


  النطاق والتطبيق

السياق  العملية عىل  النوع االجتامعي. تعتمد اإلجراءات والتدخالت  يتعلق مبسألة تعميم مراعاة منظور  الجميع فيام  يناسب  ال يوجد حل 

والتحديات التي تواجهها منظامت املجتمع املدين. يقّدم هذا القسم توصيات عامة وعملية، كام ويصف السبّل لدعم املنظامت واملوظفني الذين 

يسعون لدمج القضايا الجندرية والحد من تأثري التحيّز للنوع االجتامعي يف مكان العمل، يف املشاريع، ويف الربامج.

الصبيان، والبنات يف  النساء،  الرجال،  األنشطة والتدخالت عىل  املشاريع،  تأثري  املنظمة عىل  تُحاَسب  أن  النوع االجتامعي هو  املقصود بدمج 

املجتمعات التي نعمل من أجلها ومعها، وضمن هيكلية املنظمة وسياساتها. يساعد أيضاً إدراج دمج النوع االجتامعي يف تصميم وتنفيذ املشاريع 

واألنشطة يف تسليط الضوء عىل التجارب والقضايا املختلفة الخاصة بالرجال، النساء، الصبيان والفتيات. وهذا أيضاً يساعد املنظمة عىل اتباع سبل 

التخفيف من، الحامية ضد، ومنع أي نوع من أنواع انتهاك الحقوق.

تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي

تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي هو عبارة عن اسرتاتيجية تهدف لتحقيق مساواة أكرب بني الجنسني. تبنتها األمم املتحدة يف العام 1997.

يتجزأ من تصميم  بعدا ال  والرجال عىل حد سواء  النساء  اهتاممات وتجارب  اسرتاتيجية لجعل  الجنساين ]…[ هو  املنظور  “تعميم مراعاة   

السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها يف جميع املجاالت السياسية واالقتصادية واملجتمعية بحيث يستفيد النساء والرجال عىل قدم 

املساواة ويوضع حد النعدام املساواة”

مصدر: املجلس االقتصادي واالجتامعي لالستنتاجات املتفق عليها 1997 / 2

  تلخيص للتوصيات األساسية

  ننصح منظامت املجتمع املدين السورية أن تطّور سياسة شاملة وجامعة لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي تعكس صور املنظمة، 

أهدافها ورؤيتها، وتركز عىل قضايا النوع االجتامعي، التنوع واالدماج. يجب أن تضم املستندات الخاصة بالسياسة تعاريف واضحة 

لكل املفردات املتعلقة بتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي.

  بناء نظام دعم يصّور ويجعل من اسرتاتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي أولوية. هذا النظام قد يضم )حكامً وليس حرصاً( 

التشجيع عىل تدريبات اجبارية متعلقة بالنوع االجتامعي والتعامل مع أراء ومواقف مرتددة تجاه دمج قضايا النوع االجتامعي يف 

املنظمة.

  تحديد األشخاص املسؤولني عن املهام املختلفة فيام يتعلق بتطبيق االسرتاتيجية الجنسانية يف جميع املستويات يف املنظمة

  تخصيص امليزانية املناسبة واملوارد البرشية الالزمة لتنفيذ اسرتاتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي

  تصميم نظم مناسبة إلدارة ونرش املعرفة املتعلقة بتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي، ويجب أن تستجيب تلك النظم لحاجات 

منظامت املجتمع املدين.

  عىل منظامت املجتمع املدين أن تطلب املساعدة والدعم من املنظامت الرشيكة ومن املمولني يف تأمني املزيد من التوجيه يف تنفيذ 

اسرتاتيجية وخطة العمل لتعميم
مراعاة منظور النوع االجتامعي

ملنظامت املجتمع املدين السورية



اسرتاتيجية مراعاة منظور النوع االجتامعي.

  عىل منظامت املجتمع املدين أن تطّور نظم ملراقبة، تتبّع وتقييم األداء بالنسبة لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي، واإلبالغ عن 

نتائج املساواة بني الجنسني.

  عىل منظامت املجتمع املدين أن تستفيد من التفاعالت مع النظراء الوطنيني، املمولني، املجتمع املدين، وسائر الرشكاء من أجل تخطي 

أي عائق اجتامعي أو ثقايف خالل تنفيذ اسرتاتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي.

  األهداف والغايات

 تهدف خطة العمل هذه إىل تطوير إطار عمل من أجل:

1. تحسني عالمة التقييم الجنساين يف املنظمة ككل، يف كل قسم ومكتب، ويف جميع مستويات ومجاالت العمل.

2. التشجيع عىل التغيري اإليجايب يف ثقافة املنظمة، حيث توجد معوقات غري رسمية تحّد من التقّدم تجاه املساواة بني الجنسني.

3. زيادة االلتزام من قبل االدارة العليا التي يجب أن تكون مسؤولة عن تنفيذ خطة العمل هذه ونرش السياسات الجنسانية.

