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ماذا يتضمن هذا الدليل؟

رشادات فرق  . تساعد الإ رشادات العملية إىل مساعدة الفرق عىل استخدام مؤ�ش النوع االجتماعي لمنظمة ك�ي تهدف هذه الإ

وعهم يفي بمعاي�ي تحليل النوع الجتماعي المتعلقة بمؤ�ش النوع الجتماعي، وإدراك ماهية  ي تحديد ما إذا كان م�ش
وعات �ف الم�ش

، ومشاركة أمثلة الحالت مع أفضل الممارسات للمزيد من المشاريع المتجاوبة أو التحويلية  معاي�ي التحليل المطبقة للمؤ�ش

للنوع الجتماعي.

من ينبغي عليه استخدام هذا الدليل؟   

كاء  وع، والمكتب الُقطري، وال�ش ي مواقع الم�ش
أي شخص يدعم أحد مشاريع CARE! يشمل ذلك موظفي منظمة CARE �ف

امج وتصميمها وتنفيذها ورصدها.   ي إدارة ال�ب
ف �ف ي CARE المشارك�ي

كاء الأعضاء �ف ف وال�ش قليمي�ي الإ

م�ت يجب استخدامه؟  

ف التدخالت وتقييمها طوال  امج المتكاملة أو التحويلية للنوع الجتماعي وتحس�ي وع. لتوجيه تصميم ال�ب طوال دورة حياة الم�ش

وع لمدة سنة واحدة،  ة الأجل؛ م�ش وع )عىل سبيل المثال، الستجابة لحالت الطوارئ قص�ي وع. بناًء عىل مدة الم�ش دورة الم�ش

وع لعدة سنوات(، يجب أن تحدد الفرق أوقات التنفيذ )عىل سبيل المثال شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية(  م�ش

وع مع النوع الجتماعي. باستخدام مؤ�ش النوع الجتماعي، يمكن للفرق تقييم التقدم مع استمرار  ي كيفية تعامل الم�ش
للتفك�ي �ف

ف وأي خطوات عمل مطلوبة.     وع وتحديد مجالت التحس�ي أنشطة الم�ش

معاي�ي مؤ�ش النوع االجتماعي: تطبيق االأنشطة

فيما يىلي المعاي�ي الواردة من العمودين )أ( و)ب( من نموذج التحقق من مؤ�ش النوع الجتماعي لمنظمة CARE. تتيح لك الأعمدة 

وعك مقابل أداة التقييم الخاصة بالنوع الجتماعي )تحويىلي أو متجاوب أو حساس  ي م�ش
تقييم دمج مفاهيم النوع الجتماعي �ف

ي كل عمود.1
وع �ف أو محايد أو ضار(. ترد معاي�ي تقييم أنشطة الم�ش

 إرشادات مؤ�ش النوع االجتماعي:
 تطبيق االأنشطة 

CARE  ن ن الجنس�ي المساواة ب�ي
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العمود ب
  تحصل المشاريع عىل درجة “متجاوبة أو تحويلية للنوع االجتماعي”

العمود أ
 تحصل المشاريع عىل درجة “ضارة للنوع االجتماعي أو حيادية أو حساسة “

وع  أنشطة الم�ش

وع إىل: ي العمود ب، تحتاج أنشطة الم�ش
للتوافق مع معاي�ي الأنشطة �ف

ن من تحليل النوع االجتماعي؛ و ن النوع�ي  1   تناول االختالفات ب�ي
ي جميع مجاالت إطار عمل 

ن �ن ن النوع�ي 2  تعزيز المساواة ب�ي
 2.CARE ن الثالثة لمنظمة ن النوع�ي المساواة ب�ي

وع إىل: ي العمود أ، تحتاج أنشطة الم�ش
للتوافق مع معاي�ي الأنشطة �ف

ن من تحليل النوع االجتماعي.3  ن النوع�ي  1  تناول االختالفات ب�ي

ي عمود أ و ب  من مؤ�ش النوع االأجتماعى . لمزيد من المعلومات حول 
فيما يىلي االأسئلة التوجيهية االأرشادية الموجودة �ن

