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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؟   

قليمية وأعضاء هيئة  ي المكاتب الُقطرية والإ
ويشمل ذلك موظفي CARE هيئة ك�ي  �ف أي شخص يدعم أحد مشاريع CARE! ك�ي

امج وتصميمها وتنفيذها.   ي إدارة ال�ب
ف �ف ف المشارك�ي الدولية CARE International وكبار المسؤول�ي ك�ي

م�ت يجب استخدامه؟  

ف التدخالت وتقييمها طوال  امج المتجاوبة 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 كجزء من أنشطة ضمان جودة المشاريع. باستخدام مؤ�ش النوع الجتماعي، يمكن للفرق تقييم التقدم مع  لتقييم الم�ش

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

معاي�ي مؤ�ش النوع االجتماعي: تطبيق تحليل النوع االجتماعي

 .CARE فيما يىلي معاي�ي التحليل الواردة من العمودين )أ( و)ب( من نموذج التحقق من مؤ�ش النوع االجتماعي لمنظمة

وعات واستخدام المؤ�ش كأداة للتعلم  للحصول عىل مزيد من المعلومات بشأن مؤ�ش النوع االجتماعي وكيفية تقييم الم�ش

والتقييم، يوىص بالرجوع إىل مؤ�ش النوع الجتماعي.

إرشادات مؤ�ش النوع االجتماعي: تطبيق 
تحليل النوع االجتماعي

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 “

تحليل النوع 

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

وع:  ي العمود ب، يلزم أن يكون الم�ش
لتلبية معاي�ي التحليل الواردة �ف

وع.  شًدا بتحليل مفصل للنوع االجتماعي الخاص بالم�ش مس�ت

عمود أ المشاريع ستحقق “ أذى فيما يخص النوع الجتماعي أو 
محايدة أم حساسة للنوع الأجتماعى

وع:  ي العمود أ، يلزم أن يكون الم�ش
لتلبية معاي�ي التحليل الواردة �ف

شًدا ببعض التحليالت للنوع االجتماعي. مس�ت

ن ن الجنس�ي ي تدمج المساواة ب�ي
امج ال�ت إعداد ال�ب

وع مبنية عىل ل بتحليل شامل  شد هذا هل التدخالت الم�ش هل يس�ت
وع من حيث مختلف الحتياجات  للنوع الجتماعي الخاص بالم�ش

والأدوار والعالقات والمخاطر المتعلقة بالحماية ودينامكيات السلطة 
ف النساء والرجال والفتيان والفتيات؟.1  ب�ي

وع من خاللمبنية على بعض  هل يتم توجيه عملية التدخالت الم�ش
ف النساء والرجال والفتيان  ي النوع الجتماعي ب�ي

تحليالت الختالفات �ف
والفتيات*؟ 

ي تطبيق المعا�ي

•  مراجعة بيانات النوع الحالية والوثائق الأخرى 
وع وسياق  ي طبيعة بالم�ش

المتعلقة بالقطاع المع�ف
التشغيل لفهم مختلف الأدوار والمسؤوليات 

والحتياجات والأولويات لدى النساء والرجال والفتيان 
والفتيات. 

امج مقابل يتناسب مع الختالف مختلففى  •  تصميم ال�ب
احتياجات الأشخاص وظروفهم وقدراتهم ونقاط 

ضعفهم حسب الفئة العمرية والنوع والهويات 
عاقة. الأخرى ذات الصلة، مثل الإ

•  مراجعة بيانات النوع الحالية والتحليالت والوثائق الأخرى المتعلقة 
وع وسياق التشغيل لفهم مختلف  بالقطاع المعنيبطبيعة ب الم�ش

الأدوار والمسؤوليات والحتياجات والقدرات ونقاط الضعف 
والأولويات لدى النساء والرجال والفتيان والفتيات. 

•  إجراء الأبحاث النوعية الأولية أو الستعانة بها )عىل سبيل المثال، 
ف  النقاش البؤرية ومقابالت مع المبّلغ�ي ف ك�ي مناقشات مجموعة  ال�ت

ي المواقع المستهدفة.
( �ف ف ف الرئيسي�ي المعني�ي

: ي حالة إجراء التحليل الأوىلي
�ف

ف عىل مجالت الستفسار وثيقة الصلة والأك�ش أهمية فيما  ك�ي •  ال�ت
يتعلق بإطار عمل الممارسات الفضىل لمنظمة CARE بشأن 

تحليل النوع االجتماعي. 
ائح المجتمع  ناث من مختلف �ش ف من الذكور والإ ف المستجيب�ي •  تضم�ي

، والسلطات  ف /الديني�ي ف )مثل أفراد المجتمع، والقادة التقليدي�ي
ي الضواحي( لفهم 

المحلية، والأ� الأك�ش فقًرا الذين يعيشون �ف
أدوارهم ومسؤولياتهم واحتياجاتهم وأولوياتهم المختلفة. 

