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 الوثيقة هذه من الغرض. 0
 عملنا وامن مختلفة أوقات في القطرية مكاتبالو عاا األ عبر وتبلور تطور االجتماعي النوع يف المساواة على كير تركيز

 .يالتسويقو والتنظيمي برنامجيال
 .مختلف بشكل المفاهيم وتطبيق تفسير إلى كير هيئة من مختلفة أجزا  ذلك دفع وقد

 في المساواة بشأن الممارساتو المفاهيم توحيد لامان الرئيسية واالستراتيجيات المفاهيم توايح هو الوثيقة هذه من والغرض
 كير موظفي جميع على يجب التي والمواقف الكلمات تقدم وهي. القطرية والمكاتب األعاا  وداخل عبر االجتماعي النوع

 .وخارجيا داخليا اإلنسانيو يوالتنم عملنا تمثيل عند استخدامها

 الخلفية. 2
 وبنا . االجتماعي النوع في المساواة على التركيز إلى المرأة تمكين على التركيز من ركي تحولت المااي، العقد مدى على
 بالمساواة التزامها كير هيئة أكدت الداخلية، العمليات من وسلسلة المرأة تمكينل "االستراتيجي األثر استقصا " من التعلم على
 رإقرا خالل من هذا تفعيل تم وقد. واإلنساني التنموي ينلالعم من كل في تنظيميو يامجنبر منظور من االجتماعي النوع في

 حول الدولية كير لهيئة تابعة عمل مجموعات وإنشا  االجتماعي النوع سياسةل 9002 عام في الدولية كير هيئة إدارة مجلس

 9090 لعام كير هيئة رؤيةو ،9009 لعام الجديدة اإلنسانية االستراتيجيةو المرأة، وتمكين االجتماعي للنوع مختلفةال جوانبال

 .كير عمل محور االجتماعي النوع في المساواة تجعل يالت
 والفتيات المرأة وتمكين المتأثرين لسكانل المختلفة االحتياجات تلبية إلى كير لهيئة التنموي العملو اإلنسانية االستجابة وتهدف

. االجتماعي النوع ساواةم عدم تديم التي والهياكل النظم ةلمعالج التجربة من الستفادةل أياا ولكن حقوقهن اكدرإل فقط ليس
 وهو واإلنساني التنموي البرنامجي عملنا فعالية يحسن االجتماعي بالنوع المرتبطة والقدرات العدالة عدمو الفروق فهمو

 .المساعدات مجال في الفاعلة الجهات جميع بين مشتركة مسؤولية

 
  كير هيئة في المرأة وتمكين االجتماعي بالنوع الصلة ذات المصطلحات تعاريف. 3

 المصطلح هذا .والبنات واألوالد والمرأة الرجل بين البيولوجية االختالفات إلى يشير ال االجتماعي النوع

 توقعاتو حالةو اأدوار يحمل وهو – ما مجتمع في فتاة أو فتى رأة،ام أو رجال كونت أن يعنيه ما يحدد اجتماعي هيكل هو
 .وأنثى ذكر أنهم أو أنثى، وال ذكر ال بأنهم أنفسهم أفراد يحدد وقد. الثقافاتو واألسر المجتمعات داخل محددة

 تكون أن يجب ،النزاهة لامانو. والمرأة الرجل بين عدالة وجود ارورة تؤكد عملية هي االجتماعي النوع عدالة

 منعت التي للمرأة اعياجتموا تاريخيا المواتية غير األوااع عن تعويضلل األحيان من كثير في متاحة والتدابير الستراتيجياتا
 .المساواة إلى ديتؤ والعدالة. المساواة قدم على العمل من والرجال النسا 

 النسا  حصول في المساواة إلى المصطلح هذا يشير - لوالرج المرأة بين المساواة أو -االجتماعي النوع مجال في المساواة

 النوع مساواة لتعزيز األهمية بالغ جانب وهناك. والمكافآت والفرص المواردو حقوقال على الفتيان والفتيات والرجال
 .القوى توازن في تختالالاال ومعالجة تحديد على التركيز مع المرأة، تمكين وهو االجتماعي



