
 موجز تدابير المساواة بين الجنسين
 

  .1(GEMs( للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت على عشرة تدابير للمساواة بين الجنسين )2اإلصدار  GAMيعتمد مؤشر النوع االجتماعي والعمر )
تدابير المسماواة "الداعمة" السمتة  ي . "الداعمة" تظهر  Jو  A، D، G مرحلة تصممي  رموز العممات  تعمأ وكواد لتدابير المسماواة بين الجنسمين الرئيسمية

 مرحلة المراقبة لمساعدة المستخدمين على التفكير  يما يعمل بشكل جيد وما يحتاج إلى تغيير  ي مشروع وو برنامج.
 دليلال المعايير تدابير المساواة بين الجنسين  

مجموعة تحليالت 
 االحتياجات
 ماذا نعرف؟

A 
التحليل الخاص بالنوع 

 االجتماعي
 مختلف األشخاصيت  تفّه  

يصف التحليل المتعلق بالنوع االجتماعي االحتياجات  •
والديناميكيات بين مختلف ونواع الجنس والعمر 

  واإلعاقة والفئات المتنوعة األخرى

تحليل مكتوب متعلق بالنوع  •
 االجتماعي

يصف التحليل بوعوح من ه   •
 المحرومين ولماذا

B  الوصول المصنّفةبيانات 
تُستخد  البيانات المتعلقة بمعدالت الوصول بطريقة  •

 موثوقة ومصنفة حسب الجنس والعمر

يت  جمأ معدالت الوصول الفعلي  •
إلى المساعدة من قبل المجموعات 

 ذات الصلة
يت  تصنيف البيانات بشكل هادف  •

 حسب الجنس والعمر

مجموعة تطويع 
 المساعدة

 ماذا نفعل حيال ذلك؟

D 
 أنشطة مخصّصة حسب االحتياج

 يحصل الناس على 
 الموارد المناسبة

يت  تطويأ األنشطة/الموارد الحتياجات وتفعيمت  •
األنواع االجتماعية المختلفة والعمر واإلعاقة 

  والمجموعات المتنوعة األخرى
اإلجراءات الموجهة تلبي االحتياجات واألولويات  •

  ات محّددةباإلعا ة إلى التمييز الذي تواجهه  ئ

تتنوع المساعدة حسب التحليل  •
 المتعلق بالنوع االجتماعي

تهدف اإلجراءات إلى معالجة  •
 التمييز على وساس النوع االجتماعي

يهدف اإلجراء إلى تغيير العمقات  •
 المتعلقة بالنوع االجتماعي

E 

الحماية ضد العنف القائم على 
 النوع االجتماعي

يكون األشخاص وكثر ومنًا عد 
مخاطر العنف القائ  على النوع 

 االجتماعي

ت  تصمي  نشاط وو عنصر وو عملية واحدة على  •
األقل لتقليل المخاطر وو معالجة العنف القائ  على 

 النوع االجتماعي وو
يعمل المشروع  قط لمعالجة مخاطر العنف القائ  لى  •

 النوع االجتماعي

العنف القائ  على النوع يعتبر منأ  •
االجتماعي وو االستجابة له إما 
توجًها رئيسيًا وو هد ًا وساسيًا 

 للمشروع

مجموعة المشاركة 
 المالءمة

 كيف نعمل
 معًا؟

 

G 
 التأثير على المشروع
 تالقرارا يؤثر األشخاص على
 الخاصة بالمشروع

يشارك إناث وذكور من وعمار مناسبة وقدرات  •
تصمي  المشروع ومراجعته ويت  مختلفة  ي 

 إدراج مقترحاته 

 يتأثر تقيي  االحتياجات والمراجعات •
معالجة العوائق التي تحول دون  •

 المشاركة

H 

العمليات المتعلقة بتعقيبات 
 األشخاص

 يمكن للناس ون يتقدموا بشكواه 
 ويت  االستماع إليه 

هناك آلية للشكاوى السرية تأخذ بعين االعتبار  •
 الجنس والعمر واإلعاقة وتستجيب لطلبات التغيير

 هناك آلية للشكاوى •
تحدد السياسة آلية آمنة سهلة  •

 الوصول إليها
هناك وثائق تمارس التغيير  ي  •

 االستجابة

I 
 الشفافية

 يحصل األشخاص على
 المعلومات التي يحتاجونها

يسل  المشروع رسائل مختلفة من خمل وسائل  •
 المناسبة و قًا لتحليل النوع االجتماعياإلعم  

 

تختلف إستراتيجيات المعلومات  •
حسب النوع االجتماعي والعمر 

 واإلعاقة

 مجموعة المراجعة
ما الذي نقو  به 
بشكل جيد وماذا 
 يجب ون نغيِّّره؟

J 
 المزايا

على  يحصل مختلف األشخاص
 مزايا مختلفة

الفتيات / الرجال / هناك مزايا مختلفة تقد  للنساء /  •
الفتيان / ومجتمأ المي   ي مختلف الفئات العمرية  

بما  ي ذلك ذوي اإلعاقة  نتيجة لألنشطة التي تتكيف 
مأ االحتياجات المتميّزة وو الحواجز التي 

 يواجهونها.

هناك مزايا مسجلة لمختلف  •
المستخدمين نتيجة لألنشطة 

المصممة حسب االحتياج المتعلقة 
 وع االجتماعيبتحليل الن

K 
 الرضا

 بالرعا يشعر مختلف األشخاص

وعربت  ئات النوع االجتماعي / العمر / اإلعاقة  •
المختلفة التي شملها االستطمع عن رعاها عن 

 المشروع

 يت  جمأ المعدالت المتعلقة بالرعا •
 تشعر معظ  الفئات بالرعا •
 الفئات المختلفة راعية بنفس القدر •

L 
 المشروعمشاكل 

المشاكل معرو ة والتغييرات 
 مخطط لها

ت  تحديد الحواجز وو اآلثار السلبية والخطوات  •
 لتغييرمن وجل ا)المخطط لها( 

تلبي احتياجات الفئات المختلفة حسب النوع وهي  •
 االجتماعي والعمر و/وو اإلعاقة

يت  تسجيل اآلثار العارة وحواجز  •
 الوصول

 المشاكلت  وصف خطوات معالجة  •

 

 
ل  يعد يت  و .Jو  Gو Dو Aل  تتغير حروف تعريف تدابير المساواة بين الجنسين الرئيسية  .2020راجأ األسئلة الشائعة للحصول على شرح لما تغير  ي عا   1

 .Fو Cالمساواة بين الجنسين الداعمة  استخدا  تدابير


