


   مجموعة من امليرسين واملدربني الخرباء

   تقييم دوري للحاجات املتعلقة بالتعليم والتدريب 

   حرم الكرتوين للتعليم من أجل التدريب عرب االنرتنت 

   قواعد بيانات خاصة مبؤسسات التدريب، وفرص ومصادر التدريب 

   تصميم التدريبات حسب الطلب 

Cدورات تدريبية متوفرة بشكل مستمر و / أو مجدول

  الكتيبات ومجموعات األدوات 

التعاون  منظمة   – الربامج”  عىل  املبني  للدعم  مرجعية  قامئة  الجنسانية:  للتفريقات  مراعاة  أكرث  ميزانيات  “صياغة   -1

النمساوية لإلمناء )2009( 
http://www.entwicklung.at/uploads/media/CHECKLIST_12032009_barriere_02.pdf :الرابط

توصيف: هذا املستند هو وسيلة مفيدة لفهم كيفية خلق ميزانية تستجيب لقضايا النوع االجتامعي وكيفية دمج منظور النوع االجتامعي يف 

عملية خلق املزيانية. 

2- كتيب تدريب عن تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي، وزارة النوع االجتامعي، األطفال والتنمية االجتامعية، كينيا، 

حزيران 2008

http://www1.uneca.org/Portals/ngm/Documents/Kenya-Gender-Training-Manual.pdf :الرابط

التوصيف: كتيب جيد عن تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي والذي ممكن تبنيه يف سياقات أخرى. 

 :Wo-Men“ EU Socrates 3- التدريب عىل املساواة بني الجنسني لصّناع القرار، املدرسني، قادة املنظامت غري الحكومية، مرشوع

املساواة بني الجنسني تخلق الدميقراطية”
http://www.gender-equality.webinfo.lt/results/Curiculum.pdf 7 :الرابط

التوصيف: هذا املنهاج هو أحد نتائج األنشطة التعاونية للرشكاء يف مرشوع Wo-Men“ EU Socrates: املساواة بني الجنسني تخلق الدميقراطية”. 

الكّمية  األدوات  الدائم وتطوير  التعلّم  الجنسني من خالل  باملساواة والدميقراطية بني  املتعلقة  األوروبية  القيم  يهدف هذا املرشوع إىل نرش 

النتائج األساسية للمرشوع كتيب عن املامرسات  والنوعية من أجل مراقبة تطبيق السياسيات الخاصة باستيعاب التفريقات الجنسانية. تضم 

الجيدة يف مجال تنفيذ االجراءات املبتكرة يف البلدان الرشيكة، بهدف نرش املساواة بني الجنسني من خالل التعليم الدائم: اجراء احصاء عن 

القرار  لصّناع  الجنسني  بني  املساواة  “التعليم عن   CD-ROM الكرتوين عىل  وكتيب  منهاج  الجنسني،  بني  املساواة(  )أو عدم  املساواة  مؤرشات 

والسياسات، معلمي الطالب الكبار، وقادة املنظامت غري الحكومية”،  دورة تدريبية عابرة للحدود من أجل العاملني يف مجال تعليم الكبار للعمل 

عىل الـ CD-ROM الجاهز. 



املساواة بني الجنسني
يف عمل منظامت
املجتمع املدين  



  التدريب الخاص باملساواة بني الجنسني مبني عىل التدريب املصمم من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم املتحدة املتخصص بالنوع االجتامعي. يستخدم هذا التدريب منهج مبني عىل حقوق اإلنسان لفهم 

وتحليل القضايا املتعلقة بالنوع االجتامعي. الرتكيز يف هذا التدريب هو تقديم: 

النوع االجتامعي، ويسهل عليهم  1- معلومات عملية يسهل فهمها من قبل املوظفني غري املتخصصني يف 

تطبيقها يف عملهم اليومي

2- فرص للتدريب عليها

  هذا يعني أن هذه النسخة من التدريب ال تعطي الكثري من التفاصيل عن األدوات املحددة، أُطُر العمل، 

واإلرشادات، ولكنها تركز عىل مساعدة املشاركني عىل اكتشاف وفهم القضايا واملفاهيم األساسية املتعلقة 

بالنوع االجتامعي، ومن ثم الربط بينها وبني مجاالت عملهم املختلفة. 

إخالء مسؤولية



تعريف

دعونا نلقي النظر عىل محتوى هذه املقرر. 

يُقسم هذا املقرر لثالثة أقسام: 

  إعادة التفكري: إعادة التفكري يف املفاهيم األساسية للمساواة بني الجنسني وسبب أهميتها

  الربط: نتعلم عن أُطُر العمل الخاصة باملحاسبة، عىل املستوى الفردي واملؤسيس 

  اإلدارك: تطبيق وسيلة إلدماج النوع اإلجتامعي ذات الصلة بعملكم  



1

2

3

4

يف ختام هذا املقرر
يصبح بإمكانكم  

االجتامعي،  النوع  منظور  لدمج  وسيلة  تطبيق 

وسبل إيجاد املزيد من املصادر ملساعدتكم عىل 

دمج منظور النوع االجتامعي ضمن عملكم 

وصف مسؤولياتك يف دمج منظور النوع االجتامعي 
ضمن عملك

استحضار اآلالت األساسية، واملناهج واطر العمل 

الخاصة باملحاسبة املتعلقة باملساواة بني الجنسني 

االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  املفاهيم  إدراك 

والسبب وراء أهمية دمج منظور النوع االجتامعي 

ضمن عمل منظامت املجتمع املدين 



القسم األول:
إعادة التفكري 

يف هذا القسم: تفكرون باألسئلة التالية: 

   ما هي املساواة بني الجنسني؟ 

   مل علينا دمج املساواة بني الجنسني يف عملنا؟ 

   ما هي الروابط بني مبادئ حقوق االنسان واملساواة بني الجنسني؟ 

   ما هي االالت واآلليات القانونية للمساواة بني الجنسني ولتمكني النساء؟   



بالبداية، دعونا نراجع بعض املفاهيم األساسية: 

النوع االجتامعي والجنس

التمييز املبني عىل النوع االجتامعي

املساواة بني الجنسني

اإلنصاف بني الجنسني 

دمج منظور النوع االجتامعي 

املقدمة



النوع االجتامعي والجنس

   النوع االجتامعي: يعني األدوار، املزايا، واملؤهالت املحددة لألشخاص يف املجتمع بناًء عىل جنسهم. 

   الجنس: يعني الصفات البرشية البيولوجية التي متيّز الذكور واإلناث

الثقافة،  ويعتمد عىل  مرن  االجتامعي  النوع  فيام  بشكل طبيعي،  ومبنيًا  ثابتًا  يكون  ما  عادة  الجنس     

ويختلف عرب الزمان واملكان.



التمييز املبني عىل الجنس
والنوع االجتامعي

  يشري إىل أي متييز أو استبعاد أو تقييد مبني عىل أساس الجنس أو النوع االجتامعي ، بطريقة متنع األشخاص من التمتع 

بحقوقهم وحريتهم األساسية ، حتى عن غري قصد.

