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تتضمن ! آير الواليات المتحدة األمريكيةلمنظمة   من النشرة االخبارية لعدالة النوع االجتماعي والتعدديةمرحبا بكم في الطبعة الثانية
 الخاص امجيالتنظيمي والبر المقر الرئيسي لتشجيع التغيير اإليجابي القطري و و اإلقليميالمبادرات علي المستوي نشرة معلومات عن ال

 ك أفكارك أو تحديثاتلارس من فضلك في العدد القادم ، ك تضمينولكي يتم. المساهماتبنحن نرحب . النوع االجتماعي والتعدديةبعدالة 
 عليامج نالبرو أثر نوعية قسم  في النوع االجتماعي إلى بارتل دوريس ، مدير وحدة 2011 فبراير 15 بحلول
org.care@dbartel

تتضمن ! آير الواليات المتحدة األمريكيةلمنظمة   من النشرة االخبارية لعدالة النوع االجتماعي والتعدديةمرحبا بكم في الطبعة الثانية
 الخاص امجيالتنظيمي والبر المقر الرئيسي لتشجيع التغيير اإليجابي القطري و و اإلقليميالمبادرات علي المستوي نشرة معلومات عن ال

 ك أفكارك أو تحديثاتلارس من فضلك في العدد القادم ، ك تضمينولكي يتم. المساهماتبنحن نرحب . النوع االجتماعي والتعدديةبعدالة 
 عليامج نالبرو أثر نوعية قسم  في النوع االجتماعي إلى بارتل دوريس ، مدير وحدة 2011 فبراير 15 بحلول

org.care@dbartel علي خدمات دعم البرنامج قسم في األعلي لعدالة النوع االجتماعي والتعدديةمستشار ال، بيردن أليسون اليأو  
 . org.care@aburden

 
 

الزخم الذي حظيت به مجموعة عمل النوع االجتماعي 
النوع مل  لدعوتنا لالنضمام الى فريق عةملهمجابة لقد تلقينا است

.  على مستوى العالما عضو200اآلن مع أآثر من  —االجتماعي
مل  لالنضمام الى فريق ع مدعو آير في منظمة  أي موظفان

لتنسيق العمل آمنبر لهو من ذلك الهدف  و. النوع االجتماعي
 عضوا ال يعني و آونك.  لعدالة النوع االجتماعيتصال االالعالمي و
 سوف تتلقى التحديثات عن أعمال ك الكثير من الوقت ولكنان تعطي

تعزيز بساؤالت بشأن العمل الخاص ثير تت ويمكن أن منظمة آير
لالنضمام ، يرجى االتصال . عدالة النوع االجتماعي والتعددية

 عليجوستين فريمان ب

  النوع االجتماعيلمجموعة عملفرعية المجموعات ال
         خانقيادة مليحة ب النوع االجتماعيتدابير أثر دعم تنسيق) 1

وليا بيرآوفيتش   ( (org.care@mkahn)za.co.caresa@lberkowitz(  
  خان مليحة  تمكين المرأة ، بقيادة المعنية باالتصالوقضايا السياسات والدعوة تنسيق ) 2
(    org.care@mkahn)جوانب اليجاد قيادة فيسعى نزال نال و ، ات السياسزمامتولي ل 

 االتصاالت 
 ، االجتماعينوع الومنع العنف القائم على  للتصدي منظمة آيرالتعلم وتوثيق أعمال ) 3

(هوانج تيريزا بقيادة 
R

org.care@thwang ( ولي ستيفانيك
)org.care@lstefanik ( 
 في عملنا من أجل لرجال والفتيانمنظمة آير لإشراك كيفية بالخاصة الوثائق والتعلم ) 4

  آراونوفر ، بقيادة جونعدالة النوع االجتماعيتحقيق 

R

org.care@freemanj . 
R

)org.carenwb@jcrownover( النجنهاونج تي بي وإلين
)  

 خمسهناك  ، للنوع االجتماعيمل األآبر عالآجزء من فريق و
هذه ان .  المدرجة في المربعللموضوعاتمجموعات فرعية 

