإلداريــة والشــفافية القانونيــة والشــفافية املاليــة والشــفافية فيمــا يخــص عمليــة صنــع 

القــرارات، صياغــة االســتراتيجيات وصياغــة السياســات الداخليــة يف املنظمــة. وتتطبــق الشــفافية 

املؤسســاتية ىلع املســتوى الخارجــي للمنظمــات وعاقاتهــا مــع املجتمــع واملنظمــات األخــرى 

التــي تعمــل يف مجــاالت مشــابهة. 

مــن املهــم وجــود فضــاءات آمنــة تســمح بإلتقــاء األشــخاص الذيــن ينتمــون ملجموعــات مهمشــة 

بحســب الخصائــص املحميــة مــن التمييــز.

كمــا ُيقصــد بالفضــاءات اآلمنــة أن يكــون جــو العمــل إيجابيــا وخاليــا تمامــا مــن التحرشــات والتنمــر 

وخطــاب التحريــض أو الكراهيــة وخلــق بيئــة يشــعر العاملــون/ات بهــا أن بإمكانهــم/ن التعبيــر عــن 

أنفســهم/ن بــدون خــوف مــن العواقــب.

فجوة األجور

الشفافية

الفضاءات والمساحات اآلمنة



الشفافية القانونية: أن يعرف الجميع قوانين املنظمة. 

الشــفافية املاليــة: أن يكــون هنالــك معاييــر شــفافة لتحديــد األجــور وأن ال تكــون ميزانيــة املنظمــة 

 . ًا سر

شفافية صنع القرار: أن يكون هنالك آلية تشاركية واضحة لصنع القرار يف املنظمة. 

شفافية الرؤية: أن يكون الجميع ىلع علم ودراية برسالة املؤسسة الرئيسية. 

شــفافية صياغــة القوانيــن وتعديلهــا: أن يكــون جميــع أعضــاء املنظمــة ىلع علــم بكيفيــة صياغة 

القوانيــن وتعديلهــا وأن يكونــوا ىلع علــم ومشــاركين/ات إذا مــا طــرأ تعديــل عليها. 

أن يكون املعنيين/ات ىلع علم ودراية برؤية وأهداف وفعاليات املنظمة.	 

أن تتوفر تقارير مالية وسردية سنوية ىلع األقل عن فعاليات املنظمة.	 

أن تتوفــر األنظمــة الداخليــة للمنظمــة للعامــة مــن النــاس- ألن مســؤولية محاســبة منظمــات 	 

املجتمــع املدنــي، تلقــى ىلع املجتمــع.

ــارج 	  ــل وخ ــن داخ ــع م ــروف للجمي ــح ومع ــات واض ــكاوي وتحقيق ــام ش ــك نظ ــون هنال أن يك

املنظمــة.

أن تقــوم املنظمــة بإشــراك املجتمــع يف صياغــة فعالياتهــا، بنــاءًا ىلع تقييــم احتياجــات 	 

مــن منظــور نســوي تقاطعــي.

الشفافية على المستوى الداخلي

الشفافية على المستوى الخارجي



مــن أساســيات الحوكمــة الجيــدة القــدرة ىلع االســتجابة الحتياجــات املجتمــع الذي نســعى لخدمته 

املتغيــرة. ويجــب أن تكــون تلــك اإلســتجابة ىلع املســتويين الداخلــي والخارجــي للمنظمــة. 

القابليــات  اإلســتجابة إلحتياجــات ذوي/ات  أو  املختلفــة  املوظفــات  كاإلســتجابة الحتياجــات 

ــائدة.  ــر الس ــة غي ــر املعياري ــة غي ــات الجندري ــة أو ذوي/ات الهوي ــدية املختلف الجس

ُتقيّيــم اإلســتجابة بحســب )1( إمكانيــة وصوليــة األفــراد املختلفيــن/ات للخدمــات والحقــوق، و)2( 

نوعيــة الخدمــات والحقــوق التــي ُتقــدم وماءمتهــا الحتياجــات النــاس املختلفــة، و)3( رضــى الناس 

مــن كافــة الخلفيــات عــن الخدمــات. 
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