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االجتماعي على السلطة والمشاركة كجزء من تشرح هذه المذكرة اإلرشادية كيف تقوم منظمة كير بإجراء تحليل سريع للنوع 
 مشروع "النساء يقدن في حاالت الطوارئ"، وكيفية التحضير له واستخدامه.

 ما هو التحليل السريع للنوع االجتماعي للسلطة والمشاركة؟

والمخاوف واالحتياجات والقدرات ( معلومات حول التطلعات RGA-Pيوفر التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة والمشاركة )

ولكنه   ( الخاص بمنظمة كيرRGAالمختلفة للنساء والفتيات المراهقات في األزمات. ويستند إلى التحليل السريع للنوع االجتماعي )

وبعد  قبل وأثناء  يركز بشكل خاص على العوائق والفرص أمام مشاركة المرأة وقيادتها في صنع القرار العام والعمل اإلنساني

 الصراع وحاالت الطوارئ. 

نقاط دخول عملية لدعم النساء المتأثرات مباشرة باألزمة للمشاركة بشكل أكبر  يوفر التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة 

 ، واالهتمام بمخاطر الحماية أثناء هذه األنشطة.وبطرق أكثر جدوى في عمليات صنع القرار اإلنساني والمجتمعي

للنوع االجتماعي في المواقف التي يكون فيها الوقت عامًلا جوهرياا وتكون الموارد شحيحة جداا. كما يمكن  السريعالتحليل يُستخدَم 

ا لتحديث أو التحقق من معلومات النوع المتوفرة بالفعل.  استخدامه أيضا

 لماذا التحليل السريع للنوع االجتماعي للسلطة والمشاركة  
 جزء من النساء يقدن؟  

عمل مشروع " النساء يقدن في حاالت الطوارئ" مع النساء المتأثرات باألزمات لتعزيز مشاركتهن وقيادتهن في هياكل صنع القرار ي

في حاالت الطوارئ، غالبًا ما يكون هناك القليل من المعلومات  في المجتمع والحكومة وفي التأهب واالستجابة اإلنسانية والتعافي. 

، وكيف تؤثر  خاذ القرارات بشأن حصول األشخاص على أنواع مختلفة من الحقوق واالستحقاقات والمواردالمتاحة حول كيفية ات

، وكيف تأثر ذلك من يتم استبعادهم من هذه القرارات أشكال عدم المساواة بين الجنسين وغير ذلك من أشكال عدم المساواة على

 أن السلطة والمشاركة صورة لهذه القضايا.باألزمة. كما يكون التحليل السريع للنوع االجتماعي بش

ا ألنشطة التفكير  جزًءا أساسيًا من تصميم وتنفيذ مشاريع النساء يقدن الخاص بمنظمة كير الدوليةيعد التحليل  ، ومورداا مهما

المشاركة في  والمشاركة في اإلنشاء مع المجموعات النسائية المشاركة في النساء يقدن )انظر المًلحظات اإلرشادية للتأمل و

 اإلنشاء(.  

 متى نقوم بتحليل سريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة؟

يتم تنفيذ أول برنامج التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة في نفس الوقت الذي يتم في مشروع النساء يقدن، 

 كرة اإلرشادية التجسيدية(. مع موظفي وشركاء برنامج كير )انظر المذ فيه تجسيد األنشطة

، يبدأ التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة في نفس وقت التقييمات األولية حالة الطوارئ التي تبدأ بسرعةفي 

بمفرده   ، يجب أن يتم ذلك في بداية مشروع "النساء يقدن"،األزمات التي طال أمدها أو الدوريةويستمر طوال دورة المشروع. وفي 

 أو مدمج مع التقييمات األخرى.  