 تمضي قدما نحو من شأنها أن  أصغرعملفرق المجموعات هي 
جوانب محددة 

langehaug.beate.ellen @ 
R R

no.care(  
بقيادة  ، عدالة النوع االجتماعي والتعددية ودعم السياسات المؤسسيةتنسيق عملنا في ) 5

  . org.care@aburden بيردن أليسون

سوف تلعب دورا في آما . للنوع االجتماعي 
 هذه المجموعات يتولي قادةو. تعزيز التعلم حول الموضوعات

المضي قدما في عملية الدعوة ولكن ال تتردد في االتصال بهم إذا 
 . عن مستوى الجهد المطلوبيقدموا لك النصيحةآنت ترغب في المشارآة ، وسوف 

 

العالم في مختلف أنحاء النوع االجتماعيتحديثات 
 

  الدوليةمنظمة آير حاالت الطوارئ ، تدريب  فيالنوع االجتماعي، مولن هيلدا فان دير بقلم ، دون المرأةبال سالم دائم 
الدروس : واقع المن القرار إلى "تقرير آير المملكة المتحدة منظمة  ، أطلقت 1325 لقرار مجلس األمن العاشرة بمناسبة الذآرى 

للنساء  الفرص تسنح ما نادرًا".  انتهاء الصراع والحكم بعد مشارآة المرأة في بناء السالم منالمستفادة من أفغانستان ونيبال وأوغندا 
االصلية روح وقد ضلت ال.  الحدث وقائمة عليرمزيةالمشارآة تبقي  وممكنا، آان ذلك وحيثما طاولة المفاوضات عليللمشارآة 

.  اإلقليميوالوطني على الصعيد السياسية العمليات ب نشاط القواعدبسبب الفرص الضائعة في ربط طريقها  1325لقرار بتكارية اال
موروثات االهتمام على األسباب الجذرية و لحشد 1325قرار مجلس األمن  باستخدام آالف من النساء قامت عدةأآثر إيجابية ، وبشكل 

للتقرير .  الدستور الجديدالي االجتماعينوع ال والعنف القائم على الداليت النساء في نيبال قضايا مثل حقوق تجلبوقد . نالعنف في بالده
 علي النوع االجتماعيمقطع الصراعات وحاالت الطوارئ من ويكي  راجع من فضلك، 

tne.wikispaces.share2care.gender://http . 
 

لقد  اثيوبيامنظمة آير , قات الخارجيةالشراآة والعالمستشار  صوفيا أحمد بقلم  تمكين المرأة المسلمة : سلطة الرجالتحدي 
التي تم الرئيسية ان الفكرة .  سبتمبر في جنوب افريقيا25-24ز على تمكين المرأة في سياق إسالمي في رآي لحضور مؤتمر ةآنت سعيد

الممارسات اإلسالمية ونين  ناقشنا آيفية ضمان المساواة والعدالة في القوا--من المؤتمر هو تمكين المرأة من منظور إسالمي استخالصها 
تمكين المرأة " حول موضوع يةحوارال لجلستنا درج نتائج التعلمن قررنا أيضا أن آما. فيما وراء سلطة الرجالوآيفية النظر إلى اإلسالم 

ت المناقشات وشمل.  آير اثيوبيا في منظمةمع الموظفين المسلمين" تمكين المرأة المسلمة : سلطة الرجالتحدي : من منظور إسالمي 
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et.org.care@SofiaA. . 
 