التمييز املبني عىل النوع االجتامعي: 

الخدمة  بالنساء،  الخاصة  املرياث  )قانون  الجنس  عىل  مبنية  وواضحة  مختلفة  معاملة  هناك  يكون  عندما  مبارش:    

العسكرية للرجال(

  غري مبارش: عندما يكون هناك رشط يبدو حيادياً ولكن يؤدي إىل معاملة غري عادلة ألحد أو كال الجنسني )اإلعالن عن 

وظيفة شاغرة مع رشوط ال ميكن للنساء أن تلبيها( 



العدالة واملساواة
بني الجنسني

  يشري إىل الحقوق املتساوية، املسؤوليات، والفرص، بغض عن الجنس والنوع اإلجتامعي 

  ال تعني املساواة أن النساء، الرجال، الصبيان والفتيات يصبحوا مامثلني، لكن حقوقهم، مسؤولياتهم، وفرصهم ال تعتمد 

عىل وليست محصورة بالنوع االجتامعي. 

  تشري املساواة بني الجنسني إىل املعاملة العادلة للنساء والرجال، بناًء عىل احتياجاتهم الخاصة، مبا يف ذلك املعاملة 

املنصفة أو املعاملة املختلفة، لكن التي تهدف إىل ترسيع املساواة الفعلية بني النساء والرجال. تُدعى هذه األنواع من 

املعاملة “ التدابري الخاصة املؤقتة” أو “ التدابري االيجابية” وتشجع عليها اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة

  هذه األنواع من املعاملة هي وسائل لتحقيق املساواة بني الجنسني ويتوقف العمل بها عند تحقيق املساواة. 



  تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي هو عملية تقييم اآلثار املرتتبة عىل النساء والرجال والفتيان والفتيات يف أي 

عمل مخطط له، مبا يف ذلك الترشيع والسياسات والربامج.

  هي اسرتاتيجية أو مجموعة من األدوات لإلبتعاد عن التمييز املبني عىل النوع االجتامعي، نحو املساواة بني الجنسني. 

  بسبب التمييز املعهود ضد النساء والفتيات، يتم تسليط الضوء عىل التأكد من ادراج منظور النساء. لكن دمج منظور 

النوع االجتامعي الصحيح يتطلب أيضاً أخذ الرجال واآلخرين بعني االعتبار، وكيف يؤثر النوع االجتامعي عىل الوصول 

واملشاركة الفعالة لألشخاص من مختلف األنواع االجتامعية.  

  يشري إىل أي متييز أو استبعاد أو تقييد مبني عىل أساس الجنس أو النوع االجتامعي ، بطريقة متنع األشخاص من التمتع بحقوقهم 

وحريتهم األساسية ، حتى عن غري قصد.

التمييز املبني عىل النوع االجتامعي: 

  مبارش: عندما يكون هناك معاملة مختلفة وواضحة مبنية عىل الجنس )قانون املرياث الخاصة بالنساء، الخدمة العسكرية للرجال(

  غري مبارش: عندما يكون هناك رشط يبدو حيادياً ولكن يؤدي إىل معاملة غري عادلة ألحد أو كال الجنسني )اإلعالن عن وظيفة شاغرة مع 

رشوط ال ميكن للنساء أن تلبيها( 

دمج منظور النوع االجتامعي



  نشّجع منظامت املجتمع املدين عىل تبّني “املنهج املبني عىل الحقوق” خالل عملية دمج منظور النوع االجتامعي. 

هذا يعني اتخاذ التدابري من أجل التأكد أن الجميع يتمتع بكامل حقوقه كإنسان، بغض النظر عن الجنس والنوع 

االجتامعي. 

  ومن ثّم، سنطلع عىل دراسة حالة لرنى كيف الجنس والنوع االجتامعي يلعب دور يف حقوق االنسان والسبب وراء 

أهمية دمج منظور النوع االجتامعي. 

  قصص كهذه تعكس أن النوع االجتامعي يؤثر عىل التمتع بحقوق اإلنسان، ابتداًء من الحق األسايس بالعيش. ولهذا 

السبب دمج منظور النوع االجتامعي أسايس يف العمل املدين وقد ينقذ حياة بعض األشخاص وقد ينقل األدوار الخاصة 

بالنوع االجتامعي من أجل تحسني رشوط العيش لبعض األشخاص. 

  يشري إىل أي متييز أو استبعاد أو تقييد مبني عىل أساس الجنس أو النوع االجتامعي ، بطريقة متنع األشخاص من التمتع بحقوقهم 

وحريتهم األساسية ، حتى عن غري قصد.

التمييز املبني عىل النوع االجتامعي: 

  مبارش: عندما يكون هناك معاملة مختلفة وواضحة مبنية عىل الجنس )قانون املرياث الخاصة بالنساء، الخدمة العسكرية للرجال(

  غري مبارش: عندما يكون هناك رشط يبدو حيادياً ولكن يؤدي إىل معاملة غري عادلة ألحد أو كال الجنسني )اإلعالن عن وظيفة شاغرة مع 

رشوط ال ميكن للنساء أن تلبيها( 

تلخيص



دمج املنظور الخاص
بالنوع االجتامعي
وحقوق اإلنسان

الحق يف الحياة، يف الحرية وىف األمان
)العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 1996، املادة 6 و9(

  هل يتمتع النساء يف مخيامت الالجئني ويف األماكن املكتظة باألمان، خاصة عندما يفوقهن الرجال بالعدد؟ )النساء أكرث 
عرضة للعنف الجنيس والعنف املبني عىل النوع االجتامعي يف هكذا سياق(

  مثالً، يضمن املنهج املبني عىل النوع االجتامعي وعىل حقوق اإلنسان وجود نقاط منفصلة لتوزيع املساعدات للرجال 
والنساء، مع حراسة واضاءة خالل الليل من أجل تجنب اإلعتداءات. 

  يتبع 



بع
يت

مستوى معييش الئق يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء واملأوى
)العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، 1966، املادة 11(

  هل تحصل األرامل عىل األرايض واملنازل التي ميلكها أزواجهن وآبائهن؟ كيف بإمكان النساء أن 

يحصلن عىل ملكية األرايض واملنزل املسّجلة بأسامء أزواجهن وآبائهن؟ 

  مثالً، يقرتح املنهج املبني عىل النوع االجتامعي وحقوق االنسان تدابري ملساعدة األرامل عىل 

الحصول عىل األمالك العقارية، وإعطاء األولوية لإلنتقال أو املالجئ املؤقتة للنساء.



بع
يت

الحق يف الزواج بحرية وبالرتايض
)العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 1966، املادة 23(. 

  يف املجتمعات حيث ال صوت للنساء والفتيات وحيث يعشن يف سياق يهمني عليه الرجل، هل 

يتم الضغط عىل الفتيات والنساء الشابات للزواج؟ 

  يعترب زواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي شكالً منترًشا من أشكال العنف ضد النساء 

والفتيات يف جميع أنحاء العامل، حيث لوحظ ارتفاع الحاالت هذه يف املجتمع السوري بعد 

بدء الحرب

  يفرض املنهج املبني عىل النوع االجتامعي وحقوق اإلنسان قوانني عن الحد األدىن لعمر الزواج 

للتعليم،  النساء والفتيات  الزواج املبكر عىل حقوق  ونرش الوعي يف املجتمعات عن مخاطر 

وعىل حقوقهن املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية



الحق يف التعليم

  العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ، 1966 م. 13

  كيف تحد الحرب والنزوح من قدرة الفتيات عىل التعليم؟

  يف األوقات الصعبة ويف حالة قلة املوارد املالية، قد تقرر العائالت أن تسمح للصبيان بتكميل تعليمهم 

ولكن ليس الفتيات. 