 كيف نقوم بتحليل سريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة؟  

تدريجيًا   مثل التحليل السريع للنوع االجتماعي متعدد القطاعات، يتم إنشاء تحليل سريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة

 والمعلومات الثانوية واألولية لفهم التالي: ت بمرور الوقت باستخدام مجموعة من البيانا

 إرشادية مذكرة - الطوارئ حاالت في يقدن النساء

 التحليل: إجراء تحليل سريع للنوع االجتماعي حول  
 القوة والمشاركة 

 النساء يقدن في حاالت الطوارئ
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 األدوار والعًلقات بين الجنسين، •
مصادر القوة وتوزيعها وبين الرجال والنساء، وبين مجموعات مختلفة من النساء، وبين أصحاب السلطة والنساء   •

 المتأثرات باألزمة، وكيف يؤثر ذلك على قدرتهن على المشاركة والقيادة، 
 للمشاركة والقيادة، وكذلك اهتماماتهن واحتياجاتهن ونقاط ضعفهن،تطلعات النساء  •
كيف تقيد التغييرات أثناء األزمات صوت المرأة ومشاركتها وقيادتها في التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها   •

 والتعافي منها أو تمكينها، وفي الحياة العامة بشكل عام.
 

أدوات ومقاربات كل من التحليل الجنساني، والحوكمة أو تحليل  يستخدم التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة 

ست وتكييفها مع األطر الزمنية الضيقة، والسياقات المتغيرة بسرعة، والبيئات غير اآلمنة للتدخًلت اإلنسانية. تتكون من  القوة

 :مراحل رئيسية

 

 ث عن المعلومات الموجودة حول النوع االجتماعي والسلطة والمشاركة. ابح1
العثور على البيانات النوعية والكمية األولية والثانوية الحالية والبحوث حول أدوار الجنسين والعًلقات، ووصول المرأة وتأثيرها في 

 صنع القرار العام، للسكان المتضررين قبل وأثناء وبعد حالة الطوارئ.

وكيف تؤثر هذه التغييرات على مشاركة المرأة  ،ضرورية لفهم كيف تغير الجنس وعالقات القوة منذ/أثناء األزمةالمعلومات  هذه

يحتوي نموذج تقرير التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة على إرشادات إضافية حول المعلومات   وقيادتها.

 التي يجب البحث عنها وتضمينها. 

ا، فاستخدم هذا لصياغة أقسام التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة  إذا تم إجراء التحليل السريع للنوع االجتماعي مؤخرا

 والمشاركة المتشابهة ثم تحديثها ببيانات جديدة كما تجدها.
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دودة خًلل المراحل المبكرة من حالة الطوارئ، لذلك يتم استكمال التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة  قد تكون المعلومات مح

نوع والمشاركة بالمعلومات والبيانات التي تصبح متاحة على أساس مستمر. وهذا يشمل البحوث األولية التي تجريها كجزء من التحليل السريع لل

لمشاركة األولي وأنشطة المشروع الًلحقة )بما في ذلك البحث التشاركي مع مجموعات النساء كجزء من تحديثات  االجتماعي بشأن السلطة وا

 التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة(. 

المجتمع، في المجتمعات وسؤال النساء والرجال، وكذلك قادة   من الضروري استشارة المجتمعات المتضررة من األزمةأثناء جمع المعلومات، 

المتضررة )المجتمعات المضيفة والمشردة على حد سواء( حول العًلقات بين الجنسين والسلطة، الذين يشاركون ويقودون في حاالت الطوارئ 

 االستجابة والتعافي ولماذا وكيف تغيرت األمور منذ األزمة. 

، يساهم التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة في رسم خرائط للمجموعات والمنظمات النسائية، الرسمية منها WLiEفي معظم مشروعات  

، يتم WLiE. بالنسبة لبعض مشاريع WLIEوغير الرسمية، الموجودة في الموقع وفي تحديد المجموعات النسائية لدعوتها للمشاركة في مشروع  

فمن المهم إجراء مقابالت و مناقشات مجموعات التركيز مع  مشاركة قبل بدء المشروع. إذا كانت هذه هي الحالة، تحديد المجموعات النسائية ال

 لمقارنة تصورات المجموعات المختلفة في المجتمع. أعضاء المجتمع و القادة خارج المجموعات النسائية