 حاالت تدريب  فيالنوع االجتماعي, دير مولن هيلدا فان بقلم النوع االجتماعيالقائم علي عنف ال يوما من النضال ضد 16

آير الواليات المتحدة منظمة  ، النوع االجتماعيف برنامج العنف القائم على ستيفانيك ، موظو لي  , الدولية آيرمنظمةالطوارئ ، 
األمريكية

  
 عن ة قص16  تعبيرات عنعطاءإلآير حملة منظمة  ، أطلقت االجتماعينوع ال القائم علي ضد العنف النضال من 16ذآرى الإلحياء 

  فيالنوع االجتماعيقصص على ويكي هذه الويمكن االطالع على . مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم
net.wikispaces.share2care.gender://http.  منظمة فريق عمل العنف القائم علي النوع االجتماعي في  أعضاء قد تشارك و

القائم  آثير من المكاتب القطرية هذا الحدث لزيادة الوعي حول العنف تواستخدم.  المكاتب القطرية لهذا الحدثالتي أعدتهانشطة األآير 
برامج  ووالمتحدثين الشعبيينتحدي المعايير االجتماعية من خالل مباريات آرة القدم النسائية ، والمؤتمرات ،  واالجتماعينوع ال علي

جديدة أو دعم خدمات منظمة آير تطلق و. ةقصا والريةالدراماالحداث مسرح الشارع ، ووثائقية ، لوالبرامج ااإلذاعة والتلفزيون ، و
في أحد مخيمات الالجئين في الثاني  النوع االجتماعي استشفاءمرآز  ، مثل االجتماعينوع ال القائم علي للناجين من العنف تسهيالت
 للمساعدة في زيادة الوعي األسري مناقشة حول دراسة جديدة بشأن العنف آير مصرمنظمة  ، نظمت وعلي مستوي الموظفين. داداب

 .  المرأةهابين الزمالء حول التحديات التي تواجه
الواليات المتحدة منظمة آير  ، المرأة قياس أثر تمكين مبادرة ، منسق بقلم ليا بيرآويتز   المرأةقياس أثر تمكين مبادرة 
 األمريكية 

آير لمنظمة وسيلة لدعم مجموعة أولية من المكاتب القطرية آ ، المرأة قياس أثر تمكين لمبادرة آمنسق مل العقد بدأت مؤخرا ل
لصنع تمكين المرأة ، وتطوير النظم واألدوات والعمليات لقياس األثر ؛ وتعميق التعلم عن ما يلزم و األثروشرآائها لتعميق فهمهم لقياس 

شرآاء والمكاتب القطرية التجريبية ستة من مع المرأة قياس أثر تمكين سوف تعمل مبادرة و. الجتماعي تتبع التقدم نحو وقياس التغيير او
.  الدولية والوحدات الفنيةمنظمة آيرأعضاء وثيق مع عدد من التعاون بال آما ستعملآير ، التنفيذية لمنظمة مناطق الالتعلم في جميع 

 المعني النوع االجتماعيمل  فريق عمن قبل المرأة قياس أثر تمكين مبادرة  هادرسبعض األسئلة والدروس التي تبحث وسيتم أيضا 
  .org.care.co@Berkowitz.Leah :ي بيد من المعلومات ، يرجى االتصال لمز. قياس األثرب
 

 منظمة ال انجازاتآير الدولية لمناقشة اعي في منظمة عمل المعنية بالنوع االجتمال شبكة اجتماع
  الواليات المتحدة األمريكية  منظمة آير،موظف برنامج النوع االجتماعي  ,فريمانبقلم جوستين  النوع االجتماعيسياسة 
 المشارآون في االجتماع اعتبروقد .  نوفمبر17-15 في اتالنتا من المعنية بالنوع االجتماعي آير الدولية ت شبكة عمل منظمةاجتمع

  في ذلك المهام والجداول الزمنية الدولية بمالمنظمة آير النوع االجتماعيسياسة  على خطة لالستمرار في تنفيذ واوافقآما بأنه ناجح 
 في شبكة العمل ل ومجموعات العمآتابة التقارير ، والحكم ، ونظام بالتفويض المتعلقةالفريق القضايا الرئيسية وقد اوضح . والمسؤوليات

 ؤساءآرالمملكة المتحدة منظمة آير النمسا و منظمة آير آير النرويج ومنظمة وقد تم اختيار .  الدوليةمنظمة آير النوع االجتماعي في
. org.care@jfreeman  عليللحصول على نسخة من محضر االجتماع ، الرجاء االتصال بي . جدد ينرآامش