4. مراجعة وتعديل اآلليات الخاصة باختيار املوظفني الجدد من أجل الوصول لتوازن بني الجنسني يف جميع املستويات. 

5. تطوير سياسة تعكس جميع البنود الرئيسية يف خطة العمل هذه

  املواقع األساسية للتنفيذ

مراجعة السياسة

واضحة  جنسانية  سياسات  من خالل  االجتامعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم  اسرتاتيجية  دعم  يتم  أن  يجب  ملموس،  تغيري  تحقيق  بهدف   

وتنفيذها بشكل صارم عند اختيار واستقطاب املوظفني الجدد، التطوير املهني، إجراءات العمل املرنة، مرافق رعاية األطفال، واملعوقات غري 

الرسمية، مبا يف ذلك ثقافة العمل.

نقاط العمل

  مراجعة جميع سياسات املنظمة بحيث تعكس القضايا الجنسانية

  إدراج القضايا الجنسانية يف صياغة ومناقشة السياسات

  إدراج وجهات النظر الخاصة باملوظفات ضمن لجان مراجعة السياسات

  



التواصل والوعي

تتطلّب اسرتاتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي التزام حازم من قبل قيادة املنظمة لضامن أن املدراء واملوظفني عىل جميع املستويات 

يعرفون املنهج واإلجراءات املطلوبة منهم. عليهم أن يطبقوا حملة تواصل شاملة وفعالة بهدف نرش الوعي عن خطة العمل هذه، ومن أجل 

التشجيع عىل املزيد من استيعاب للتفريقات الجنسانية يف املنظمة.

نقاط العمل

  الرتكيز عىل أهمية املساواة بني الجنسني يف العمل، التواصل، واالجتامعات العامة مع املوظفني

  نرش املعلومات عىل نطاق واسع بالنسبة لالسرتاتيجية الجنسانية هذه، سياسات العمل/الحياة، إجراءات العمل املرنة، ومعلومات 

أخرى تتعلق بالنوع االجتامعي.

  عىل القيادة القوية وعىل مدير/ة املنظمة أن ينرشوا الرسائل املتناغمة واملتواصلة، مبا يف ذلك رسالة من الفريق اإلداري األعىل لرؤساء 

األقسام واملكاتب، تنص عىل توجيههم عىل االمتثال الكامل باإلسرتاتيجية.

  تعيني مسؤول أو مسؤولة عن الشؤون املتعلقة بالنوع االجتامعي للعمل عىل قضايا تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي، باالضافة 

إىل التخطيط لالجتامعات الدورية مع املوظفني املعنيّني بالنسبة للتقدم يف وتنفيذ اسرتاتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي.

اختيار  النوع االجتامعي يف عملية  الّصلة، مثل دمج  البرشية، مبا يف ذلك جمع اإلحصاءات ذات  باملوارد  تنفيذ خطة عمل خاصة    

املوظفني، إجراءات العمل املرنة، فرص منصفة يف التوظيف، ومؤرشات أخرى.

  عىل كبار املدراء أن يعرتفوا مبجهود املدراء واملوظفني الذين يبدون تقّدم يف الوصول لألهداف املتعلقة بالنوع االجتامعي ونرش قصص 

نجاحهم من أجل تشجيع اآلخرين عىل القيام باملثل.

مسؤول أو مسؤولة عن الشؤون املتعلقة بالنوع االجتامعي

 الهدف من هذا املنصب هو تسهيل دمج النوع االجتامعي وتنفيذ خطة العمل الخاصة بالنوع االجتامعي ضمن مختلف القطاعات واألقسام يف 

املنظمة. كام ويهدف هذا املنصب لدعم الفرق اإلدارية العليا لجعل القضايا الجنسانية أولوية خالل عمليات اتخاذ القرارات.

نقاط العمل

  تطوير مسّمى وظيفي ملنصب املسؤول أو املسؤولة عن الشؤون املتعلقة بالنوع االجتامعي، يلحظ سياق عمل املنظمة واسرتاتيجية 

تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي الخاصة باملنظمة

  تخصيص موارد مناسبة ملنصب املسؤول أو املسؤولة عن الشؤون املتعلقة بالنوع االجتامعي من أجل تنفيذ املهام بشكل مناسب، 

وتطبيق سياسة تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي هذا.

  تأمني املعلومات الالزمة للمسؤول أو املسؤولة من أجل مامرسة الوظيفة بشكل فعال



  تأمني التوجيه أو التدريب الالزم للمسؤول أو املسؤولة بالنسبة للشؤون ذات الّصلة

  يجب االعرتاف بعمل املسؤول أو املسؤولة عن شؤون النوع االجتامعي ويجب منح/ها املكافآت

التوظيف واختيار املوظفني

 اختيار، تعيني وترفيع األفراد هي مراحل دقيقة تحدد نوعية وتكوين فريق املوظفني يف املنظمة، مبا يف ذلك مسألة املساواة بني الجنسني. أي 

اسرتاتيجية لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يجب أن تركّز عىل هذه املراحل. املامرسات املعتادة يف الهيكليات التنظيمية تكشف عن 

غياب أي عالقة بني متثيل النساء عىل املستويات العليا والزيادة يف متثيل النساء يف املستويات األدىن. لذلك، يجب إعطاء أهمية خاصة لتلك 

املؤرشات عىل جميع املستويات. 