  التعليم وسيلة تغريية قوية للمجتمعات والفتيات، وترتاوح النتائج من الحد من الوفيات إىل الحد من 

الفقر، وتحسني املشاركة وتعزيز الدميقراطية 



تلخيص

  يف األزمات وما بعدها، غالبًا ما تكون النساء والفتيات أكرث عرضة للخطر. ولكن النساء فاعالت بإعادة 

اإلعامر ألنهن يحاولن ايجاد سبل إلنقاذ عائالتهن، وللتعايف بأرسع وقت ممكن، والحفاظ عىل االستقرار. 

  يسعى املنهج املبني عىل النوع االجتامعي وحقوق اإلنسان أن يحمي وميّكن األفراد، وهذا من خالل أخذ 

الحقوق بعني االعتبار، وما هو مطلوب للنساء والرجال ليك يتمتعوا بحقوقهم بشكل متساوي. 

  كام ويساعد عىل تطوير قدرات منظامت املجتمع املدين من أجل الوصول إىل واجباتهم واملساعدة عىل 

وصول أصحاب الحقوق إىل حقوقهم. 



  املساواة بني الجنسني هي رضورة من حقوق اإلنسان )ينتج عن العنف القائم عىل النوع االجتامعي عدد من الوفيات(

  املساواة بني الجنسني هي حجر أساس يف السالم واألمان: يتفاقم عدم املساواة بني الجنسني بسبب الرصاعات واألزمات. 

تقريباً 90 باملئة من ضحايا الحرب هم من املدنينّي، وأغلبهم من النساء واألطفال. 

  املساواة بني الجنسني هي رشط للتنمية املستدامة: مثالً، البلدان التي تستثمر يف املساواة بني الجنسني ويف متكني 

النساء مع مستوى أدىن من التمييز تظهر مستويات أفضل من التعليم، الخدمات الصحية لألطفال، واألمن الغذايئ.  

ما سبب أهمية دمج منظور 
عمل  يف  االجتامعي  النوع 

منظمة املجتمع املدين؟ 



التنميط الجنساين

الرجال،  النساء،  ضد  التمييز  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  إلنتهاكات  متكرر  سبب  هو  الجنساين  التنميط  تعريف:    

وغريهم. يتطلّب دمج منظور النوع االجتامعي الذهاب إىل أبعد من الرتكيبة التقليدية لألنوثة والذكورية، والتشجيع 

عىل املساواة بني الجنسني سوياً من أجل أن يستفيد الجميع. 

  العنف ضد النساء: األحكام املسبقة التي تقول أن عىل الرجال أن يكونوا أقوياء، مهيمنني أو عنيفني، وأن النساء اللوايت 

يرتدين املالبس الكاشفة يعرّضن أنفسهن لإلغتصاب - هذه األفكار قد أّدت إىل أرقام ال تحىص من االغتصاب وأفعال 

أخرى من العنف مبا يف ذلك النزاع املسلّح. 



انتهاكات حقوق اإلنسان ضد الرجال 

  التنميط الجنساين تجاه الذكورية يفرض مقولة أن عىل الرجال أن يخاطروا، أن يتحملوا الوجع، وأن يكونوا أقوياء 

عاطفياً وجسدياً. هذا يرتبط باألعداد املرتفعة من الرجال الذين يقومون بوظائف خطرة، وبأن أكرثية الجنود األطفال 

حول العامل الذين يقّدر عددهم بـ003 ألف هم من الصبيان، وأن معظم األشخاص الذين يُلقى القبض عليهم يف 

عمليات العنف املمولة من قبل الدولة هم من الصبيان. 



األدوار الخاصة بالنوع االجتامعي 

  التنميط الذي يقول أن النساء يعطني املزيد من الحنان وأنه عىل الرجال أن يعيلون العائلة - هذا النوع من التنميط 

يؤثر عىل توزيع العمل. هذا يؤدي إىل تأنيث الفقر من خالل حرص عمل النساء بواجبات رعاية األطفال غري املدفوعة، 

ومن خالل الحد من مشاركتهن بالحياة العامة ويف اتخاذ القرارات يف املجال الخاص. 

  كام وأنها ال تشّجع الرجال عىل العمل يف قطاع الرعاية وتحد من دور اآلباء يف حياة العائلة. 

  كام هو مذكور يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، يتطلّب تحقيق املساواة الدامئة تغيري األدوار 

التقليدية للرجال والنساء يف املجتمع ويف العائلة. 



آالت أخرى والتزامات
من أجل املساواة بني الجنسني 

تعريف: هناك مجموعة من اآلالت وااللتزامات التي تعكس السعي تجاه املساواة بني الجنسني عىل املستوى الدويل، يتم 

تنظيمها حسب املوضوع أو الفئة: 

  متكني النساء

  النساء، السالم واألمان

  العنف املبني عىل النوع االجتامعي

  التمييز املتعدد األوجه 

  حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

  اإلتجار بالبرش 

  التوجيه الجنيس والهوية الجنسانية 

  حقوق الطفلة األنثى



  تكملًة التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، تم تبّني إعالن ومنهاج عمل بيجني خالل املؤمتر الرابع 

للنساء يف أيلول 1995. يركز عىل 12 عنوان فيام يتعلق بتنفيذ حقوق اإلنسان الخاصة باملرأة، كام ويضع جدول عمل 

لتمكني النساء. يعترب هذا االعالن إنجاز هام يف توضيح بشكل رصيح حقوق املرأة كجزء من حقوق اإلنسان.

  إعالن ومنهاج عمل بيجني هو أكرث ترصيح شمويل عن التزام الحكومات تجاه حقوق املرأة. 

متكني النساء 



النساء، السالم، واألمان 

  يف العام 2000، تبنى مجلس األمن التابع لألمم املتحدة القرار رقم 1325، الذي يدعو للمزيد 

املتعلقة  الجهود  جميع  يف  االجتامعي  النوع  منظور  ودمج  النساء  قبل  من  املشاركة  من 

ويف  القرار  اتخاذ  يف  النساء  مشاركة  ذلك  يف  )مبا  املتحدة  باألمم  الخاصة  واألمان  بالسالم 

عمليات السالم، التدريبات الخاصة مبنظور النوع االجتامعي وحفظ السالم، وتعميم مراعاة 

منظور النوع االجتامعي يف نظم اصدار التقارير الخاصة باألمم املتحدة(. 

  منذ ذلك الحني، تبّنى مجلس األمن التابع لألمم املتحدة سلسة من القرارت املتعلقة بالنساء، 

أول قرار مخصص ملعالجة  )2008(، وهو   1820 التاريخي رقم  القرار  السالم واألمان، مثل 

العنف الجنيس يف حاالت النزاع. 