 

؟ هذابطاطاالهناك أي بطاطا في حقل توجد هل  :  البرنامجأداة تقييم جودة
 

mailto:SofiaA@care.org.et
mailto:SofiaA@care.org.et
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 :  اداة تقييم جودة البرنامجمن استعراض البيانات مؤشرات
جودة النوع االجتماعي والتي ظهرت ذآر قضايا ت لم ٪ من البرامج 54

 أو نظرية التغيير تحليل  االثر الخاصة بها او الفي عالقتها بمجموعات
   ال  امالنوع االجتماعي قد تمتحليل إذا آان ما ذآر ت ٪ لم 54،5
   ال  امالسلطة قد تمإذا آان تحليل ما ذآر ت ٪ لم 72،7
  العمل مع الحرآات النسائية تمذآر ما اذا ت ٪ لم 52،3
س التأثير على النساء أو لقياتم اتخاذها  عمليات وجودذآر ت ٪ لم 40،9

 الفئات المهمشة 
  النوع االجتماعيذآر العمل مع الرجال لمعالجة قواعد ت ٪ لم 68،2
  االجتماعينوع الذآر العمل على العنف القائم على ت ٪ لم 63،6
 ذآر العمل على االستغالل واالعتداء الجنسيين ت ٪ لم 72،7
 برامج التوقيع ذآر لم ت ٪ 65،9
عدالة النوع االجتماعي قوة في تحقيق حدد أي نقاط ت ٪ لم 65،9

  والتعددية
 مجاال ابوصفه عدالة النوع االجتماعي والتعدديةذآر ت ٪ لم 68،2

 للتحسين 

 

لعدالة النوع االجتماعي   األعليمستشارال –  بيردن أليسونبقلم
  الواليات المتحدة األمريكيةمنظمة آير  ، والتعددية

تمكين لن يرة من المتحمسي مجموعة صغقامت ، 2010في سبتمبر 
نظرة على أدوات وعدالة النوع االجتماعي والتعددية بإلقاء المرأة 

وقد قام آال .  بلدا18 في ا برامج44برنامج الواردة من تقييم جودة ال
 سارةو، هدسون ، وستيفاني باريتش وستيفاني دوريس بارتل ، من 

 نظارات النوع رتداءبا  اليباإلضافةوسارة ارناسون , رالستن
 والرصين الستعراض هذا المصدر الثمين تمكين المرأةاعي واالجتم

هنا نعكس آانت عملية مفيدة ، ولقد . من المعلومات حول عملنا
 . النتائج
 ابعينهالمزرعة  ههذو. ا لزيارة مزرعة بطاطبأنه تم دعوتك تخيل
البطاطا في نفسها آشرآة متخصصة عن  تعلن آما ، ة جدامعروف

خبراء من ويقدم .  البطاطا الهامةتدياتمنرسل مندوبين لجميع تو
المزرعة أوراق حول زراعة البطاطا ، وتحسين الذوق والمحصول 

في  ةخبيرعلي انها نفسها تصور هذه المزرعة فإن  وباختصار ، --
اح دافئ خالل موسم مزرعة في صبال إلى تصلقد وو. الصناعة

قلها يتم حصادها ون آيف و حقول البطاطا لرؤية الحصاد متحمس
  منقليلة جدابكمية  لتفاجأ.  السوقالي هارحيلتلمن خالل نظام 

 .البطاطا
و ال . للنوع االجتماعيأداة تقييم جودة البرنامج ليست أداة  نإ 

المشارآين الرجوع من أسئلة أداة تقييم جودة البرنامج أي من تتطلب 
توحة مفداة أسئلة وتشمل األ ، النوع االجتماعيإلى تمكين المرأة أو 

 انها استجابات، مرجعيةهي ليست قائمة ف. مجودة برامجه شديدق عمب لتعكس منظمة آيرتم استخدامها من قبل مئات االشخاص في 
 موظفينا في جميع أنحاء واله االذي الكبير باالهتماملقد ذهلنا . بشىء بسيط من انتقاص الذاتشعر ن ، وأحيانا ، ة ومدروسومقاسةمفتوحة 