ن كأداة للتعلم والتفك�ي ، قم بالوصول  وعات ، واستخدام عالمة التمي�ي موضوع مؤ�ش النوع االأجتماعى  ، وكيفية تقييم الم�ش
ي معاي�ي االأنشطة:

ي يجب طرحها عند تحديد ما إذا كنت تستو�ن
إىل عالمة النوع. ال�ت

وعات  )مستجيبة للنوع االجتماعي أو تعمل عل  عمود  ب الم�ش
تغي�ي فيما تغي�ي حقيقى يدوم فيما يخص النوع االأجتماعى(

ن  ن النوع�ي وع مصممة لتلبية االختالفات ب�ي هل أنشطة الم�ش
المحددة ف4ي تحليل النوع االجتماعي؟

ف الوصول إىل الخدمات والأنشطة الت5ي  هل يمكن لجميع المشارك�ي
وع بأمان وشمولية؟  يوفرها الم�ش

و

ي أبعاد 
ف �ف ف النوع�ي هل هناك أنشطة مشاريع لتعزيز المساواة ب�ي

ف الثالثة:  ف النوع�ي المساواة ب�ي

؛ و  ف ف النوع�ي 1  بناء المقدرة الفردية؛ و2( تغي�ي العالقات ب�ي

2  تحويل الهياكل

عمود أ المشاريع ستحقق “ أذى فيما يخص النوع االجتماعي 

أو محايدة أم حساسة للنوع االأجتماعى

ن  ن النوع�ي وع مصممة لتلبية االختالفات ب�ي .هل أنشطة الم�ش
ف  ي تحليل النوع االجتماعي؟ هل يمكن لجميع المشارك�ي

المحددة �ن
وع بأمان  ي يوفرها الم�ش

الوصول إىل الخدمات والأنشطة ال�ت
وشمولية؟

ي تطبيق المعا�ي

•  جميع معاي�ي الحد الأد�ف من أ، بجانب: 
•  تصميم أنشطة محددة تعالج المقدرة الذاتية والعالقات والهياكل:
1  دعم المقدرة الذاتية: ومن الأمثلة عىل هذه الأنشطة التدريب ورفع 

ي النتقادي وبناء الثقة.
الوعي والتفك�ي الذا�ت

2  تحدي عالقات النوع والقدرة: من الأمثلة عىل هذه الأنشطة حوارات 
ف النساء والفتيات. ف الأجيال، وبناء التضامن ب�ي الأزواج، والحوارات ب�ي

:6 من الأمثلة  ف ف النوع�ي 3  تحويل الهياكل من أجل تعزيز المساواة ب�ي
ف الأنظمة  عىل هذه الأنشطة بطاقة تقييم الأداء المجتمعية لتحس�ي

ي تكشف وترفض معاي�ي النوع 
والخدمات، والفعاليات المجتمعية ال�ت

ي 
ها من التدخالت ال�ت الجتماعي الضارة، والحصص المخصصة وغ�ي

ي هيئات صنع القرار الرسمية.
تمّكن النساء من الدخول �ف

•  تكييف الأنشطة لتلبية الحتياجات المختلفة لالأفراد بناًء عىل النوع 
ي تحليل النوع 

والقدرة والعمر والأبعاد الأخرى للقدرة المحددة �ف
الجتماعي

•  تصميم الأنشطة لتكون حساسة ومتجاوبة لحتياجات وكرامة جميع 
ي العتبار إمكانية الوصول، والسالمة، والقدرة، 

، مع الأخذ �ف ف المشارك�ي
ي قد 

والتوقيت وموقع الأنشطة/الخدمات، والمعاي�ي الجتماعية7 ال�ت
تقيد حركة مجموعات معينة 

ي أنشطة 
•  وضع تداب�ي للتخفيف من أي مخاطر من المشاركة �ف

وع، عىل سبيل المثال، من خالل تطوير مسارات الإحالة/ الم�ش
)GBV( تخطيط الخدمة للعنف القائم عىل النوع الجتماعي

