
 

 

تؤيسااد مؤشر اانؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤ  عادؤع معاشدؤع ش ااين دؤوياؤع ال داتؤع شسااي مشياؤ لؤيفااشيرؤالياحيرؤونعشتؤيفاانيدؤيساايعي ؤ   ي  دؤ

 الع لشنؤالعإل دقد.ود االجؤعاعيشد لؤع شيل قدؤ

 والعمر هو أداة "مزدوجة الغرض".مؤشر النوع االجتماعي 

يقالرؤعاساايويداؤويالعيهؤ ناؤع ش اانالجؤشاؤ  شؤعء اايد ؤع يلؤيييدعالاؤا شؤشادق اايهدؤ.ؤالع يل رؤع يأش لهالؤؤؤالاؤع همفؤشاه،ؤي يفااشيرؤع ش اادني  حلؤؤ

 الع لشنؤالعإل دقد.ؤ  االجؤعاعيشد لالع يح ينؤ يهدؤشاؤأعشؤيفشيرؤونادشتؤيسيعي ؤ

عءمع ؤؤؤال لؤشني دؤع شنعقودؤ  ونادشت،ؤيرميؤاحسؤع الظيحدؤال  اؤعءهرؤشاؤر ك،ؤأاؤايداتؤشر اااانؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤيقمرؤاظنمؤ دشدؤ نيممؤ ا

نؤالعإل دقدؤ ونؤالع لشؤؤع االجؤعاعيشد لأالؤع شاظشد.ؤاليُو  ِّغؤ اؤ يحيدؤشلد عدؤعا ي  دتؤوياؤؤؤجأالؤع قطد  شؤشساايالاؤع لد ر،ؤيساا ؤع و م،ؤؤؤؤ-عإلاساادالؤ

 شعشال دؤشاؤشلديينؤع شسد  دؤالع يشديد.

 كيف يعمل؟

 ادفاانؤأساادساايدؤءيؤونادشتؤؤؤ10الع لشنؤالعإل دقدؤ لؤؤع االجؤعاعيشد لؤيط  ؤشر اانؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤشاؤع شسااي مشياؤ يفؤ يحيدؤمشتؤ

دؤ لؤ مؤأ ناؤ  شنعقودؤأثاد ؤياحيرؤع ش انالج. امؤيفاشيرؤع ش انالج،ؤالشنؤؤشنمييرؤيطويقهؤشنيياؤ  شؤعءقش:ؤؤال ااسادالؤأالؤياشالي. ًا  اليش اؤعساي معشهؤأي

 اهديدؤع ش نالج،ؤأالؤ لؤأيؤالقتؤآ نؤينيمؤ نيقؤع ش نالجؤا دممؤع اظنؤ لؤأمعاهرؤ لؤهرهؤع شعدات.

 لماذا هو مفيد؟

ا شؤؤؤيسااد مؤشر اانؤع االجؤعاعيشد لؤ لؤييميمؤع ونعشتؤع شساايهم دؤع يلؤيهمفؤا شؤشلد عدؤ مرؤع شساادالعمؤالع يشييسؤًاامؤع اسااد ؤالع حييدت،ؤودإلًااد د

 ييادالشؤعء نعفؤعاعيشد يدؤع عاسدايد.الع ونعشتؤع يلؤيهمفؤا شؤأاؤي الاؤ"ُشحًيدؤا شؤع يغيين"،ؤ

ع شنعقودؤع رعييد،ؤششدؤيسااشلؤ  شاظشدتؤؤاليسااد مؤ  ش إاؤشر اانؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤهالؤأمعمؤيل يشيدؤقي شدؤؤودإلًااد دؤا شؤقيدسؤ ل د يدؤع ونادشت،ؤ