 ، ف •  التأكد من مشاركة أك�ش أفراد المجتمع تهميًشا ضمن المستجيب�ي
ف  ة و المهمشة  الميم و)المثليات والمثلي�ي مثل المجتمعات الفق�ي

ف جنسًيا وأحرار الهوية الجنسية  ومزدوجي الميل الجنسي والمتحول�ي
(،2 والعجائز/الشابات، والنساء  ف ف الجتماعي�ي وحامىلي صفات النوع�ي

 ، ف ي يعولها فرد واحد، والمعدم�ي
عاقة، والأ� ال�ت والرجال ذوي الإ

ومجموعات الأقلية العرقية والدينية.
عاقة والهويات  •  تصنيف وتحليل البيانات حسب النوع والعمر والإ

الأخرى ذات الصلة )مثل الِعرق(.
ي صياغة الهداف تقديم 

•  أتباع المعاي�ي المعروفة ب SMART �ف
توصيات SMART )محددة، وقابلة للقياس، وقابلة للتنفيذ، 
ًة للنتائج  ( تستجيب مبا�ش ي

وذات صلة، ومحددة لالأفق الزم�ن
تبة عىل التحليل. الم�ت

نظم المتابعة (الرصد) والتقييم
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ات المناخية يستهدف  وع للتكيف مع التغ�ي ي هو م�ش
وع الأرجوا�ف ي العمودين “أ” و”ب” لم يتم استيفاؤها(: الم�ش

مثال حالة )المعاي�ي �ف

ف  ي النوع الأجتماعىب�ي
ٍع ل يعطي الأولوية للمساواة للعدالة �ف ي سلسلة قيمة الأرّز، وقد تم تصميمه عىل عجل لمت�ب

المجتمعات الُمنِتجة �ف

وع بتدريٍب عىل نهٍج  وع. يبدأ تنفيذ الم�ش ة بدء الم�ش ي مرحلة التصميم أو خالل ف�ت
ف تحليل النوع �ف . لم يتم تضم�ي ف ف الجتماعي�ي النوع�ي

رشاد الزراعي من الذكور الذين يشاركون  ي التدريب، الذي يقدمه أخصائيون الإ
ي عملية زراعة الأرّز. ل يح�ف سوى الرجال �ف

لتوف�ي المياه �ف

ف  ي يعان�ي
وع أن النهج الجديد لزراعة الأرّز لم يتم تنفيذه لأن النساء )الال�ت ح النهج الجديد. أوضحت عملية تقييم الم�ش موارد مكتوبة ل�ش

ي إنتاج الأرّز ولكن لم يتم توجيه التدريب أو مواد المواردالمواد التدريبية إليهن. 
من مستويات عالية من الأمية( يضطلعن بدوٍر أساسي �ف

وع  وع، يتم تمديد الم�ش ي يواجهها الم�ش
ي كال العمودين(: عىل الرغم من التحديات ال�ت

 مثال حالة )تم استيفاء المعاي�ي الواردة �ف

. يستهدف التحليل النساء والرجال، بما  ي
وع الأرجوا�ف ة بدء المرحلة الثانية من الم�ش . يتم إجراء تحليل شامل للنوع خالل ف�ت ي

الأرجوا�ف

المجموعات  ف ك�ي ي المواقع المستهدفة. بإجراء مناقشات مجموعة ال�ت
عاقة �ف ، والأشخاص ذوي الإ ف ي ذلك أفراد المجتمع، والقادة المحلي�ي

�ف

ف تقسيم العمل عىل أساس النوع  ف الجتماعي�ي النقاش البؤرية بجانب الأدوات القائمة عىل المشاركة، يستكشف تحليل النوع الأجتماعى�ي

نتاجية والوصول إىل الأماكن والخدمات العامة والعنف القائم عىل النوع  ي الأصول الإ
الجتماعي واتخاذ القرارات الأ�ية والتحكم �ف