العنف املبني عىل
النوع االجتامعي واألمان 

- يحدد   )1993 العام  تبّنيه يف  )تم  النساء  العنف ضد  بالقضاء عىل  الخاص  القرار    يحدد 

تبنيها بهدف معالجة  الحكومات والربامج  التي عىل  الخطوات  النساء ويذكر  العنف ضد 

العنف املبني عىل النوع اإلجتامعي واملوجه ضد النساء. 

  التوصيات الخاصة باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة - رقم 12 و19 

  قد مُيارس العنف املبني عىل النوع اإلجتامعي ضد املرأة أو ضد الرجل، لكن النساء هن 

األكرث تأثراً به. 



التمييز املتعدد األوجه 

  يُعاد إدارج منع التمييز املبني عىل الجنس والنوع االجتامعي يف معظم االتفاقيات الخاصة 

األفراد من  يعاين  قد  اإلجتامعي،  النوع  املبني عىل  التمييز  إىل  باإلضافة  اإلنسان.  بحقوق 

االجتامعية،  الطبقة  الدين،  اللغة،  العرق/اإلثنية،  عىل  املبني  التمييز  من  مختلفة  أشكال 

التوّجه الجنيس أو اإلعاقة، مام يضاعف التاُثري. 

  بعض االتفاقيات، مثل اتفاقية العامل املهاجرين )1990(، أو االتفاقية الخاصة باألشخاص 

ذوي اإلعاقة )2008(، تذكر بشكل واضح التمييز املتعدد األوجه. 



حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية

  شكل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية يف العام 4991 مرحلة أساسية يف حقوق املرأة، حيث 

األرسي،  التخطيط  النسل،  تحديد  اإلنجابية،  الصحة  العائلة،  الجنسني،  بني  املساواة  عالج 

وصحة املرأة، مبا يف ذلك هجرة وتعليم املرأة. 

  نص واضح يف برنامج العمل الخاص باملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، ُمصاغ بناًء عىل حقوق 

اإلنسان. 



اإلتجار بالبرش 

  يفيد املنهج املبني عىل حقوق اإلنسان بأن اإلتجار بالبرش هو أوالً وقبل كل يشء انتهاك لحقوق اإلنسان. املامرسات 

الزواج  الديْن،  القرسي، عبودية  العمل  الجنيس، عاملة األطفال،  العبودية، االستغالل  بالبرش تضم  باإلتجار  املرتبطة 

القرسي، وهي بحد ذاتها انتهاكات ألبسط حقوق اإلنسان. 

  يؤثر االتجار بالبرش بشكل غري متساوي عىل األشخاص املعرّضني للخطر باألساس، مثل النساء، األطفال، املهاجرين 

والالجئني، واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

  الربوتوكول الذي مينع ويعاقب عىل اإلتجار بالبرش، خاصة النساء واألطفال )2000( هو أهم وأكرث االتفاقات القانونية 

الدولية املعمول بها فيام يتعلق باالتجار بالبرش. 



التوّجه الجنيس والهوية الجنسانية

االلتزامات  والعنف.  التمييز  يكونوا محميّني ضد  أن  امليم،  املنتمني ملجتمع  األشخاص  ذلك  مبا يف  األشخاص،  لجميع  يحق 

القانونية األساسية الخاصة بالدول بالنسبة لحامية حقوق اإلنسان الخاصة مبجتمع امليم مبا يف ذلك االلتزامات التالية: 

  حامية األشخاص من العنف املبني عىل رُهاب املثليني ورُهاب املتحولني جنسياً

  منع التعذيب واملعاملة غري االنسانية واملهينة 

  إبطال القوانني التي تجرّم املثلية الجنسية 

  منع التمييز املبني عىل التوجه الجنيس والهوية الجنسانية 

  الحفاظ عىل حرية التعبري والتجمع السلمي لجميع األشخاص مبا فيهم مجتمع امليم.
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حقوق الطفلة

  تحدد اتفاقية حقوق الطفل )1989( حقوق اإلنسان األساسية للطفل، مبا يف ذلك الحق يف البقاء عىل قيد الحياة، النمو 

بشكل كامل، التعليم، الحامية من التأثريات املرضة وسوء املعاملة واالستغالل، واملشاركة الكاملة يف األرسة والحياة 

الثقافية واالجتامعية .

  تضم اتفاقية حقوق الطفل تلك الحقوق املتعلقة بالرعاية ما قبل الوالدة وبعدها لألمهات، وتنظيم األرسة، وإلغاء 

املامرسات التقليدية الضارة.



مترين:
الجنسني  بني  املساواة 

يف مكان العمل

عند تعبئة منوذج إداري ما، مطلوب منك تحديد اذا كنت مذكر أو مؤنث. هل املطلوب 

هو تحديد جنسك أو نوعك االجتامعي؟ 

  )اإلجابة وتفسري األسباب(

  يذكر إعالن عن وظيفة سكرتارية التايل: ستساعد املوظفة أفراد يف قسم العمل 

تحضري  عن  مسؤولة  ستكون  عملهم.  ضمن  محددة  إدارية  مبهام  بها  الخاص 

العقود، املذكرات والرسائل، وستكون نقطة التواصل مع املكتب املركزي” 

  هل هذا متييز مبني عىل النوع االجتامعي؟ 

  )اإلجابة وتفسري األسباب(

  يذكر اعالن عن وظيفة إدارية عليا التايل: “ نشجع بشكل خاص املرشحات النساء 

عىل التقديم للوظيفة.” هل هذا يتعارض مع مبادئ املساواة بني الجنسني؟

  )اإلجابة وتفسري األسباب(



القسم الثاين:
الربط

   كيف نُحاَسب بالنسبة للمساواة بني الجنسني؟

   كيف بإمكاين أن أدرج املساواة بني الجنسني يف عميل؟ 

   تقييم األداء

   التخطيط والربمجة

   اإلنصاف

   التوظيف 

   بناء القدرات



تقييم األداء

  هي وسائل مهمة ملحاسبة املوظفني بالنسبة لدمج منظور النوع االجتامعي

  يجب أن تكون عىل جميع املستويات يف املنظمة 

  يجب أن تضم األهداف ومعايري النجاح للمسؤوليات املتعلقة بدمج منظور النوع االجتامعي



التخطيط والربمجة

  يجب أن يكون هناك نشاط واحد عىل األقل حيث تكون املساواة بني الجنسني هدف رئييس



اإلنصاف

  السعي لتحقيق التوازن بني الجنسني يف املنظمة عىل جميع املستويات مبا يف ذلك الوظائف االدارية العليا 

  نسبة 40%

  التوازن بني الجنسني يف الفرق امليدانية 



ثقافة املنظمة

  زيادة التوازن بني الجنسني يساهم بشكل كبري يف خلق مكان عمل أكرث استعاباً للتفريقات الجنسانية 
)ال ينطبق دامئاً وليس بشكل فوري(

  من األساسيات هو خلق ثقافة خاصة باملنظمة حيث يشعر جميع الزمالء باالحرتام وبالقيمة املتساوية 