 ج."ود يل رؤشاؤ  شؤع لشش"ؤأثاد ؤيطالينؤع ونعشتؤع يلؤيسيعي ؤ عشي ؤعالعا ؤع ياال ؤ

ا  الع لشنؤالعإل دقدؤ  شؤع شساياليدتؤع ياظيشيدؤالع قطنيدؤالع لد شيد.ؤع االجؤعاعيشد لشر انؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤا معمؤع يقدنينؤع  شيدؤيالشؤؤ ؤيش  ِّ
عسااي معشهؤشط ال ؤشاؤقوشؤع ونعشتؤع يلؤييقمرؤوط  ؤ  يفااالشؤ  شؤأشالعشؤامع ؤعءشرؤع شييمم،ؤششدؤيًااشاؤعساايشنعنؤع يقمرؤايالؤع شساادالعمؤالاشالؤااؤ

 ع ويدادتؤع لد شيدؤيالشؤع شسد  دؤال مرؤينكؤأيؤ  فؤيي  فؤ اؤع ن  .

 مؤشر النوع االجتماعي والعمر استخدامأسباب 

ع همفؤهالؤسيدممؤاسااودؤؤ  اعسااي معرؤايداتؤشر اانؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤ حيفؤع ش اادني ؤأالؤيقييشهدؤءاؤع  المؤاؤيل سؤعالممؤع ونادشت.ؤؤاؤيش ا

ع يح ينؤع شاهعلؤالعاسايعدودؤ  سايويداؤيرميؤا شؤش ادني ؤؤع ش ادني ؤع يلؤيطوقؤآ يدؤشر انؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشن،ؤواد  ؤ  شؤع حنًايدؤع قدا دؤوأا

ؤ٪ؤشاؤش دني ؤع  عادؤع معاشدؤع ش ين دؤوياؤع ال داتؤشر نؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشن.80قؤهالؤأاؤيطو ؤؤ2020مفؤ درؤااؤهؤأ ثنؤ شال يدؤالعسيعدود.

 اإلشراف على مؤشر النوع االجتماعي والعمر

ع ق قؤو اأاؤييقيقؤ ااؤؤؤؤايدودؤ اؤش ادني ؤال د يهر.ؤؤشسا شدشر انؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤع ؤيقميشدتؤؤاليفاميقؤؤلدشاؤع شهرؤ  ش ان ياؤالع شمينياؤشنعع

اغنع ؤعإلو غؤ شدؤهالؤشيالق ؤال يسؤشدؤهالؤشالعالمؤيقالضؤ شدؤأاؤ شط ال ؤيرميؤأييدا دؤا شؤيقييرؤرعيلؤشود غؤ يهؤ االعيدؤع ش ااانالجؤالااعدسعيه.ع شليدنؤع 

ؤونعشتؤيسيعي ؤ  االجؤعاعيشد ل.ؤع يقمرؤايالؤالً ع  شيدتؤع لدشدؤ اؤ

 يدؤ امؤعسااي معشهؤواسعهد،ؤيم رؤشر اانؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤالًاا ؤع ونعشتؤساانيلدؤعاساايعدودؤالع شساارال د،ؤمع  ي دؤالعشد ي دؤ لؤع سااديدتؤع شي

الع الطايدؤالع لد شيد.



 ؟ ما هي تطلعات مؤشر النوع االجتماعي والعمر 

ؤ10يقالرؤشر نؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤويقييرؤش دني ؤ ا
 رتدابي أالدابير المساواة بتلنفؤ ادفنؤونعشتؤأسدسيدؤيُؤ

 .(GEMs) المساواة بين الجنسين

 شني دؤع يفشير
 تدابير المساواة بين الجنسين الرئيسية

 شني دؤع شنعقود
 تدابير المساواة بين الجنسين الداعمة

 
 

 لؤشني دؤيفاشيرؤؤؤأربعة تدابير مساااواة رئيساايةييرؤع اظنؤ لؤ
 ع ش نالج.