نظم المتابعة (الرصد) والتقييم



وع الأخ�ف  ي العمود ب(: يركز الم�ش
ي العمود أ، ولكن لم يتم الوفاء بالمعاي�ي الواردة �ف

مثال الحالة 1 )تم الوفاء بالمعاي�ي الواردة �ف

ي تحبذ أن ينجب الأزواج أك�ب 
ي تقوض صحة الأم، مثل الأعراف ال�ت

عىل صحة الأم. حدد تحليل النوع الجتماعي المعاي�ي الجتماعية ال�ت

ناث الأك�ب  ًة، ح�ت إذا كانت الزوجة ل تزال طفلة. يكشف التحليل أيًضا أن لالأزواج والأقارب الإ عدد ممكن من الأطفال وبعد الزواج مبا�ش

وع الأخ�ف أنشطة لبناء معرفة  نجابية للزوجات. يتضمن الم�ش ًا قويًا عىل جميع جوانب صنع القرار المتعلقة بالصحة الجنسية والإ سناً تأث�ي

ناث. كشف تحليل النوع الجتماعي  نجابية وتنظيم الأ�ة، لكنه ل يصلح لالأزواج أو الأقارب الإ النساء والفتيات بشأن خدمات الصحة الإ

أنه تقل احتمالية وصول الفتيات من مجموعة أقلية إثنية عرقية معينة إىل الخدمات الصحية قبل الولدة بسبب المسافة والمواقف 

وع الأخ�ف أنشطة لن�ش عيادات متنقلة مزودة بموظفات صحة المجتمع للوصول إىل  ية من قبل مقدمي الرعاية. يتضمن الم�ش ف التمي�ي

ي مجال الصحة المجتمعية عىل تقديم 
ف �ف جميع النساء والفتيات الحوامل لإجراء فحوصات ما قبل الولدة. وقد تم تدريب العامل�ي

ف ومواقف مقدمي الخدمة.
ّ نجابية بطريقة حساسة للنوع، مع معالجة تح�ي خدمات الصحة الجنسية والإ

وع  ضافة إىل ما سبق، يضيف الم�ش ي العمود ب( بعد استخدام مؤ�ش النوع الجتماعي، بالإ
مثال الحالة 1 )تم الوفاء بالمعاي�ي الواردة �ف

الأخ�ف أنشطة إضافية لدعم المقدرة الذاتية للنساء والفتيات للوصول إىل خدمات ما قبل الولدة من خالل مجموعات مناقشات دعم 

ناث  الأقران للتعليم حول صحة الأم والمواليد. لتغي�ي العالقات، تم عقد حوارات التحليل والعمل الجتماعي )SAA( مع الأقرباء الإ

ف حول  هم من أعضاء المجتمع المؤثر لمناقشة العادات الجتماعية الضارة، كما تم عقد جلسات الحوار للمشارك�ي الأك�ب سناً والأزواج وغ�ي

نجابية للرجال والفتيان والنساء والفتيات وكذلك مع الأزواج مًعا  دينامكيات النوع الجتماعي والقدرة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإ

ي العيادات الحالية 
ف إمكانية الوصول ونوعية خدمات صحة الأم �ف لجلسات معينة. تتم إضافة بطاقة التقييم المجتمعي )CSC( لتحس�ي

لتحويل الهياكاللكيانات المقدمة للخدمة.

وع للمياه وال�ف الصحي  تقاىلي م�ش وع ال�ب ي العمود أ والعمود ب(: يعد الم�ش
مثال الحالة 2 )لم يتم الوفاء بالمعاي�ي الواردة �ن

ي 
ي لجان مستخدمي المياه، ول يشاركن بفعالية �ف

ي عن مشاركة عدد قليل من النساء �ف
والنظافة الصحية )WASH(. يكشف الرصد الروتي�ف

ي مجال المياه وال�ف الصحي والنظافة الصحية من الذكور، 
ي يهيمن عليها الذكور. جميع الموظفون الفنيون �ف

الجتماعات العامة ال�ت

ي القرية بشأن تخطيط المياه وال�ف الصحي والنظافة الصحية. تقع مرافق المياه 
ويميلون إىل التحدث فقط مع الرجال الآخرين �ف

ف الوصول إىل المرافق بسهولة. غالًبا ما تتغيب الفتيات عن  ي نهاية القرية، ول يمكن لالأشخاص كبار السن والمعاق�ي
وال�ف الصحي �ف

المدرسة أثناء الدورة الشهرية. 