 . نوعية البرنامجعن معنيآير منظمة تعبير  هي والتي -- خصائص ومبادئ البرنامج تستوفيا نير في ما إذا آانت برامجلتفكلالعالم 
  

 شعور حقيقي و نسبيباتساق  هامااستخدقد تم والمساءلة تأثير المجموعة األثر والمصطلحات ، مثل ان ومن المشجع أيضا أن نرى آيف 
أولوية تأثير آمنطقة ذات الجماعات في البرنامج وللمساهمين المساءلة المشارآون أبرز قد و. هااللمشرقة من خاالساسية القيمنا ب
 . 'منحدرةال'بالمساءلة  في بعض األحيان هغتاصيتتم معمول بها لضمان ما أن لديهم نظم ب ال بأس به عددذآر االهتمام ، وب

 
  تقييم جودة البرنامج ؟ واتأد  خالل وتمكين المرأة منلتعدديةنا لعدالة النوع االجتماعي وا في تحليلذا وجدنا مااذا

 
فرق العديد من ان ومن المدهش أن نرى آيف . تظهر البيانات مستوى عال من إدراج الموظفين في استخدام أداة تقييم جودة البرنامج• 

 .  الكثير من الوقت للتفكير بعمق في الجودةوا في جميع أنحاء العالم قد آرس البرنامجدعم موظفي والشرآاء ، وموظفي البرنامج 
 

تم  ٪ من تلك التي 65، وأن )  ٪70 (النوع االجتماعيفوارق  مستوى جيد من تحليل الديهالمرأة برمجة تمكين تشير البيانات إلى أن • 
 مستوى معين من أفادتن المرأة تمكيغير المختصة ببرامج البرامج تمكين المرأة وأن هي تعمل مع الحرآات النسائية علي انها  هاذآر

 . العمل مع الحرآات النسائية
 

، والثانية حول ) يعمل بها بعد التي لماألنظمة والعمليات (ثر استحواذ األ أيضا بعض التحديات العامة ؛ األولى حول  التحليلظهرآما أ• 
. نراهمن هذا االستعراض هو ما لم  ربما آان أهم انعكاس ولكن. الحرآات االجتماعية واذا آنا نفهم حقا ما يستتبع هذه الخاصية'تعريف 

تمكن النوع  ذهلنا آيف ناولكن. لسوقالي ا من خالل نظام تنقلهم ، أو أن برامجنا اشيء مثل البطاطب النساء والفتيات نشبهاآلن ، نكره أن 
 النساء نابرامج ٪ من 70أآثر من تضم  شيء ، بعد آل.  في اداة قياس اثر البرنامج بتلخيص ذلكوارداالجتماعي وتمكين المرأة ال

 . انظر نقاط البيانات في المربع أعاله لمزيد من التفاصيل. جماعات التأثيرآعلى وجه التحديد الفئات المهمشة  والفتيات و
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 ، وعدالة النوع االجتماعي معلومات حول تمكين المرأة عن على وجه التحديد تسألال اداة قياس اثر البرنامج على الرغم من أن ولذا ، و

أو ال يكمن  أين يكمن لجودة البرنامج؟ ماذا تخبرنا عن اتناهذه القضايا من خالل تقييم ال تأتيلماذا : سألنا أنفسنا بعض األسئلة اال اننا 
ماذا في الى من نحن وها ذلك بترآيزنا ؟ ماذا تخبرنا عن األداة نفسها؟ ماذا تخبرنا عن ترآيزنا التنظيمي والكيفية التي يمكن ان يترجم 

  نفكر؟
 والذينشكر جميع الموظفين والشرآاء في جميع أنحاء العالم  ولتمييزتوقف لحظة ي أن المراجعة وآمالحظة أخيرة ، أراد فريق  
 الوقت بقضاء بعض نامعرفة المزيد عن برامجب المهتمين باستخدام هذه األداة ، وتقديم توصيات إلى ملتفكير في برامجهل وا وقتاستغرقا

