
وفي دورة التخطیط اإلنساني لعام 2019، سیحل مؤشر 
النوع االجتماعي والعمر محل مؤشر النوع االجتماعي الذي 

وضعتھ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت وتم تطبیقھ على 
مشروعات النداءات منذ عام 2009. وسُیطلب استخدامھ 

بشكل مماثل في نظام التتبع المالي، كما طالبت الدول األعضاء 
بااللتزام فقط بتمویل الشركاء الذین یقومون بتقدیم التقاریر إلى 

نظام التتبع المالي باستخدام مؤشر النوع االجتماعي والعمر 
الذي وضعتھ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت، ومن ثم 

القیام بتحدیث مستوى المؤشر استناًدا إلى بیانات الرصد.

یبحث مؤشر النوع االجتماعي والعمر الذي وضعتھ اللجنة 
الدائمة المشتركة بین الوكاالت في مدى معالجة الفروق 

المتعلقة بالنوع االجتماعي والعمر في إجراءات إعداد البرامج 
األساسیة لالستجابة اإلنسانیة. وقد تم تطویره استجابًة لطلبات 

تعزیز مؤشر النوع االجتماعي الذي وضعتھ اللجنة الدائمة 
المشتركة بین الوكاالت وذلك من خالل إدراج العمر، واألھم 

من ذلك، تمت إضافة عنصر الرصد. وباإلضافة إلى قیاس 
فعالیة البرامج، فھو یعد أداة قیمة للتدریس والمراقبة الذاتیة، 
مما یسمح للمنظمات بالتعلم من خالل الممارسة العملیة عبر 

إعداد البرامج التي تستجیب لكافة جوانب التنوع. 

مرحلة الرصدمرحلة التصمیم

تحلیل الفوارق بین الجنسین جـبأ  جمع وتحلیل البیانات المصنفة
بحسب النوع االجتماعي والعمر

 اإلجراءات األساسیة
 للمساواة بین الجنسین

اإلجراءات الداعمة للمساواة بین الجنسین

یتم فھم االحتیاجات واألدوار 
والدینامیات القائمة بین النساء 
والفتیات والفتیان والرجال من 

مختلف الفئات العمریة

حصول األشخاص المستحقین 
على الموارد یتم حساب األشخاص المختلفین

االستھداف الجید

تحصل النساء والفتیات والفتیان 
والرجال من مختلف الفئات 

العمریة على الموارد الصحیحة

مع أعضاء القطاع اآلخرین 
والقطاعات األخرى یشعر األشخاص بأنھم أكثر أمًنا

األنشطة المصممة خصیًصا وھـد الحمایة من العنف القائم 
على النوع االجتماعي

التنسیق مع الجھات األخرى

تؤثر النساء والفتیات والفتیان 
والرجال من األعمار المناسبة في 

القرارات من خالل المشروع 

حصول األشخاص على 
المعلومات التي یحتاجون إلیھا

یمكن لألشخاص أن یقدموا 
شكواھم وأن ُیستمع إلى آرائھم

التأثیر على المشروع طحـز الشفافیةالتغذیة العكسیة والشكاوى

تحصل النساء والفتیات والفتیان 
والرجال من مختلف الفئات 
العمریة على فوائد مختلف 

التعرف على المشكالت 
ومعالجتھا

یعبر مختلف األشخاص عن 
رضاھم

الفوائد لكي مشكالت المشروعالرضا

یستخدم مشروع القدرة االحتیاطیة 
المعنیة بمسائل النوع االجتماعي
 مؤشر النوع االجتماعي والعمر

 باعتباره واحًدا من أدوات البرامج 
التي تسعى إلى تحقیق المساواة 

بین الجنسین والتي یقوم مستشارو 
المشروع بتطبیقھا في مھامھم. 

یقوم مؤشر النوع االجتماعي والعمر بتقییم 
المشروعات من حیث النظر في 12 عنصًرا 
أساسًیّا من عناصر البرامج التي تعرف باسم 

"تدابیر المساواة بین الجنسین".

یتم النظر في أربعة من تدابیر المساواة بین 
الجنسین في مرحلة تصمیم المشروع. 

إنَّ كل من التدابیر الرئیسیة األربعة للمساواة 
بین الجنسین تحتوي على اثنین من التدابیر 

الداعمة المساواة بین الجنسین اللذان 
یؤخذان في االعتبار أثناء مرحلة رصد 

المشروع. وھذا األمر یسمح بالتفكیر فیما 
یعمل بشكل جید وما یمكن تحسینھ.

تقوم تدابیر المساواة بین الجنسین بتتبع ما 
إذا كانت إجراءات البرامج األساسیة یجري 

تطبیقھا. یتطلب اإلعداد الجید للبرامج 
مشاركة األشخاص المتضررین في جمیع 
مراحل المشروع والتأثیر فیھا. وینبغي أن 
تنبثق البرامج منطقًیّا من تحلیل االحتیاجات 

المراعي للفوارق بین الجنسین، وصوالً 
إلى تخصیص أو تكییف أنشطة االستجابة 

بحسب التحلیل، ومروًرا بتحدید المستفیدین 
من التدخالت. وتعكس رموز تدابیر المساواة 
بین الجنسین وجود ھذه اإلجراءات واتساقھا، 

فضالً عن تضمینھا للنوع االجتماعي 
والعمر.     

مؤشر النوع االجتماعي والعمر
      تعزیز فعالیة العمل اإلنساني

عامة نظرة 

النوع االجتماعي والعمر؟ الذي یبحث عنھ مؤشر  ما 
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تشمل رموز مؤشر النوع االجتماعي 
والعمر مقیاًسا من صفر إلى أربعة، 

وتقترح القیام بإجراءات بسیطة لتحسین 
استجابة المشروع واتساقھ. ویتم وضع 

الرموز تلقائًیّا استناًدا إلى اإلجابات على 
أسئلة االختیارات المتعددة. 

ویعتمد كل رمز إلجراءات المساواة بین 
الجنسین على دلیل القیام باإلجراء أو 
الخطوة المطلوبة باإلضافة إلى النوع 
االجتماعي والعمر. وفي حالة وجود 

العناصر الثالثة، یشیر ترمیز إجراءات 
المساواة بین الجنسین إلى الرقم 4 

ا؛ وإذا لم یتم تضمین أي منھا، فإنھ  تلقائًیّ
یشیر إلى صفر. 

إذا كانت ثالثة أو أربعة من اإلجراءات 
األساسیة للمساواة بین الجنسین تشترك 
في نفس الرمز، فإن رمز مؤشر النوع 

االجتماعي والعمر للمشروع سوف یشیر 
تلقائًیّا إلى ھذا الرقم ألنھ الرمز األكثر 

تكراًرا. وإذا كان اثنان أو أكثر من 
إجراءات المساواة بین الجنسین أعطیت 
رقم صفر، فإن مؤشر النوع االجتماعي 

والعمرسوف یشیر إلى صفر.

ُیستمد الرمز الكلي للمشروع وفًقا لمؤشر 
النوع االجتماعي والعمر من الرموز 

الفردیة إلجراءات المساواة بین الجنسین، 
ویعكس نوع البرامج السائد في إجراءات 

المساواة.

یمكن تطبیق مؤشر النوع االجتماعي 
والعمرعلى الوثائق عالیة المستوى 

مثل:

یتوافر أحدث إصدار من مؤشر النوع 
االجتماعي والعمر في شكل برنامج 

تطبیقي على اإلنترنت بدعم من مكتب 
تنسیق الشؤون اإلنسانیة. وھو متوافر 
أیًضا بصیغة غیر متصلة باإلنترنت 

الستخدامھ في المناطق النائیة. 
وسیجري االنتقال إلى استخدام األداة 
المتوافرة على اإلنترنت في منتصف 

عام 2018.  

 المزایا: 
* زیادة الموضوعیة

* التحلیل على مستوى الدولة، 
والوكالة، والمجموعة القطاعیة

* تحلیل المساعدات الفعلیة (من 
المستفید؟ من المشارك؟ باإلضافة 

إلى الحمایة والمساءلة)  

4

تركیز البرنامجالرمزالمحتوى

النوع االجتماعي
 + العمر

+ اإلجراءات*

ال ینطبق

من المرجح أن یسھم في المساواة 
بین الجنسین بما في ذلك عبر الفئات 

العمریة

 الھدف األساسي للبرنامج ھو تعزیز 
المساواة بین الجنسین بما في ذلك 

عبر الفئات العمریة 

عدم إشراك أو التأثیر على 
األشخاص المحتاجین

3
النوع االجتماعي

+ اإلجراءات

من المرجح أن یسھم في تحقیق 
المساواة بین الجنسین لكن دون أخذ 

الفئات العمریة في االعتبار

تركز باألساس على تعزیز المساواة 
بین الجنسین دون االھتمام بالفئات 

العمریة  

عدم إشراك أو التأثیر على 
األشخاص المحتاجین

تعمیم المساواة بین الجنسین
یستھدف الجمیع

اإلجراءات المستھدفة
 تستھدف مجموعة محددة

مؤشر النوع
االجتماعي والعمر 

* إجراءات أو عناصر أو خطوات 
إعداد البرنامج نھج البرنامج

MT

2
العمر

+ اإلجراءات

من غیر المرجح أن یسھم في تحقیق 
المساواة بین الجنسین 

تھدف إلى معالجة عدم المساواة 
ولكن من دون القیام بالتدابیر 

المناسبة للمساواة بین الجنسین  

عدم إشراك أو التأثیر على 
األشخاص المحتاجین

1 اإلجراءات
من غیر المرجح أن یسھم في تحقیق 

المساواة بین الجنسین
تھدف إلى معالجة عدم المساواة 

ولكن من دون القیام بالتدابیر 
المناسبة للمساواة بین الجنسین

عدم إشراك أو التأثیر على 
األشخاص المحتاجین

0  ال تربط إجراءات إعداد البرامج بشكل منھجيال توجد إجراءات

نیة إلنسا ا لشؤون  ا تنسیق  مكتب  وضعھ  لذي  ا ألدنى  ا لحد  ا

PMR
تقریر الرصد الدوري

HRP
خطة االستجابة اإلنسانیة

HNO
النظرة العامة على االحتیاجات اإلنسانیة

برنامج تطبیقي على اإلنترنت

بعدھا وما   2018

أداة قائمة على برنامج إكسیل

2018 -  2015

التلقائي؟ الترمیز  یعمل  كیف 

والعمر االجتماعي  النوع  مؤشر  تطبیق 

اإلنترنت: والعمر على شبكة  االجتماعي  النوع  آلیة مؤشر  إلى  الوصول  یمكنكم  جدید! 

      تعزیز فعالیة العمل اإلنساني