ا التحدث إلى  ، والمنظمات النسائية في منظمة كير و غيرها من المنظمات اإلنسانية، المتخصصين في النوع االجتماعي والقطاع من المهم أيضا

لبناء صورة ألي أنشطة قائمة تدعم مشاركة المرأة وقيادتها في البرمجة و الحكم المحلي وتقديم  والمسؤولين الحكوميين والشركاء اآلخرين،

يعد التحدث إلى في صنع القرار المجتمعي واإلنساني. مرة أخرى،   الخدمات، وطرح وجهة نظرهم حول النوع االجتماعي و السلطة و المشاركة

لمقارنة البيانات و التصورات حول الحوكمة الرسمية و غير الرسمية و هياكل  أنواع مختلفة من األطراف المعنية في المنطقة أمًرا بالغ األهمية

 صنع القرار و مشاركة النساء المتأثرات باألزمات فيها.

لمعلومات من العديد من المصادر المختلفة و من أنواع مختلفة )رسمية، و إدراكية، ونوعية وكمية( من تثليث )التحقق المتقاطع( من يمّكنك جمع ا

 البيانات و أن تكون أكثر ثقة في نتائجك.

ات مجموعات التركيز، وتمارين سرد للتحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة هي نقاش األدوات الرئيسية المستخدمة لجمع البيانات الجديدة

 القصص الفردية، ورسم خرائط المجتمع والمقابًلت مع مصادر المعلومات الرئيسية. 

ويشمل هذا ضمان مشاركة موظفات كير والشركاء من النساء، والتدريب  يجب استكمال جمع البيانات بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين. 

ماعي لفريق البحث، وجمع المعلومات من األشخاص في السكان المتضررين من مختلف األجناس واألعمار  على الحساسية تجاه النوع االجت 
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ا السعي إلى جمع المعلومات من النساء ذوات اإلعاقة وغير المعوقات بصورة منفصلة، والنظر في   بصورة منفصلة. يجب على الباحثين أيضا

 موعات الهوية األخرى )مثل الدين والعرق( التي تعتبر مهمة في سياقها.  التوجه الجنسي و الهويات الجنسية المتنوعة ومج

 كيف نجمع البيانات عندما يتعذر البحث الميداني؟  

لن يكون من الممكن إجراء جمع البيانات شخصياا بسبب فيروس كورونا / قيود الصحة العامة األخرى أو ألن الوصول إلى المجتمعات  

 ية أو غيرها من المخاوف األمنية. إذا كان األمر كذلك، فإن خيارات جمع البيانات تشمل: محدود بسبب الكوارث الطبيع

 مع التركيز على األقسام الخاصة بالمشاركة.  -ارجع إلى مجموعة أدوات التحليل السريع للنوع االجتماعي حول كوفيد   •
ركز على مراجعة البيانات الثانوية وعدد صغير من المقابًلت مع مصادر المعلومات الرئيسية )على سبيل المثال عن طريق   •

الهاتف أو البريد اإللكتروني أو واتساب(. حاول تضمين أنواع مختلفة من المستجيبين في مقابًلتك )على سبيل المثال، النساء 

مع من اإلناث و الذكور، والمسؤولون الحكوميون، وإدارة المخيمات، ومنظمات حقوق  و الرجال في المجتمع، وقادة المجت 

 المرأة، والوكاالت اإلنسانية األخرى(.  
ضع في اعتبارك استخدام تطبيق فويس آب من أجل تحليل النوع االجتماعي السريع. يدعم هذا التطبيق الترميز الرقمي   •

رئيسية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف. اتصل بمنسقة التحليل السريع للنوع وتحليل المقابًلت مع مصادر المعلومات ال

 ( لمزيد من المعلومات. Laura.Tashjian@care.orgاالجتماعي العالمية )
ل القوة للشركاء الذين ما زالوا يتمتعون توفير التدريب عن بُعد على أداة جمع بيانات التحليل السريع للنوع االجتماعي حو •

بإمكانية الوصول إلى المجتمعات أو إلى القيادات النسائية في المجتمع لتمكينهم من إجراء نقاشات مجموعات التركيز 