نقاط العمل

  العمل مع كبار املدراء بصفة استشارية وتشديد الرقابة عىل قرارات اختيار املوظفني، مبا يف ذلك مراجعة االثباتات املقّدمة من قبل 

كبار املدراء الختيار املرشحني الذكور الكفوئني يف األقسام التي ال تضم أعداد متساوية من املوظفني الذكور واإلناث.

  إدراج الرشوط امللزمة بالنسبة للنوع االجتامعي ضمن التوجيهات االدارية التي متّت مراجعتها واملتعلقة باختيار املوظفني، والتي تذكر 

عواقب عدم االلتزام بتلك الرشوط

  تحديث نظام اختيار املوظفني الجدد بشكل يعكس قضايا النوع االجتامعي

  يف حال غياب النساء يف الئحة املرشحني املوىص بهم، يف أي مستوى ويف أي وظيفة شاغرة، عىل فريق املوارد البرشية أن يوضح أنه بذل 

مجهود إلرشاك نساء يف مراحل مختلفة لتوظيف الشخص املناسب

  اإلعالن عن الوظائف الشاغرة لدى املنظامت النسائية املحلية، املؤسسات املهنية الخاصة بالنساء، وأي جهات معنيّة، بهدف زيادة 

احتامل اطالع النساء عىل فرص العمل.

  تنفيذ نشاطات اعالمية للوصول لنساء يتمتعن بالرشوط الالزمة لوظائف محددة.

مرافق لرعاية األطفال مناسبة

 غياب خيارات مناسبة لتأمني رعاية األطفال قد يؤدي إىل املزيد من اإلنهاك للموظفني النساء والرجال عىل حد سواء.

نقاط العمل

  العمل الفوري هو دراسة كيفية تعامل سائر املنظامت يف سياق مشابه مع مسألة تأمني رعاية األطفال، بهدف تطوير طريقة عمل 

تهدف ملعالجة مشكلة غياب مرافق رعاية األطفال كافية.

  التعامل مع املعوقات غري الرسمية، بيئة وثقافة العمل

  عىل منظمة املجتمع املدين أن تجري استشارات عامة لجميع املوظفني املتأثرين بشكل مبارش



الثقافة التنظيمية

بإمكان ثقافة املنظمة وبيئة العمل أن تشجع أو أن تعيق جهود تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف أي منظمة. لذلك، عليكم التأكيد عىل 

أن ثقافة املنظمة ليست عائق أمام استيعاب التفريقات الجنسانية، وأمام خلق بيئة عمل صحية وآمنة للنساء والرجال.

نقاط العمل

  حديد مؤرشات استيعاب التفريقات الجنسانية بشكل منتظم من أجل خلق بيئة عمل صحية. يجب إدراج تلك املؤرشات يف تقييم 

آداء املدراء واملوظفني

  تنظيم ورشات عمل دورية حيث تقوم كبار املديرات النساء باستضافة النشاط ومبشاركة تجاربهن.

  التشجيع عىل سياسات تنّص عىل رفض تام للتنميط الجنساين والتعليقات الشفهية

  املحاسبة واملسؤوليات

التشجيع عىل املساواة بني  التناسق يف  النوع االجتامعي يف مجال عملهم، بهدف دعم  جميع املوظفون مسؤولون عن تعميم مراعاة منظور 

الجنسني.

تجدون أدناه األدوار، املسؤوليات، وآليات املحاسبة لتطوير املساواة بني الجنسني، مبا يف ذلك تطبيق خطة العمل لتعميم مراعاة منظور النوع 

االجتامعي الخاصة مبنظمة املجتمع املدين.

األدوار واملسؤوليات لتنفيذ اسرتاتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي الخاصة بعمل منظمة 

املجتمع املدين



مسؤول/ة عن تطوير السياسات واألداء التنظيمي بالنسبة للمساواة بني الجنسنياملدير/ة العام/ة

مسؤول/ة عن تنفيذ ومراقبة اسرتاتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي، وضامن أن 

املوارد البرشية واملالية مخصصة لدعم العمل عىل املساواة بني الجنسني

مدير/ة الرقابة، التقييم،
واملحاسب والتعلّم

مسؤول/ة عن النتائج واملؤرشات املتعلقة باالستجابة لقضايا النوع االجتامعي ضمن األولويات 

تقوية قدراتهم  بهدف  املدراء  املعنيّني وكبار  املوظفني  العمل مع  إىل  اضافة  عليها،  املُتفق 

املتعلقة بتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي والتشجيع عىل املساواة بني الجنسني.

