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 CARE Internationalلمؤسسة  في النوع االجتماعيسياسة المساواة 

 2018يونيو/ حزيران 

 مقدمة .1

 ،ء باألمل والتسامح والعدالة االجتماعيةىى للوصول إلى عالم ملالسعى ف CAREتتلخص رؤية 

ن ضع مسألة المساواة بين الجنسين من ثم فنحنو فراد.على الفقر وتحقيق العيش الكريم لأل والتغلب

الفقر وغياب العدالة االجتماعية حتى  تكاليمكن التغلب على مش بأنه ال إليماننا ؛انمبؤرة اهتماى ف

أن عالقات القوة بين األنواع أيًضا ندرك  وألننا .يحصل كل الناس على حقوق وفرص متكافئة

اواة بين الجنسين وتعزيز المس ،ىالنظام األبوى تحد ناجبواست  ف ،ؤتكافال تحققالجنسانية واألعمار ال 

  لتحقيق العدالة االجتماعية.

كل ى من خالل هذه السياسة بالتأكد من الدمج الكامل لمسألة المساواة بين الجنسين ف CAREتتعهد 

 تكالها، وأيًضا كوسيلة للتغلب على مشحد ذاتى عام وغاية فى كحق إنسان اقوم بهتى تل الاعماأل

 CAREومن خالل عملها مع اآلخرين، تسعى  لية.عال أكثر فالعدالة االجتماعية بشك الفقر وغياب

، دون تمييزات على أساس النوع او العمرالحياة الكريمة وحقوق اإلنسان ى تعزيز المساواة فل

سياق البيئات ى ستطبق هذه السياسة فو الفقر وغياب العدالة االجتماعية. تكالوالقضاء على مش

 القانونية المحلية.

ا، وأن المصطلحات والتعريفات ذات الصلة بالنوع ليس ثنائي   االجتماعيلنوع أن ا CAREتدرك 

 ريشن ن يقرأ هذه السياسةولتيسير األمر على م   والجنسانية متنوعة وتتطور باستمرار. االجتماعي

 بالغينالتقديرنا للعمل مع  نع تعبيًرا كل أجزاء السياسةى إلى "كل األنواع الجنسانية واألعمار" ف

 ،من كل الميول الجنسية و/ أو الهويات الجنسانية على اختالفتهم وتنوعهم فطفال واألفراد واأل

وتميز ضدهم على أساس د الناس قواعد صارمة تقي   قد يكون هناك هوقدرتنا على ذلك. كما ندرك أن

عن فطريق وضع وتعزيز االفتراضات ونظم االمتياز )تنظم او الهوية الجنسانية الجنس او النوع 

موعة األدوار والفرص المجتمع ومجى ما يتعلق بتقديرهم فى القوانين والسياسات( فى أحيانًا ف

إلى تقييد األشخاص الذين يتم تعريفهم كفتيات أو فتيان أو ال تؤدى فقط  القواعدهذه  فإن ،المتاحة لهم

ألشخاص الذين ال تشمل أيًضا ا إنماالثنائية،  هذه التعريفات األبعد من فضاًل عننساء أو رجال، 

 قدحين أن القواعد الجنسانية الصارمة ى وف السائدة.واألعراف تتوافق ميولهم الجنسية مع القواعد 

مية توضع من أيًضا أن القواعد الجنسانية والتسلسالت الهر   CAREتكون مقيدة لنا جميعًا، تدرك 

اإلشارة إلى كل األنواع عند و .ىخراأل نبعض المجموعات عى وتميز بشكل منهج ،ل األشخاصقب  

اء والفتيات والرجال والفتيان جميع أجزاء هذه السياسة فإن ذلك يشمل النسى الجنسانية واألعمار ف

  يختلفون عن التوقعات السائدة في المجتمعات عن النوع والجنس.باإلضافة إلى األشخاص الذين 
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 الغرض  .2

تجاه  ؤسسة باتخاذ نهج متماسك ومنسقلتزام الما 1 هذه CARE Internationalتمثل سياسة 

دعم المساواة بين فى الصريحة  CAREتوضح السياسة نية و ،مسألة المساواة بين الجنسين

تشمل السياسة ثالثة مبادئ والتزامات أساسية  2.تعبر عنها االتفاقيات الدوليةى الجنسين والمبادئ الت

متسقة مع المعايير ى وه 3.نهامسؤولة ع CARE Internationalستكون كل أجزاء مؤسسة 

 4 .التنظيمية والبرامجية األخرى

  الغرض من هذه السياسة هو:

  تقديم تعهدات واضحة ورسائل متسقة داخلCARE والتعريف بها ،ومع اآلخرين. 

 تعزيز جهود الترويج للمساواة بين الجنسين داخل مؤسستنا، وزيادة مستوى ى االستمرار ف

مجال المساواة ى ن الجهات المانحة والشركاء والحلفاء كرائد فبي CAREنزاهة ومصداقية 

 البرمجة والمناصرة على حد سواء.ى بين الجنسين، ف

 .تقديم التعهدات بشأن برامجنا اإلنمائية واإلنسانية ومؤسستنا 

 وخبرتنا  كل منا،لدى  ةعلى نقافط القو مل كوحدة واحدة ومع اآلخرين بناءً تمكيننا من الع

 مستفادة.والدروس ال

 المبادئ األساسية .3

ف ن المساواة بين الجنسين من حقوق اإلنسان المعتر  وأل .على الحقوق CAREيركز عمل مؤسسة 

إلى تعزيز الفرص المتكافئة للحصول على حقوق اإلنسان  CAREتسعى  ؛ا بشكل صريحبها دولي  

التعهدات الخاصة بنا متاحة و والقضاء على مشكلة الفقر والظلم لكل األجناس واألعمار. ،والكرامة

كما أنها تقوم  مثل المساواة وعدم التمييز. 5؛انسان والمبادئ المتفق عليها دولي  إفطار حقوق اإلى ف

أشكال التمييز  كافةسيما االتفاقية المتعلقة بالقضاء على  ال 6والمعايير اإلقليمية،ى على القانون الدول

والطموحات العالمية 7 نين غير الملزمة ذات الصلة(، باإلضافة إلى القواCEDAWضد المرأة )

  8.أهداف التنمية المستدامةى المحددة ف

                                                                 
األعضاء والتابعين والمرشحين المنتقلين من ذلك ى جميع أجزاء هذه السياسة لإلشارة إلى كل كيان من كيانات المؤسسة، بما فى ف CAREيستخدم مصطلح 1 

 المؤسسة والمكاتب اإلقليمية وشبه اإلقليمية والقطرية.ى إلى العضوية )المرشحين( ف

اتفاقية الموافقة على الزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود ، (1954اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ) :ىت الدولية ذات الصلة ما يلفاقياتشمل االت2 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، (1974لطوارئ والنزاع المسلح )حاالت اى اإلعالن الخاص بحماية النساء واألفطفال ف، (1964الزواج )

التفاقية القضاء على ى رالبروتوكول االختيا، (1995)( PFAإعالن ومنهاج عمل بيجين )، (1993إعالن القضاء على العنف ضد المرأة )، (1979)سيداو( )

اتفاقية منع ، (2003يا )فريقإى لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة فى فريقبروتوكول الميثاق اإل -ول مابوتو بروتوك، جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 (2014)اتفاقية اسطنبول( )ى ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزل

 عن المساءلة واإلبالغ للحصول على مزيد من المعلومات 2انظر الملحق 3 

وحماية ى ء الجنسبشأن الحماية من االستغالل واالعتدا CARE Internationalسياسة و وقيمها األساسية CAREرؤية ورسالة تكمل هذه السياسة 4 

 .استراتيجية حياة بال عنف العالميةو للمساواة بين الجنسين وصوت المرأة CAREدليل ى هذه السياسة تتسق مع المحددة فى ، والمعايير المتضمنة فاألفطفال

والشفافية، ة وسيادة القانون، لالعمومية وعدم جواز التصرف، وعدم القابلية للتجزئة، والمشاركة والدمج، والمساء :ىتشمل مبادئ حقوق اإلنسان ما يل5 

  .والمساواة وعدم التمييز

 (.2انظر الحاشية )6 
مثل القرارات الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان أو الجمعية العامة، والتعقيبات العامة الصادرة  ؛يقصد بالقوانين غير الملزمة المعايير الدولية غير الملزمة 7

 ( وما إلى ذلك.CEDAWبالقضاء على التمييز ضد المرأة ) ( أو لجنة األمم المتحدة المعنيةCRCعن لجنة حقوق الطفل )

 .ىاألساس المنطق -1ارجع إلى الملحق  لمزيد من المعلومات8 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=type&type=MULTILATERALTREATY&publisher=UNGA&coi=&docid=3ae6b3b08&skip=0
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/convention.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/convention.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/protectionwomen.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/text.htm
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e
https://www.care.org/about/mission-vision
http://governance.care2share.wikispaces.net/Policies
http://governance.care2share.wikispaces.net/Policies
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/CI+Gender+Equality+and+Womens+Voice+Guidance+Note+(1+april+16).pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/CARE+GBV+Strategy_2015final.pdf
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أن المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين تتقافطع مع أشكال االضطهاد األخرى  CAREتدرك 

والعنصرية  ،اإلعاقةى مثل التمييز ضد األشخاص ذو ؛على عالقات القوة غير المتكافئة القائمة

ى والتمييز الدين ثليةورهاب الم  والتمييز ضد كبار السن والميول الجنسية ى لطائفية والتمييز العرقوا

  بين اآلخرين.ى والطبقية والتاريخ االستعمار

تقف أمام إدراك ى هن لمعالجة الحواجز الهيكلية التئمع النساء المهمشات وحلفا CAREتعمل 

عدالة االجتماعية والسالم والصحة والحياة الخالية من حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وال

 العنف.

 التعهدات -؟طبيق سياسة المساواة بين الجنسينماذا نحتاج لت .4

وتتأكد  ،( التالية12عشر ) ىثنبالتعهدات اال CAREى إفطار سعيها إلى تطبيق هذه المبادئ، ستفى ف

 ن الشفافية والمساءلة.من رصدها وتقييمها واإلبالغ بشأنها كجزء من مسؤوليتها ع

 

والبيانات التفصيلية عن الجنس والسن 9 والقوة القائم على المشاركة جتماعياالدمج تحليل النوع  .1

لتوفير المعلومات الالزمة التخاذ اإلجراءات خالل دورة البرنامج/ ، 10وعوامل التنوع األخرى

  المشروع.

  

11 يسية إلفطار المساواة بين الجنسين،المجاالت الثالثة الرئى توضيح كيف تعمل البرامج ف .2

كل مرحلة من مراحل دورة المشروع ى ف 12 وتطبيق مؤشر المساواة بين الجنسين والتعلم منه

  الخاصة بنا. نوعيالأو البرنامج لتحسين اإلمكانات التحويلية للمنظور 

 

ذلك يتوافق مع دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة متى كان ى ف13 إشراك الرجال والفتيان .3

 األهداف البرامجية أو التنظيمية أو كليهما.

 

تحديد المخافطر المحتملة للبرامج فطوال دورة البرنامج/ المشروع واتخاذ الخطوات الضرورية  .4

وتخفيف العواقب غير المقصودة لرد الفعل العنيف والعنف القائم على  ،الضررى لعدم التسبب ف

البيئات الهشة وبيئات ى سيما ف ال ى،لتركيز القطاعبغض النظر عن ا ،جتماعياالالنوع 

  .14النزاع

 

                                                                 
شكل عمليات منفصلة، لكن يجب أن يشتمل ى ، وال تكون بالضرورة فوةوالق جتماعياالتحليل النوع أداء ى يمكن أن تستخدم فى العديد من األدوات الت يوجد9 

 ة.المواقف اإلنسانيى مطلوبًا ف السريع نوعيالالتحليل سيكون  والقوة. جتماعياالتحليل للموقف على تحليل للنوع ى أ

  .والسن والطبقة والطائفة والديانة والقدرات الجسدية والعقلية والميول الجنسية والهوية الجنسيةالجنس والعرق  يمكن أن يشمل ذلك:10 

، CAREالمرأة، القدرة والعالقات والبنية، ارجع إلى المذكرة اإلرشادية للمساواة بين الجنسين وصوت ى المجاالت الثالثة إلفطار المساواة بين الجنسين ه11 

  http://gender.care2share.wikispaces.net/GEWV%20Approach 2018أبريل/ نيسان 

 CARE 2017مؤشر المساواة بين الجنسين، 12 

http://gender.care2share.wikispaces.net/CARE+Gender+Marker+new+improved+version%21+%28June+2016%29  

  CARE http://gender.care2share.wikispaces.net/Engaging%20Men%20%26%20Boysإشراك الرجال والفتيان، 13 

 thin NonGuidance for Gender Based Violence (GBV) Monitoring and Mitigation wi-GBV Focused Sectoralانظر 14 

Programming  لمؤسسةCAER 

http://gender.care2share.wikispaces.net/GEWV%20Approach
http://gender.care2share.wikispaces.net/CARE+Rapid+Gender+Analysis+Toolkit
http://gender.care2share.wikispaces.net/GEWV%20Approach
http://gender.care2share.wikispaces.net/CARE+Gender+Marker+new+improved+version%21+%28June+2016%29
http://gender.care2share.wikispaces.net/Engaging%20Men%20%26%20Boys
https://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20M%26E%20Guidance_0.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE%20GBV%20M%26E%20Guidance_0.pdf
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ى للتعاون ف 16 المعنية بحقوق المرأة 15LGBTIQ حركاتالمنظمات والتكوين الشراكات مع  .5

إنجاز األهداف المشتركة ورفع صوت األشخاص المهمشين، وإشراك أصحاب المصلحة 

الجهات المانحة األخرى  يهمف نجنسين، بم  المساواة بين ال الكفاح من أجل تحقيقى الرئيسيين ف

  والحكومات والقطاعين العام والخاص.ى من المجتمع المدن

 

والمراجعات ال تسبب الضرر وقائمة على المشاركة وتقيم التقدم نحو 17 التأكد من أن التقييمات .6

وتضع  ،والتأكد من أنها توثق أفضل الممارسات والتحديات 18 ،نتائج المساواة بين الجنسين

  ومع الشركاء. ،CAREوداخل  ،المجتمعاتى فى آليات التعلم البين

 

منظور أخذ التأكد من أن كل سياسات وممارسات الموارد البشرية الخاصة بنا يتم تطويرها مع  .7

 النوع االجتماعيوتقديم التقارير بشأن التوازن بين  ،بعين االعتبار النوع االجتماعي "الجندر"

وتطبيق  ،إلى جنب مع متوسط مستويات األجورف وهياكل اإلدارة جنبًا التوظيى والتنوع ف

المساواة بين الجنسين فى تحقُّق عدم ب تتعلق ةمشكلأى  معالجةستهدف تى تاالستراتيجيات ال

  والتنوع ومستويات األجور. النوع االجتماعيمسألة 

 

وبناء قدرة ومهارات العاملين توظيف واالحتفاظ بالعاملين مع االلتزام بالمساواة بين الجنسين  .8

والتأكد من أن كل خطط التشغيل السنوية  ،المساواة بين الجنسين والتنوعى والشركاء ف

 بالمساواة بين الجنسين. CAREر عن التزام والتوصيفات الوظيفية وخطط األداء تعب  

 

عمل ى قدم فبمستوى الت ،البرنامج والجهات المانحة والجمهور بانتظامى إبالغ المشاركين ف .9

CARE .المتعلق بالمساواة بين الجنسين  

 

ى والعنف واالستغالل الجنسى اتخاذ كل التدابير الالزمة لمنع كل أشكال التحرش الجنس .10

العاملين ى واالستجابة لها، وزيادة وع ،رضة للمخافطرالع   بالغينوالواالعتداء على األفطفال 

  فعالة لإلبالغ والرصد. وتدريبهم، وتوفير نظم

 

 ،التأكد من احترام أنشطة التسويق وجمع التبرعات والمناصرة واالتصاالت الخارجية .11

ذلك التصرف  ويشملوالحفاظ على التزامنا بتحقيق العدالة االجتماعية والمساواة بين الجنسين، 

وتجنب األفكار النمطية، مع االنتباه بشكل  ،بأسلوب محترم واستخدام لغة وصور شاملة وإيجابية

  رق.والع   جتماعياالإلى تلك القائمة على النوع خاص 

 

                                                                 
 CAREتمكين المرأة والتنظيم، 15 

es/documents/SII%20Women%27s%20Empowerment%20%20and%20Organizing%http://www.care.org/sites/default/fil

Brief%202009.pdf20  

 ا والشواذ/ االستفهامالجنس والمتحولين جنسي  ى المثليات والمثليين وثنائي16 

 MEL ،CAREمبادئ ومعايير نهج 17 

http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/MEL%20Approach%2C%20Principles%20and%20Standards  

 هنامؤشرات المساواة بين الجنسين وصوت المرأة متاحة 18 

http://www.care.org/sites/default/files/documents/SII%20Women%27s%20Empowerment%20%20and%20Organizing%20Brief%202009.pdf
http://www.care.org/sites/default/files/documents/SII%20Women%27s%20Empowerment%20%20and%20Organizing%20Brief%202009.pdf
http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/MEL%20Approach%2C%20Principles%20and%20Standards
http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/CARE%202020%20Strategy%20-%20Global%20Indicators%20and%20Markers#Global%20and%20Supplementary%20Indicators%20for%20Measuring%20Change
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 CAREلتلبية التزامات ى مع الجهات المانحة لتوفير التمويل الكافى التفاوض المنهج .12

International يتعلق بالتعامل مع  ماى سيما ف )ال جتماعي "الجندر"االما يتعلق بالنوع ى ف

ومنع االستغالل  جتماعياالئم على النوع لحاق الضرر"/ تدابير منع العنف القاإتدابير "عدم 

  (.ىنسين والتنوع على المستوى المؤسسوالمساواة بين الج ،ىواالعتداء الجنس

 

 نطاق التطبيق .5

 CAREى اإلنمائية واإلنسانية، وعلى مؤسستنا وكل موظف CAREتطبق هذه السياسة على برامج 

 19 الصلة.ى واألشخاص ذو

 المسؤوليات .6

 الصلةى واألشخاص ذو CAREى موظف جميع .أ

الصلة مسؤولين عن دعم المبادئ األساسية ى واألشخاص ذو CAREى سيكون كل موظف

  هذه السياسة.ى والتعهدات ف

 الموارد البشرية ىكبار المديرين والمشرفين ومدير .ب

 CAREى الموارد البشرية التأكد من أن كل موظفى يجب على كبار المديرين والمشرفين ومدير

البشرية  الموارد وسيكون مديرو الصلة يفهمون هذه السياسة ويلتزمون بها.ى ذوواألشخاص 

أعاله، بينما  8و 7وفقًا لاللتزامات  ،للتوظيف والتعليم والتدريب مسؤولين عن تطبيق نظام صارم

 سيكون كبار المديرين والمشرفين مسؤولين عن إدارة األداء للتأكد من تنفيذ السياسة.

 هاون لها ومرشحووالتابع CARE Internationalأعضاء  .ج

وإبالغ  ،ها بالتأكد من تنفيذ ورصد هذه السياسةون لها ومرشحووالتابع CAREسيقوم أعضاء 

مسؤولين عن تعريف خطط العمل  ونسيكونكما ، لوفطنية للمديرين بشأنها كل سنتيناللجنة ا

  وإجراءات دعم وتفعيل هذه السياسة.

، CAREى لكل أشكال المشاركة فى الدعم الضرورقدمون فسيالرئيسيون  CAREأعضاء أما 

أن المكاتب القطرية لديها  همتأكد مع ،المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية وغيرها خصوًصا

 الموارد الالزمة لتنفيذ هذه السياسة.

 CARE Internationalأمانة  .د

راجعتها وتحديثها عند ومبتنسيق اإلشراف على هذه السياسة  CARE Internationalستقوم أمانة 

 جمع وتحليل التقارير المتعلقة بالسياسة.ى وستقدم الدعم إلى لجنة المديرين الوفطنيين ف، الحاجة

 السياسات المصاحبة .7

مطالبين بااللتزام  CAREى يكون كل موظفى تعد هذه السياسة تكميلية لمجموعة معايير السلوك الت

ى وأ CARE Internationalد األخالقيات لمؤسسة مدونة قواعد السلوك ومدونة قواعى بها ف
                                                                 

، باإلضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمتطوعين CAREجميع مكاتب ى الصلة" كل الموظفين فى واألشخاص ذو CAREى يشمل مصطلح "موظف19 

شكل من أشكال ى أى أو دخلت ف CAREنتسبت إلى مؤسسة امؤسسة أو منظمة ى وأ ن األفراد والشركات.والمقاول يهمف نين والمستشارين، بموالمتدرب

 .من التوافق مع السياسة ذات الصلةاتفاقيات الشراكة معها ستخضع لعمليات العناية الواجبة للتأكد 
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والمنتسبين إليها ومرشحيها  CAREل أعضاء محددة من قب   ،ذات صلةأخرى مدونات أو سياسات 

 ومكاتبها القطرية.

فإنه يتم  ومن ثمتعمل بها، ى تجاه المجتمعات الت CAREالسياسة أيًضا كرد فعل لمسؤولية ى وتأت

 األوسع. CARE Internationalلة تفعيلها كجزء من إفطار مساء