. ملهمومفيد  ألنه حقا. لمراجعة هذا العمل
 

بورونديمنظمة آير  في عدالة النوع االجتماعي والتعدديةتعزيز 
 

 آير بوروندي منظمة ، لعدالة النوع االجتماعي والتعدديةالبؤري فريق العضو ، نيموبوناجان 
آير منظمة فريق الة النوع االجتماعي والتعددية والذي تم تيسيره من قبل علي عدآير بوروندي من التدريب موظفي منظمة استفاد لقد 

لعدالة النوع نمطية تدريب ونحن نعمل اآلن على وحدة ) ستيفاني هدسون بريان ، و والتر فوردهام ، ونانسي(الواليات المتحدة 
  ما يخص عدالة النوع االجتماعي والتعددية فيهاحدياتتنجاحاتها وآير بوروندي وتتشارك منظمة . لجميع الموظفيناالجتماعي والتعددية 

 : 
 

 متنوعة  التوظيفلجنةآما ان  تشارآيالتوظيف حيث ان . بعدالة الرجال والنساء توظيف بوروندي ، يتم  منظمة آير في:التوظيف . 1
آير تحتوي منظمة إحصائيا ، .  المرشحينالكفاءات بينتساوي تنوع موظفينا طالما أثبتت ل ةأولويتولي  التوظيف لجنةان . فيما بينها
تفيد مع أقلية صغيرة جدا من الموظفين ) الهوتو/ التوتسي  (60/40 من ةعرقيجماعات  وتضم ٪ من اإلناث 40 أآثر من  عليبوروندي

 .وندي الحكومية في بورغيرها من المنظمات غيربهذه اإلحصائيات استثنائية مقارنة ان . يةالعرقعدم انتمائهم الي اي من هذه الجماعات 
  
 . التقرير مع جميع الموظفينومشارآةل التقييمات يحلبتالموارد البشرية تقوم  ومعمول بهمنتظم التقييم النظام ان  : إدارة األداء. 2

  
ومن المهم . وحداتالى  التدريب إلهاجلبيسوف  التيتنوع الموظفين واالستفادة حسبان تدريبية تأخذ في الالدورات ان ال : بناء القدرات. 3

حل النزاعات وحقوق ، القائم علي النهج وال، عدالة النوع االجتماعي والتعددية مثل -- التدريب في مواضيع معينة الحفاظ عليأن يتم 
 .اإليدز/ وفيروس نقص المناعة البشرية 

  
 في مكاتبنا ىجرتالمناقشات التي وتعزز . بالعدالةتزامنا يساعدنا تنوعنا على الحفاظ على ال: تفعيل عدالة النوع االجتماعي والتعددية. 4

 الوصول إلى أدوات العمل  يواجهون صعوبة فيالمجتمعالعاملين في  نموظفيالأحد التحديات هو أن ان . هذا االلتزام العدالةحول قضايا 
البدالت اليومية وغيرها من الفوائد ، من تبار  األمهات المرضعات في االعوضع ويتم أخذ. نترنتمثل أجهزة الكمبيوتر والوصول إلى اإل

. على حد سواء مربيةال األم عادة إلى السفر مع الطفل وحيث تضطر غير آافي)  ٪ من البدل اليومي50( إال أن المبلغ المقدم للطفل
معرفة آيفية العمل من فين الموظلدينا مدونة لقواعد السلوك تمكن . آير بوروندي إجازة األمومة وفقا للقانون البورونديوتعطي منظمة 

 . معا بشكل أفضل واحترام بعضهم البعض
 وممثلين ونائب المدير القطري ، المدير القطريبوروندي من في منظمة آير صنع القرار تتألف وحدة  :هياآل صنع القرار . 4