املجاالت املدراء امليدانّيني االجتامعي يف  النوع  لقضايا  باالستجابة  املتعلقة  النتائج واملؤرشات  مسؤولني عن 

االجتامعي،  النوع  منظور  مراعاة  بتعميم  املتعلقة  امليدانية  األنشطة  وعن  الصلة،  ذات 

والتشجيع عىل تقوية القدرات املتعلقة بهذا التعميم من خالل املوظفني املعنيّني.

مسؤولني عن التوجيه واإلرشاف عىل منهاج متناسق للمساواة بني الجنسني ولتعميم مراعاة الربمجة واإلدارة االسرتاتيجية

التقارير،  كتابة  الرقابة،  الربامجي،  التخطيط  املنظمة ككل ويف  النوع االجتامعي يف  منظور 

وتخصيص املوارد، مبا يف ذلك تحديد املسؤوليات مبا يتناسب مع اإلدارة املبنية عىل النتائج.

الفرص مكتب املوارد البرشية يف  واملساواة  والنساء،  الرجال  بني  املساواة  يف  التقدم  عىل  التشجيع  عن  مسؤول 

وتطوير  والتدريب  الوظيفية  الرتقيات  ذلك  يف  مبا  املنظمة،  يف  العاملني  لجميع  واملعاملة 

املوظفني، وسائر األنشطة ذات الصلة.

مسؤول عن نرش املساواة بني الجنسني وعن تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف كل قسم الرشاكات وجمع التربعات

االتفاقيات مع الرشكاء، اتفاقيات التعاون، واقرتاحات املشاريع.

مسؤول أو مسؤولة عن
الشؤون املتعلقة بالنوع االجتامعي

مسؤول/ة عن لعب دور أسايس يف املساعدة عىل تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف 

جميع أقسام ووحدات املنظمة، ويف جميع األنشطة املديانية، مبا يف ذلك التعاون مع فريق 

االدارة العليا بهدف نرش املنظور الجنساين وتقديم املعلومات للتحليل، التخطيط، التنفيذ، 

املراجع، وكتابة التقارير.

التقارير املتعلقة  الرقابة وكتابة  القدرات ونرش املعرقة، تنسيق متارين  مسؤول/ة عن بناء 

بخطة العمل لفريق اإلدارة العليا.



  التخطيط: تحليل الوضع والسياق

جمع املعلومات عن النوع االجتامعي وحالة التنوع

  تحديد البيانات املصنفة بحسب الجنس وعنارص أخرى مثل العمر، العرق، الوضع االجتامعي – االقتصادي، وعوامل أخرى يف جميع 
األنشطة الخاصة مبنظمة املجتمع املدين.

  يجب االعرتاف  بشكل واضح عند غياب املعلومات املصنفة بحسب الجنس

  جمع البيانات من خالل عدد من سبل البحث الكمية أو النوعية.

القيام بتحليل جنساين

 تجدون أدناه مجموعة من األسئلة التي قد تساعد عىل القيام بتحليل جنساين ضمن قسم محدد من عمل منظمة املجتمع املدين:

  ما هي القضايا الجنسانية املتعلقة بعمل املنظمة، وكيف تؤثر عىل النساء، الرجال، واآلخرين بشكل مختلف؟

  من يتعرض أكرث للتمييز املبني عىل النوع االجتامعي يف أنشطة املنظمة: النساء، الرجال، أو اآلخرين؟

  كيف يجب أن توضع االجراءات من أجل حامية والتشجيع عىل النهج الجنساين املبني عىل حقوق اإلنسان، بشكل متساوي لجميع 

املستفيدين؟

  تصميم األنشطة

 يختلف التدّخل بناءاً عىل الحاجات ونوع املرشوع، الربامج/ واألنشطة الخاصة باملنظمة. يجب أن يركز التدخل عىل الحاجات الخاصة بالنساء، 

الرجال، الصبيان والفتيات، والتأثري املتباين للتدخل عىل كِل هذه الفئات.

مثال: الجمهور املستهدف حيث يتعرض األفراد لطرق معاملة مختلفة مبنية عىل النوع االجتامعي )باستثناء النساء بسبب صعوبة الوصول لهن( 

والحاجات املختلفة )هناك اجراءات محددة بديلة للنساء ألنهن بالغالب الالوايت يهتمْمَن بعائالتهن(.

  يف مثل هذه الحالة، يجب ادماج النوع االجتامعي يف نشاط التدخل، بالتحديد من خالل مراجعة البيانات املصّنفة بحسب الجنس والعمر، 

مبا يف ذلك الرشوط املتباينة للنساء، الرجال، الصبيان، والفتيات يف تخطيط األنشطة وتنفيذها.