ي زراعة 
ي ذلك توىلي دوراً رائداً �ف

نتاجي، بما �ف دارة المجتمعية والعمل الإ اً من تقديم الرعاية والإ ف أن المرأة تتحمل عبًئا كب�ي
ّ الجتماعي. تب�ي

ي اتخاذ القرارات، وعدم وصولها إىل المدخالت المتعلقة بالزراعة، كما أنها معرضة للعنف 
ف عدم تمتع المرأة بسلطة تُذكر �ف

ّ الأرّز، كما تب�ي

عاقة من زراعة الأرّز. تُتبع توصيات تحليل النوع لتصميم  إذا تجاوزت أدوارها التقليدية. يتم استبعاد كاًل من النساء والرجال ذوي الإ

ىلي وسلطة اتخاذ القرارات، ودعم الرجال لمشاركة 
ف ي العمل الم�ف

ي تستهدف تعزيز مشاركة كال من الرجال والنساء �ف
وعات ال�ت أنشطة الم�ش

ف المرأة من حضور المناقشات ومشاركتها بفعالية ع�ب  المرأة والحد من ممارسة العنف ضدها. تتم إعادة تصميم أنشطة تدريبية لتمك�ي

عاقة إجراًء ناجًحا لتغي�ي المواقف المتعلقة بقدرة الأشخاص ذوي  ي التعليم. يُعد التدريب عىل الوعي بالإ
مستويات الأشخاص المختلفة �ف

وع  ي للمرحلة الثانية من الم�ش
ف التقييم النها�أ ي مهام زراعة الأرّز، مما يمكنهم من كسب الدخل. يب�ي

عاقة الذين يتم تضمينهم لحًقا �ف الإ

 . ف ف الجتماعي�ي ف النوع�ي ي أنه زاد من إنتاج الأرّز، خّفض استهالك المياه، وحّقق نتائج قائمة عىل أساس المساواة ب�ي
الأرجوا�ف

ي 
ي الذي يتم تنفيذه �ف

وع حقوق الأراىصف تقاىلي م�ش وع ال�ب ي العمود أ فقط(: يعد الم�ش
مثال الحالة 2 )تم استيفاء المعاي�ي الواردة �ف

وع قسم تحليل إلزامي للنوع الجتماعي أكمله فريق التصميم باستخدام  ح الم�ش المنطقة الشمالية من البلد المستهدف. شمل مق�ت

ي جنوب البلد. تم تصميم الأنشطة بناًء 
ي و�ف

ي أجريت عىل المستوى الوط�ف
الوثائق الموجودة من البحوث وتقييمات الحتياجات ال�ت

وع، بالقلق من إيجاد أن مجموعات  ، عند بدء تنفيذ الم�ش تقاىلي وع ال�ب عىل نتائج التحليل الثانوي للنوع الجتماعي. يشعر موظفو الم�ش

ي الشمال ل تتحدث اللغة الوطنية ولديهم ممارسات واستخدامات مختلفة 
ي مواقع مستهدفة �ف

ي تعيش �ف
ثنية العرقية ال�ت الأقليات الإ

ي 
ف �ف ثنية، غ�ي قادرين عىل التواصل بفعالية مع المشارك�ي وع، وهم جميعهم من مجموعة الأغلبية الإ للغاية لالأرض. موظفو الم�ش

وع او برنامج لمنظمة ك�ي أن يتبع تحليل النوع االإجتماعي سواء أجرته ك�ي أو منظمة  يجب عىل كل م�ش
ي والسكان 

وع )من حيث الوقت والجغرا�ن أخرى. ويجب أن تكون البيانات محددة بمجال عمل الم�ش
والقطاع(. يجب ان تب�ن تحليالت النوع االإجتماعي عىل تحليالت وتقييمات موضوعة من قبل ك�ي او منظمة 

. قد يعتمد القرار  ي
ي نفس المنطقة. وبحسب االإحتياج, التقصي عن الفجوات والنقص المعر�ن

أخرى �ن
ن  بإجراء المزيد من البحوث عىل عوامل تتضمن إمكانية الوصول, السالمة, ظروف السكان المستهدف�ي

امج.   ي هذه المشاريع وال�ب
اك المجتمعات �ن وأيضا عىل أخالقيات العمل عند إ�ش

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

 

1
نواع الجتماعية.