التوظيف

  عىل لجان التوظيف واملقابالت أن تقيّم بشكل منظم القدرة عىل إدراك التفريقات الجنسانية لدى املرشحني، كجزء 
من تقييم أهليتهم

  يجب تزويد أفراد اللجان بالقواعد االرشادية للمشاركة بتلك اللجان 

  إذا كنتم تخضعون للمقابلة، قد يعطيكم التدريب الحايل فكرة عن كيفية االجابة عن تلك األسئلة 



تطوير القدرات

  يجب أن يكون التدريب اإللزامي عن النوع االجتامعي يف جميع املستويات رشط أسايس

عىل  بناًء  القدرات  لتطوير  خطة  خلق  أجل  من  املوظفني  لقدرات  الدوري  بالتقييم  القيام  يجب   
الحاجات امللموسة 



النوع االجتامعي
وهيكلية املنظمة  

  دمج منظور النوع االجتامعي هي مسؤولية جميع املوظفني، مع دعم من قبل الفريق اإلداري األعىل 

  مسؤول أو مسؤولة عن الشؤون املتعلقة بالنوع االجتامعي

  الوسائل، اإلرشادات واملوارد لدمج منظور النوع االجتامعي

  يف الوقت الحارض، يطلب املمولني من املنظامت أن تقدم التقارير عن مدى املساواة بني الجنسني يف برامجها

  الرشاكات االسرتاتيجية )أي من املؤسسات ومنظامت املجتمع الدويل تعمل عىل حقوق املرأة واملساواة بني الجنسني( 



كموظف/ة، كيف بإمكاين 
أن أخلق التغيري؟ 

  )جميع املوظفني مسؤولني( 

  التأكيد عىل أن قضايا النوع االجتامعي مدرجة ضمن األنشطة، النتائج، والعمليات ضمن عملك. 

  تصميم التدريبات، ورش العمل، اجتامعات االختصاصنّي، املستندات والتقارير يك تضم محتوى يتعلق بالنوع االجتامعي. 

  رشاكات مع منظامت نسائية 

  مشاركة متساوية وفعالة للنساء والرجال يف األنشطة 

  أخذ البيئة بعني االعتبار عند تخطيط األنشطة )الوقت، املساحة، املكان( 

  معاملة الزمالء الرجال والنساء بشكل متساوي وإبداء االحرتام للجميع 

  عدم التسامح نهائياً مع التحرّش، التنّمر أو اللغة املتحيزة حسب الجنس. 



كلنا نلعب دور يف التشجيع 
عىل املساواة بني الجنسني

  تختلف املهام حسب الوظائف، مجاالت العمل ومواقع العمل. 

  بإمكان املوظفني يف جميع املستويات، من اإلدارة العليا إىل موظفي الربامج واملوظفني امليدانيّني – بإمكانهم أن يدعموا 
دمج منظور النوع االجتامعي يف املنظمة.  



القسم الثالث:
اإلدراك

تطبيق األدوات الخاصة بدمج منظور النوع االجتامعي: 

   التحليل الجنساين

   اللغة التي تحرتم التفريقات الجنسانية 

   ثقافة تنظيمية تحرتم املساواة بني الجنسني 



التحليل الجنساين

  هي محاولة منظمة لتحديد القضايا األساسية التي تساهم بخلق عدم مساواة بني الجنسني وانتهاكات حقوق االنسان، 
يك يتم معالجتها بشكل مناسب

  هو مسعى لتحديد الفوارق بني النساء والرجال فيام يتعلق باألنشطة، الرشوط، الحاجات، الوصول ليشء ما، والسيطرة 
عىل املوارد، التي تؤثر عىل حصولهم عىل حقوقهم. 

  هي وسيلة توضح ما هو خفي



التحليل الجنساين
يأيت باملحاسبة

  ضمن التحليل الجنساين املحاسبة عىل ومعالجة جميع اإلنتهاكات ضد األشخاص من جميع األجناس 

  يحدد من هم أصحاب الحقوق )رجال ونساء( ومن هم املسؤولني )أفراد، حكومات، املنظامت غري 

الحكومية( 



يقرتح التحليل
الجنساين إجراءات مناسبة 

  يقرتح التدخالت يك يتمتع جميع األفراد بحقوقهم، بغض النظر عن الجنس أو النوع االجتامعي 

  من خالل االخذ بعني االعتبار جميع األشخاص املشاركني وجميع األسباب وراء االنتهاكات، قد ميكننا 

التحليل الجنساين من أن نصمم االستجابات بشكل مناسب 

  يساعد التحليل الجنساين عىل تحسني الربامج من خالل التأكيد عىل معالجة حقوق جميع األشخاص 

  يجب أن تتم يف كل خطوة من دورة املرشوع 



طرح األسئلة من منظور النوع االجتامعي

  تقييم:

ماذا؟ من؟ أين؟ )هل تم التخيل عن أحد(

ملاذا يحدث هذا؟ هل تم انتهاك أي من الحقوق؟ ما هي األسباب وراء التمييز املبني عىل النوع االجتامعي؟ 

  تعريف:

من عليه القيام بىشء ما تجاه هذا املوضوع؟ )من هم أصحاب الحقوق ومن هم املسؤولني؟ (

  األفعال:

كيف بإمكان التدخالت أن تشجع وتحمي حقوق النساء والرجال بشكل متساوي؟ 



اللغة التي تراعي النوع االجتامعي

  يضم دمج منظور النوع االجتامعي استخدام املحتوى واللغة التي تراعي النوع االجتامعي يف الكالم والكتابة

  بإمكان اللغة أن تؤثر بشكل ايجايب أو سلبي عىل وعي الناس مع الوقت 

  استخدام املزيد من العبارات الشمولية
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نصائح لتطبيق
اللغة املراعية

للنوع اإلجتامعي

تفادي استخدام كلمة 
رجل أو مرء:

استخدموا كلمة أناس

أو أشخاص

تفادي الربط بني النساء 
أو الرجال وبعض املهن أو 

الوظائف  

تفادي استخدام كلمة 
“هو” كمصطلح عام 

تفادي الربط بني النساء 
أو الرجال وبعض املهن أو 

الوظائف  



تجنبوا التنميط
الجنساين يف الصور 



تحديد وتجّنب غياب استيعاب
التفريقات الجنسانية يف التقارير  

  ما الذي يحدث لشخص محدد؟ كيف يؤثر ذلك عىل النساء؟ هل نجمع البيانات املصنفة حسب العمر والجنس؟ من 
الغائب/ة يف التقرير؟ 

  ملاذا يحدث هذا؟ ملاذا النساء، الرجال، واألطفال هم عرضة للخطر؟ هل لدى جميع أصحاب الحقوق القدرة عىل 
الوصول للخدمات؟ 

  هل تشري للنساء/الرجال يف بعض األجزاء يف التقرير؟ هل يتم تصوير النساء أو الرجال يف طريقة معينة؟ 

  كيف تتم كتابة التقرير؟ ما هي املصادر؟ هل تم استشارة األشخاص املذكورين يف التقرير )املوافقة(؟ 

  هل يتم استخدام اللغة املراعية للنوع االجتامعي؟ 



يقرتح التحليل
الجنساين إجراءات مناسبة 

ما هي الثقافة التنظيمية؟ 

السياق  للمنظمة وتقدم  املميزة  الصورة  املتجّذرة وهي متثل  القيم واملامرسات    هي مجموعة من 

لنشاط ما.  