أمثلة عىل قضايا النوع االجتامعي التي ميكن ادراجها يف األنشطة:

 املناسبات، التدريبات، وورش العمل:

  التوازن بني الجنسني ضمن املشاركني واملتحدثني

  بيئة تستوعب التفريقات الجنسانية

  سياق ومنهاج يستوعبان التفريقات الجنسانية

العالقات الخارجية، الرشاكات، والتواصل:

العمل مع رشكاء يستوعبون التفريقات الجنسانية

  نرش الوعي )حمالت توعية، تقارير، ترصيحات اعالمية(

  رسالة عن املساواة بني الجنسني

  لغة وصور تأخذ بعني االعتبار التفريقات الجنسانية



  الرقابة، كتابة التقارير، والتقييم

 يجب النظر بشكل منتظم يف تأثري أنشطة التدخل التي تقيمها املنظمة عىل النساء، الرجال، الصبيان، والفتيات، وعىل عالقاتهم. يجب التعديل 

يف حال وجود تأثري عسيك عىل أحد الفئات أو أكرث، بناًء عىل الجنس. من أجل تحقيق هذه املسألة: ننصح بالتايل:

  يجب أن تعكس كتابة التقارير املنظور الجنساين، ويجب كتابتها بلغة تأخذ بعني االعتبار التفريقات الجنسانية.

  يجب جمع البيانات املصّنفة بحسب الجنس والعمر خالل جميع األنشطة.

  جب إدراج املؤرشات واألهداف املتعلقة بالنوع االجتامعي يف خالل عملية املراقبة والتقارير التقيميّة.

تجدون أدناه منهاج مؤلف من أربع خطوات من أجل إدراج اعتبارات املساواة بني الجنسني عند تقييم العمل

الخطوة األوىل: يجب إدراج االعتبارات الجنسانية يف املسّمى الوظيفي الخاص بالتقييم، مع مؤرشات محددة

الخطوة الثانية: يجب إدراج االعتبارات الجنسانية يف املعايري واألسئلة الخاصة بالتقييم

الخطوة الثالثة: يجب أن ينعكس النوع االجتامعي يف طريقة جمع البيانات وتحليلها.

الخطوة الرابعة: ويف الختام، يجب أن ينعكس التحليل الجنساين يف نتائج التقييم، االستنتاجات، والتوصيات.

املصادر واملستندات املستخدمة:

1-   Integrating Gender into Human Rights Monitoring, OHCHR publications, can be accessed through:

 https://www.ohchr.org/en/publicationsresources/pages/publications.aspx

 2-   Gender Balance Strategy – a strategic Action plan, UN women publications and online library, can be 

accessed through: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications

  3-   ILO Action Plan for gender equality: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

 4-   European Institute for Gender Equality, Gender mainstreaming platform, can be accessed through: 

https://eige.europa.eu/ 

 

 



السياسة الخاصة بالنوع اإلجتامعي لدى )منظمة مجتمع مدين يف سوريا(

نحن ملتزمون بتأمني بيئة عمل آمنة ومشجعة للموظفنب، وبتأمني مكان عمل يراعي التفريقات الجنسانية ويلحظ أدوار الرجال والنساء كفاعلني 

متساويني، وكقيادينّي ومحّفذين عىل التغري يف عائالتهم، ومجتمعاتهم واملجتمع ككل. 

أهداف هذه السياسة الخاصة بالنوع االجتامعي هي التالية: 

أ-   اعتناق قضية تحقيق املساواة الجنسانية والحق بحياة كرمية. 

ب- رعاية بيئة اجتامعية، جسدية ونفسية تسمح للموظفني بالعمل بفعالية. 

ت- السعي للعدالة يف مسائل النوع االجتامعي عىل املستوى املؤسيس والربامجي. 

تحدد )اسم املنظمة( مبادىء السياسة الخاصة بالنوع االجتامعي عىل مستويني: املستوى املؤسيس واملستوى الربامجي. 

1. املستوى املؤسيس

أ-    السياسات الخاصة باملوظفني: تراعي كل السياسات، القوانني واألنظمة املتعلقة باملوظفني التفريقات الجنسانية ويتم مراجعتها بشكل 

دوري. 

ب-  استقطاب املوظفني: تسعى )اسم املنظمة( لخلق التوازن بني الجنسني يف التوظيف. يتم تشجيع املرشحات النساء عىل التقديم عىل 

الوظائف الشاغرة مبا يف ذلك املواقع االدارية والقيادية امليدانية ويف املكتب الرئييس. سيكون هناك متثيل مناسب للنساء يف استقطاب 

املوظفني ويف لجان املقابالت. 

ت-  تقييم األداء: سيشكل استيعاب التفريقات الجنسانية أحد مؤرشات األداء عند تقييم املوظفني. 

ث-  بناء القدرات لنرش التوعية عن التفريقات الجنسانية: سنقوم بتنظيم ورش العمل، برامج التدريب واملناقشات من أجل التشجيع 

والتمكني عىل ثقافة يف العمل تستوعب التفريقات الجنسانية. كذلك، سيتم تنظيم التدريبات الدورية عن التوعية وبناء الثقة بالنفس 

لدى العاملني امليدانيّني، مع تركيز خاص عىل املوظفات النساء. 