ي 
، مرافق المياه وال�ف الصحي ال�ت ي

ي عامه الثا�ف
، �ف تقاىلي وع ال�ب ي العمود ب( يصمم الم�ش

مثال الحالة 2 )تم الوفاء بالمعاي�ي الواردة �ف

ي المناطق المركزية والمضاءة جيًدا. يتم تدريب مجموعة متنوعة من النساء )كبار السن 
يمكن الوصول إليها من جميع المناطق الموجودة �ف

ي المدرسة، 
ي قيادة لجان المياه ومجموعات إدارة المجتمع )المقدرة الذاتية(. �ف

اك �ف والشباب والأرامل والأمهات العازبات( ومن ثم الش�ت

ة الدورة الشهرية، ويتم تركيب المرافق بحيث يمكن للفتيات تغي�ي  ي ف�ت
يحصل الفتيات والفتيان عىل تعليم بشأن النظافة الصحية �ف

وع مع مجموعات إدارة المجتمع لضمان تمثيل النساء المنضمات  مالبسهن وغسل وتنظيف أنفسهّن أثناء الدورة الشهرية. يعمل الم�ش

ي االأشخاص من أشكال متنوعة من التهميش االجتماعي تبًعا لنوعهم االجتماعي، أو فئتهم، أو عرقهم، أو عمرهم، أو 
نصيحة! يعا�ن

، أو قدرتهم الجسدية، أو عوامل أخرى. ويعرف هذا باسم “التقاطعية”. يجب أن تتجاوز االأنشطة الحد االأد�ن  توجههم الجنسي
لمتطلبات مؤ�ش النوع االجتماعي وأن تتغلب عىل العوائق الناشئة عن كل شكل من أشكال التهميش االجتماعي، عىل سبيل المثال 
ن عىل الوصول إىل  ك لالأنشطة مع مجموعة متنوعة من الفئات المهمشة. قد تساعد االأنشطة المراهق�ي من خالل التخطيط المش�ت
ن من جانب مقدمي الخدمة قد يشكل عائًقا آخر. يمكن أن تتضمن المشاريع أنشطة  المعلومات المتعلقة بالخدمات بيد أن التح�ي

 . ن ضافة إىل نقص المعلومات لدى المستخدم�ي نها باالإ ّ حوار تأملية مع مقدمي الخدمة لمعالجة تح�ي

ة ح ي ص ن



    هل يحتاج فريقك إىل مزيد من التوجيه حول إجراء تحليالت النوع االجتماعي؟

اطلع عىل ملخص للموارد حول تحليل النوع الجتماعي )الأطر والأدوات وما إىل ذلك( عىل: gendertoolkit.care.org للحصول عىل مزيد من الدعم، يمكن 

ي gendercohort@care.org للحصول عىل مزيد من المعلومات.
و�ف لك�ت يد الإ لمجموعة النوع الجتماعي العالمية المساعدة! تواصل ع�ب ال�ب

ي
؟CARE هل تريد مزيًدا من المعلومات بشأن مؤ�ش النوع االجتماعي �ن  ك�ي

رشادات حول مؤ�ش النوع الجتماعي عىل:  راجع المزيد من الإ

 .insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker

للحصول عىل مزيد من المعلومات، تواصل مع:

 holly.robinson@care.ca ك�ي كندا عىل CARE ،ي حالت الطوارئ
هوىلي روبنسون، أخصائية الستجابة لحالت الطوارئ - النوع الجتماعي �ف

sarah.eckhoff@care.org ك�ي الوليات المتحدة الأمريكية عىل CARE ، ف ف النوع�ي سارة إيكهوف، مستشار أول لقياس الأثر، العدل ب�ي

quay@careinternational.org الدولية عىل ي حالت الطوارئ، CARE ك�ي
إزادورا كواي، منسق النوع �ف