  الترصفات الطبيعية النابعة من الالوعي الخاص باملوظفني يف منظمة ما 

ما هو البعد الجنساين يف الثقافة التنظيمية؟ 

  مبا أنه تم انشاء الكثري من املنظامت من قبل رجال، ويتم قيادتها من قبل الرجال أيضاً، مييلون هؤالء 

املدراء إىل اعادة انتاج األدوار الجنسانية السائدة يف املجتمع 

  مثالً، يتم تقييم االلتزام بالعمل من خالل ساعات العمل يف مكان العمل والذي كثرياً ما يكون ليس 

بصالح املوظفات النساء اللوايت يحملن عبء االهتامم بالعائلة 



بني  املساواة  أهمية  سبب  هو  ما 
الجنسني يف الثقافة التنظيمية؟ 

التنظيمية قدرة املنظمة عىل الوصول ألهدافها. مثال عىل ذلك: يجب أن تدعم بيئة العمل مبادئ  الثقافة    تحدد 
الجمعية ورؤيتها، مبا يف ذلك االلتزام تجاه املساواة بني الجنسني وبذلك تشجع عىل املرونة يف مكان العمل. 

تدابري التمكني: 

  التشجيع عىل التوازن بني الحياة الشخصية والعمل

  تنظيم االجتامعات خالل ساعات العمل 

  محاربة الثقافة غري الرسمية التي تشكك يف أو متنع املساواة بني الجنسني )اللغة أو املالحظات املتحيزة حسب الجنس، 
التحرش أو التنّمر، املعاملة غري العادلة املبنية عىل النوع االجتامعي( 



دراسة حالة:
قصة فاطمة

تبلغ فاطمة 15 عاماً من العمر. حتى وقت قريب، كانت فاطمة تقطن مع أهلها وأخوتها األصغر سناً يف مخيم للنازحني والنازحات حيث لجأت 

هي وعائلتها بعد اندالع النزاع يف قريتهم. عائلة فاطمة ذكورية وتسود فيها األدوار االجتامعية التقليدية املحددة لكل نوع اجتامعي. فأمها 

مسؤولة عن املنزل، الطبخ، ورعاية األطفال، وأبوها هو صاحب القرار واملعيل األسايس للبيت. بالرغم من فقر العائلة، إال أن فاطمة كانت ترتاد 

املدرسة مع سائر األطفال املرشدين داخلياً. من ثالثة أسابيع، قال لها والدها أنه غري قادر عىل اإلهتامم بها بعد اآلن وأنه قد دبّر ذهابها للعيش 

يف منزل قريبه يف منطقة آمنة نسبياً من البالد. قريب والدها الذي يبلغ 24 سنة قد فقد زوجته، وقد أصبحت العائلة بحاجة لشخص يهتم 

باألوالد واملنزل، وأن يكون مصدر راحة للوالد. تم الزواج رسيعاً بني فاطمة وهذا الرجل الذي قام باصطحابها إىل منزله. يف الليلة األوىل، رضب 

الرجل فاطمة. رضبها مجدداً يف صباح اليوم التايل. بعد أسبوعني من العذاب، أرسلت فاطمة رسالة لوالدها مع شخص متّجه إىل املخيم ترجته 

فيها أن يسمح لها بالعودة إىل املخيم. استلمت فاطمة الرد من والدها للتو: ابنتي فاطمة، قد أحزنتني رسالتك كثرياً. أرجو أاّل ترسيل هكذا رسائل 

مجدداً - كيف تجرئني أن ترسيل هكذا معلومات مع شخص ال تعرفيه! املسألة التي ذكرتها يف رسالتك هي مسألة خاصة بينك وبني زوجك: أنتي 

زوجة اآلن يا فاطمة وعلييك مسؤوليات ال ميكن أن تلبيها غري الزوجة. زوجك  رجل طيب وبإمكانه أن يؤمن لك بيت وأن يرسل لنا املال يك 

نتمكن من البقاء يف املخيم لفرتة أطول. قد قمتي مبساعدة عائلتك بزواجك من هذا الرجال يا فاطمة. أرجوك ال تجلبي لنا العار بهذه الطريقة.

فاطمة تشعر بالحزن والخوف. تشعر أنها سجينة يف منزل هذا الرجل وال تعرف ماذا تفعل وال تعتقد أن لديها أي خيارات أخرى. 

تحليل دراسة الحالة 

1-   الرجاء تحليل دراسة الحالة، مع األخذ بعني االعتبار املفاهيم املتعلقة بالنوع االجتامعي التي قمنا مبراجعتها يف بداية هذا التدريب.

2-   من هو/هي صاحب/ة الحقوق يف دراسة الحالة هذه ومن يتحمل/تتحمل املسؤولية؟

3-   ما هي برأيك األسباب الجذرية والرئيسية وراء تعنيف فاطمة؟

4-   الرجاء تحديد العواقب املحتملة لتعنيف فاطمة يف هذه الحالة.

5-   الرجاء اقرتاح سبل تدخل مناسبة يف حالة فاطمة

6-   من هي الجهات التي يجب محاسبتها عىل تعنيف فاطمة؟

 

 

تم اقتباس هذه الحالة من مواد نرُشت ضمن دليل إدارة الربامج الخاصة بالعنف القائم عىل النوع االجتامعي  يف حاالت الطوارئ  - الدليل 

املصاحب لدورة التعلم اإللكرتوين، بتنظيم من صندوق األمم املتحدة للسكان. تم تعديل وتحرير حالة الدراسة. ميكنكم مراجعة الحالة األصلية 

عند تحميل الدليل عىل موقع صندوق األمم املتحدة للسكان.

املرجع:

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_ENGLISH.pdf



دوارات تدريبية
عن النوع االجتامعي ومصادر ذات صلة

  مصادر محلية و وطنّية: 

1. قالت، مرشوع بقيادة نساء سوريات: 
https://qalat.org/about :الرابط

التوصيف: “قالت” هو مرشوع أطلقته شبكة الصحفيات السوريات، ويضم قامئة لـ 100 خبرية سورية من مختلف املجاالت يف الحياة “سياسة، 

اقتصاد، علوم، حقوق إنسان، صحة، بيئة...الخ”. يهدف املرشوع إىل تسليط الضوء إعالمياً عىل النساء السوريات، ومنحهّن فرصة أكرب ملشاركة 

خرباتهّن مع وسائل اإلعالم كافة، وكرس االحتكار الذكوري لوسائل اإلعالم كمصدر رئييس يف التغطيات والتقارير اإلعالمية، والحديث عن صعوبة 

تكثيف  املجاالت عىل  كافة  الخبريات يف  السوريات  النساء  متعددة. كام يشجع  مهنية  نسائية متخصصة يف مجاالت  وإيجاد مصادر  الوصول 

ظهورهّن اإلعالمي، وتسليط الضوء عىل مجال اختصاصهّن وخرباتهّن. 

