
وفي دورة التخطيط اإلنساني لعام 2019، سيحل المؤشر 
الجنساني-العمري محل المؤشر الجنساني السابق الذي 

وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وتم تطبيقه على 
مشروعات النداءات منذ عام 2009. وسُيطلب استخدامه 

بشكل مماثل في نظام التتبع المالي، كما طالبت الدول األعضاء 
بااللتزام فقط بتمويل الشركاء الذين يقومون بتقديم التقارير إلى 

نظام التتبع المالي باستخدام المؤشر الجنساني-العمري الذي 
وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، ومن ثم القيام 

بتحديث مستوى المؤشر استناًدا إلى بيانات الرصد.

يبحث المؤشر الجنساني-العمري الذي وضعته اللجنة الدائمة 
المشتركة بين الوكاالت في مدى معالجة الفروق المتعلقة 

بالنوع االجتماعي والسن في إجراءات إعداد البرامج األساسية 
لالستجابة اإلنسانية. وقد تم تطويره استجابًة لطلبات تعزيز 
المؤشر الجنساني الذي وضعته اللجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت وذلك من خالل إدراج السن، واألهم من ذلك، 
تمت إضافة عنصر الرصد. وباإلضافة إلى قياس فعالية 

البرامج، فهو يعد أداة قيمة للتدريس والمراقبة الذاتية، مما 
يسمح للمنظمات بالتعلم من خالل الممارسة العملية عبر إعداد 

البرامج التي تستجيب لكافة جوانب التنوع. 

مرحلة الرصدمرحلة التصميم

تحليل الفوارق بين الجنسين جـبأ  جمع وتحليل البيانات المصنفة
بحسب الجنس والعمر

 اإلجراءات األساسية
 للمساواة بين الجنسين

اإلجراءات الداعمة للمساواة بين الجنسين

يتم فهم االحتياجات واألدوار 
والديناميات القائمة بين النساء 
والفتيات والفتيان والرجال من 

مختلف الفئات العمرية

حصول األشخاص المستحقين 
على الموارد يتم حساب األشخاص المختلفين

االستهداف الجيد

تحصل النساء والفتيات والفتيان 
والرجال من مختلف الفئات 

العمرية على الموارد الصحيحة

مع أعضاء القطاع اآلخرين 
والقطاعات األخرى

يشعر األشخاص بأنهم أكثر أمًنا
األنشطة المصممة خصيًصا وهـد التنسيق مع الجهات األخرىالحماية من العنف الجنساني

تؤثر النساء والفتيات والفتيان 
والرجال من األعمار المناسبة في 

القرارات من خالل المشروع 

حصول األشخاص على 
المعلومات التي يحتاجون إليها

يمكن لألشخاص أن يقدموا 
شكواهم وأن ُيستمع إلى آرائهم

التأثير على المشروع طحـز الشفافيةالتغذية العكسية والشكاوى

تحصل النساء والفتيات والفتيان 
والرجال من مختلف الفئات 
العمرية على فوائد مختلف 

التعرف على المشكالت 
ومعالجتها

يعبر مختلف األشخاص عن 
رضاهم

الفوائد لكي مشكالت المشروعالرضا

يستخدم مشروع القدرة االحتياطية 
المعنية بالمسائل الجنسانية المؤشر 
الجنساني-العمري باعتباره واحًدا 

من أدوات البرامج التي تسعى إلى 
تحقيق المساواة بين الجنسين والتي 
يقوم مستشارو المشروع بتطبيقها 

في مهامهم. 

يقوم المؤشر الجنساني-العمري بتقييم 
المشروعات من حيث النظر في 12 عنصًرا 
أساسًيّا من عناصر البرامج التي تعرف باسم 

"تدابير المساواة بين الجنسين".

يتم النظر في أربعة من تدابير المساواة بين 
الجنسين في مرحلة تصميم المشروع. 

إنَّ كل من التدابير الرئيسية األربعة للمساواة 
بين الجنسين تحتوي على اثنين من التدابير 

الداعمة المساواة بين الجنسين اللذان 
يؤخذان في االعتبار أثناء مرحلة رصد 

المشروع. وهذا األمر يسمح بالتفكير فيما 
يعمل بشكل جيد وما يمكن تحسينه.

تقوم تدابير المساواة بين الجنسين بتتبع ما 
إذا كانت إجراءات البرامج األساسية يجري 

تطبيقها. يتطلب اإلعداد الجيد للبرامج 
مشاركة األشخاص المتضررين في جميع 
مراحل المشروع والتأثير فيها. وينبغي أن 
تنبثق البرامج منطقًيّا من تحليل االحتياجات 

المراعي للفوارق بين الجنسين، وصوالً 
إلى تخصيص أو تكييف أنشطة االستجابة 

بحسب التحليل، ومروًرا بتحديد المستفيدين 
من التدخالت. وتعكس رموز تدابير المساواة 
بين الجنسين وجود هذه اإلجراءات واتساقها، 

فضالً عن تضمينها للجنس والعمر.     