 
A التحليل الخاص بالنوع االجتماعي 

ييرؤ هرؤالالفاافؤع قًااديدؤع يلؤيالععهؤعإلاد ؤؤ

 لؤش ي فؤع حااادتؤؤؤ1الشعيش ؤع شيرالع اار النؤ

 ع لشنيدؤال/أالؤعإل دقد

 
B بيانات الوصول المصنّفة 

  عء  دفؤع الفالشؤا شؤع شسد مميسيطي ؤ ادتؤش ي حدؤشاؤ

 
 

واحد أو  ييياليؤ شؤالعيمؤشاؤيمعوينؤع شساااادالعمؤع نايساااايدؤ  ش
الع يلؤييرؤأ رهدؤ لؤعا يودنؤؤؤاثنين من تدابير المساواة الداعمة

يسااد مؤهرعؤ لؤييميمؤشدؤيلششؤو اا شؤؤال أثاد ؤشنعقودؤع ش اانالج.
 عيمؤالشدؤيش اؤييسياه.

 
D أنشطة مخصّصة حسب االحتياج 

ييفااااشؤعإلاد ؤالع ر النؤالعشي ؤ ادتؤع االجؤؤ
ؤال/أالؤ ؤشا ايا افؤعء اشااادن ؤشاا عاعاياشاااد ال

 عإل دقدتؤ  شؤع شسد ممؤع يلؤيييدعالاهد

 
E الحماية ضد العنف القائم على النوع االجتماعي 

 ي الاؤعء  دفؤأ ثنؤأشا د

مؤشر ااااانؤع االج  ادفااااانؤعاعيشد لؤالع لشنؤشدؤارعؤ داتؤؤيُيم ِّ
 ع ونادشتؤعءسدسيدؤشالعالممؤأرؤا.

يتطلب وضااار برنامي جيد أن يشاااارا افشاااخاص  ي جمير  
 مراحل المشروع ويحدثون تأثيًرا.

يع ؤأاؤيسااايامؤع ونعشتؤو ااا شؤشاطقلؤا شؤيي يشؤعايييدعدتؤؤ
"شاؤهالؤع شينالرؤال شاادرع،"،ؤش ؤؤع شيل قاادؤوااد االجؤعاعيشااد ل
ع حادتؤع ش ي حدؤع شلايد.ؤؤيييلؤر كؤييميمؤع قًااديدؤع يلؤيالععههدؤ

دؤيسا ؤعايييدسؤعاسايعدودؤ  يي يشؤالييميمؤؤ  ألا اطدؤع ش فافا 
 شاؤسيسيحيمؤشاؤع يم ش.

العالمؤع لادفاانؤؤؤشر اانؤع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤيل سؤينشيس
ع نايساايد،ؤ ًاا  ؤ اؤعايسااداؤع ريؤييرؤشاؤ   هؤع يالعهؤا شؤ

 هد.ع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤالعإل دقدؤمع  

 
G التأثير 

يرثنؤعإلااد ؤالع ار النؤ لؤع لشنؤع شاادسااااا ؤؤ
ؤ  شؤع قنعنعتؤ  شؤ ؤ ااادتؤعإل اادقااد ال/أال

 ع ش نالج

 
H التعليقات والشكاوى 

ؤياياقااامشاالعؤ ؤ ا ااااادسؤأا ياشا اا
 و  العهرؤالييرؤعاسيشدجؤا يهر

 
I االتصال بالمجتمعات 

يش اؤ أل  دفؤع الفالشؤا شؤؤ
  ع شل الشدتؤع يلؤيييدعالاهد

 
J المزايا 

ؤ ع اااالجؤ ؤرعتؤعاهاياشااادر ع احااااادتؤع اشا ايا احاااد
ع لشن،ؤعإل ادقادتؤييفاااااشؤ  شؤؤعاعيشاد ل،ؤ

