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 عوّنلل ةيعارملا جماربلا ريوطتل ريرحّتلا قيرفل ةّيعجرم ةمئاق
  ةّيليوحّتلا ّيعامتج=>ا عوّنلا جماربو ّيعامتج=>ا

 نم ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةايحلا ةدوج نيسحتب قرفلا ثادحإ ىلع نشكأ ايديم () يب يب لمعت
 ّنأّ QLإ ،ملاعلا نّاكس فصن نم برقي ام نّلكشُي تايتفلاو ءاسّنلا ّنأ عمو .مKLعQRا لئاسو لKLخ
 ّلقأ )تنرتنQRاو ويداّرلاو تانويزفلّتلاو ةلومحملا فتاوهلا( مKLعQRا لئاسو لاكشأ عيمج ىلإ ّنهلوصو
 .لاجّرلا نم ريثكب

 :تايتفلاو ءاسّنلا ةايح يف ّايقيقح اًقرف ثدحُت كجمارب ّنأ نم ّدكأتلل ّةيعجرملا ةمئاقلا هذه مدختسا
 بجي ثيحب .ّنهتامامتهاو ّنهتاجايتحQL ةباجتسQLاو ّةيلاعف رثكأ لكشب ّنهيلإ لوصولا لKLخ نم كلذو
 .ةأرملل ّةيمويلا ةايحلا نيسحت ىلع دعاسي اّمم ،ّيعامتجQLا عوّنلل ةيعارم اًمئاد جماربلا نوكت نأ
 نيسحت فدهب ،ّيعامتجQLا عوّنلا نأش صخي اميف ّةيليوحت ةغبص تاذ جماربلا نوكت نأ ،كلذل لثمQyاو
 لحارملا يف ّةيعجرملا ةمئاقلا هذه مدختِسا ،كلذل .عمتجملا يف ةشاشه رثكQyا تائفلا عضو
 .كجمارب ميمصت دنع هاندأ ةجردملا ةفلتخملا

 :انروهمج مهفو ّينيوكّتلا ليلحّتلا / ثحبلا .1
 ؟ةنماكلا اهبابسأو نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلل ةحاتملا صرفلاو قئاوعلا مهفت له •
 نويزفلّتلا( مKLعQRا لئاسو يف )ّمكحتلاو( لوصولا تايتفلاو ءاسّنلل نكمي فيك مهفت له •

 ءاوس( كلذ نّسحت نأ نكمي يتلا بيلاسQyا يه امو )تنرتنQRاو ةلومحملا فتاوهلاو ويداّرلاو
 ؟)نيرخ�Qا لمع يف وأ كلمع يف

 ىلإ فادهQyا هذه يمرت له - ؟نيسنجلا نيب ةاواسملاب قّلعتت ةحضاو فادهأ عو��ملل له •
 عوّنلا ىوتسم ىلع ةيرييغت ةغبص تاذ نوكت نأ وأ ّيعامتجQLا عوّنلل ةيعارم نوكت نأ
 ّيعامتجQLا عوّنلاب قلعتملا نشكأ ايديم () يب يب عقوملا ليلد مدختسا( ؟ّيعامتجQLا
 .)داشرKRل  criteria sensitivity gender  "ّيعامتجQLا عوّنلا ةاعارم ريياعم" مKLعQRا لئاسوو

 ؟اهتجلاعم عو��ملا لواحي يتلا 1ّةيزييمّتلا ّيعامتجQLا عوّنلا ريياعم ديدحت ّمت له •
 انربخي له ؟نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلا ءارآب انتاظحKLم / روهمجلا ليلحت انربخي له •

 .ةديدج صرف ىلإ لوصولا ىلع ّنهتدعاسمو تايتفلاو ءاسّنلا مامأ زجاوحلا ��كن فيك
 مهبجعي يذلا ام ؟اًمهلمو ديفم ريغو اًديفم روكّذلاو ثانQRا نم روهمجلا ءاضعأ هدجي يذلا ام •

 نوبغري يتلا تاعوضوملا يه امو ،جمانربلا ىوتحم يف تاوجفك هنوري يذلا ام ؟اذاملو ّلقأ
 ؟ّلقأو رثكأ اهتيؤر يف

 
 

 مهفلا ديدحت ىلع دعاست يتلا ةيمسّرلا ريغو ةيمسّرلا تاسرامملاو تادقتعملاو نيناوقلا يه ّةيعامتج)#ا فارع$#ا 1
 حباكمك لمعلا وأ ّيعامتج)#ا رييغّتلا تّايلمع ةدايق اّمإ اهنكمي ،وحّنلا اذه ىلعو .ةلوبقملا تايكولّسلاو فقاوملل ّيعامجلا
 نم تاقهارملا تايتفلا ىلع رثؤت يتلا ّةيزييمّتلا ريياعملا رييغت )2014( يإ ،جيبو رآ ،سوكرام( .تايلمعلا هذه لثمل زجاوحو
 عوّنلا ريياعم .)ODI ةيجراخلا ةيمنتلا دهعم :ندنل .ةّلد$#ا ةعجارم نم ةسرامملاو ةسايّسلل ىؤر :ت)#اصّت)#ا ةطشنأ ل)kخ
 نوكت نأ هينعي امو ءاسّنلاو لاجّرلا فّ}zتي نأ عقوتي فيك فصت ّةيوق ةيناسنج ريياعم تاعمتجملا عيمج ىدل :ّيعامتج)#ا
 ةطشنأ ل)kخ نم تاقهارملا تايتفلا ىلع رثؤت يتلا ّةيزييمتلا ريياعملا رييغت )2014( يإ ،جيبو رآ ،سوكرام( ً.)kجر وأ ةأرما
 .)ODI ةيجراخلا ةيمنتلا دهعم :ندنل .ةّلد$#ا ةعجارم نم ةسرامملاو ةسايّسلل ىؤر :ت)#اصّت)#ا
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 :ىوتحملا ميمصت .2

 مKLعQRا لئاسوو ّيعامتجQLا عوّنلاب قلعتملا نشكأ ايديم () يب يب عقوم ليلد تاداشرإ مدختسا
 اذه مKLعQRا لئاسوو ّيعامتجQLا عوّنلا دروم عجارو making a programme جمانرب دادعإ لوح

resource and media gender 
 ءاسّنلل ةفلتخملا تّايولوQyاو تامامتهQLاو تاجايتحQLا كب ّصاخلا ىوتحملا جلاعي فيك •

 ؟نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو
 تايتفلاو ءاسّنلا ّدض زييمّتلا نوّدحتي له ؟ىوتحملا يف لاجّرلاو ءاسّنلا ريوصت ّمتي فيك •

 ىلع ءاسّنلاو لاجّرلا راهظإ نكمي هّنأ ّركذت( ؟ّيعامتجQLا عوّنلا نع ةيبلّسلا ّةيطمّنلا روّصلاو
 نم روهمجلل ةدعاسملا ميدقت ىلإ جاتحت له .)ةدوجوملا ّةيطمّنلا روّصلا زّزعت قرطب ءاوس ّدح
 ةقّلعتملا تّايكولّسلا رييغت ىوتحملا لواحي له ؟ّةيبلّسلا فقاوملا يّدحتل كجمانرب لKLخ
 ؟ةدّدحم ّةيزييمت ّةيردنج ريياعمب

 يف ةكراشملا ىلع تارداق ّنه لهو ءاسّنلا كراشت لهو ،ىوتحملا ءاشنإ يف كراشي نم •
 عوّنلا يف ةربخلا يوذ نم نّييّلحم صاخشأ كا�©إ كنكمي له ؟كجمانربل ىوتحملا تارارق
 موقت لهو – ىوتحملا نأشب ةروشملا ميدقت مهنكمي نيذلا ةأرملا قوقح تامّظنم/ّيعامتجQLا
 تايتفلاو ءاسّنلا معد كنكمي فيك ؟كجاتنQR ّةينمّزلا لوادجلا يف اذهل ٍفاك ٍتقو صيصختب
 ؟ىوتحملا ءاشنإ يف ةكراشملل كروهمج نم

 لهف ،)ّيعامتجQLا عوّنلا ىلع مئاقلا فنعلا لثم( ةياغلل ةّساسح اياضق جلاعي جمانربلا ناك اذإ •
 ثادحإ يف ّببستي QL ىوتحملا ّنأ نم ّدكأتلل ءاربخلا نم ةروشملا ىلع لوصحلل ىعست )1(

 لهو ؟ةلّصلا تاذ معّدلاو ةدعاسملا لاصّتا لئاسو لوح تامولعم رّفوت )2( لهو ؟تامدص
 ؟كجمانرب يف نيمهاسملا ّةيهافرو ةمKLس ةيامحب موقت )3(

 ىوتحملا ةيّمهأ مهفو نيسنجلا نيب ةاواسملا اياضق يف ريكفّتلل كئاك�© معد ىلإ جاتحت له •
 ةفرعملا ىلع ريثأّتلا يف ّيردنجلا رييغّتلاو نيسنجلا نيب قراوفلا يعاري يذلا يمKLعQRا
 نيفظوملا معدت مهبتاكم ّنأ نم ّدكأتلل مهعم لمعلا ىلإ جاتحت له ؟تّايكولّسلاو فقاوملاو
 عم صاخشQyا معدو ،ةدايقلا يف ءاسّنلا معد ليبق نم( ءاوّسلا ّدح ىلع تافّظوملاو
 ؟)خلإ ،ّ(�نجلا شّرحّتلاب ةقّلعتملا تاسايّسلاو ،تKLئاعلا

 
 :روهمجلا ةكراشمو ّثبلا .3

 ءاسّنلاب ةلّصلا تاذ ثبلا تاقوأً KLثم( نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلل ةحاتم انجمارب له •
 لهو )؟فتاهلا / ويداّرلا / نويزفلّتلا ىلإ لوصولا رّرقي نمو نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو
 ىلإ لوصولل قرّطلا لضفأ يه امو ؟مهيلإ لوصولل ةحيحّصلا غيّصلاو تاّصنملا مدختسن
 ربع ىوتحملاو ويداّرلاو نويزفلّتلا يف مهّمكحتو صاخشQyا لوصو ّةيفيك يف ّركف ؟ءاسّنلا
 ءاسّنلل حاتملا غارفلا تقو رادقم كرابتعا يف ْعَضو .فلتخم لكشب لومحملاو تنرتنQRا
 .ّةينعملا مKLعQRا لئاسو يف ّمكحّتلاو لوصولل ةفلتخملا تايوتسملاو لاجّرلاو

 جمارب /ّةيحلا ّةيريهامجلا جماربلا /ةشقانملا جمارب يف ةكراشملل تايتفلاو ءاسّنلا معدن له •
 ّداجلا ريكفّتلاو ةكراشملل ّنههجاوت يتلا ةدّدحملا تايّدحّتلل ىّدصتن لهو ،عامتسQLا تاعومجم
 ؟جمانربلا يف ةكراشملا لKLخ نم اهنهجاوي دق رطاخم ّيأ بّنجت ّةيفيك يف



3 
 

 ؟ةأرملا قوقحو نيسنجلا نيب ةاواسملا زيزعت ىلع مهعّجشنو نايتفلاو لاجّرلا ك��ن له •
 

 :ةّيريرحّتلا ةعجارملا .4
 صاخشKyل نكمي له ؟مهتاوصأ عامس ّمتي نيذلا نمو ،ّةيريرحّتلا تاعجارملا يف كراشي نم •

 راكفQyا حارتقQL ماظتناب ىوتحملا ةعجارم ّيعامتجQLا عوّنلا اياضق يف ةربخلا يوذ نّييّلحملا
 ؟تانيسحّتلاو

 روكّذلا نيمهاسملا نيب نزاون له ؟امارّدلا / عئاقولل ّةيسيئرلا ثادحQyا يف رهظي يذلا نم •
 روكّذلا تاوصأ يف اًعّونت عمسن له ؟)ةداقلا ،نيبَوجتسُملا ،نينطاوملا ءارآ ،ءاربخلا( ثانQRاو
 ؟ثانQRاو

 ؟)"ةأرملا اياضق" طقف سيل يأ( اياضقلا نم ةعّونتم ةعومجم لوح ّةيوثنأ تاوصأ عمسن له •
 ةقيرطب قرفت يتلا ةيطمّنلا بلاوقلاو نيسنجلا نيب زييمّتلا لاّعف لكشب ىوتحملا ىّدحتي له •

 تادئاقو اهب ىذتحي جذامنو رارق تاعناصك ءاسّنلا راهظإ ّمتي له ؟نيسنجلا نيب ةيبلس
 راهظإ ّمتي له ؟تايّدحّتلا زواجت ىلع تارداق ّنهّنأ ىلع ّنهراهظإ ّمتي لهو ،تّايعمتجم
 ؟ّةيلزنملا ّماهملا ةكراشمو لفّطلاو ةأرملا ةّحصب نوّمتهم مهّنأ ىلع لاجّرلا

 عوّنلا ىوتسم ىلع ّةيرييغت ةغبص تاذ نوكت نأ نكمي يتلا تّايكولّسلا ىوتحملا عّجشي له •
 ؟ّيعامتجQLا

 ّةيرييغت ةغبص يذ ىوتحم ّيعامتجQLا عوّنلل عارُم نم تقولا رورمب جمانربلا ىوتحم ّريغت له •
 ؟ّيعامتجQLا عوّنلا ىوتسم ىلع

 نع ّةيبلّسلا ّةيطمّنلا روّصلا نوّدحتي لهو ّةيئاسّنلا ريهامجلا كا�©إب مKLعQRا ءاك�© موقي له •
 ؟لاجّرلاو ءاسّنلا

 / عKLطتسQLا جئاتن لصف( ّيعامتجQLا عوّنلا بسح هتاقيلعتو انروهمج ليلحت فينصت ّمتي له •
 ،رمعلا لاثملا ليبس ىلع ىرخأ لماوع بسح تانايبلا ميسقتو )لاجّرلاو ءاسّنلل تاقيلعّتلا
 ام بسح ّيفارغجلا عقوملاو ،)ريقفو ّينغ( ّيداصتقQLاو ّيعامتجQLا عضولاو ،ةقاعQRاو ،ّةيوهلاو
 ؟)قايّسلا هيضتقي

 مهتدعاسمو نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلا ىلإ انلوصو ّةيلاعف ىدمب تانايبلا انربخت له •
 انربخت لهو ؟دّدحملا انجمارب ىوتحمو انعيراشم يف طاشنب ةكراشملاو تاظحKLملا ءادبإ ىلع
 فارعQyاو تّايكولّسلاو فقاوملا يف تاّريغّتلا لوح نايتفلاو لاجّرلاو تايتفلاو ءاسّنلا ءارآب
 ؟ةيعامتجQLا

 
 :مهفقاومو نيفّظوملا تادقتعم .5

 ءاضعأ نيب مKLعQRاب قّلعتي اميف تايتفلاو ءاسّنلا ىلع رّثؤت يتلا اياضقلاب فاك يعو كانه له •
 ةيمنّتلل ّةيكيرمQyا ةلاكولل  video  ريصقلا ويديفلا اذه دهاش ،كلذك رمQyا ناك اذإ ؟كقيرف
 ؟كلذ بابسأو ءاسّنلا اههجاوت يتلا قئاوعلا ةشقانم يف ةدعاسملل ّةيلوّدلا

 