2. املستوى الربامجي

أ-    بناء املهارات والقدرات عن املنظور الجنساين من أجل متكني مشاركة أكرب من كل الفئات املجتمعية يف برامجنا هو أحد أهدافنا يف 

كل الربامج. 

ب-  ستشجع كل الربامج عىل املشاركة املتساوية لدى كل أصحاب املصلحة. من أجل التشجيع عىل وتقييم ارشاك املساواة بني الجنسني يف 

كل مرشوع، سيقوم املدراء بتحضري واستخدام قامئة مرجعية للمساواة بني الجنسني. 

بالنوع  املتعلقة  الشؤون  أو مسؤولة عن  سيتم خلق موقع مسؤول  الجندر:   - االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  الشؤون  أو مسؤولة عن  مسؤول 

النوع  دمج  تسهيل  هو  املنصب  هذا  من  الهدف  الصلة.  ذات  العمل  وخطة  الجنساين  املنظور  تعميم  اسرتاتيجية  مع  بالتنسيق  االجتامعي 

االجتامعي وتنفيذ خطة العمل الخاصة بالنوع االجتامعي، ضمن القطاعات واألقسام املختلفة يف املنظمة. عىل املسؤول أو املسؤولة أيضاً تقديم 

الدعم لفرق االدارة العليا يف إعطاء أولوية للمسائل املتعلقة بالنوع االجتامعية ضمن املراحل املختلفة لعمليات اتخاذ القرار. 

القابلية عىل التطبيق: تنطبق هذه السياسة عىل جميع املوظفني الثابتني واملتعاقدين العاملني يف )اسم املنظمة(. يف حال تقديم شكوى ناتجة 

عن ترصف من قبل جهة ثالثة، ستتخذ االدارة االجراءات االحرتازية واملنطقية الالزمة من أجل دعم ومساعدة الجهة املترضرة. 

تقديم التقارير: ستقّدم اإلدارة تقرير سنوي للممّولني عن تطبيق هذه السياسة.  )املكان، التاريخ(     

/secruoser/gro.itaman//:sptth  :املصدر

منوذج ساسية الجندر



بيان السياسة 

تلتزم )إسم منظمة املجتمع املدين( بخلق بيئة آمنة لجميع املوظفني، بعيداً عن أي نوع من التمييز والتحرش يف مكان العمل، مبا يف ذلك التحرش 

الجنيس. ستعمل )إسم منظمة املجتمع املدين( بسياسة عدم التسامح عىل االطالق تجاه أي نوع من التحرش يف مكان العمل، وستتعامل مع 

كل األحداث بشكل جدي وستحقق مبارشًة يف جميع اإلدعاءات عن أي تحرش جنيس. اذا قام أي شخص بالتحرش جنسياً بشخص آخر، سيخضع 

للمحاسبة، مبا يف ذلك الفصل من العمل. 

سيتم التعامل مع أي شكاوى عن تحرش جنيس بشكل جدي، بإحرتام وبخصوصية. لن يعامل أي شخص عىل أنه ضحية بسبب تقديم هكذا 

شكوى. 

تعريف التحرش الجنيس

التحرش الجنيس هو أي سلوك جنيس غري مرحب به، وهو ترصف يسبب شعور باإلهانة، اإلذالل و/أو التهديد. يضم هذا النوع من الترصفات 

الطلب من شخص ما املشاركة مبامرسات جنسية كرشط للتوظيف، اضافة إىل املواقف التي تخلق بيئة عمل معادية أو مخيفة أو مهينة للمتلّقي. 

قد يضم التحرش الجنيس حادثة أو أكرث، وقد يكون التحرش عىل شكل جسدي، لفظي أو غري لفظي. مثال عىل تلك الترصفات أو األفعال التي 

تشكل تحرش جنيس )ليس حرصاً(: 

السلوك الجسدي
  االتصال الجسدي غري املرغوب فيه مبا يف ذلك الرتبيت ، القرص ، التمسيد ، التقبيل ، املعانقة ، واملداعبة ، أو اللمس غري املناسب

  العنف الجسدي ، مبا يف ذلك االعتداء الجنيس

  االتصال الجسدي، عىل سبيل املثال اللمس والقرص

  استخدام التهديدات أو املكافآت املتعلقة بالعمل للحصول عىل خدمات جنسية

السلوك اللفظي
  تعليقات عىل مظهر زميل/ة وعمره/ا وحياته/ا الخاصة وما إىل ذلك

  التعليقات والقصص والنكات الجنسية

  التقرب الجنيس

  الدعوات االجتامعية املتكررة وغري املرغوب فيها للمواعيد أو العالقة الحميمة 

  الشتائم عىل أساس جنس العامل

  ترصيحات تنم عن التعايل 

  إرسال رسائل جنسية رصيحة )عرب الهاتف أو الربيد اإللكرتوين(

السلوك غري اللفظي
  عرض مواد جنسية رصيحة أو إيحائية 

  اإليحاءات الجنسية

  الصفري

  التحديق

منوذج عن سياسة التحّرش الجنيس 



أي شخص قد يكون ضحية للتحرش الجنيس، بغض النظر عن جنس الضحية أو جنس املتحرّش.  تقر )إسم منظمة املجتمع املدين( أن التحرش 

الجنيس قد يحدث بني شخصني من الجنس نفسه. املهم هو أن السلوك الجنيس هو غري مرغوب به وغري مرحب به من قبل الشخص الذي ميارس 

تجاهه هذا السلوك. 