2. الحركة السياسة النسوية السورية 
/https://syrianwomenpm.org  :الرابط

توصيف: هي مجموعة من سياسيات نسويات سوريات وسياسيون نسويون سوريون، ناضلن/ناضلوا ضد نظام االستبداد، وطالنب/طالبوا بالحرية 

والعدالة والكرامة لكل مواطنة ومواطن يف سوريا، ودافعن/دافعوا عن حقوق النساء يف سوريا. هي حركة جامعة لسوريات وسوريني مبختلف 

الخربات والتجارب تعرب عن مطالب كل السوريات والسوريني املؤمنني بنفس املبادئ وبحقوق املرأة واملساواة الجندرية، وأهمية متكني املرأة 

ومشاركتها الفاعلة يف جميع مناحي الحياة وجبهات صنع القرار باتجاه سوريا املستقبل. 

3. شبكة املرأة السورية 
/http://swnsyria.org :الرابط

توصيف: تضم شخصيات ومنظامت دميقراطية غري حكومية مستقلة تعمل عىل املساواة بني الجنسني وعىل ترسيخ الدميقراطية وحقوق اإلنسان 

والسلم األهيل وتحقيق العدالة االنتقالية، ومشاركة املرأة يف صنع القرار يف سورية املستقبل، وتشكيل قوة فاعلة يف عملية التحول الدميقراطي 

نحو سورية مدنية دميقراطية حرّة موحدة ذات سيادة، دولة املواطنة املتساوية دون أي متييز عىل أساس الجنس أو الدين أو القومية أو اإلثنية 

أو االعتقاد أو الرثوة أو الجاه. كام تعمل عىل التشبيك مع املنظامت واملجموعات ذات األهداف املشرتكة بهدف متكني املرأة عىل الصعد كافة.

4. مساواة - مركز دراسات املرأة 
/http://musawasyr.org :الرابط

توصيف: هي مجموعة من املهتامت واملهتمني بحقوق املرأة والطفل بشكل خاص، وحقوق اإلنسان بشكل عام، يشعرون بالحاجة إىل نظرة 

جديدة لإلنسان، تؤمن بحقوقه وحريته وإرادته الحرة. هي مصدر ممتاز للدراسات واملنشورات العربية املتعلقة بالنسوية وبالنوع االجتامعي، 

ولدورة تدريبية عن املساواة بني الجنسني والعنف املبني عىل النوع االجتامعي. 



5. النساء اآلن للتطوير 
 https://women-now.org :الرابط

هي منظمة سورية غري حكومة تأسست يف العام 2012 يف باريس، وتسعى لتطوير مجتمع تحكمه الدميقراطية، الحرية، والعدالة، حيث تلعب 

النساء دوراً ذات معنى يف الحياة السورية اليومية. 

الفتيات والنساء السوريات من جميع الخلفيات االجتامعية واالقتصادية،  يضم عملهم اطالق مشاريع بقيادة نساء سوريات بهدف حاميات 

ومتكني املرأة يك تجد صوتها يف املجال السيايس ويك تشارك يف بناء سورية جديدة يعّم فيها السالم، حيث تُحرتم وتُصان حقوق جميع املواطنني. 

تؤمن املؤسسة الدعم املايل والدعم لبناء القدرات ملنظامت املجتمع املدين السورية التي تقودها نساء، باالضافة إىل األبحاث والدفاع عن متكني 

املرأة واملساواة بني الجنسني. 

  املصادر الدولية 

الدراسة الذاتية والدورات عرب االنرتنت: 

1- برنامج اليونسكو للتعليم اإللكرتوين للمساواة بني الجنسني
/http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/tools/elearning-programme :الرابط

التوصيف: برنامج التعليم اإللكرتوين للمساواة بني الجنسني لليونسكو هو دورة تعليمية عرب اإلنرتنت جيدة وغنية باملعلومات مبا يف ذلك أولويات 

اليونسكو يف املساواة بني الجنسني، املفاهيم األساسية للمساواة بني الجنسني، تعميم مراعاة املنظور النوع االجتامعي، التحليل الجنساين، تخصيص 

امليزانيات الالزمة لالستجابة لقضايا النوع االجتامعي، اإلدارة القامئة عىل النتائج  والدعوة إىل املساواة بني الجنسني. تهدف الدورة أيًضا إىل الربط 

بني املساواة بني الجنسني وعمل اليونسكو. تم إدراج الدورة ضمن أفضل تدريبات عن تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف دليل املعهد 

االورويب للمساواة بني الجنسني بشأن تعميم مراعاة املنظور النوع االجتامعي. يتم استكامل التدريب بأنشطة وموارد أخرى. 

2- رابطة تعليم حقوق اإلنسان 
/http://www.hrea.org/learn/gender :الرابط

التوصيف: تقدم رابطة تعليم حقوق االنسان دورات عرب االنرتنت عن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. هي مصدر ممتاز ملواد التدريب 

وللتعليم عن حقوق االنسان. 

3- دورة عرب االنرتنت عن تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي )دورة متقدمة عن املساواة بني الجنسني( 
http://www.hrea.org/index.php?base_id=558&language_id=1 :الرابط

التوصيف: تهدف هذه الدورة املتقدمة عرب االنرتنت إىل تزويد املشاركني مبعرفة شاملة عن تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي والتحليل 



الجنساين. تسلط الضوء عىل أفضل مامرسات وحاالت دراسة من حول العامل. تقّدم هذه الدورة الفرصة للرتكيز عىل قطاعات محددة أو مواقع 

خاصة بالسياسات )مثل التعليم، االستغالل والتعنيف الجنيس، التطوير التنظيمي أو املوارد البرشية(. يتمكن املشاركون من استخدام تلك املعرفة 

يف أماكن عملهم من خالل موضوع بحث عميل. 

4- التدريب عىل املساواة بني الجنسني للّجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت “حاجات مختلفة – فرص متساوية” 
 http://www.interaction.org/iasc-gender-elearning :الرابط

التوصيف: نرُشت هذه الدورة عرب اإلنرتنت يف العام 2010، وهي تقّدم الخطوات األساسية للعاملني يف املجال االنساين والتي يجب أن يتقيدوا 

بها من أجل التأكيد عىل املساواة بني الجنسني يف الربامج. تضم الدورة معلومات عن القضايا األساسية املتعلقة بالنوع االجتامعي والروابط بينها 

وبني أوجه أخرى من االستجابة االنسانية. هذه الدورة هي تدريب ذايت ومدتها ثالث ساعات، وتقدم معلومات وسيناريوهات للتدريب عىل 

تطوير برامج تستوعب التفريقات الجنسانية. التدريب مبني عىل دليل النوع االجتامعي يف مجال العمل اإلنساين للجنة الدامئة املشرتكة بني 

الوكاالت، وارشادات أخرى للجنة ذات صلة باملوضوع، مبا يف ذلك إرشادات دمج تدخالت مواجهة العنف املبني عىل النوع االجتامعي يف العمل 

اإلنساين، وغريها. 

  مراكز التدريب

1- املركز الدويل للتدريب التابع منظمة العمل الدولية، برنامج النوع االجتامعي وعدم التمييز
/http://gender.itcilo.org/cms :الرابط

توصيف: يستثمر هذا الربنامج خربة 20 عاماً للمركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة العمل الدولية يف مجال بناء القدرات املتعلقة بتعميم مراعاة 

منظور النوع االجتامعي ومتكني املرأة يف املجال االجتامعي - االقتصادي. يعمل الربنامج عىل مسارين متوازينْي يعززان بعضهام البعض: تُقدم 

الدورات التدريبية بشكل سنوي عرب االنرتنت ويف الحرم التعليمي، ويف منحى آخر، يتم تصميم برامج بناء القدرات وحمالت نرش الوعي حسب 

الحاجات املتّفق عليها مع املانحني و/أو املنظامت املحلية التي تطلب تلك الربامج. تضم تلك الربامج والحمالت مساهامت من قبل الشبكات 

العاملة يف مجال النوع االجتامعي والتابعة ملنظمة العمل الدويل وملركز التدريب الدويل. 

2- مركز األمم املتحدة لتدريب املرأة  
https://trainingcentre.unwomen.org :الرابط

التوصيف: يقدم مركز األمم املتحدة لتدريب املرأة دورات تدريبية ذات جودة عالية، اضافة إىل برامج ومصادر عن القضايا األساسية املتعلقة 

بأولويات األمم املتحدة للمرأة، ومواضيع أخرى مستجدة. يقدم مركز التدريب التايل: 

التدريبية ومصادر  الدورات  املشاركة من أجل تطوير  التقييم، ومناهج  التوثيق،  التنفيذ،  التصميم،  املحتوى،  التقنية: كتابة  املساعدة     
التدريب. 

   معايري الجودة يف التدريب عىل املساواة بني الجنسني، بالرشاكة مع مؤسسات ريادية 



   مجموعة من امليرسين واملدربني الخرباء

   تقييم دوري للحاجات املتعلقة بالتعليم والتدريب 

   حرم الكرتوين للتعليم من أجل التدريب عرب االنرتنت 

   قواعد بيانات خاصة مبؤسسات التدريب، وفرص ومصادر التدريب 

   تصميم التدريبات حسب الطلب 

   دورات تدريبية متوفرة بشكل مستمر و / أو مجدول

  الكتيبات ومجموعات األدوات 

التعاون  منظمة   – الربامج”  عىل  املبني  للدعم  مرجعية  قامئة  الجنسانية:  للتفريقات  مراعاة  أكرث  ميزانيات  “صياغة   -1

النمساوية لإلمناء )2009( 
http://www.entwicklung.at/uploads/media/CHECKLIST_12032009_barriere_02.pdf :الرابط

توصيف: هذا املستند هو وسيلة مفيدة لفهم كيفية خلق ميزانية تستجيب لقضايا النوع االجتامعي وكيفية دمج منظور النوع االجتامعي يف 

عملية خلق املزيانية. 

2- كتيب تدريب عن تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي، وزارة النوع االجتامعي، األطفال والتنمية االجتامعية، كينيا، 

حزيران 2008

http://www1.uneca.org/Portals/ngm/Documents/Kenya-Gender-Training-Manual.pdf :الرابط

التوصيف: كتيب جيد عن تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي والذي ممكن تبنيه يف سياقات أخرى. 

 :Wo-Men“ EU Socrates 3- التدريب عىل املساواة بني الجنسني لصّناع القرار، املدرسني، قادة املنظامت غري الحكومية، مرشوع

املساواة بني الجنسني تخلق الدميقراطية”
http://www.gender-equality.webinfo.lt/results/Curiculum.pdf 7 :الرابط

التوصيف: هذا املنهاج هو أحد نتائج األنشطة التعاونية للرشكاء يف مرشوع Wo-Men“ EU Socrates: املساواة بني الجنسني تخلق الدميقراطية”. 

الكّمية  األدوات  الدائم وتطوير  التعلّم  الجنسني من خالل  باملساواة والدميقراطية بني  املتعلقة  األوروبية  القيم  يهدف هذا املرشوع إىل نرش 

النتائج األساسية للمرشوع كتيب عن املامرسات  والنوعية من أجل مراقبة تطبيق السياسيات الخاصة باستيعاب التفريقات الجنسانية. تضم 

الجيدة يف مجال تنفيذ االجراءات املبتكرة يف البلدان الرشيكة، بهدف نرش املساواة بني الجنسني من خالل التعليم الدائم: اجراء احصاء عن 

القرار  لصّناع  الجنسني  بني  املساواة  “التعليم عن   CD-ROM الكرتوين عىل  وكتيب  منهاج  الجنسني،  بني  املساواة(  )أو عدم  املساواة  مؤرشات 

والسياسات، معلمي الطالب الكبار، وقادة املنظامت غري الحكومية”،  دورة تدريبية عابرة للحدود من أجل العاملني يف مجال تعليم الكبار للعمل 

عىل الـ CD-ROM الجاهز. 



  الشبكات

Learn4Dev 1- فريق الخرباء الجنساين التابع لـ
/http://www.learn4dev.net :الرابط

التوصيف: Learn4Dev هي شبكة تطوير كفاءات الجهات املانحة املشرتكة حيث يقدم األعضاء الدعم لبعضهم البعض لتحسني الكفاءة من 

خالل مشاركة املوارد وتبادل الخربات. أُنشئ فريق الخرباء الجنساين التابع لـL4D يف عام 2011 ، ومنذ ذلك الحني يعمل عىل تجميع التدريب 

واملوارد التقنية ، وتحليل الثغرات يف القدرات ، والبناء عىل الخربات ، وتطوير األدوات املشرتكة لضامن مساهمة التعاون اإلمنايئ بشكل فعال يف 

تحقيق أهداف املساواة بني الجنسني املتفق عليها عامليًا . للنجاح يف هذه املهام املشرتكة يتم إنشاء طرق جديدة للتعلم التعاوين وتبادل الخربات 

وتنسيق األساليب واألدوات باعتبارها “رحلة التعلم املشرتكة حول تعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف التعاون اإلمنايئ”.

2. الشبكة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني الجنسني
http://www.un.org/womenwatch/ianwge/introduction.htm :الرابط

املتحدة ووكاالتها  األمم  مكاتب  )IANWGE( هي شبكة من  الجنسني  بني  واملساواة  باملرأة  املعنية  الوكاالت  بني  املشرتكة  الشبكة  التوصيف: 

املتخصصة وصناديقها وبرامجها. جميع الكيانات األعضاء يف األمم املتحدة ممثلة يف الشبكة. تدعم الشبكة وتراقب تنفيذ منهاج عمل بيجني 

والتوصيات املتعلقة بالنوع االجتامعي املنبثقة عن الدورات االستثنائية واملؤمترات والقمم األخرية للجمعية العامة لألمم املتحدة، وال سيام من 

خالل ضامن التعاون والتنسيق الفعالني يف كامل منظومة األمم املتحدة. كام ترصد الشبكة وترشف عىل تعميم منظور النوع االجتامعي يف العمل 

الربنامجي واملعياري والتشغييل ملنظومة األمم املتحدة.