والمقابًلت مع مصادر المعلومات الرئيسية كجزء من أنشطتهم المخططة األخرى. اعلم أن حالة الطوارئ ستعني أن الشركاء 

القادة من النساء سيكون لديهم وقت محدود و هيأ أدوات بيانات التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة بحيث تشمل  و

 األسئلة األساسية فحسب.  
ا في تقرير التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة بشأن أي قيود في البيانات والتحليل و ما هي البيانات التي   • كن واضحا

 ها لتعزيز التحليل و النتائج عندما يكون جمع البيانات شخصياا أو أكثر شموالا ممكناا.  يجب جمع
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تأثير األزمة على النوع االجتماعي وعالقات القوة مع التركيز في حاالت الطوارئ، يقيّم تحليل النوع االجتماعي السريع حول القوة 

 يحلل: على ما يعنيه هذا بالنسبة لمشاركة المرأة وقيادتها على قدم المساواة.

يتخذون  -ر الرسمية والوكاالت اإلنسانية والحكومية داخل الهياكل المجتمعية الرسمية وغي  -الهيئات و المواقف/األشخاص  •

القرارات بشأن توزيع االستحقاقات والموارد بين السكان المتضررين وحقوق الوصول والموارد لمختلف المجموعات داخل 

 السكان المتضررين. 
مشاركة في عمليات كيف غيّرت األزمة كيف يمكن لألشخاص من مختلف األعمار و األجناس في السكان المتضررين ال •

على سبيل المثال، إدارة المجتمع أو المخيم، أو الحكومة المحلية، أو تقديم   -صنع القرار بأنواعها المختلفة أثناء األزمة 

 الخدمات، أو البرامج اإلنسانية.
تنشأ من الهياكل   من النساء والفتيات المتأثرات باألزمة والتيمجموعات مختلفة الحواجز التي تحول دون مشاركة وقيادة  •

 غير المتكافئة وعًلقات القوة والوكالة.
الفرص المتاحة للنساء و الفتيات المتأثرات باألزمات للمشاركة بشكل أكبر و بطرق أكثر جدوى في صنع القرار العام وفي   •

 التأهب للطوارئ واالستجابة والتعافي.
متهن وأمنهن عندما ينتظمن كمجموعة و/أو ينشطن في الحياة ما هي المخاطر التي قد تتعرض لها النساء والفتيات على سًل •

المجتمعية و اتخاذ القرار بسبب التوترات/الصراع المجتمعي، والعنف المبني على النوع االجتماعي ورد الفعل العنيف، أو 

 االستهداف السياسي/الحكومي/رد فعل عنيف.
 

 4. تحديد المداخل الواعدة لقيادة النساء في أنشطة الطوارئ 
تشغيلية لمنظمة كير   لوكالة كير توصيات السلطة والمشاركة متعدد القطاعاتجزء مهم من التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن 

 هذا القسم من التقرير مختلف في التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة.والوكاالت اإلنسانية األخرى للعمل. 

على تحديد   يساعدهنويرجع ذلك إلى أن "قيادة النساء في حاالت الطوارئ" يحددن المجموعات النسائية للعمل معها، ومن ثم 

التي يرغبن بها في المشاركة في اتخاذ القرارات اإلنسانية والعمل، وما هي العوائق التي تحول دون المشاركة التي يرغبن  الطريقة

 في تحديد أولوياتها، وتصميم أنشطة المشروع لزيادة قدراتهن في المشاركة والقيادة.

mailto:Laura.Tashjian@care.org
https://insights.careinternational.org.uk/images/in-practice/RGA-and-measurement/gie_guidance_note_on_making_recommendations.pdf
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تخلص الباحثون استنتاجات من بياناتهم وتحليالتهم حول  يسلذلك، في التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة، 

لكن التوصيات ليست   -وقيادتها  لوكالة كير والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى لمساعدة مشاركة المرأة نقاط الدخول الواعدة

 مفروضة بشكل مفرط حول األولويات واألنشطة و/أو تصميم وتطبيق المشروع. 