 المؤشر الجنساني-العمري
      تعزيز فعالية العمل اإلنساني

عامة نظرة 

الجنساني-العمري؟ المؤشر  عنه  يبحث  الذي  ما 
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تشمل رموز المؤشر الجنساني-العمري 
مقياًسا من صفر إلى أربعة، وتقترح 

القيام بإجراءات بسيطة لتحسين استجابة 
المشروع واتساقه. ويتم وضع الرموز 
تلقائًيّا استناًدا إلى اإلجابات على أسئلة 

االختيارات المتعددة. 

ويعتمد كل رمز إلجراءات المساواة بين 
الجنسين على دليل القيام باإلجراء أو 

الخطوة المطلوبة باإلضافة إلى الجنس 
والعمر. وفي حالة وجود العناصر الثالثة، 

يشير ترميز إجراءات المساواة بين 
ا؛ وإذا لم يتم  الجنسين إلى الرقم 4 تلقائًيّ

تضمين أي منها، فإنه يشير إلى صفر. 

إذا كانت ثالثة أو أربعة من اإلجراءات 
األساسية للمساواة بين الجنسين تشترك 

في نفس الرمز، فإن رمز المؤشر 
الجنساني-العمري للمشروع سوف يشير 

تلقائًيّا إلى هذا الرقم ألنه الرمز األكثر 
تكراًرا. وإذا كان اثنان أو أكثر من 

إجراءات المساواة بين الجنسين أعطيت 
رقم صفر، فإن المؤشر الجنساني-العمري 

سوف يشير إلى صفر.

ُيستمد الرمز الكلي للمشروع وفًقا للمؤشر 
الجنساني-العمري من الرموز الفردية 

إلجراءات المساواة بين الجنسين، ويعكس 
نوع البرامج السائد في إجراءات المساواة.

يمكن تطبيق المؤشر الجنساني-العمري 
على الوثائق عالية المستوى مثل:

يتوافر أحدث إصدار من المؤشر 
الجنساني-العمري في شكل برنامج 

تطبيقي على اإلنترنت بدعم من مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية. وهو متوافر 
أيًضا بصيغة غير متصلة باإلنترنت 

الستخدامه في المناطق النائية. 
وسيجري االنتقال إلى استخدام األداة 
المتوافرة على اإلنترنت في منتصف 

عام 2018.  

 المزايا: 
* زيادة الموضوعية

* التحليل على مستوى الدولة، 
والوكالة، والمجموعة القطاعية

* تحليل المساعدات الفعلية (من 
المستفيد؟ من المشارك؟ باإلضافة 

إلى الحماية والمساءلة)  

4

تركيز البرنامجالرمزالمحتوى

الجنس 
 + العمر

+ اإلجراءات*

ال ينطبق

من المرجح أن يسهم في المساواة 
بين الجنسين بما في ذلك عبر الفئات 

العمرية

 الهدف األساسي للبرنامج هو تعزيز 
المساواة بين الجنسين بما في ذلك 

عبر الفئات العمرية 

عدم إشراك أو التأثير على 
األشخاص المحتاجين

3
الجنس

+ اإلجراءات

من المرجح أن يسهم في تحقيق 
المساواة بين الجنسين لكن دون أخذ 

الفئات العمرية في االعتبار

تركز باألساس على تعزيز المساواة 
بين الجنسين دون االهتمام بالفئات 

العمرية  

عدم إشراك أو التأثير على 
األشخاص المحتاجين

تعميم المساواة بين الجنسين
يستهدف الجميع

اإلجراءات المستهدفة
 تستهدف مجموعة محددة

 درجات تقييم المؤشر
الجنساني-العمري

*إجراءات أو عناصر أو خطوات 
إعداد البرنامج نهج البرنامج

MT

2
العمر

+ اإلجراءات

من غير المرجح أن يسهم في تحقيق 
المساواة بين الجنسين 

تهدف إلى معالجة عدم المساواة 
ولكن من دون القيام بالتدابير 

المناسبة للمساواة بين الجنسين  

عدم إشراك أو التأثير على 
األشخاص المحتاجين

1 اإلجراءات
من غير المرجح أن يسهم في تحقيق 

المساواة بين الجنسين
تهدف إلى معالجة عدم المساواة 

ولكن من دون القيام بالتدابير 
المناسبة للمساواة بين الجنسين

عدم إشراك أو التأثير على 
األشخاص المحتاجين

0  ال تربط إجراءات إعداد البرامج بشكل منهجيال توجد إجراءات

نية إلنسا ا لشؤون  ا تنسيق  مكتب  وضعه  لذي  ا ألدنى  ا لحد  ا

PMR
تقرير الرصد الدوري

HRP
خطة االستجابة اإلنسانية

HNO
النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية

برنامج تطبيقي على اإلنترنت

بعدها وما   2018

أداة قائمة على برنامج إكسيل

2018 -  2015

التلقائي؟ الترميز  يعمل  كيف 

الجنساني-العمري المؤشر  تطبيق 

اإلنترنت: شبكة  على  الجنساني-العمري  المؤشر  آلية  إلى  الوصول  يمكنكم  جديد! 

      تعزيز فعالية العمل اإلنساني