 . وحدة قرارات في مصلحة الموظفين والمنظمةوتتخذ ال. منتخبين من مختلف الموظفين
 

. اجتماعية في آل مكتب من المكاتب تساعد على تنظيم عدد من الفعاليات لتحسين بيئتنا االجتماعيةهناك لجنة  : البيئة االجتماعية. 5
جميع الموظفين ل ة روحية سنويةرياضهناك آما ان . أعياد الميالدب لواحتفي الرياضة معا وونالموظف يمارس, الجمعةوفي بعض أيام 

 .نالعامليالت حفلة سنوية لعائو
  
 .بعدالةتكلفة الطبية ، ونقل الموظفين تغطية ال نهاية العام للموظفين ، وايا هديتم توزيع مزايا للموظفين. 6
 

بعض المشاآل النفسية ، ولكن حاالت أمراض ومن أمراض عضال الذين يعانون ) وأسرهم (ينلموظفتشمل ا : التغطية الطبية . 7
 . التي تتطلب العالج الطبي المستمر ليست مدرجة في هذا الدعمو) مثل السكري(األيض المزمنة 
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 مهتمون بجعل فإنناوفي الوقت نفسه ، .  آل صباح وعلى شبكة اإلنترنتالمنظمة المعلومات حول ونلموظفيتبادل ا : االتصاالت. 8
 . في هذه التبادالتال يشارآون المجتمعالعاملين في  نموظفيال

  
. السابقة لتشجيع التغيير المستدام على النجاحات نبني نقدر خبرة المجتمع ونحن :  في المجتمعجتماعي والتعدديةعدالة النوع اال. 9
 ؛ وهذا يتيح لهم التصدي لكل العدالةويتم تدريب أفراد المجتمع لتعزيز . تمكين للمرأة تأثير آبيرآان الستهداف الرجال في برنامج و

 . أشكال التمييز
 
مراجعة الحسابات آير من خالل منظمة اختيار الشرآاء الذين يعملون مع يتم  :  في الشراآةنوع االجتماعي والتعدديةعدالة ال. 10

 .العدالةأن المنظمة تشجع من خاللها  نضمن والتي ، التنظيمية
 

 الحكومة وتدرك. ي والتعدديةلعدالة النوع االجتماع هاتطبيقعلى الطريق الصحيح في  تسير آير بورونديفإن منظمة وفي الختام ،  
جائزة ببوروندي منظمة آير فازت فقد باإلضافة إلى ذلك ، .  الموظفينتعددية قامت بالكثير من العمل لتحسين منظمة آيرالبوروندية أن 

 .2008  عام فيلعدالة النوع االجتماعي والتعدديةبات آاري 
 

  آير النوع االجتماعي في منظمة مواردالتطورات في 
القائم علي  ستيفانيك ، موظف برنامج العنف بقلم لي  متوفر اآلنالقائم علي النوع االجتماعيلعنف تقرير التخطيطي لال

  الواليات المتحدة األمريكيةمنظمة آير  ، النوع االجتماعي
التقرير تناول وي.  اآلنة متاحعيالقائم علي النوع االجتماالعنف منظمة آير المعنية بمشاريع العالمي لللتخطيط مسودة الداخلية ان ال

 التي تم مناقشتها القائم علي النوع االجتماعيالعنف واألنواع من ، المتعددةتكامل القطاعات تحليل للتمويل ، واإلعدادات ، و
مشروعا من  71تحديات ، فضال عن ملخصات تنفيذ ال ، والقائم علي النوع االجتماعيواالستراتيجيات المستخدمة لمنع ومواجهة العنف 

 لعمل القدرةوسيتم اصدار بيان .  في جميع أنحاء العالمالقائم علي النوع االجتماعيالعنف المعنية ب منظمة آيرمن مشاريع  77مجمل 
منظمة التي يمكن تداولها خارج تقرير  من الخارجيةنسخة ، إلى جانب إصدار  القائم علي النوع االجتماعيالعنف الخاص بآير منظمة 

org.care@Lstefanik . للحصول على نسخة  عليالرجاء االتصال بي. آير
 

" فلماذا الصفقة الكبيرة؟--القيادات النسائية في آسيا  : "آلمة العدد
  
 