 على يتوقف ال والمكافآت والفرص المواردو حقوقبال التمتع أن تعني ولكن سوا  هما والرجال النسا  أن يعنت ال المساواةو
 .نثىأ أم كان ارذك اإلنسان نوع

 بنا  إلى تسعى التي يةالبرنامج األنشطة أو النهج إلى المصطلح هذا يشير االجتماعي النوع مجال في التحولي النهج

 التحولي العمل كير هيئة وتنفذ. االجتماعي النوع مجال في العادل الفردي السلوك إلى باإلاافة ،دلةعا جتماعيةا هياكلو قواعد
 الرجل ومشاركة المرأة تمكين: نهجين على التركيز خالل من االجتماعي النوع مجال في

 ينكتم نحو تقدم إلحراز مشاريعها في النسا  تامين مجرد من بكثير أكثر إلى يحتاج األمر أن كير هيئة دركت المرأة تمكين

 استقصا " خالل والتفكير البحث من المرأة تمكينل الحاليين طاراإلو نظريةال نشأت وقد .االجتماعي النوع في اةوالمساو المرأة
 نطاق على امنهجي يمايتق االستراتيجي التأثير استقصا  كانو. سنوات عدة استمر الذي كير هيئة في "االستراتيجي التأثير

 مساواةو المرأة تمكين في تسهم التي والعوامل كير هيئة لعم لتأثير فهمنا تعميق إلى الرامية كير هيئة لبرامج المنظمة
 :في للتغيرات المشترك التأثير بأنه المرأة تمكين كير هيئة تعرف ،أخرى أعمال وعلى ذلك على وبنا . االجتماعي

 ،(القوة) المرأة وقدرات مهاراتو معرفة• 
 (هياكلال) الحياة في اختياراتها تشكل التي لسياساتوا والمؤسسات ،والتقاليد االجتماعية المعايير• 
 (.العالقات) خاللها من طريقها تشق التي القوة عالقات• 
 
 
 
 
 ييراعمال تغيير أجل من الهيكلية الحواجز تغيير أياا ولكن للمرأة ةفرديال القوة زيادة فقط ليس يتطلب تمكينلل الشامل الفهم هذا 

 من واألدلة تجربةال وتشير. جديدة أدوار في لدخولا والرجال للنسا  سمحت طرقب الثقافيةو ةياالجتماع والعالقات والسياسات
 لفهم مهم أمر وهذا. مستدامة نتائج لتحقيق اروري لتمكينل الثالثة األبعاد هذه في التقدم أن إلى االستراتيجي التأثير استقصا 

 النوع مساواة تحقيق في المتمثل النهائي الهدف إلى للوصول كير هيئة قبل من ةالمتبع هجانمال حدأ هو المرأة تمكين أن
 (.االجتماعي النوع مساواة لمعالجة ير هيئة نهج من أخرى عناصر وفري سوف الوثيقة من 5 القسم) االجتماعي

 

 

 عملها؟ صميم في االجتماعي النوع في المساواة كير هيئة تضع لماذا. 4
 جميع في هابرامج أنحا  مختلف في الفقر ورا  الكامنة ألسبابل كير هيئة تحليل عن فاال المصادر، من عدد من أدلة تواح
. للفقر الرئيسية األسباب أحد هو -األساسية اإلنسانية الحقوق من المرأة حرمان أو – االجتماعي النوع تمييز أن العالم، أنحا 

 العالم، أنحا  جميع في مدقع فقر في يعيشون نسمة مليار 0.1 منف. التمييز هذا بسبب النسا  من الفقرا  العالم سكان لبيةاغو

 أياا ولكن فقط، والعوز الموارد شح الفقر يعني ال النسا ، لهؤال  بالنسبةو. متناسب غير بشكل كبيرة نسبة النسا  تشكل
 ما وغالبا والنسا  الرجال على مختلفة تأثيرات الطوارئ حاالتول. األصوات إسكاتو فرصال تقليصو حقوقال من الحرمان