 يتضمن هذا القسم من التقرير عن المداخل الواعدة لمشروع "قيادة النساء" ما يلي:

شركاء مشروع "قيادة النساء"  ما هي المجموعات النسائية والقادة الموجودون بالفعل في موقع المشروع الذي يمكن لفريق و  •

 العمل معه؟
 ما هي أهم العوائق التي تحول دون مشاركة مجموعات مختلفة من النساء والتي يجب أن يأخذها المشروع في االعتبار؟ •
 ما هي الفرص الجديدة لمشاركة المرأة وقيادتها التي ظهرت بسبب األزمة؟ كيف يمكن أن يبني المشروع على هؤالء؟ •
ت أنشطة "قيادة النساء" يمكن أن تخلق مخاطر حماية جديدة للنساء أو تؤدي إلى تفاقم المخاطر القائمة، وكيف  ما إذا كان •

 يمكن التخفيف منها؟ 
 ما هي المعلومات اإلضافية المطلوبة إلكمال أو تعميق التحليل السريع للجنس على السلطة والمشاركة بمرور الوقت؟ •

لمرجوة متعدد القطاعات يوفر توصيات تشغيلية محددة وقابلة للتنفيذ لجميع الجهات الفاعلة اإلنسانية وبالمقارنة، فإن قانون النتائج ا

 بشأن األنشطة المستهدفة أو الشاملة لضمان تلبية احتياجات النساء والرجال والفتيات والفتيان. 

 

 . شارك في تقرير التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة والمشاركة5
جمع البيانات، اعرض المعلومات والتحليل باستخدام نموذج تقرير التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة.   بعد

ا النموذج تنسيقًا متماسًكا لجميع تقارير كير الخاصة بالتحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوةيعتبر  ، ولكنه ليس مستنداا صارما

 المعلومات ذات الصلة على وجه التحديد بالسياق الخاص بك أو إلزالة أي مواضيع غير ذات صلة.  ويجب تكييفه لتضمين 

والتفكير والتحقق   المجموعات النسائية في شكل مناسب للمناقشةتتم مشاركة نتائج التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة مع  

 المًلحظات اإلرشادية(. كجزء من أنشطة التفكير والتحليل )انظر انعكاس وتحليل

 

ا ما يتوفر نوع المعلومات حول الجنس والقوة والمشاركة للسكان المتضررين في التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة  نادرا

ا أداة مفيدة للمشاركة والدعوة الستخدامها مع الحكوم ة المحلية أثناء الطوارئ. يعد التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة أيضا

ا  تبادل  والوكاالت اإلنسانية األخرى المسؤولة عن الوفاء بالحقوق وتقديم الخدمات للسكان المتضررين. لذلك من المهم أيضا

من خًلل عرض تقديمي أو موجز أو اجتماع خاص بقطاع  المعلومات والتحليالت مع هيئة كير ومع أصحاب المصلحة الخارجيين

 معين. 

ة في أول تحليل سريع للنوع االجتماعي حول القوة، ينبغي على فرق وشركاء مشروع قيادة النساء في حاالت  فيما يتعلق بالمنافس

النظر في تقديم نتائج التحليل السريع للنوع االجتماعي حول القوة إلى المسؤولين الحكوميين الرئيسيين وغيرهم من   WLiEالطوارئ 

داف مشروع قيادة النساء في حاالت الطوارئ ومشاركتهم كيفية القيام بذلك. يؤثر النوع المسؤولين في المجال اإلنساني لتعريفهم بأه

االجتماعي وعًلقات القوة األخرى على مشاركة النساء والفتيات وقيادتهن في العمل اإلنساني، وآثار ذلك على جودة المساعدة  

 اإلنسانية وحقوق المرأة في المشاركة.