 

رشادات المتعلقة به. ، يوىص بالرجوع إىل استمارة فحص مؤ�ش النوع االجتماعي واالإ وعات واستخدام المؤ�ش كأداة للتعلم والتفك�ي رشادات بشأن مؤ�ش النوع الجتماعي وكيفية تقييم الم�ش للحصول عىل مزيد من المعلومات والإ  1

ف وبالتاىلي يؤدي الكث�ي منها إىل ضعف نتائج التنمية. تتوفر أدوات تحليل النوع عىل gendertoolkit.care.org - يمكن البدء بأداة إطار عمل الممارسات الفضىل  ف النوع�ي ي عدم المساواة ب�ي
ي تساهم �ف

ي تحدد القضايا الرئيسية ال�ت
2 تحليل النوع الجتماعي هو نوع من الأبحاث ال�ت

لتحليل النوع.

مثلة. 
أ

ن وصوت المرأة لالطالع عىل النماذج وال
ن النوع�ي

رشادية بشأن المساواة ب�ي راجع تمهيد بشأن النوع االجتماعي والمذكرة االإ  3

ف والعرق والتوجه الجنسي والدين والطائفة وما إىل ذلك.
خرى الوضع القتصادي والموقع الجغرا�في والمستوى التعليمي والحالة الجتماعية وحالة الالجئ�ي

أ
مثلة ال

أ
يمكن أن تتخذ القدرة أشكاًل عديدة، وتشمل ال  4

شخاص، بغض النظر عن قدراتهم واحتياجات الرعاية الصحية والنوع الجتماعي والعمر والحالة الجتماعية القتصادية والدين
أ

الشمول يع�في أن جميع ال  5

نشطة ال�تي تهدف إىل تناول المقدرة الذاتية والهياكل والعالقات.
أ

ن لالطالع عىل أمثلة إضافية عىل ال
ن النوع�ي

رشادية بشأن صوت المرأة للمساواة ب�ي راجع المذكرة االإ  6

المعاي�ي الجتماعية قواعد السلوك الضمنية داخل مجموعة ما بشأن ما هو نموذجي ومالئم.  7

لية المتعلقة بالمياه وال�ف الصحي  ف ي صنع القرار وتتبع مشاركتهن. يتوىل الرجال والفتيان المهام الم�ف
وع ومراعاة آرائهن �ف ي الم�ش

حديًثا �ف

ي تعكس توقعات 
ي حوارات منتظمة بشأن النوع الجتماعي مع الرجال والنساء والفتيان والفتيات ال�ت

والنظافة الصحية بعد المشاركة �ف

ي 
تقاىلي قدرة الحكومة البلدية والجهات الفاعلة �ف وع ال�ب ي الم�ش

النوع الجتماعي وأدوار ومسؤوليات الأ�ة والذكورة/الأنوثة )العالقات(. يب�ف

ي عىل التشاور مع مختلف أعضاء المجتمع وتقديم خدمات المياه وال�ف الصحي والنظافة الصحية الشاملة )الهياكل(. 
المجتمع المد�ف
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اً خاصاً عىل العمل  ن ي العام 1945 مع إنشاء صندوق CARE، فإن CARE هي منظمة إنسانية رائدة تُع�ن بمكافحة الفقر العالمي. و توىلي  CARE ترك�ي
إذ تأسست �ن

ي العام 
إىل جانب البنات والنساء الفقراء الأنهن إذا تزودن بالموارد المالئمة، فسيكون لديهن القدرة عىل تخليص عائالت بأ�ها ومجتمعات بكاملها من الفقر.  �ن

.www.care.org ي 93 دولة ووصلت إىل 63 مليون شخص حول العالم. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة
، عملت  CARE�ن ي

الما�ن
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