 آسيا وحدة االدارة االقليمية في المدير اإلقليمي ل--نيك أوزبورن 
تعتبرعاملة  تيكاتب القطرية في منطقة آسيا وال محاسبة في أحد الم سؤاللقد تم 

 : أجابت"  ؟منصب مراقب ماليلحصول على مين لتقدتلماذا ال "على الدوام ، ممتازة 
البقاء في بزوجي أبدا لن يسمح لي  "ت قائلةتوقف". عائلتيب ان اهتم ، ال بد لي يا الهي"

هذه هي قصة . "فعل ذلك آل شهريب المالي يجب أن والمراق. العمل حتى منتصف الليل
امرأة آير ال يوجد لدي منظمة في الواقع ، . نموذجية من مكاتبنا القطرية في منطقة آسيا

.  مالية في المنطقةواحدة تعمل مراقبة

 ٪ فقط من الموظفين في المكاتب القطرية 26 آسيا ، في• 
 . هم من اإلناث

 . من أعضاء فرق القيادة هم من اإلناثفقط  ٪ 27• 
منظمة موظفة في تبقي فيها الفترة الزمنية التي طول الان • 

 نظيرها من مدة ٪ أقل من 30حوالي آير في منصبها تكون 
 . الذآور

 
 

إذن ماذا نفعل  : ةصارخ آسيا مريكية في منطقةآير الواليات المتحدة األلمنظمة  عبر المكاتب القطرية النوع االجتماعيفروق  ن إ
حددنا إجراءات لنقل المنطقة إلى األمام في تطوير القيادات النسائية ، فريق القيادة مؤخرا للمواجهة هذا التحدي؟ في االجتماع اإلقليمي 

االستثمار )  2 ، ناملة من داخلتحديد لفيف من القيادات النسائية المحت) 1شملت اإلجراءات ، قد و. من خالل إنشاء برنامج القيادة النسائية
 ).  مثل التوجيه والتدريب وفرص التعلم التجريبي--والتعلم من اآلخرين المختلفة باستخدام النهج (في تطوير القيادات النسائية 

 
ز القيادات النسائية في  هو تطوير الفرص لتعزيلبرنامج القيادة النسائية في المنطقة ، فإن الهدف العام المكاتب القطريةالعمل مع جميع وب

زيادة تمثيل ) 1 ، ي عدد من األهداف ، وهوينطوي ذلك علي.  نسبة النساء في جميع مستويات اإلدارة والقيادةتزيدالمنطقة ، وبذلك ، 
ي المناصب النساء فمن  نسبة أآبر توطيد) 3توفير الفرص للمرأة لتنمو وتتطور إلى مناصب قيادية ، ) 2النساء في المناصب العليا ، 

mailto:Lstefanik@care.org
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 في المنطقة للمشارآة في ورشة عمل خالل األشهر مكتب قطري الناشئة من  الحالية وبعض القيادات النسائيةمن  30  البرنامج يجمعو

دعم وتوجه ت آيف يمكن للمنظمة أن ه هوت النسائية الستكشاففي ورشة العمل هذه ، فإن السؤال الرئيسي المطروح على القياداو. القادمة
 أنفسهم دورا رئيسيا في قيادة هذه ون المشارآحيث يلعبنهج التجريبي الع ورشة العمل تبسوف تو.  بشكل أفضلر القيادات النسائيةوتطو
 . قدر المستطاع ين خالقواكونلي و أنفسهم لتحديد الفرصاستخدام الطاقة الجماعية للمشارآينهو  والغرض من ذلك. العملية

 
إلى اتخاذه في المستقبل إذا المنظمة أيضا لتحديد طبيعة التغيير الذي سوف تحتاج  تسعىسوف وأخيرا ، واألهم من ذلك ، فإن المبادرة 

 أنفسهالقيادات النسائية  نأمل ، من خالل اآماهذا ، وسيتم .  القيادات النسائية على آافة المستوياتتطويرب التزامهبا تفي أن ادتأر
 ". وآالء التغيير" تأخذ دور عندما

 