دما طورت المجموعات النسائية خطط عملها )انظر المذكرة اإلرشادية المشتركة(، ضع في  في وقت الحق من المشروع، عن 

اعتبارك البناء على هذا االجتماع األول من خًلل مطالبة نفس المسؤولين باالنضمام إلى اجتماع مع المجموعات النسائية حتى  

سائية للمشاركة مباشرة مع صانعي القرار، لتغيير  يتمكنوا من تقديم خطط عملهم. يوفر القيام بذلك فرصة للمجموعات الن

المفاهيم/الصور النمطية حول تطلعات المرأة وقدراتها على القيادة، ومناقشة المسئولين حول كيفية تقديم دعم أو تمويل إضافي لخطط 

 عمل المرأة. 

 

 . تحديث ومعالجة الثغرات في تقرير التحليل السريع للسلطة والمشاركة 6
للنوع االجتماعي. وهذا يعني قبول أن البحث يجب أن يتم بسرعة في المقام األول إذا   السريعمبدأ أساسي إلجراء التحليل النقص هو 

وأن البيانات والتحليًلت ستكون  -مع أطر زمنية قصيرة بشكل خاص في حالة الطوارئ السريعة   -كان إلبًلغ االستجابة اإلنسانية 

 غير مكتملة نتيجة لذلك.

ما   وأيًضا لتحديد القيود في البحث بوضوح  مسؤولية فريق البحث في استخًلص النتائج بناءا على البيانات المتاحة، ولكن تتمثل

 األولي  يجب القيام به لمعالجتها بمرور الوقت. 
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سبيل المثال، ربما  على  -يجب أن يتضمن التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة ملفا يحدد الفجوات في البحث 

لم يكن من الممكن أثناء جمع البيانات األولية لتغطية جميع المواقع التي يتم فيها قيادة النساء في حاالت الطوارئ أو ربما لم يتمكن 

الباحثون من تنظيم مجموعات تركيز منفصلة مع بعض المجموعات )على سبيل المثال، النساء ذوات االحتياجات الخاصة، 

ات، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات  والمراهق

الجنسين+ )مثل الحكومة والوكاالت اإلنسانية ومنظمات حقوق المرآة الرسمية( و/أو مجاالت معينة من التقرير قد تتطلب المزيد من 

يكون من الممكن من يتخذ القرارات على الورق ولكن قد يكون لدى فريق المشروع حتى اآلن فهم االستكشاف )على سبيل المثال، قد 

 واضح من البحث األولي حول كيفية عمل صنع القرارات في الواقع العملي(. 

للتحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة والتعديل عليه، وال   األصلييعني التحديث يعني اإلضافة إلى التقرير 

يمكن جمع بيانات جديدة لتحديث التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة على  يعني كتابة تقرير جديد تماًما. 

شهرا و/أو كجزء من منتصف المدة أو خطوط  18و فترات زمنية محددة من خًلل ملف المشروع )على سبيل المثال بعد ستة أشهر

النهاية( وقد تشمل فرق المرأة القيادية جمع البيانات والتحديثات المستمرة كجزء من زياراتهم الميدانية ومناقشتهم مع المجموعات  

 النسائية المشتركة في المشروع. 

ا  .  مشاركة إذا تم طرح المشروع في مواقع جديدة داخل البلدتحديث التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة واليجب أيضا

إذا كانت الظروف االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية متشابهة في المناطق الجديدة، يمكن أن يأخذ التحديث شكل مرفق للتقرير  

 األصلي الذي يصف االختًلفات والتشابهات في الموقع الجديد.

الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية عن  تختلفليشمل مواقع ومجتمعات جديدة حيث  WLiEومع ذلك، إذا تم توسيع مشروع  

تلك الموجودة في المواقع التي تم جمع البيانات منها باألصل، يجب إجراء التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة 

لمقاطعة أو منطقة جديدة حيث تختلف فيها   WLiEثال، قد يتم توسيع مشروع جديد لتعريف األنشطة في الموقع الجديد. على سبيل الم

 طبيعة حالة الطوارئ أو حيث تعيش مجموعات عرقية أو دينية مختلفة. 

من يفعل التحليل السريع للنوع االجتماعي للسلطة والمشاركة؟ ما هي عملية الموافقة على التحليل السريع للنوع  
 المشاركة؟االجتماعي بشأن السلطة و 

مسؤول عن تنظيم وإجراء تحليًلت النوع االجتماعي السريع للسلطة   منسق أو المدير التنفيذي لمشروع قيادة المرأة الوطنيال

 وتحديثاتها، مع دعم بحثي ولوجستي من مكتب منظمة كير والشركاء حسب االقتضاء. 

ا أو عن بعد. عندما مسؤول عن تقديم الدعم التقني   الفريق العالمي لقيادة المرأةإن  لمنسق المشروع المحلي للقيادة النسائية شخصيا

تجري المكاتب القطرية وفرق المشاريع التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة للمرة األولى، ينبغي إدراج بند  

للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة. ميزانية لميزانية المساعدة الفنية من فريق الدعم العالمي إلجراء وكتابة التحليل السريع 

المساعدة الفنية للتحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة مستحسنة من أجل أبحاث التحليل السريع للنوع االجتماعي 

دود لكتابة وإنجار تقرير  بشأن السلطة والمشاركة وتقاريره الًلحقة ألن شركاء وفرق مشروع منظمة كير غالبا لديهم وقت مح

 التحليل السريع للنوع االجتماعي. 

مسؤولين عن موافقة التحليًلت السريعة للنوع االجتماعي للسلطة والمشاركة قبل التوزيع والنشر على   قيادة المرأة العالميةمنسقي 

جب أن يرسل تحليله السريع للنوع االجتماعي منصات منظمة كير العامة. المنسق أو المدير التنفيذي لمشروع قيادة المرأة العالمي ي

( عندما يكون التحليل السريع للنوع denial@careinternational.Orgبشأن السلطة والمشاركة لمدير برنامج قيادة المرأة العالمي )

ة. على أحد المنسقين العالميين الموافقة على التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة جاهز للموافق

السلطة والمشاركة خًلل أسبوعين. عندما يتم ذلك، سيتم مشاركة التقرير األخير مع المدير القطري )أو سلطتهم المفوضة بذلك( 

أة العالمي ردا من المكتب القطري خًلل فترة أسبوعين، هذا يعني للموافقة عليه خًلل أسبوعين. إذا لم يتلقى مدير مشروع قيادة المر

 أنه تمت الموافقة على التقرير وسوف يتم نشر التقرير على منصات منظمة كير الخارجية )أفكار منظمة كير وتقييمات منظمة كير(. 
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 الموارد الرئيسية  

 السلطة ونموذج تقرير المشاركةالتحليل السريع للنوع االجتماعي على  •
 التحليل السريع للنوع االجتماعي على السلطة وأدوات تقييم المشاركة •
 مجموعة أدوات التحليًلت السريعة للنوع االجتماعي  •
 إطار الممارسة الجيدة لتحليل النوع االجتماعي  •
 تقارير التحليل السريع للنوع االجتماعي بشأن السلطة والمشاركة  •

 .  نساء قيادات في حاالت الطوارئمجموعة أدوات قيادة النساء متاحة لموظفي منظمة كير على موقع 

 هل تريد المزيد من المعلومات؟ 

ن مشروع » النساء يقدن في حاالت الطوارئ« مبادرة مشتركة بين فريق »كير« العالمي المعني بالشؤون الجنسية في إ

ا إلى منسقات "النساء يقدن العالمية" للحصول على   حاالت الطوارئ وفريق الحوكمة العالمي الشامل. أرسل بريداا إلكترونيا

 مزيد من المعلومات: 
 oneil@careinternational.orgتام أونيل  •
   quay@careinternational.orgإيزادورا كواي  •

 2021تم التحديث في تموز/يوليو 

 كير الدولية المملكة المتحدة  

89 Albert Embankment   

London SE1 7TP  

www.careinternational.org.uk   

 2021تم التحديث: تموز/يوليو  292506جمعية خيرية مسجلة برقم 
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