 شسعيدؤش ي حد؛ؤ اؤيي  فؤأيمؤ اؤع ن  

 
K الرضا 

 ي لنؤش ي فؤعء  دف
 ود نًد

 
L مشاكل المشروع 

فؤ  شؤع ش ااااااد اشؤؤ ييرؤع يلن 
 الشلد عيهد

 

 ؤ

 
ؤ:ؤع شث يياؤالشسمالعلؤع شيشؤع عاسلؤالشغدينيؤع هاليدؤع عاسدايدؤاليدش لؤفحدتؤع عاسياشعيش ؤع شيرؤيلنيف 1



 الترميز التلقائي كيف يعمل؟

 
 الكود المحتوى

( أو )اإلجراءات (M)مؤشر النوع االجتماعي والعمر )االتجاه الرئيسي  -تركيز البرنامي 

 (؟(T)المستهد ة 

ش ااااادني ؤأ العمؤشر ااااانؤع االجؤؤ
عاعيشاد لؤالع لشن،ؤ  شؤشقيادسؤؤ

ؤ ؤاعانع عتؤؤ4إلاى  0شاا ؤياقايانج ،

وسااااايطاادؤ ييساااااياؤعايسااااااداؤؤ
ييرؤاا اااد ؤعء العمؤؤ العاسااايعدود.

ؤ  شؤاعدودتؤعا سايويداؤؤي قداي دؤواد  
 ع شيلمممؤع  يدنعت.

  شؤالعيممؤشاؤيمعوينؤع شساااادالعم،ؤؤ
ؤ  شؤم يشؤ  تؤ1ييرؤاا اد ؤ المؤواد  

ؤع اشاطا اال ،ؤؤ ؤع اواناااادشات اعانع 

ؤ  ؤا اش ؤع اااالجؤؤ2وااادإلًاااااااد اااد ت

 ت3 عاعيشد ل،ؤودإلًااااد دؤا شؤ
 ع لشنؤال/أالؤعإل دقد.امنعسؤ

 لؤيد دؤالعالمؤع لادفاانؤع ث ثد،ؤؤ
ي قادايا دؤيقالرؤأمعمؤيامعوينؤع شسااااادالعمؤ

ؤ ؤع ا االم ؤيايارؤؤ4واالًااااا  ؤ ار ؤارع ؛

يً ؤع  المؤؤيًشياؤأيؤشاهد،ؤ إاه

0. 

شاؤع يمعوينؤؤ4أالؤؤ3ارعؤ داؤ

ع نايسيدؤءمعمؤيمعوينؤع شسدالعمؤ هدؤ
احسؤع  الم،ؤ إاؤ المؤشر نؤ

ع االجؤعاعيشد لؤالع لشنؤي الاؤ
ي قداي دؤهالؤاحسهؤ  المؤأمعمؤيمعوينؤ

  ع شسدالعم

ؤارعؤ داؤعثاداؤأالؤأ ثنؤشاؤيمعوين

،ؤ إاؤ المؤ0ع شسدالعمؤيسداليؤ

ش نالجؤشر نؤع االجؤعاعيشد لؤ

 .0الع لشنؤي الاؤ

يُ يقؤ المؤشر نؤع االجؤ
عاعيشد لؤالع لشنؤ  ش نالجؤ

ع لدرؤشاؤ المؤأمعمؤيمعوينؤع شسدالعمؤ
ع حنميد،ؤاليشثشؤع االجؤع سدامؤشاؤ

ع شالعالممؤشاؤ  شؤع ونعشتؤ
 يمعوينؤع شسدالعمؤوياؤع عاسيا.