 الصراعات في خاصة تحديات يواجهنو الطبيعية الكوارثب متناسب غير نحو على يتأثرن النسا  لكن. األسر ديناميات تغير
 :التالية الحقائق بعض ادرس. المسلحة

 
 

 .الوالدةو الحملب المتعلقة األسباب لنفس عام كل حتفهن يلقي امرأة مليون نصف من أكثر تزال ال• 
 بين أعمارهم تتراوح الذين هؤال  بين منو. سريع بشكل تزايدي النسا  بين البشرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة معدالت •

 .ااجتماعيو ااقتصادي هناعف إلى جزئيا ذلك ويرجع حديثا، المصابين غالبية اآلن الفتيات تشكل عاما، 05-92

 05 بين أعمارهن تتراوح الالتي النسا  من يحصى ال ما تمكين وعدم لقت في االجتماعي نوعال على القائم العنف يتسبب• 

 .عقاب دون العنف حوادث تمر األحيان، أكثر فيو. عاما 22و

 قوانين لديها تزال ال (سيداو ) المرأة اد التمييز أشكال جميع على القاا  اتفاقية على صدقت التي البلدان من كثيرال• 
 .والميراث والملكية األرضو الزواج تحكم تمييزية

 من الاحايا أعداد بلغ وقد ،المتوسط في الرجال من أكثر الطبيعية الكوارث وبعد أثنا  حتفهن يلقين الالتي النسا  أعداد• 
 .الرجال أاعاف أربعة  9002 عام في تسوناميال كارثة جرا  النسا 

 عدم معالجة يجب الفقر، على فيه التغلب تميو االجتماعية والعدالة والتسامح األمل يمأله عالم إلى سعىت كير هيئة كانت إذا
 من كل مع التشاور يتم أن نامن أن علينا أن يعني االجتماعي النوع مساواة تحقيق على العملو. االجتماعي النوع مساواة
 من الرغم علىو. عملنا تقييم ثم تنفيذبال ومرورا تصميمال من بد ا االعتبار بعين المختلفة احتياجاتهم تؤخذ وأن الرجل،و المرأة

 النوع مساواة تحقيق على العمل فإن المرأة، تمكين هو االجتماعي النوع مساواة تعزيز جوانب من األهمية بالغ اجانب أن
 نعمل أن يعني هذا بل. الرجال واحتياجات حقوق وتجاهل النسا ، مع حصريا نعمل أن يعني ال االجتماعي

 لمرأةا ىلع المرأة تمكين فوائد تقتصر الو. ككل المجتمع لصالح المرأة إمكانات تحريرل والفتيات والفتيان والرجال النسا  مع
 وأفال صحة ثرا  أكثر يكونون عدالة كثراأل المجتمعات في الذكور اإلناث المواطنين أن إلى تشير العالمية دلةفاأل. فقط

 .التهميش من المرأة فيها تعاني التي البلدان من تعليما

 القوة

والمعرفة المهارات•   

الذات احترام •  

الشخصية التطلعات  •  

 

• 

 العالقات

 ومع األسر داخل القوة ديناميات

 من والدعم الحميميين الشركا 

 اآلخرين

 

• 

 الهياكل

القوانين•   

السياسات•   

األعراف•   

المؤسسية الممارسات•   

 

• 



 

 
 

 ؟تماعياالج النوع في المساواة عدم لمعالجة كير نهج هو ما. 5
 محددال سياقال في االجتماعي النوع تحليل فقط. االجتماعي النوع في المساواة لتحقيق مختلفة استراتيجيات هناك
 أدناه القسم ويسلط. صلة األكثر برنامجوال فعالية األكثر االستراتيجية تحديد لنا يتيح سوف فيه تدخلت أن كير هيئة ريدت الذي

 .االجتماعي النوع في المساواة معالجة في كير نهجل األساسية العناصر على الاو 

 االجتماعي للنوع التحويلي التغيير نحو كير هيئة التزام 

 االجتماعي النوع مساواة على تركيزها في وااحة 9090 لعام كير هيئة ورؤية الدولية كير لهيئة االجتماعي النوع سياسة 

 النوع أدوار تحويل إلى يسعى الذي التحويلي التغيير نهج اتباع االجتماعي نوعال مساواة وتتطلب. يةوالتنمو اإلنسانية للبرامج
 هناك أن حين فيو. والنسا  الرجال بين عادلة عالقات وتعزيز المساواة عدم على تحافظ التي الهياكل تغييرو االجتماعي

 كير هيئة فإن ،االجتماعي لنوعل ةمراعي أدنى كحد تكون أن ينبغي امجالبر أعمال جميع أنب قطاعنا في النطاق واسع إدراكا
 االجتماعي النوع عالقات في القوى ميزان تحويل أي)  اممكن ذلك كان كلما-االجتماعي النوع أدوار تحول أنب التزام لديها
 (.بالتساوي تقاسمها يتم حتى

 االجتماعي النوع راعيي يالذ امجنبرالف. االجتماعي النوع راعيي الذي نهجال عن االجتماعي للنوع التحويلية نهجال ويختلف
 حد إلى تحسن األنشطة هذه. الجنسية والحياة االجتماعي النوع أساس على ألفرادل مختلفةال معوقاتالو الحتياجاتل يبستجي

 لتغيير شيئا تفعل لن ذاتها حد في األنشطة هذه ولكن. الرعاية أو حمايةال أو العالج إلى( الرجل أو) المرأة وصول إمكانية كبير
 لبرامج بالنسبة الاروري من أنه حين فيو. االجتماعي النوع في المساواة عدم جذور في تكمن التي األكبر السياقية القاايا

 .االجتماعي النوع عالقات في القوى ميزان في جذري تغيير حداثإل يكفي ال هذا فإن ،االجتماعي النوع تراعي أن كير هيئة
  باسم معروفة مفاهيمية أداة كير هيئة لدى فإن ،االجتماعي النوع نحو نهجهم لفهم ةاإلنسانيو يةومالتن البرامج فرق لتوجيهو
 النوع المساواة وعدم المعايير مع تعاملنا كيفية خالل من هجانمال صنفت األداة هذه ."االجتماعي لنوعل المتصلة السلسة"

 .برنامجيةال مبادرتنا وتقييم وتنفيذ تصميم في االجتماعي
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 العادلة غير النمطية الصور يعزز الذي البرنامجي نهج إلى االجتماعي بالنوع اار مصطلح يشير السلسة، يمين أقصى في

 البرنامج أهدف تحقيق عملية يف األشخاص بعض تمكن ال التي أو االجتماعي للنوع
 

 الوفاة خطر من لآلخرين تحذير في عظمي هيكلك البشرية المناعة نقص بفيروس مصابا اشخص ظهري الذي قملصال: مثال
 رجل عرض أما. البشرية المناعة نقص فيروس من يعانون الذين أولئك نكيمت على يعمل وال السلبية النمطية الصور زيعز
 . لةللرجو شائعة نمطية صورة يعززف الذكري الواقي إعالنات في قوي

 تحويلي مستجيب مراعي محايد اار



 
 لبنا  بنشاط تسعى التي البرنامجية األنشطة أو النهج إلى االجتماعي النوع تحول مصطلح يشير ،السلسة يسار أقصى في

 االجتماعي للنوع العادل الفردي السلوك إلى باإلاافة ةالعادل االجتماعية والهياكل المعايير
 

 
 ليس البرنامج ويعمل ؛االجتماعي نوعال على القائم العنف من راتالمتار للنسا  الدعم قدمي نيبن في ”إمباور“ برنامج: مثال

 التعامل لامان المشرعينو الشرطةو القاا  مع أياا ولكن اآلمنة، والمالذات القانونية بالمساعدة تزويدهمب النسا  مع فقط
 .بنين في االجتماعي النوع لىع القائم للعنف يالمنهج العقاب من اإلفالت من سنوات منهيا وفعالية، بحساسية الحاالت مع
 
 

 المرأة تمكين
 .االجتماعي النوع مساواة عدم لمعالجة األساسي النهج هو المرأة تمكين فإن يوم، سابق وقت في ذكر كما
 احايا يصبحن ال حتى والنسا  الفتيات مع وثيق بشكل العمل امنا عنيت االجتماعي النوع في المساواة عدم معالجةو
 .فيه يعشن الذي السياق تغيير في المساهمة بدال ولكن لفقرل

 
 .الفقر من الحد على المرأة لتمكين وسعاأل التأثير إدراك مع اإلنسان، حقوق حول يدور المرأة تمكين فإن ،كير لهيئة وبالنسبة
 تعرف التي (داوسي ) المرأة اد التمييز أشكال جميع على القاا  تفاقيةال الدولي اإلطار مع عملها توفيق على كير وتعمل
 المساهمة عندو. العالم أنحا  جميع في المرأة حقوقب ةهام قائمة تشكيلب عالمي، أساس على المرأة اد التمييز

 والشباب المراهقةو الطفولة، مرحلة خالل ذلك في بما المرأة، حياةل متصلةال سلسلةال عبر للعمل كير تسعى ،المرأة تمكين في
 لذلك. المعنية العمرية الفئات احتياجات لتلبية بعناية مصممة البرنامجية المناهج ولكن نفسه، هو نالتمكي إطار ويبقى. والناج

 .النسا  فيه تعيش الذي السياق وتغيير تحديل اروري المرأة تمكين دعم فإن

 الفقر على للقضاء وسيلة فقط ليست المرأة تمكين
 يعرف ما وهو) االقتصادية والتنمية الفقر من لحدل وسيلة أو فعالة أداة ردمج من أكثر والفتيات النسا  تمكين فإن لكير بالنسبة
 االجتماعي النوع مساواة عدم معالجة أن العالمية، األدلةو كير هيئة خبرة إلى استنادا ندرك، نحنو. ("األداتي النهج" باسم عادة

. المرأة تمكين على كير لتركيز الوحيد الدافع هو ليس هذا لكن. الفقر من للحد فعالة استراتيجية يكون أن يمكن المرأة وتمكين
 ةقائم كمنظمةو. ذاته حد في كهدف للمرأة اإلنسان حقوق إعمال لتسهيل راسخ التزام من نبعي المرأة تمكين على كير تركيز إن

 حدة من والتخفيف يةاالجتماع العدالة لتحقيق األجل طويلة رؤيتنا من جز  هي االجتماعي النوع مساواة فإن ،الحقوق على
 يعرض األداتي النهج إن حيث ،اآلخرين مع طانخراال عند خاصة مهم هذاو. ذاته حد في أساسي هدف فهي وبالتالي الفقر،
 النسوية الحركات مع شراكةال في سيما ال االجتماعي النوع مساواةو المرأة بحقوق النهوض عند كير مصداقيةو نزاهة للخطر

 :المثال سبيل على. يهاتحد من بدال االجتماعي للنوع التقليدية دواراأل تعزيز إلى األداتي نهجال يميل كما. مالعال أنحا  جميع في
 
 رعاية عن الوحيدة والمسؤولية القرار صنعو القدرة لديها المرأة أن يفترض الطفل صحة امجبر في المرأة على التركيز• 

 .لوالدينل المشتركة مسؤوليةال حول ةائدالس االجتماعي النوع معايير تحدي دون األطفال
 النوع معايير على ليس ولكن الرجال من المرأة وحماية إنقاذ على زترك قد االجتماعي نوعال على القائم العنف مجابر• 

 نوعال على القائم العنف أن حقيقة تجاهلت قدو السلطات، جانب من عقاب دون النسا  ارب من رجالال تمكن التي االجتماعي
 .والفتيان لرجالل أياا يوجه االجتماعي

 

 



 والفتيان الرجال مع العمل

 ذلك في بما المجتمع، في الجميع يغير أن تطلبت االجتماعي النوع في المساواة لتحقيق الالزمة واالجتماعية الهيكلية التغييرات
 .هممواقفو همسلوكيات والفتيان، الرجال

 والقواعد البنى تغيير في والفتيات النسا  مع المساواة قدم على كشركا  والفتيان الرجال إلشراك متزايد نحو على كير تعملو 
 الذي برنامجيال تركيزال أن نجد إننا. والفرص حقوقالب الكامل التمتع من حدي يالذ القوى توازن اختالل تحديو االجتماعية

 إنشا  أهمية كير تدرك مجموعات،ك والنسا  لالرجا رؤية من بدالف. ستدامةا مكاسبال أكثر إلى يؤدي نسا و رجال يتامن
 ال األمر' قطري مكتب عنه عبر ماكو. بعاا بعاها دعمت والتي ةترابطمال العالقات تعزز التي المواقف وتغيير جديدة هياكل
 والمجتمع رةواألس المجتمع إطار في والمرأة الرجل بين العالقات على عملبال ولكن " لمرأةل واالنتصار الرجال بشيطنة يتعلق
 .ككل
 األحيان من كثير فيف .االجتماعي النوع مساواة نحو الطريق على هاوتغيير هالتحدي بهم خاصةال المجاالت والفتيان لرجالول

 قد اجتماعيا مقبوال سلوكا يعتبر ما من جامدة مجموعة امن الرجال أمام عائقا لرجولةا وتكوينات االجتماعية القواعد تشكل
 النمطية الصور تعزيز من وبدال اإلنجابية عمليةال من جز  المثال سبيل على واألوالد الرجالف. واآلخرين فسهمألن اارا كوني

 في الرجال تشمل شمولية أكثر خدمات تقديم يمكننا حصرا، للنسا  اإلنجابية الصحة خدمات توفير خالل من همتستبعد التي
 التغييرات إجرا ب الجميع قيام يامن االجتماعي النوع مساواة برامج في يانوالفت الرجال إشراكف. اإلنجابية القرارات اتخاذ

 .وفائدة إنصافا أكثر جديدة اجتماعية هياكل إنشا  عملية في تهمشاركوم الالزمة،
 

 الطوارئ حاالت في االجتماعي النوع في المساواة معالجة
 الفقيرات والفتيات النسا  احتياجات على دائمة تأثيرات لها رائدة وكالة تكون أن هو 9090 لعام كير لهيئة اإلنساني الهدف

 النسا  إلى لوصولا على خاصةال ابقدرته ةمعروف تكون أنو نسانيةاإل زمةاأل من المتاررين الفقرا  والفتيان والرجال
 على جدا مختلفة راتتأثي ،الطبيعية الكوارث أو النزاعات سوا  األزمات، حاالتول. الطوارئ حاالت في هنوتمكين والفتيات
 الكونغو جمهورية في)  وجنسهم سنهم على بنا  مختلفة مخاطر يواجهون الناسف. والرجال والفتيان والفتيات النسا 

 في همو(. الجنسي العنف احايا غالبية يشكلن والفتيات المسلحة الجماعات في التجنيد خطر األوالد يواجه مثال الديمقراطية
 التي للتحديات مختلفة حلولو خبراتو نظر وجهات ونمقدوي مختلفة اهتمامات على الاو  ونسلطي األحيان من كثير

 أكثر كان نظافةال على للحفاظ الصابون وتوزيع تنزانيا في الالجئين السكان بين بالمدارس االلتحاق نسب زيادة) هاونواجهي
 همحتياجاتاف(. الطمث فترات خالل وخاصة لمدرسةا إلى الذهاب من بالخجل سيشعرن ذلك خالف كن الالتي للفتيات أهمية

 عادة حيث ،ةفيالعن الصراعات في االجتماعي النوع بهشاشة خاص اهتمام إلى حاجة هناك وتكون تتفاوت والحماية لمساعدةل
 .أكبر الحماية تحديات تكون ما

 

 العالم في المجتمعات أفقر في المتاررين كانللس الفورية االحتياجات تلبية هو اإلنسانية الستجابةل األساسي كير هيئة هدفو
 ياع الطوارئ حاالت في اإلنساني عملناو. الطوارئ حاالت في وتمكينهن والفتيات النسا  إلى لوصولا على خاصة قدرة مع

 العمله األجل طويلة نظر وجهة كير هيئة قدموت. به نقوم ما كل ومنتصف مقدمة في االجتماعي النوع مساواة برامج أياا
 وتبذل. والنزاعات الكوارث مواجهة في صالبة أكثر واكونيل والفتيان والرجال والفتيات النسا  دعم ذلك في بما اإلنساني،

 هنأخذ الذي النهج فإن لذلك. األطول المدى على التنميةو بالتعافي االستجابةو اإلنساني التأهب لربط ممكن جهد كل نابرامج
 النسا  على ناتركيز مع اإلنساني والواجب الحياد مبدأ مع يتفق الطوارئ حاالت في تماعياالج النوع مساواة برامج بشأن

 .الطويل المدى على ناامجبر في والفتيات
 على فقط يركز البعد أحادي نهجا ليست اإلنسانية استجابتنا أن لامان جاهدة هيئة تسعى ،التنموي نالعم في الحال هو كما

 والسياسية المجتمعية المستويات مختلف في والبنات، واألوالد والنسا  الرجال بين المحركة القوى على ولكن والفتيات، النسا 
 .كفا ةالو ةيفعالال أجل من والعائلية

 :أننا من مثال التأكد يعني هذا
 (االجتماعي النوع حيث من متوازنة فرق بواسطة) التقييمات خالل والسن الجنس عن مفصلة بيانات معجن( 0

 المختلفة همقدراتو هماعف نقاطو والمرأة، الرجل بين للعالقات كامل فهم أجل من االجتماعي النوع تحليل ستخدمن( 9

 اإلنساني لعملل ناوخطط نابرامج تصميم لتوجيه التحليل هذا نتائج تامينب نقوم( 1

 لتمويلل طلبات  إلى االجتماعي النوع تراعي التي الخطط نترجم( 2

 .والرجال والفتيات الفتيان النسا  على عملنا آثار سنقيو النتائج رصدن( 5

 

 للموظفين القدرات وبناء الداخلية السياسات

 وكال  ليكونوا واإلناث الذكور الموظفين على يعتمد االجتماعي النوع أدوار لتحويل اعمله أن كير هيئة دركت 

 كير هيئة خلقت ،ناثقافات منتجات جميعا أنناب وإدراكا. أساسي أمر داخليا المساواة تعزيز فإن ثم منو االجتماعي تغيرلل ونماذج

 حياتهم وفي والدين والطائفة والطبقة والجنس، والقوة االجتماعي النوع حول همتجارب مختلف في للتفكير للموظفين فرصا



 علينا ينبغي آلخرين،ا مع مصداقية هناك تكون أن أجل منو. الفاتتخاال لهذه تستجيب المنظمة سياسات أن نتامو الخاصة

 بشأن ناالتزامات أمام مسؤولة لتكون والحكم لسياساتل الصحيحة اآلليات وتنفيذ المنظمة داخل االجتماعي النوع مساواة سن

 فعالية أكثر كونن سوف فإننا داخليا، االجتماعي النوع مساواة كير هيئة عززت إذا أنه تبين أدلة أياا هناكو. االجتماعي النوع

 .أعلى معنوياتو بالموظفين االحتفاظ على أفال قدرة لديها كونب أن إلى تميل والشاملة المتنوعة المنظمات أنو رامجبال في

 عن فاال ،االجتماعي للنوع عالمية عمل مجموعةو االجتماعي للنوع شبكة أياا كير تأعد المعارف، وتبادل التعلم لتعزيزو

 ر،وذكال وإشراك االجتماعي، النوع على القائم والعنف والتعددية االجتماعي النوع عدالة حول مواايعية عمل مجموعات ست

 حاالت في االجتماعي والنوع المرأة وتمكين االجتماعي للنوع بالنسبة األثر وقياس ،والدعوة السياسات في االجتماعي والنوع

 .الطوارئ

 

 

 

  

 



 

 

  

   

  

  

 

 