تقّر )إسم منظمة املجتمع املدين( أن التحرش الجنيس هو عرض لعالقات القوى، وأنه كثرياً ما يحدث بالعالقات غري املتساوية يف مكان العمل، 

مثالً بني املدير/ة أو املرشف/ة واملوظف/ة. 

سيتم محاسبة أي شخص يرتكب التحرش الجنيس، مبا يف ذلك موظفي )إسم منظمة املجتمع املدين(، اضافة إىل املستفيدين، املتطوعني، العاملني 

املؤقتني، املتعاقدين، أو الزوار ، وسيحاسب بشكل يتامىش مع السياسة الداخلية. 

ذلك  مبا يف  أو خارجها،  املدين(  املجتمع  منظمة  )إسم  مكاتب  السلوك ضمن  اذا حدث  عاّم  النظر  بغض  الجنيس،  التحرش  أنواع  مينع جميع 

املناسبات االجتامعية، السفرات املتعلقة بالعمل، جلسات التدريب، أو املؤمترات التي تُقام تحت اسم )إسم منظمة املجتمع املدين(. 

اجراءات تقديم الشكاوى

عىل أي شخص يتعرض للتحرش الجنيس )اذا أمكن( أن يُعلم املتحرش املزعوم أن السلوك غري مرحب وغري مرغوب به. تقّر )إسم منظمة املجتمع 

املدين( أن التحرش الجنيس قد يحدث ضمن عالقات غري متساوية )مثالً بني املرشف/ة واملوظف/ة( وقد ال يكون ممكن للضحية أن تبلغ املحرتش 

بهذا األمر. 

اذا مل يكن بإمكان الضحية أن تُعلم املتحرش بهذا األمر، عليها أن تتواصل مع املوظفني املُناطني مبسؤولية تلقي الشكاوى املتعلقة بالتحرش 

الجنيس. قد يكون هذا الشخص مرشف/ة آخر/أخرى، أو فرد من فريق املوارد البرشية، الخ.. 

عندما يتلقى األشخاص املعنينّي شكوى تتعلق بالتحرش الجنيس/ عليهم القيام بالتايل: 

  تسجيل التاريخ، األوقات، وحقائق الحادثة مبارشًة 

  التأكد من آراء الضحية حول النتيجة التي تريدها

  التأكيد عىل أن الضحية تفهم االجراءات املعمول بها يف املنظمة بهدف التعاطي مع الشكاوى 

  مناقشة و املوافقة عىل الخطوات التالية: الشكوى الرسمية أو غري الرسمية، عىل فهم أن اختيار حل املسألة بشكل غري رسمي ال مينع 
الضحية من متابعة تقديم شكوى رسمي اذا ما كانت غري مكتفية بالنتيجة 

  االحتفاظ بسجل رسي عن كل النقاشات 

  احرتام خيار الضحية 

  التأكيد عىل أن الضحية تعرف أنه بإمكانها تقديم شكوى خارج املنظمة من خالل األطر القانونية املعمول بها يف البلد 

 خالل كامل عملية تقديم الشكوى، من حق الضحية الحصول عىل مساعدة من قبل مستشار نفيس ضمن املنظمة. ستختار املنظمة مجموعة 

من املستشارين وستقدم لهم التدريب الخاص من أجل متكينهم من مساعدة ضحايا التحرش الجنيس. تقّر )إسم منظمة املجتمع املدين( أنه، 

وبسبب أن التحرش الجنيس كثرياً ما يحدث ضمن العالقات غري املتساوية يف مكان العمل، الكثري من الضحايا يشعرون بأنهم غري قادرين عىل 

تقديم الشكاوى. تتفهم )إسم منظمة املجتمع املدين( الحاجة لدعم الضحايا بتقديم الشكاوى. 



آلية الشكاوى غري الرسمية 

اذا رغبت الضحية بالتعامل مع املسألة بشكل غري رسمي، عىل الشخص املعني القيام بالتايل: 

  اعطاء فرصة للمتحرش املزعوم باإلجابة عىل الشكوى 

  التأكيد عىل أن املتحرش املزعوم يفهم آلية تقديم الكشاوى 

  تيسري النقاش بني الفريقني للوصول إىل حل غري رسمي مقبول من قبل الضحية، أو إحالة األمر إىل وسيط معني داخل املنظمة لحل 
املسألة

  التأكيد عىل االحتفاظ بسجل رسي عن الحادثة 

  املتابعة بعد الوصول لنتيجة آللية الشكاوى من أجل التأكيد عىل أنه تم وضع حد لهذا السلوك 

  التأكيد عىل أن ما ذُكر أعاله يتم بشكل رسيع وضمن )...( أيام من وقت تقديم الشكوى 

آلية الشكاوى الرسمية 

إذا أرادت الضحية تقديم شكوى رسمية أو إذا مل تؤد آلية الشكوى غري الرسمية إىل نتيجة مرضية للضحية، فيجب استخدام آلية الشكوى الرسمية 

لحل املشكلة.

