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المصادر: مشروع القدرة االحتیاطیة المعنیة بمسائل النوع االجتماعي التابع للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت؛ المفھوم والتصمیم األصلي لمؤشر النوع االجتماعي والعمر الذي وضعتھ میرین ووترھاوس.
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تحلیل الفوارق بین الجنسین
فھم األشخاص المختلفین

• یصف تحلیل الفوارق بین الجنسین االحتیاجات والدینامیات 
القائمة بین النساء والفتیات والفتیان والرجال في مختلف الفئات 

العمریة  

• ُتستخدم البیانات المتعلقة بالوصول النسبي بطریقة موثوقة 
ومصنفة بحسب النوع االجتماعي والعمر

یستند مؤشر النوع االجتماعي والعمر الذي وضعتھ اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت إلى اثني عشر تدبیًرا من تدابیر المساواة بین الجنسین. تضع مرحلة 
تصمیم المؤشر رموًزا للتدابیر األساسیة للمساواة بین الجنسین أ، د، ز، ي. وتظھر التدابیر الثمانیة ”الداعمة“ للمساواة بین الجنسین في مرحلة الرصد لمساعدة 

المستخدمین على التفكیر فیما یعمل بشكل جید وما یحتاج إلى التغییر في المشروعات أو البرامج. 

• وصول المشروع إلى المجموعات المستھدفة المقصودة

• تحلیل مكتوب للفوارق بین الجنسین 
 • یصف التحلیل االحتیاجات والدینامیات 

• جمع معدالت الوصول الفعلي إلى المساعدات 
• تصنیف البیانات بحسب النوع االجتماعي والعمر 

بطریقة مجدیة

• یكون الوصول الفعلي للمساعدات من قبل المجموعات 
النوعیة/العمریة مشابًھا لألھداف المخطط لھا

• یتم تحدید المعدالت المستھدفة استناًدا إلى تحلیل الفوارق 
بین الجنسین

جمع وتحلیل البیانات المصنفة 
بحسب النوع االجتماعي والعمر
 یتم حساب األشخاص المختلفین

االستھداف الجید 
یتم حساب األشخاص المناسبین
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التأثیر على المشروع 
یؤثر األشخاص على القرارات 

المتعلقة بالمشروعات

• تشارك النساء، والفتیات، والفتیان، والرجال من األعمار 
المناسبة في تصمیم واستعراض المشروع ویتم تضمین 

اقتراحاتھم

• ھناك عملیات شكاوى سریة تأخذ في االعتبار النوع 
االجتماعي والعمر، وتستجیب من خالل إحداث تغییرات في 

طریقة تقدیم الخدمات

• یقدم المشروع رسائل مختلفة من خالل وسائل اإلعالم المناسبة 
وفًقا لتحلیل الفوارق بین الجنسین 

• التأثیر على تقییمات االحتیاجات واالستعراضات
• معالجة عوائق المشاركة 

• ھناك عملیة لتقدیم الشكاوى 
• تحدد السیاسات عملیة آمنة ومتاحة 

• توثیق التغییر الذي طرأ على ممارسات االستجابة 

• تختلف استراتیجیات المعلومات بحسب النوع االجتماعي 
والعمر 

عملیات التغذیة العكسیة
یمكن لألشخاص أن یقدموا 

شكواھم وأن ُیستمع إلى آرائھم 

الشفافیة 
حصول األشخاص على 

المعلومات التي یحتاجون إلیھا

الفوائد
یحصل مختلف األشخاص على 

فوائد مختلفة

• ھناك فوائد متمایزة للنساء/الفتیات و/أو الرجال/الفتیان من 
مختلف الفئات العمریة نتیجة لتكییف األنشطة لالحتیاجات أو 

العوائق المختلفة

• یعبر معظم المشمولین بالدراسة االستقصائیة من النساء/الفتیات 
والرجال/الفتیان ممن ھم في سن مناسبة عن رضاھم عن 

المشروع  

• یتم تحدید العوائق أو التأثیرات السلبیة وخطوات تغییرھا 
(المخطط لھا)

• تلبیة احتیاجات النساء/الفتیات و/أو الرجال/الفتیان من مختلف 
األعمار

• ھناك فوائد مسجلة لمختلف المستخدمین كنتیجة لألنشطة 
المصممة وفًقَا لتحلیل الفوارق بین الجنسین 

• یتم جمع معدالت الرضا  
• تعبر معظم المجموعات عن رضاھا

• تكون المجموعات المختلفة راضیة بنفس القدر

• یتم تحدید التأثیرات الضارة وعوائق الوصول
• یتم وصف خطوات معالجة المشكالت

الرضا
یعبر مختلف األشخاص عن 

رضاھم

مشكالت المشروع
التعرف على المشكالت 

والتخطیط للتغییرات

األنشطة المصممة خصیًصا
حصول األشخاص على 

الموارد الصحیحة

• تكییف األنشطة/الموارد الحتیاجات وتفضیالت الفتیات، 
والفتیان، والنساء، والرجال من مختلف األعمار

• تتناول اإلجراءات المستھدفة االحتیاجات واألولویات فضالً 
عن التمییز الذي تواجھھ مجموعات محددة من 

النساء/الفتیات/الفتیان/الرجال

• یتم تصمیم نشاط أو عنصر أو عملیة واحدة على األقل 
للتصدي لمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أو الحد 

منھا أو 
• یركز عمل المشروع فقط على التصدي لمخاطر العنف القائم 

على النوع االجتماعي

• تتبادل الوكالة ما لدیھا من تحلیل للفوارق بین الجنسین، 
ومعدالت الوصول اإلنساني، والتجارب الناجحة، والفجوات مع 

أعضاء القطاعات/المجموعات وفي محاضر االجتماعات

• تختلف المساعدات بحسب تحلیل الفوارق بین الجنسین

• تھدف اإلجراءات إلى التصدي للتمییز القائم على النوع 
االجتماعي 

• یتم تعمیم منع أو االستجابة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي أو یصبح ھذا ھو الھدف الرئیسي للمشروع  

• تتبادل الوكالة بیانات المشروع مع القطاع 

الحمایة من العنف القائم على 
النوع االجتماعي

یصبح األشخاص أكثر أماًنا من 
مخاطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي

التنسیق مع الجھات الفاعلة 
األخرى 

ملخص تدابیر المساواة بین الجنسین

مجموعة تحلیل 
االحتیاجات

الذي نعرفھ؟ ما 

الدلیلالمعاییرتدابیر المساواة بین الجنسین

مجموعة المشاركة 
المناسبة 

سوّیًا؟ نعمل  كیف 

مجموعة المراجعة 
ما الذي نقوم بھ بشكل جید 

الذي یجب علینا  وما 
تغییره؟

مجموعة المساعدات 
الُمكیَّفة 

ماذا نفعل حیال ذلك؟ 

مؤشر النوع االجتماعي والعمر