أ
شخاص من جميع ال

أ
ف للنوع، ونشجع المكاتب عىل مراعاة المواقف المختلفة لال

المطابق�ي

ف ومزدوجي الميل  ي الهوية الذين يتواجدون )وتواجدوا( ع�ب الثقافات والمناطق الجغرافية. نُقر بأن المصطلح نفسه، الذي يش�ي إىل المثليات والمثلي�ي
ف للثنائية الجنسية ومر�ف ، فضاًل عن الأشخاص غ�ي المنتمي�ي نستخدم مصطلح مجتمع الميم كمصطلح شامل لتمثيل التنوع الجنسي  2

يالية. م�ب ، هو مصطلح غ�ي كاٍف �في تأصيله/تمثيله للمفاهيم الشمالية والغربية الخاصة بالنوع والهوية الجنسية ال�تي أصبحت عالمية من خالل الإ ف
ف الجتماعي�ي

ين وحامىلي صفات النوع�ي ف جنسًيا وأحرار الهوية الجنسية/المتح�ي
الجنسي والمتحول�ي

ي يقل احتمال التحدث باللغة الوطنية لديهن. الأنشطة المخطط لها ليست ذات صلة بالموقع المستهدف، 
وع، خاصة النساء الال�ت الم�ش

ي القيام بالأنشطة كما هو مخطط لها. 
ر إذا استمروا �ف ي وقوع �ف

ويدرك الموظفون أنهم قد يتسببون �ف

عادة تخصيص أموال  تقاىلي مع الجهة المانحة لإ وع ال�ب ي العمودين(: يتفاوض الم�ش
 مثال الحالة 2 )تم استيفاء المعاي�ي الواردة �ف

ي المواقع المستهدفة. يستهدف تحليل النوع الجتماعي المجموعات العرقية المهمشة، 
وع لإجراء تحليل متعمق للنوع الجتماعي �ف الم�ش

وع  العدادينجامعى البيانات  من الرجال والنساء  . يوظف الم�ش ف ف والروحي�ي ي ذلك النساء والرجال والفتيان والفتيات والقادة التقليدي�ي
بما �ف

ف انقاش البؤرية مع  ك�ي من الأقليات المهمشة الذين يتحدثون اللغة المحلية للقيام بجمع البيانات. باستخدام مناقشات مجموعات ال�ت

، واتخاذ القرارات المتعلقة بالأ� المعيشية واستخدام  ف ف النوع�ي الأدوات التشاركية، يستكشف تحليل النوع الجتماعي تقسيم العمل ب�ي

ي ومنتجات الغابات، والعنف القائم عىل النوع 
ي استخدام النساء والرجال لالأراىصف

، والحصول عىل الأرض وإدارتها، والختالفات �ف ي
الأراىصف

الجتماعي. يكشف التحليل أن النساء والرجال لديهم استخدامات مختلفة للغاية لالأرض، ولديهم مستويات مختلفة من الوصول إىل 

أجزاء مختلفة من الغابة، وأن الأهمية الروحية لأرضهم وغاباتهم تختلف ع�ب دورة الحياة. ويكشف أيًضا أن الإجهاد الناجم عن إجالء 

الأقليات العرقية من أراضيها التقليدية قد يؤدي إىل زيادة العنف ضد المرأة. بعد إجراء تحليل النوع الجتماعي، تم إعادة تصميم 

اك المجتمعات المستهدفة بنشاط لتوثيق قصصهم  ف عىل الدعوة والنوع الجتماعي والمعاي�ي الجتماعية، وإ�ش ك�ي تقاىلي لل�ت وع ال�ب الم�ش

بلغتهم الخاصة، ودراسة دوافع العنف القائم عىل النوع الجتماعي، واستخدام هذه القصص لتطوير مواقف سياسية وتغي�ي الممارسات 

ي هذه الأنشطة للمرة 
والسلوكيات الضارة، وجمع أعضاء المجتمع من النساء والرجال مع السلطات للدعوة لصالحهم. تشارك النساء �ف

تقاىلي أن النساء أصبحن أك�ش ثقة وأقل عرضة للعنف القائم عىل النوع الجتماعي )GBV( وأظهر  وع ال�ب ي للم�ش
الأوىل. يكشف التقييم النها�أ

اًما أك�ب للنساء.  الرجال اح�ت

https://gendertoolkit.care.org/
https://gendertoolkit.care.org/
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
https://insights.careinternational.org.uk/in-practice/care-gender-marker
mailto:holly.robinson%40care.ca?subject=
mailto:sarah.eckhoff%40care.org?subject=
mailto:quay%40careinternational.org%20?subject=
mailto:quay%40careinternational.org%20?subject=
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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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