يحيل الشخص املعني الذي تلقى الشكوى يف البداية املسألة إىل أحد كبار مديري املوارد البرشية من أجل القيام بتحقيق رسمي. يحق ملدير/ة 

املوارد البرشية األعىل أن يعالج/تعالج املسألة بنفسه/ا، أو أن يحيل/تحتل املسألة إىل محقق داخيل أو خارجي، أو يحيلها/تحيلها إىل لجنة من 

ثالثة آخرين وفقاً لهذه السياسة ]اخرتوا الخيارات األنسب للمنظمة[.

عىل الشخص الذي يجري التحقيق أن يقوم بالتايل: 

  مقابلة الضحية واملتحرش املزعوم كل عىل حدا 

  مقابلة أشخاص آخرين معنيني باملسألة، كل عىل حدا 

  تقييم ما اذا كانت حادثة أو حوادث التحرش الجنيس قد وقعت أم ال 

  كتابة تقرير يفّصل املقابالت، الحقائق والتوصيات 

  اذا حدث التحرش بالفعل، يجب اتخاذ قرار بالنسبة للحل املناسب للضحية، بعد استشارة الضحية )مثالً: اعتذار، تغيري اجراءات العمل، 
ترقية الضحية ما اذا كانت رتبتها قد تخفضت كنتيجة للتحرش، تدريب املتحرش، التأديب، تعليق العمل، أو الفصل من العمل( 

  اذا مل يتمّكن الشخص من تحديد ما اذا التحرش حدث بالفعل، عليه/ها أن يعطي/ تعطي توصيات من أجل ضامن فعالية مكان العمل 

  االحتفاظ بسجل لجميع االجراءات املتخذة 

  التأكيد عىل رسية جميع السجالت املتعلقة باملسألة 

  التأكيد عىل القيام بالعملية بأرسع وقت ممكن وضمن مهلة )....( أيام منذ تقديم الشكوى. 

آليات الشكاوى الخارجية 

بإمكان األشخاص الذين يتعرضون للتحرش الجنيس أن يقدموا شكوى خارج املنظمة. ييإمكانهم أيضاً أن يلجؤوا لـ)اسم آلية معتمدة يف البلد/

إطار قانوين – محكمة العمل، أمني/ة املظامل، الخ( 



الجزاءات والتدابري التأديبية

عند اكتشاف أن شخص ما قد ارتكب التحرش الجنيس تجاه شخص آخر ضمن رشوط السياسة هذه، قد يتعرض هذا الشخص للجزاءات التالية: 

  انذار لفظي أو مكتوب 

  تقييم األداء املعاكس

  تخفيض األجور 

  اإلنتقال 

  تخفيض الرتبة 

  تعليق العمل 

  الرصف من العمل 

تعتمد طبيعة الجزاءات عىل خطورة أو مدى التحرش. يتم تطبيق عقوبات رادعة مناسبة من أجل ضامن أن هذه األحداث املتعلقة بالتحرش 

الجنيس ال تعترب عدمية األهمية. 

تنفيذ هذه السياسة 

تضمن )إسم منظمة املجتمع املدين( نرش هذه السياسة بشكل واسع لجميع األشخاص املعنيّني. تُنرش هذه السياسة أيضاً يف الكتيّب الخاص 

باملوظفني. عىل جميع املوظفني الجدد أن يخضعوا للتدريب عىل محتوى هذه السياسة كجزء من تعريفهم عىل املنظمة. 

كل سنة، تطلب )إسم منظمة املجتمع املدين( من جميع املوظفني حضور دورة تدريبية تذكريية لهذه السياسة. انها مسؤولية جميع املدراء أن 

يتأكدوا أن جميع املوظفني يعرفون السياسة. 

الرقابة والتقييم 

تقّر )إسم منظمة املجتمع املدين( بأهمية الرقابة عىل سياسة التحرش الجنيس هذه، كام وتضمن أنها تجمع االحصاءات والبيانات بشكل رسي، 

بالنسبة لكيفية استخدام هذه السياسة وفعاليتها. يقدم املرشفون واملدراء واألشخاص املسؤولون عن التعاطي مع حاالت التحرش الجنيس – 

يقدمون التقارير عن االلتزام بهذه السياسة، مبا يف ذلك عدد الحاالت، كيفية التعامل معها، والتوصيات. يتم هذا األمر مرة يف السنة. بناًء عىل 

نتيجة هذا التقرير، تقيّم املنظمة فعالية هذه السياسة وتقوم بالتغيريات الالزمة. 
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