 
 الرئيسي للنوع االجتماعياالتجاه  

 تMيسيهمفؤع عشي ؤ 
 اإلجراءات المستهد ة

شاؤأعشؤع شسدالعمؤوياؤع عاسياؤ
 Tت 

 ال ينطبق

 ع االج

 ودإلًد دؤا ش

 +ع لشنؤال/أالؤعإل دقد

 +عإلعنع *

4 

يهمفؤا شؤع شسااادهشدؤ لؤع شسااادالعمؤؤ
ؤ لؤر ااكؤ ونؤ وياؤع عاسااااايا،ؤوشااد
ع حاادتؤع لشنيادؤال/أالؤعء ااااا ادفؤؤ

  عإل دقدراليؤ

ع غنضؤع نايسااااالؤ  وناادشتؤهالؤ
 سيدممؤع شسدالعمؤوياؤع عاسيا،ؤ

وشادؤ لؤر اكؤ ونؤع حاادتؤع لشنيادؤؤ
 ال/أالؤ أل  دفؤراليؤعإل دقد

اؤييحاد اشؤأالؤيرثنؤ  شؤ
 ع شييدعيا

 ع االج

 +عإلعنع 
3 

 يهمفؤا شؤع شسدهشدؤ ل
ع شساادالعمؤوياؤع عاساايا،ؤال  اؤمالاؤ
ؤال/أالؤ ؤع لشنيااد ؤوااد حااادت عاهيشاادر

 عء  دفؤراليؤعإل دقد

 يُن سؤ  ش
يلسيسؤع شساااادالعمؤوياؤع عاساااايا،ؤؤ

 ال  اؤومالا
ؤأالؤ ؤا شؤع حااادتؤع لشنيااد عاايوااده

 عء  دفؤراليؤعإل دقد

اؤييحاد اشؤأالؤيرثنؤ  شؤ
 ع شييدعيا

  ع لشن

  ال/أال

 عإل دقد

   يسؤاالجؤععيشد لت

 +عإلعنع 

2 

ؤوياؤ ؤوااد شساااااادالعم اؤيالعاامؤعهيشاادر
ؤالش ؤر ااكؤ يهاامفؤا شؤع عاسااااايا،

ؤال/أالؤ ؤع الاشانياااد ؤع احانالا شالاااد اعاااد
 عإل دقد

ؤع احانالاؤؤ ؤشالاااد اعاااد ياهااامفؤا اش
ع لشنيادؤال/أالؤعء ااااا ادفؤراليؤ
عإل ادقاد،ؤ  اهادؤيحيقنؤا شؤعاهيشادرؤؤ

 ود االجؤعاعيشد ل

اؤييحاد اشؤأالؤيرثنؤ  شؤ
 ع شييدعيا

ع لششؤ قطؤأالؤعاايودهؤ
 1 غينؤع شيسقؤ  حادت

اؤيسايعي ؤ   ي  دتؤ  شؤأسادسؤؤ
ؤأالؤ ؤع الاشان ؤأال ؤعاعاياشاااد ال ع اااالج
عؤ دؤشسااااايشن  عإل ادقاد؛ؤاؤيال لؤعهيشادشا 

  حادتؤشليادؤشالً ؤعاهيشدر

اؤيسايعي ؤودسايشنعنؤ   ي  دتؤؤ
  شؤأسااادسؤع االجؤعاعيشد لؤأالؤ

 ع لشنؤأالؤعإل دقد

اؤييحاد اشؤأالؤيرثنؤ  شؤ
 ع شييدعيا

 شاهعلو  شؤع ونعشتؤاؤيالعمؤنوطؤإلعنع عتؤ 0  يسؤهادكؤاعنع 

 

 تطبيق مؤشر النوع االجتماعي والعمر

دؤيطويقؤشر نؤع االجؤؤ  ً يش اؤأي
ؤ ا اشؤ ؤالع الاشان عاعاياشاااد ال
ع شساااااياامعتؤرعتؤع شسااااايالاؤؤ

 عء  شؤشثش:

 الخطط االستراتيجية
خطط استجابة 

 المجموعة/القطاع
لمحة عامة عن 

 االحتياجات اإلنسانية
خطط االستجابة 

 اإلنسانية
 الدوريةتقارير المراقبة 

 

 IASC-gam@un.org لالتصال:


