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ملخص تنفيذي
 2021-2016 اجلنسني  بني  للمساواة  األونروا  استراتيجية  تهدف 
إلى جعل الثقافة املؤسسية في األونروا وممارسات إدارتها وتنفيذ 
اخلدمات  تصبح  بحيث  االجتماعي،  للنوع  مراعاة  أكثر  برامجها 
سواًء   – الفلسطينيون  الالجئون  ويصبح  إنصافاً  أكثر  املقدمة 
تلبية  على  قدرة  أكثر   – البنات  أو  األوالد  أو  الرجال  أو  النساء 

احتياجاتهم والتمتع بحقوقهم.

تستند االستراتيجية إلى ما قامت به األونروا حتى اآلن من عمل 
بني  املساواة  سياسة  سيما  وال  اجلنسني،  بني  املساواة  لضمان 
بني  املساواة  بتعزيز  الوكالة  تلزم  والتي   ،2007 لسنة  اجلنسني 
االجتماعي  النوع  تعميم  واستراتيجية  النساء،  ومتكني  اجلنسني 
للفترة 2008-2015، والتي جرى من خاللها تطوير اجلهود لتعميم 

النوع االجتماعي عبر الوكالة في السنوات األخيرة.

اجلديدة  األونروا  استراتيجية  عليها  تقوم  التي  التغيير  نظرية  إن 
“مزدوج  نهج  على  مبنية   2021-2016 اجلنسني  بني  للمساواة 
املسار” مصمم نحو إحداث تغييرات مؤسسية وبرامجية، وهذان 
إلى  للوصول  الرئيسيتني  الدعامتني  يعدان  التغيير  من  النوعان 
الفلسطينيني/ الالجئني  جلميع  وشموالً  إنصافاً  أكثر  خدمات 

الالجئات الفلسطينيات.

من  للتغيير”  “عوامل  أربعة  على  أيضاً  االستراتيجية  تؤكد 
تنفيذ  في  التغيير  إلحداث  الالزم  والزخم  الدافع  توفر  أن  شأنها 
للتغيير  األربعة  العوامل  هذه  املؤسسية.  واملمارسات  البرامج 
األطر  تكون  أن  لضمان  االجتماعي  النوع  هيكل  متتني   )1( هي: 
تقدمي  نحو  موجهة  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  التنسيق  وآليات 
النوع  لتعميم  احملددة  اإلجراءات  تنفيذ  وتيسير  فنية  مساهمات 
االجتماعي، )2( تخصيص املوارد املالية لتعميم النوع االجتماعي 
ومراقبتها بالشكل املناسب، بحيث يتم تتبعها من خالل “مؤشر 
للنوع االجتماعي” لضمان املساءلة عنها، )3( القيادة، مبا في ذلك 

البرامج  وكوادر  العليا  واإلدارة  القيادة  جانب  من  والدعم  االلتزام 
والطواقم اإلدارية في األدوار القيادية، من أجل إحداث تغييرات في 
الثقافة املؤسسية للوكالة وفي عملياتها، )4( املساءلة عن النوع 
املستويات  يشمل  للمراقبة  إطار  اتباع  يتم  بحيث  االجتماعي، 

اخملتلفة ألنشطة تعميم النوع االجتماعي.

يهدف تعميم النوع االجتماعي على املستوى املؤسسي، بشكل 
أكثر حتديداً، إلى بناء ثقافة مؤسسية وممارسات إدارة مراعية للنوع 
للكوادر،  الشامل  التطوير  اآلتية:  بالركائز  وسيهتم  االجتماعي، 
ووعي الكوادر بالنوع االجتماعي وتطوير قدراتهم، وسالمة الكوادر 
ومشاركة  الداخلية  واالتصاالت  واملعرفة،  واملراقبة  وأمنهم، 
أنشطة  حتديد  مت  اجملتمع.  أفراد  ومشاركة  والتوعية  الكوادر، 
تعميم النوع االجتماعي لكل من هذه الركائز لضمان بناء عملية 
منهجية في التغيير املؤسسي. وفي موازاة مع ذلك، يهدف تعميم 
النوع  منظور  متتني  إلى  البرامج  مستوى  على  االجتماعي  النوع 
الفلسطينيني/الجئات  لالجئني  املقدمة  اخلدمات  في  االجتماعي 
الفلسطينيات بالنظر إلى مجاالت االستضعاف اخلاصة بكل من 
النساء والرجال والبنات واألوالد واختالف احتياجاتهم ومصاحلهم 
التي يعتمدونها. وسيتم إعطاء  التدبر  وقدراتهم واستراتيجيات 
عدسة  خالل  من  االجتماعي  للنوع  نشط  حتليل  إلجراء  األولوية 
االستضعاف، وذلك في مجرى السعي لتعميم النوع االجتماعي 
املتوسطة  الوكالة  الستراتيجية  االستراتيجية  النتاجات  عبر 
األجل 2016-2021، بغية تعزيز جهود التمكني، وال سيما للنساء 

والفتيات.

إن خطة املراقبة املرفقة في امللحق ستكفل أن تتم مراقبة هادفة 
للتقدم احملرز في تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني، وأن تكون 
املطلوبة  املساهمة  وتقدمي  بالتبليغ  لها  األونروا في وضع يسمح 
منها في جهود منظومة األمم املتحدة جتاه تعميم النوع االجتماعي.



2 دمج النوع االجتماعي، تحسين الخدمات، التأثير في حياة  الجئي/الجئات فلسطين: استراتيجية المساواة بين الجنسين 2021-2016

مقدمة
يواجه الالجئون الفلسطينيون في الشرق األوسط حالياً حتديات 
عميق  أثر  ذات  خطيرة  وثقافية  واجتماعية  واقتصادية  أمنية 
االهتمام  ويتنامى  اجلنسني.  بني  العالقات  وتطال  حياتهم  على 
القائم  العنف  من  والبنات  واألوالد  والرجال  النساء  بحماية 
االستجابة  على  األونروا  تعمل  والذي  االجتماعي،  النوع  على 
التفاوتات  إن  املاضية.  القليلة  السنوات  في  متزايدة  بصورة  له 
االقتصادية )مثل تصاعد البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي( 
تصاعد  )مثل  املواتية  غير  االجتماعية-الثقافية  والتطورات 
النساء  تترك  األبوية(  األدوار  ترسخ  من  ذلك  يرافق  وما  األصولية 
والشباب والبنات واألوالد في مواجهة حتديات حتد من مشاركتهم 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  مجاالت  في  الكاملة 
التحديات  هذه  أغلب  حتديد  بالفعل  مت  وقد  بحقوقهم.  والتمتع 
وبالتالي   .2021-2016 األجل  املتوسطة  األونروا  استراتيجية  في 
 2021-2016 اجلنسني  بني  للمساواة  األونروا  استراتيجية  ستركز 
على التغييرات البرامجية واملؤسسية ملعاجلة هذه التفاوتات بني 
اجلنسني مبزيد من العمق وترجمة االستراتيجية املتوسطة األجل 

إلى إجراءات عملية لتحقيق املساواة بني اجلنسني.

يتمثل الهدف العام الستراتيجية األونروا للمساواة بني اجلنسني 
وتنفيذ  إدارتها  وممارسات  للوكالة  املؤسسية  الثقافة  جعل  في 
اخلدمات  تصبح  بحيث  االجتماعي،  للنوع  مراعاة  أكثر  برامجها 
التي تقدمها األونروا أكثر إنصافاً ويصبح الالجئون الفلسطينيون 
– سواًء النساء أو الرجال أو األوالد أو البنات – أكثر قدرة على تلبية 

احتياجاتهم والتمتع بحقوقهم.

النوع االجتماعي التي سبق أن قامت  بالبناء على جهود تعميم 
املساواة  استراتيجية  تستند  األخيرة،  السنوات  في  األونروا  بها 
على  الوكالة  به  تقوم  الذي  املهم  العمل  إلى  اجلنسني  بني 
اجلنسني.  بني  املساواة  بخصوص  والبرامج  السياسات  مستوى 
من  اجلنسني  بني  للمساواة  األونروا  سياسة  مع  تنسجم  وهي 
سنة 2007، وتساهم في االستراتيجية املتوسطة األجل 2016-

2021، وتتوافق مع أهداف التنمية املستدامة التي اعتمدتها األمم 
املتحدة مؤخراً، وتكفل أن تكون األونروا ملتزمة بإطار خطة العمل 
في  االجتماعي  النوع  لتعميم  املتحدة  األمم  نطاق منظومة  على 

منظومة األمم املتحدة.

اشتملت عملية صياغة االستراتيجية على مشاورات موسعة مع 
األطراف املعنية الرئيسية ذات العالقة باألونروا، شارك فيها أكثر 
من 200 موظف وموظفة على مستوى الرئاسة ومكاتب األقاليم 

ممن لهم عالقة باملساواة بني اجلنسني في عملهم اليومي.

اجلنسني  بني  املساواة  وخطط  واستراتيجيات  سياسات 
في األمم املتحدة/األونروا

املتحدة  األمم  منظومة  داخل  االجتماعي  النوع  تعميم  يسترشد 
بسياسة مجلس الرؤساء التنفيذيني لسنة 2006 بشأن املساواة 
األمم  هيئة  قادت   ،2012 سنة  وفي  النساء.  ومتكني  اجلنسني  بني 
املتحدة للمرأة عملية إعداد إطار خطة العمل على نطاق منظومة 
األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )يشار إليها الحقاً 

بخطة عمل األمم املتحدة( من أجل مراقبة تنفيذ سياسة مجلس 
الرؤساء التنفيذيني لسنة 2006 عبر منظومة األمم املتحدة. مبوجب 
خطة عمل األمم املتحدة، تلزم كيانات األمم املتحدة بالتبليغ سنوياً 
بخصوص 15 مؤشراً من مؤشرات األداء املشتركة واجملمعة حول 
سبعة مجاالت وظيفية عامة. لذا فإن جهود الوكالة في تعميم 
النوع االجتماعي تخضع لتقييم منتظم من خالل عملية التبليغ 
عن خطة عمل األمم املتحدة، وتأتي هذه االستراتيجية منسجمة 

مع هذه اجلهود األوسع نطاقاً.

اجلنسني  بني  للمساواة  األونروا  سياسة  إن  اخلصوص،  هذا  وفي 
ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  بتعزيز  األونروا  تلزم   2007 لسنة 
النساء. وقد متت ترجمة هذه السياسة إلى استراتيجية الوكالة 
األولى لتعميم النوع االجتماعي للفترة 2008-2009، والتي أعدت 
في البداية لفترة سنتني ثم مددت لكي تتزامن مع اإلطار الزمني 
 ،2014 سنة  وفي   .2015-2010 األجل  املتوسطة  لالستراتيجية 
رعت األونروا إجراء تقييم الستراتيجية تعميم النوع االجتماعي. 
وفيما أعدت األونروا استراتيجية جديدة متوسطة األجل للفترة 
بني  للمساواة  جديدة  استراتيجية  إعداد  تقرر  فقد   ،2021-2016
األجل  املتوسطة  االستراتيجية  مع  تتماشى  بحيث  اجلنسني 
البياني  الرسم  ويعرض  املتحدة.  األمم  عمل  خطة  ومع  اجلديدة 
املساواة  عمليات  تطور  للتغيير،  مسار  التالية:  الصفحة  على 
بني اجلنسني في األونروا وكيف ترسم هذه االستراتيجية التوجه 

املستقبلي للوكالة في هذا اخلصوص.

بنية استراتيجية املساواة بني اجلنسني

إن استراتيجية األونروا للمساواة بني اجلنسني للفترة 2021-2016 
مبنية على النحو اآلتي:

يتناول الفصل األول »نظرية التغيير« العامة. ويركز الفصل الثاني 
التي متكّن  العوامل  أي  التغيير« في االستراتيجية،  على »عوامل 
يشتمل  املنشود.  التغيير  إحداث  أجل  من  االستراتيجية  تنفيذ 
وموارده  االجتماعي  النوع  هيكل  عن  أقسام  على  الفصل  هذا 
املالية، توضح البنية املؤسسية املطلوبة للنوع االجتماعي وآليات 
لهذا  اخملصصة  املوارد  وتتّبع  لتحديد  وسيلة  وتقترح  التعميم 
إلى  باإلضافة  االجتماعي«.  للنوع  »مؤشر  شكل  على  التعميم 
ذلك، هناك أقسام عن القيادة واملساءلة تستعرض السبل إلحداث 
تغيير في البرامج والعمليات املؤسسية وإطاراً للتبليغ واملساءلة. 
أما الفصل الثالث، عن تعميم النوع االجتماعي من أجل التغيير 
املؤسسي، فيحدد اخلطوات املطلوبة إلحداث التغيير في خدمات 
تعميم  عن  الرابع،  الفصل  ويقترح  الوكالة.  في  الدعم  وإجراءات 
النوع االجتماعي من أجل التغيير البرامجي، مسارات التغيير في 
برامج تقدمي اخلدمات ويتماشى مع النتاجات االستراتيجية الواردة 
اخلامس  الفصل  ويسلط  األجل.  املتوسطة  االستراتيجية  في 
الضوء على اخملاطر أمام تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني 
السادس  الفصل  يعرض  وأخيراً،  معها.  التعامل  واستراتيجيات 

إطار املراقبة لالستراتيجية.
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البناء على ا�طر المنشأة من قبل من خالل عوامل 

التغيير التالية:
1. هيكل النوع االجتماعي.
2. مؤشر النوع االجتماعي.

3. القيادة.
4. المساءلة.

2 0
1 4

تقييم استراتيجية تعميم النوع االجتماعي: النجاحات
1. إقامة عمليات لمأسسة تعميم النوع االجتماعي مع بناء 

نظام موسع لضباط الربط بخصوص النوع االجتماعي.
2. أولويات لتقليص الفجوات بين الجنسين بشكل وثيق 

الصلة بتقديم ا�ونروا لخدمات ذات جودة.
3. النجاح في التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي 

من خالل نظم ا²حالة، بما يتيح التعرف على الناجيات 
وضمان وصولهن الى الخدمات.

4. تغير في وعي الكوادر ومواقفهم من النوع االجتماعي 
والعنف القائم على النوع االجتماعي.

 تقييم استراتيجية تعميم النوع
االجتماعي: التحديات

1. نقص الموارد.
2. تقوية ضباط الربط بخصوص النوع 

االجتماعي.
3. قدرات المراقبة والتقييم.

4. المساءلة عن تنفيذ خطط عمل النوع 
االجتماعي.

 سياسة
 المساواة بين

 الجنسين
2007

2 0
1 3

20
08

االلتزام بسياسات ا�مم المتحدة بشأن 
المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 

(سياسة النوع االجتماعي المقرة من 
مجلس الرؤساء التنفيذيين لسنة 2006).
كل سنة، تنضم ا�ونروا الى وكاالت ا�مم 

المتحدة ا�خرى في التبليغ عن خطة 
العمل على نطاق منظومة ا�مم المتحدة 

بشأن المساواة بين الجنسين. وفي سنة 
2013، كان أداء الوكالة أعلى من المتوسط 

السائد في منظومة ا�مم المتحدة ككل.

استراتيجية ا�ونروا لتعميم النوع 
االجتماعي

أربع دعائم للتغيير:
1. بنية للتغيير.

2. بناء القدرات.
3. التوعية والتواصل.

4. تحليل النوع االجتماعي في التخطيط 
والبرامج.
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الفصل األول: نظرية التغيير في االستراتيجية 
املسار  مزدوج  نهجاً  االستراتيجية  لهذه  التغيير«  »نظرية  تتبع 
مستوى  على  التغييرات  يشمل  الجتماعي،  النوع  لتعميم 
أكثر  اخلدمات  جعل  إلى  معاً  تهدف  والتي  والبرامج،  املؤسسة 
الفلسطينيات،  الفلسطينيني/الجئات  لالجئني  وشموالً  إنصافاً 
نساًء ورجاالً وأوالداً وبنات. كما هو مبني في الرسم البياني أدناه، 
مختلف  على  مترابطة  إجراءات  حول  التغيير«  »نظرية  تتمحور 
املستويات، بحيث تكفل مجتمعة التنفيذ الناجح لالستراتيجية. 
املساهمة  إلى  اخلصوص،  وجه  على  االستراتيجية،  وتهدف 
الفلسطينيني/الجئات  لالجئني  البشرية  التنمية  حتسني  في 
الفلسطينيات وضمان حماية حقوقهم دون أي متييز على أساس 
االختالفات بني اجلنسني )الرؤية(، عن طريق متكني األونروا من تنفيذ 
واليتها في تقدمي اخلدمات بطريقة مستجيبة للنوع االجتماعي. 
بعبارة أخرى، تهدف االستراتيجية إلى ضمان أن يستفيد الالجئون 
الفلسطينيون، نساًء ورجاالً وأوالداً وبنات، من خدمات أكثر شموالً 
)الهدف(.  احملددة  وحقوقهم  الحتياجاتهم  تستجيب  وإنصافاً 
وسيتم حتقيق الهدف تراكمياً عن طريق جعل الثقافة املؤسسية 
للوكالة وممارسات اإلدارة فيها أكثر مراعاة للنوع االجتماعي وأكثر 
قدرة على متثيل املنظور اخملتلف لدى املوظفني والالجئني/الالجئات 
ذكوراً وإناثاً )النتاج 1( وعن طريق تقدمي برامج وخدمات أكثر مراعاة 
االحتياجات  حسب  أفضل  بشكل  ومصممة  االجتماعي  للنوع 

واحلقوق احملددة للنساء والرجال والبنات واألوالد )النتاج 2(.

كما هو موضح في الرسم البياني على الصفحة املقابلة، تتوخى 
نظرية التغيير إحداث تغييرات في النظم والعمليات املؤسسية 
وفي البرامج واخلدمات. ومن أجل ترسيخ هذه التغييرات، سيتم 
التغيير  عوامل  طريق  عن  وكوادرها  الوكالة  إدارة  جهود  تسريع 

التالية )املبينة على اجلهة اليمنى من الرسم البياني(:

البنية 	  يتضمن  والذي  األونروا،  في  االجتماعي  النوع  هيكل 
ضباط  عمل  تنسيق  وأليات  االجتماعي  للنوع  التنظيمية 
الرئاسة  مستوى  على  االجتماعي  النوع  بخصوص  الربط 
ومكاتب األقاليم. وبالتحديد، فإن ضباط الربط هؤالء، والذين 
يشكلون فريق عمل النوع االجتماعي في الوكالة، سيظلون 
ميثلون آلية التنسيق الرئيسية لتعميم النوع االجتماعي في 
األونروا. وسيشكل تطوير قدرات فريق عمل النوع االجتماعي 

أولوية بالنسبة لهذه االستراتيجية.

سيتم تأمني املوارد املالية لتعميم النوع االجتماعي عن طريق 	 
إدراج هذه األنشطة في مقترحات التمويل وزيادة الشراكات 

مع املانحني واألطراف اخلارجية األخرى املهتمة بتعميم النوع 
االجتماعي  للنوع  مؤشر  تطوير  أيضاً  سيتم  االجتماعي. 
ملراقبة تخصيص املوارد وتتبع األموال املكرسة لتعميم النوع 

االجتماعي.

من املتوخى أن تتوفر القيادة لتعميم النوع االجتماعي على 	 
واإلجراءات  العمليات  يخص  فيما  العليا  اإلدارة  مستوى 
املوظفني،  أعداد  في  اجلنسني  بني  التكافؤ  مثل  املؤسسية، 
االتصاالت  وتوجه  واتفاقاتها،  املؤسسية  اإلدارة  وأهداف 
االستراتيجية  هذه  تنفيذ  قيادة  وستخضع  االستراتيجية. 
النوع  قسم  في  متمثلة  وستكون  العليا  اإلدارة  لتوجيهات 

االجتماعي ضمن شعبة احلماية في مقر الرئاسة.

عن 	  منفصل  )بشكل  الوكالة  داخل  املساءلة  ضمان  سيتم 
مساءلة األطراف اخلارجية( عن تعميم النوع االجتماعي من 
خالل آليات املساءلة التي يتم حتديدها، مبا في ذلك تقييمات 
في  االجتماعي  النوع  أبعاد  ومراعاة  السنوية  العمل  خطط 

عمليات التدقيق.

بالنظر إلى ما سبق، سيتم تنفيذ إجراءات محددة إلحداث تغيير 
ثقافة  جعل  أجل  ومن  والبرامجي.  املؤسسي  الصعيدين  على 
نحو  السعي  سيتم  االجتماعي،  للنوع  مراعاة  أكثر  املؤسسة 
للعمليات  اخملتلفة  اجلوانب  في   1 بالنتاج  الصلة  ذات  التغييرات 
وخدمات  برامج  تقدمي   –  2 النتاج  أما  املؤسسية.  واإلجراءات 
حسب  أفضل  بشكل  ومصممة  االجتماعي  للنوع  مراعاة  أكثر 
 – والبنات  واألوالد  والرجال  النساء  احملددة  واحلقوق  االحتياجات 
فسيتم حتقيقه عن طريق تعميم النوع االجتماعي داخل برامج 
سيوجه  األجل،  املتوسطة  االستراتيجية  مع  وانسجاماً  األونروا. 
كأفراد  للخطر  واملعرضة  املستضعفة  الفئات  نحو  خاص  تركيز 
واألشخاص  واألطفال  والشباب  النساء  ذلك  في  مبا  ومجتمعات، 
ذوي اإلعاقة املتأثرين بالعنف واإليذاء واإلهمال واالستغالل، والذين 
سيستفيدون من خدمات مراعية للنوع االجتماعي وقائمة على 

املشاركة تسعى إلى متكينهم.

مت حتديد ثالثة أنواع من اخملاطر – مالية وأمنية وثقافية – أمام تنفيذ 
هذه االستراتيجية، من شأنها أن تؤثر على حتقيق النتاجات. وقد 

بنيت تدابير إلدارة هذه اخملاطر في صلب االستراتيجية.
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الفصل الثاني: عوامل التغيير
استراتيجية  ضمن  للتغيير  عوامل  أربعة  على  األونروا  ستركز 
الالزم  والزخم  الدافع  توفر  أن  شأنها  من  اجلنسني،  بني  املساواة 

إلحداث التغيير في تنفيذ البرامج واملمارسات املؤسسية.

االجتماعي  النوع  بنية   - االجتماعي  النوع  هيكل   :1-2
وآليات التنسيق

الوضع احلالي لبنية النوع االجتماعي وآليات تنسيقه: يتولى 
قيادة  الرئاسة  في  احلماية  شعبة  في  االجتماعي  النوع  قسم 
عمليات تعميم النوع االجتماعي على نطاق الوكالة. وتتكون آلية 
التنسيق لتعميم النوع االجتماعي من أكثر من 70 ضابط/ة ربط 
لشؤون النوع االجتماعي من مختلف البرامج ودوائر الدعم على 
مستوى الرئاسة ومكاتب األقاليم، وهم يشكلون معاً فريق عمل 
إن  االجتماعي.  النوع  قسم  عمله  ينسق  الذي  االجتماعي  النوع 
أطر النوع االجتماعي احلالية على مستوى مكاتب األقاليم تتباين 
زيادة  ولذلك ستركز هذه االستراتيجية على  آخر،  إلى  إقليم  من 
قدراته  وتعزيز  االجتماعي  النوع  عمل  فريق  في  الثبات  مستوى 

لضمان النجاح في تنفيذ االستراتيجية.

الرئاسة  في  االجتماعي  النوع  قسم  موقع  تغيير  إن  الفجوات: 
كانون  في  أنشئت  والتي  اجلديدة،  احلماية  شعبة  ضمن  ليصبح 
النوع  تعميم  جهود  مواءمة  إلى  يدعو   ،2016 الثاني/يناير 
األقاليم  مكاتب  جميع  تعكس  لم  احلماية.  وتعميم  االجتماعي 
النوع  وعمليات  أطر  نحو مواءمة  االستراتيجي  التحول  بعد هذا 
االجتماعي واحلماية، وتوجد متطلبات خاصة باألقاليم ميكنها أن 
بخصوص  الربط  ضباط  اختيار  أن  كما  الكاملة.  املواءمة  تعرقل 
ميلك  املعني  الفرد  كان  إذا  ما  على  يعتمد  ال  االجتماعي  النوع 
تعميم  بخصوص  القرارات  التخاذ  الالزمة  والصالحيات  القدرات 

النوع االجتماعي.

الفرص: إن األولوية املعطاة للحماية في االستراتيجية املتوسطة 
األقاليم  في  االجتماعي  النوع  أطر  لتمتني  فرصة  تتيح  األجل 
وحتسني نظام ضباط الربط بخصوص النوع االجتماعي. فضالً عن 
االجتماعي  النوع  بشأن هيكل  املتحدة  األمم  إن خطة عمل  ذلك، 
تتطلب من األونروا أن جتري بعض التغييرات احملددة حتى توائم أطر 

النوع االجتماعي لديها مع هذه االلتزامات اجلديدة.

وآليات  االجتماعي  النوع  أطر  لتمتني  املقترحة  اإلجراءات 
التنسيق:

التنسيق والدعم الفني

سيحافظ قسم النوع االجتماعي في الرئاسة على بنيته احلالية 
ويقود تنفيذ استراتيجية املساواة بني اجلنسني 2016-2021 على 

نطاق الوكالة من خالل اخلطوات اآلتية:

اإلدارة 	  مع  والتواصل  الدوائر  جلميع  فنية  مساهمات  تقدمي 
تنفيذ  في  االجتماعي  النوع  عن  املساءلة  لضمان  العليا 

البرامج واملمارسات املؤسسية.

في 	  االجتماعي  النوع  ألطر  الفني  والدعم  التوجيه  تقدمي 
من  التنسيق  وقيادة  االجتماعي،  النوع  عمل  وفريق  األقاليم 
خالل التبادل املنتظم لألفكار واالستراتيجيات واملعلومات عن 

املمارسات الرشيدة.

تعميم 	  مجال  في  االجتماعي  النوع  عمل  فريق  قدرات  متتني 
في  البشرية  املوارد  دائرة  مع  بالتنسيق  االجتماعي  النوع 

الوكالة.

تقدمي التوجيه بشأن الترشيح لوظيفة ضابط/ة ربط لشؤون 	 
الفرد  يكون  أن  ضرورة  على  التشديد  مع  االجتماعي،  النوع 
ملتزماً ومؤهالً وميلك الصالحيات )على مستوى G12/P3+ أو 

أعلى حيثما أمكن(.

ضمان أن يكون دور ضابط/ة الربط لشؤون النوع االجتماعي 	 
جزءاً من خطة عمل املوظف املعني ومن مراجعة أدائه.

على مستوى األقاليم:

األقاليم 	  مكاتب  في  االجتماعي  النوع  أطر  مواءمة  ستتم 
مبا في  قدر ممكن،  بأكبر  الرئاسة  في  املوجودة  األطر  تلك  مع 
ذلك اخليار احملبذ بأن يضم طاقمها مسؤوالً عن تعميم النوع 
االجتماعي في اإلقليم، ويفضل أن يكون هذا املسؤول موظفاً 
والقدرات لتنسيق  الفنية  املهارات  أو موظفة محلية متتلك 
االجتماعي  النوع  ربط  ضباط  نظام  وإدارة  التعميم  عملية 
إلى  املسؤول/ة  هذا  مرجعية  تتبع  أن  وينبغي  اإلقليم.  في 
مسؤول/ة احلماية في اإلقليم )التعميم( حيثما يكون تعميم 
النوع االجتماعي واقعاً ضمن وحدة احلماية، وإلى مسؤول/ة 
دعم البرامج في اإلقليم حيثما تكون هذه الوظيفة موجودة 

ضمن مكتب دعم البرامج أو أي قسم آخر.

سيتم حتسني التنسيق والرقابة على تعميم النوع االجتماعي 	 
آلية تنسيق رفيعة  األقاليم من خالل  على مستوى مكاتب 
للنوع  توجيهية  جلنة  أو  عمل  فريق  شكل  على  املستوى 
االجتماعي. وينبغي لهذه األطر التنسيقية أن تكون مكملة 
تندمج  وأن  واإلعاقة  الطفل  وحماية  احلماية  تنسيق  ألطر 

فيها.

الدور املركّز ملسؤولي ومسؤوالت تعميم النوع االجتماعي وضباط 
الربط لشؤون النوع االجتماعي:

هذه  لتنفيذ  بالنسبة  حاسمة  أهمية  الوظائف  هذه  تكتسب 
االستراتيجية وستركز على اإلجراءات اآلتية:

الذي 	  االجتماعي  النوع  لشؤون  الربط  ضباط  نظام  تقوية 
ميثل مختلف البرامج وإدارات الدعم ذات الصلة وتنسيق هذا 

النظام و)إقامته حيثما ال يكون قائماً(.

زيادة تنسيق وتعزيز عمليات تعميم مراعاة النوع االجتماعي، 	 
وخاصة في إجراء حتليل وتقييم للنوع االجتماعي في خطط 

العمل السنوية.

لتعزيز 	  امليدانية  والكوادر  املنشآت  مدراء  مع  العمل  تعميق 
تعميم مراعاة النوع االجتماعي في تقدمي اخلدمات عن طريق 
وقوائم  والتوجيهات،  القدرات،  وبناء  الفنية،  املشورة  توفير 

املراجعة ذات الصلة.

تكثيف جهود توعية الكوادر واملدراء احملليني في املنشآت من 	 
النوع  قضايا  لتحديد  التركيز  مجموعات  في  النقاش  خالل 

االجتماعي التي تبرز في تقدمي اخلدمات.
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تطوير قدرات فريق عمل النوع االجتماعي

في  البشرية  املوارد  ودائرة  االجتماعي  النوع  قسم  سيخطط 
األولوية  االجتماعي وستعطى  النوع  فريق عمل  لتدريب  الوكالة 

لهذا التدريب، مع التركيز بشكل خاص على اآلتي:

حتليل النوع االجتماعي في إدارة دورة البرامج مع التركيز على 	 
بتعميم  اخلاصة  العمل  خلطط  والتقييم  املراقبة  عمليات 

النوع االجتماعي في األقاليم.

الربط 	  لضباط  واالتصال  املناصرة  مهارات  على  التدريب 
بخصوص النوع االجتماعي املشاركني في التوعية اجملتمعية 
للنوع  مستجيبة  خدمات  تقدمي  على  يعملون  والذين 

االجتماعي مع الكوادر امليدانية.

االجتماعي 	  النوع  على  القائم  والعنف  االجتماعي  النوع 
تلبية  على  القدرة  حتسني  يشمل  مبا  الطوارئ،  حاالت  في 
وتعميم  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املفاجئة  االحتياجات 
النوع  على  القائم  العنف  من  باحلد  املتعلقة  املنتجات 

االجتماعي ومنعه في حاالت الطوارئ. 

2-2 املوارد املالية لتعميم النوع االجتماعي

يتم  االجتماعي:  النوع  لتعميم  املالية  للموارد  احلالي  الوضع 
خدمات  في  االجتماعي  النوع  تعميم  ألنشطة  التمويل  ضمان 
البرامج  من  مخصصات   )1( خالل:  من  حالياً  وبرامجها  األونروا 
قضايا  تتناول  والتي  مسؤوليتها  نطاق  في  الواقعة  للتدخالت 
مراقبة  التعليم  دائرة  قيمت  )مثالً،  االجتماعي  بالنوع  خاصة 
البنات واألوالد(، )2( حشد موارد  الدراسي بني  مستوى التحصيل 
قسم  حشد  )مثالً،  احملددة  التدخالت  لبعض  للميزانية  إضافية 
العنف  بخصوص  إحالة  نظام  إلنشاء  أمواالً  االجتماعي  النوع 

القائم على النوع االجتماعي في األونروا(.

الفجوات: كثيراً ما ال يعطى االعتبار لتخصيص أموال مكرسة 
والبرامج.  اخلدمات  في  االجتماعي  النوع  تعميم  أولويات  لتنفيذ 
التي  املالية  املوارد  لتتبع  قائم  نظام  يوجد  ال  ذلك،  على  عالوة 
تخصص لتعميم النوع االجتماعي ومراقبة كيف تخصص هذه 

املوارد وكيف تنفق.

الفرص: تتطلب خطة عمل األمم املتحدة من األونروا وجميع كيانات 
حتى  االجتماعي«  للنوع  »مؤشراً  تعد  أن  األخرى  املتحدة  األمم 
النوع  منظور  من  وقياسها  املالية  اخملصصات  لتتبع   2017 سنة 

االجتماعي، وهو ما ميثل فرصة لزيادة تخصيص املوارد وتتبعها.

اإلجراءات املقترحة لتعبئة املوارد املالية لصالح تعميم النوع 
إلى جنب مع  االجتماعي: سيركز قسم النوع االجتماعي، جنباً 
دائرة العالقات اخلارجية واالتصاالت ودائرة املالية ودائرة التخطيط، 

على اخلطوات اآلتية:

يتم 	  بحيث  التمويل  مقترحات  في  االجتماعي  النوع  إدراج 
ضمن  االجتماعي  النوع  بتعميم  اخلاصة  األنشطة  متويل 
البرامج. سيجري ذلك عن طريق إدخال قسم خاص بتعميم 
تعدها  التي  املشاريع  مقترحات  مناذج  في  االجتماعي  النوع 
واستخدام  املقترحات،  تقدمي  بشأن  توجيهات  ووضع  األونروا، 
من  للتأكد  تقدميها  قبل  املقترحات  لفحص  مراجعة  قوائم 

أنها تتضمن حتليالً وأنشطة للنوع االجتماعي.

االجتماعي 	  النوع  بتعميم  خاصة  محددة  مقترحات  إعداد 
املتعلقة  الثغرات  سد  إلى  ترمي  بحيث  للمانحني،  تقدم 

باملساواة بني اجلنسني داخل خدمات األونروا وبرامجها.

اإلجراءات املقترحة لتتبع املوارد املالية اخلاصة بتعميم النوع 
االجتماعي – »مؤشر النوع االجتماعي«:

املتحدة  النهائي جلميع كيانات األمم  املوعد  مبا أن سنة 2017 هي 
لكي تصبح متوافقة مع خطة عمل األمم املتحدة، فإن استراتيجية 
النوع  »مؤشر  تطوير  أولوياتها  اجلنسني تضع ضمن  بني  املساواة 
النوع  العمل. سيعمل مؤشر  ملتطلبات خطة  وفقاً  االجتماعي« 
االجتماعي في الوكالة على مستويني اثنني: )أ( تتبع املوارد املالية 
لتقييم الكفاءة في تقدمي اخلدمات من منظور النوع االجتماعي، 
)ب( والبناء على املعلومات التي يوفرها املؤشر إلثارة نقاشات بشأن 
االستراتيجي  التخطيط  عمليات  في  االجتماعي  النوع  تعميم 

املؤسسي.

لدى األونروا ثالثة مصادر للتمويل: أموال املشاريع، وأموال النداءات 
إلى  بحاجة  املصادر  هذه  من  وكل  البرامج.  وميزانية  الطارئة، 
االستراتيجي  التخطيط  مراجعة  عمليات  توجيه  أجل  من  تتبع 
واإلغاثة  والصحة،  التعليم،  في  التدخالت  أغلب  إن  املؤسسي. 
واخمليمات،  التحتية  البنية  وحتسني  االجتماعية،  واخلدمات 
النوع  أن مشاريع قسم  والبنات. كما  النساء  من  تستهدف كالً 
االجتماعي بشأن التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي 
يتم تنفيذها أيضاً من خالل تدخالت قطاعية )الطريقة الرئيسية 
برامج  عن  املعلومات  إلى  وباالستناد  االجتماعي(.  النوع  لتعميم 
وبالبناء على خطة  واملالية،  اإلدارية  العمليات  إلى جانب  األونروا، 
اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق  وتوجيهات مكتب  املتحدة  األمم  عمل 
سيتم تطبيق مقياس الترميز التالي املؤلف من ثالث نقاط على 
جميع املشاريع والعمليات حتت مصادر التمويل الثالثة في األونروا:

مرئية 	  إمكانية  توجد  ال   – االجتماعي  النوع  جتاهل  صفر: 
اجلنس  ينعكس  ال  اجلنسني.  بني  املساواة  في  للمساهمة 

والعمر في املشروع أو يظهران في النتاجات فقط.

1: مساهمة ممكنة – ستحقق مخرجات املشروع مساهمة 	 
محدودة في املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والبنات.

مخرجات 	  تتضمن  )أ(   – معممة  اجلنسني  بني  املساواة   :2
املشروع املساواة بني اجلنسني ضمن نتاجاته، وبعض اخملرجات 
تتناول قضايا النوع االجتماعي حتديداً، )ب( مخرجات املشروع 
النساء  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  تعزز  بحيث  مصممة 

والفتيات كأحد النتاجات القائمة بذاتها.

الفئات السكانية 	  ال ينطبق: ليس للتدخل متاس مباشر مع 
يقرر في  أو  يؤثر مباشرة  وال  توظيفهم،  ذلك  مبا في  املعنية، 
منها  تستفيد  التي  اخلدمات  أو  السلع  أو  املوارد  استخدام 

الفئات السكانية املعنية.

ستعمل دائرة التخطيط مع قسم النوع االجتماعي على ترميز 
مشاريع الوكالة وتدخالتها مبا يتماشى مع بنية امليزانية اجلديدة 
دون  والبرامج  الفرعية  والبرامج  البرامج  وتصنيف  األونروا  في 
النقاش مع  االجتماعي، من خالل  النوع  الفرعية. وسيعد قسم 
لكل  واملقاييس  املعايير  تتضمن  للترميز  إرشادية  دالئل  البرامج، 

مستوى.

حتديد  عن  املسؤولية  واملشاريع  الفرعية  البرامج  مدراء  سيتولى 
الذي  االجتماعي  النوع  قسم  مع  ذلك  وسينسقون  لها،  الرموز 
املدراء  قدرات  ببناء  يتعلق  وفيما  الفنية.  مساهماته  سيقدم 
االجتماعي،  النوع  مبؤشر  اخلاص  الترميز  نظام  على  وتدريبهم 
من  املتاحة  التوجيهات  إلى  االجتماعي  النوع  قسم  سيستند 
خطة عمل األمم املتحدة لصياغة أوراق مساعدة والترتيب لدورات 
بالطريقة  التدخالت  ترميز  كيفية  بشأن  للموظفني  توجيهية 

املناسبة.
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املعلومات  عن  التبليغ  أعاله  املذكورة  اخلطوات  تنفيذ  سيتيح 
لتوجيه  االجتماعي  النوع  مؤشر  ترميز  نظام  من  املأخوذة 
املناقشات بشأن تعميم النوع االجتماعي في عمليات التخطيط 
للنتائج،  السنوية  املراجعة  وبخاصة  املؤسسي،  االستراتيجي 
وعملية وضع امليزانيات السنوية، وقرارات تخصيص األموال. وفيما 
حتليل  إدراج  سيتم  االجتماعي،  النوع  مؤشر  عن  بالتبليغ  يتعلق 
البيانات عن تتبع املوارد في تقارير األونروا العامة بخصوص خطة 

عمل األمم املتحدة وتقرير العمل السنوي للوكالة.

2-3 القيادة

قيادة  تقدم  االجتماعي:  النوع  تعميم  لقيادة  احلالي  الوضع 
األونروا وإدارتها العليا الدعم لقضايا النوع االجتماعي وتدرك دورها 
تعميم  االستراتيجي جلهود  التوجيه  وتقدمي  الرقابة  في مواصلة 
النوع االجتماعي. ينعكس هذا في املبادرات التي مت وضعها لتعزيز 
واملوقعة  للمدراء  آليات املساءلة من خالل »االتفاقات« اخملصصة 
مع املفوض العام، والتي تشدد على الرقابة واملسؤولية عن حتقيق 
أن »هدف  االجتماعي. كما  النوع  على  تركيزاً  مبا يشمل  النتائج، 
الوكالة يقدمان  بالنسبة للمدراء وميثاق فريق  األداء املؤسسي« 
مع  األونروا.  في  اجلنسني  بني  املساوة  جتاه  لاللتزامات  فرصاً  أيضاً 
تعميم  توجيه  في  أكبر  بدور  تقوم  أن  العليا  اإلدارة  بإمكان  ذلك، 

النوع االجتماعي على نطاق الوكالة.

النوع  تعميم  بخصوص  القيادة  لتعزيز  املقترحة  اإلجراءات 
االجتماعي:

سيوفر املكتب التنفيذي التوجيه ملبادرات القيادة في الرئاسة 	 
وعلى مستوى األقاليم بشأن املساواة بني اجلنسني، وسيتيح 
اإلدارة.  جلنة  اجتماعات  في  الرشيدة  باملمارسات  التشارك 
ستقدم شعبة احلماية إحاطات إلى اإلدارة العليا على أساس 
اجلنسني  بني  املساواة  استراتيجية  تنفيذ  بخصوص  ربعي 

.2021-2016

اجتماعات 	  أعمال  جدول  في  التنفيذي  املكتب  سيدرج 
تنفيذ  في  احملرز  التقدم  بشأن  سنوية  جلسة  اإلدارة  جلنة 

االستراتيجية.

أوساط 	  في  اجلنسني  بني  التكافؤ  حتقيق  مراقبة  ستجري 
املوارد  ومدير  التنفيذي  املكتب  قيام  طريق  عن  املوظفني 
البشرية وكبار املدراء بإجراء مراجعة سنوية لسجل األداء في 

مجال التوازن بني اجلنسني.

ومدير 	  التخطيط  ومدير  العام  املفوض  نائب  سيخصص 
املالية مجاالً لتتبع املوارد املكرسة لتعميم النوع االجتماعي 

في جلسات مناقشة امليزانية السنوية.

أداء 	  عن  رسالة سنوية  العليا  لإلدارة  العام  املفوض  سيقدم 
األونروا في خطة عمل األمم املتحدة.

2-4 املساءلة بخصوص النوع االجتماعي

الوضع احلالي للمساءلة بخصوص تعميم النوع االجتماعي: 
يتولى قسم النوع االجتماعي وأطر النوع االجتماعي في األقاليم 
التقدم.  عن  الصلة  ذات  التقارير  وتقدمي  التعميم  عمليات  قيادة 
الدوائر  في  االجتماعي  النوع  عن  للمساءلة  آليات  غياب  أن  إال 
األوقات ويجعل  في كل  الدعم ال يكون واضحاً  ودوائر  البرامجية 
األداء في  يراقبوا  أن  والكوادر  التنفيذيني  املدراء  الصعب على  من 

تعميم النوع االجتماعي بصورة منهجية.

النوع  تعميم  عن  املساءلة  مجال  في  املقترحة  اإلجراءات 
االجتماعي:

سيتولى املدراء التنفيذيون الرقابة على حتقيق تعميم النوع 	 
ذلك  في  مبا  واإلجراءات،  والعمليات  النتائج  في  االجتماعي 
تقييمات أداء الكوادر، ويلزم أن تكون هذه الرقابة مدرجة في 

مؤشرات أدائهم املؤسسي.

البرامج واملشاريع مسؤولية مباشرة عن 	  ستقع على مدراء 
حتقيق تعميم النوع االجتماعي.

تقدمي 	  عن  للمساءلة  االجتماعي  النوع  عمل  فريق  يخضع 
النوع االجتماعي حيثما تتوفر  الفنية بشأن تعميم  اخلبرات 

هذه القدرات.

شعبة 	  أمام  للمساءلة  االجتماعي  النوع  قسم  يخضع 
فيما  الرئاسة،  في  التنفيذي  املكتب  أمام  وبالتالي  احلماية، 
األقاليم  االجتماعي في  النوع  سينسق مسؤولو/ات تعميم 
مع مسؤولي/ات احلماية )التعميم( واملوظفني اآلخرين الذين 
ويخضعون  اإلقليم  نطاق  على  احلماية  تعميم  ينسقون 

للمساءلة أمام مدراء مكاتب األقاليم.

التقييم 	  الرئاسة في  االجتماعي في  النوع  سيشارك قسم 
الفني ألداء املوظفات واملوظفني الرئيسيني املعنيني بتعميم 

النوع االجتماعي وضباط الربط بخصوص النوع االجتماعي.

إطار املساءلة بخصوص النوع االجتماعي:

الرسم  في  املبني  االجتماعي  النوع  بخصوص  املساءلة  إطار  إن 
املعنية  األطراف  ومسؤوليات  وأدوار  مهام  يحدد  أدناه  البياني 
وعوامل  اجلنسني  بني  املساواة  استراتيجية  ضمن  الرئيسية 
التغيير التي مت حتديدها. يجمع اإلطار بني مهام الدعم الفني مع 
التنسيق وتبسيط العمليات، إلى جانب القيادة والرقابة من أجل 
بناء نظام متفاعل مع مختلف أشكال املساءلة التي ستضمن 

حتقيق النتائج.

سيتولى فريق عمل النوع االجتماعي في األونروا بوظائفه اخملتلفة 
بخصوص  الربط  وضباط  االجتماعي،  النوع  تعميم  )مسؤولو/ات 
الفني  الدعم  تقدمي  االجتماعي(  النوع  وقسم  االجتماعي،  النوع 
وسيكفل  االجتماعي.  النوع  تعميم  عمليات  تنفيذ  وقيادة 
خضوعهم للمساءلة من خالل مراجعات أداء الكوادر، والتي يجب 
النوع االجتماعي،  الربط بخصوص  أن تتضمن، بالنسبة لضباط 
الذي  النحو  على  االجتماعي  النوع  بتعميم  املتعلقة  مهامهم 

حتدده وثيقة اختصاصات نظام ضباط الربط هؤالء في األونروا.

وستدرج املساءلة عن تعميم النوع االجتماعي في عمليات ضبط 
القائمة  للمراقبة  الوكالة  نظام  خالل  من  البرامج  في  اجلودة 
على النتائج وعملية املراجعة السنوية للنتائج. وستواصل دائرة 
التخطيط ضمان أن يكون النوع االجتماعي معمماً في عمليات 
التخطيط االستراتيجي للوكالة وفي نظامها للمراقبة القائمة 
بسياسة  التقيد  قياس  سيجري  ذلك،  عن  فضالً  النتائج.  على 
النوع االجتماعي واستراتيجية املساواة بني اجلنسني في الوكالة 
واملتوافق  االجتماعي  للنوع  املراعي  والتقييم  التدقيق  خالل  من 
مع مواصفات مكتب خدمات الرقابة الداخلية وفريق األمم املتحدة 
بني  املساواة  جعل  في  األونروا  مدراء  سيستمر  بالتقييم.  املعني 
العام  املفوض  مع  السنوية  اتفاقاتهم  في  مجسدة  اجلنسني 
والهدف املؤسسي، وينبغي أن ميتد هذا األمر ليشمل كبار املدراء 
عن  التبليغ  األونروا  وستواصل  والبرامج.  األقاليم  في  اآلخرين 
بتحقيق  ملتزمة  وستظل  املتحدة،  األمم  عمل  خطة  مؤشرات 

املتطلبات في جميع املؤشرات بحلول سنة 2021.
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الدعم الفنيالدعم الفني

مسؤول/ة تعميم النوع االجتماعي 
(مسؤول/ة النوع االجتماعي / 

ضابط/ة الربط المسؤول/ة 
بخصوص النوع االجتماعي)

التزام ا
ونروا بالمساواة بين الجنسين: 
الهيكل والمساءلة

آليات المساءلةا
دوار والمسؤولياتالوظائف والمكاتب

التنسيق وتبسيط العملياتالتنسيق وتبسيط العمليات

القيادة والرقابةالقيادة والرقابة

قسم النوع االجتماعي

ضابط/ة ربط بخصوص النوع 
االجتماعي (في البرامج 

وخدمات الدعم)

مسؤول/ة الحماية

مكتب دعم البرامج

المكتب التنفيذي

ا�دارة العليا للبرامج ومكاتب 
ا�قاليم ورؤساء البرامج

مدراء المناطق

دائرة التخطيط

القيادة في تحديد المسار.
قيادة تنسيق فريق عمل النوع االجتماعي.

تقديم الدعم الفني.
بناء القدرات.

مراجعة ا�داء.
التقارير عن تنفيذ استراتيجية المساواة 

بين الجنسين.
مراجعة النتائج السنوية.

دعم تعميم النوع االجتماعي في 
برامجهم وشعبهم في ا�قاليم 

وفي الرئاسة.

إدراج تعميم النوع االجتماعي في 
البرنامج ا�لكتروني لتقييم ا�داء.

تنسيق نظام ضباط الربط بخصوص 
النوع االجتماعي.

تقديم الدعم الفني للبرامج بشأن 
تعميم النوع االجتماعي.

مراجعة ا�داء تتضمن ا�شراف الفني 
من رئيس/ة قسم النوع االجتماعي.

تنسيق وتبسيط تعميم النوع 
االجتماعي من ضمن قضايا الحماية 

الشاملة ا�خرى.

مراجعة ا�داء.
التقارير عن تنفيذ استراتيجية المساواة 

بين الجنسين.
مراجعة النتائج السنوية.

دور تنسيقي.
تعميم العمليات في التخطيط 

االستراتيجي والمراقبة القائمة على 
النتائج ومراجعة النتائج.

إدراج تعميم النوع االجتماعي في 
وثيقة االختصاصات والبرنامج 

ا�لكتروني لتقييم ا�داء

مراجعة ا�داء.الرقابة.

االتفاق مع المفوض العام.القيادة، التواصل الداخلي.
الهدف المؤسسي و"سجل ا�داء".
التدقيق المراعي للنوع االجتماعي.
التقييم المراعي للنوع االجتماعي.

القيادة، التواصل مع 
المجتمعات المحلية.

الهدف المؤسسي.

إدراج النوع االجتماعي في تخطيط 
العمليات المؤسسية.

دمج تعميم النوع االجتماعي في 
التخطيط االستراتيجي وعمليات بناء 

البرامج/دورة إدارة البرامج.
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الفصل الثالث: تعميم النوع االجتماعي إلحداث 
تغيير مؤسسي

يهدف تعميم النوع االجتماعي على املستوى املؤسسي إلى تطوير 
داخل  االجتماعي  للنوع  مراعية  إدارة  وممارسات  مؤسسية  ثقافة 
األونروا )النتاج 1 من نظرية التغيير(، وسيركز على الركائز والنتاجات 

اآلتية.

النتاج الوسيط 1-1: زيادة التوازن بني اجلنسني في أوساط 
كوادر األونروا وهيئاتها التمثيلية.

البشرية  املوارد  في  االجتماعي  النوع  لتعميم  احلالي  الوضع 
لألونروا  البشرية  املوارد  تقدم سياسة  للكوادر:  املهني  والتطوير 
 2008 لسنة  تنفيذها  واستراتيجية  االجتماعي  النوع  بخصوص 
األداء،  وإدارة  والتصنيف،  والتعويض  التوظيف  بشأن  توجيهات 
واحلياة،  العمل  بني  والتوازن  والتطوير،  والتدريب  املهني،  والتطوير 
ليس  العمل.  مكان  في  والتحرش  التمييز  مع  التعامل  وإجراءات 
تفرضها  التي  والواجبات  بالسياسة  دراية  على  الكوادر  جميع 
عليهم. ويتم تتبع التوازن بني اجلنسني على مختلف املستويات في 
أوساط جميع الكوادر بواسطة سجل األداء في مجال التوازن بني 
االجتماعي(،  النوع  وقسم  والتخطيط،  البشرية،  )املوارد  اجلنسني 
وتبلغ الوكالة عن ذلك سنوياً من خالل مساهمات في تقرير األمني 

العام بشأن »حتسني مكانة املرأة في منظومة األمم املتحدة«.

العليا  اإلدارة  داخل  اجلنسني  بني  التوازن  يتحقق  لم  الفجوات: 
لألونروا – إذ أظهر سجل أداء التوازن بني اجلنسني في سنة 2014 أن 
29% فقط من املدراء من النساء، وانخفضت هذه النسبة املئوية 
إلى 19% في سنة 2015. وحسب نهاية سنة 2015، كان الرجال أكثر 
عدداً من النساء في جميع الدرجات املهنية للموظفني الدوليني، 
بواقع 98 امرأة مقابل 122 رجالً. يوجد قدر ما من التوازن بني اجلنسني 
عبر  وموظفة  موظف   30,000 عددها  البالغ  احمللية  الكوادر  ضمن 
الوكالة، غير أن عدد النساء في املناصب العليا )الدرجة 16 فما فوق( 
ينخفض إلى أقل من 30% )حسب نهاية سنة 2015( في معظم 
احلاالت. باختصار، هناك اختالل في التوازن بني اجلنسني سواًء بني 

املوظفات واملوظفني الدوليني أو الكوادر احمللية املسؤولة.

كثيراً ما يتبع تعيني الكوادر أمناطاً تقوم على قوالب النوع االجتماعي 
السائدة. على سبيل املثال، هناك القليل جداً من النساء في مواقع 
اإلدارة في دائرة املالية، فيما يتم توظيف عدد قليل جداً من الرجال 
في  املوظفات  النساء  من  بكثير  أكبر  أعداد  وهناك  كممرضني. 
الرجال )9,644(، مبا يعكس  باملقارنة مع  التعليم )12,339(  برنامج 
دور  التوازن في  اختالل في  يوجد  اإلناث. كما  املعلمات  ارتفاع عدد 

النساء القيادي في أطر متثيل املوظفني، مبا فيها احتادات املوظفني.

الفرص: إن سياسات وممارسات متتني املساواة بني اجلنسني في املوارد 
البشرية توفر فرصاً من خالل استراتيجية كوادر األونروا التي يجري 
إعدادها – وال سيما: )أ( نظام تقييم األداء )النظام اإللكتروني لتقييم 
واحلاجة  )ب(  االجتماعي،  النوع  على  التركيز  يتيح  والذي  األداء(، 
لتلبية متطلب خطة عمل األمم املتحدة فيما يتعلق بالتوازن بني 
اجلنسني، )ج( وسياسة التوظيف التي تنص على أنه حيثما يكون 
اثنان من املتقدمني للوظيفة متكافئني في درجة تناسبهما للدور 
املطلوب، يجب أن تعطى األولوية ملعاجلة الفجوات بني اجلنسني، )د( 
واحملاولة الراهنة في بعض مكاتب األقاليم لتعيني مزيد من الذكور 
برامج  في  أكبر  بفاعلية  الرجال  وإشراك  الصحية  الطواقم  في 

احتادات  في  النسوية  القيادات  متثيل  وانخفاض  )ه(  األسرة،  صحة 
على  القائمة  باملصالح  لالهتمام  فرصة  أيضاً  يتيح  مما  املوظفني، 

النوع االجتماعي.

اإلجراءات املقترحة للموارد البشرية والتطوير املهني للكوادر: إن 
الثقافة املؤسسية املراعية للنوع االجتماعي تتطلب وجود مزيد من 
النساء في املناصب العليا وفي الوظائف غير النمطية وزيادة التوازن 
التمثيلية،  األونروا وضمن هيئاتها  أوساط كوادر  بني اجلنسني في 
استراتيجية  ذلك ضمن  املوظفني. سيتم حتقيق  احتادات  فيها  مبا 

املساواة بني اجلسني من خالل اآلتي:

الوظائف، 	  موجزات  صياغة   – التوظيف  عمليات  مراجعة 
التوظيف – لكي  املقابالت، واستراتيجيات  واإلعالنات، وتقارير 

توجه اجلهود نحو زيادة التوازن بني اجلنسني وتدعمها.

نشر املعلومات عن اختيار املرشحني واملرشحات في سياسة 	 
التوظيف في أوساط اإلدارة العليا والكوادر وجلان املقابالت.

املهني 	  والتطوير  الفردي  التوجيه  فرص  إلتاحة  املدراء  سعي 
للكوادر في األدوار غير القائمة على القوالب النمطية للنوع 

االجتماعي.

إدراج عملية أكثر فاعلية لتعميم النوع االجتماعي في النظام 	 
اإللكتروني لتقييم أداء الكوادر الرئيسية اعتماداً على أدوارهم 

)انظر الرسم البياني بشأن الهيكل واملساءلة(.

إجراء بحث عن مرشحني ومرشحات مناسبات مبزيد من التركيز 	 
النوع االجتماعي من خالل  بناًء على اعتبارات  على حتديدهم 
الروابط مع قوائم األمم املتحدة اخلاصة باملناصب العليا للنساء، 
والقطاع  األكادميي،  واجملتمع  املواهب،  عن  البحث  وشركات 

اخلاص، الخ.

زيادة التوعية و/أو املناصرة مع احتادات املوظفني للتشجيع على 	 
مشاركة النساء بقدر أكبر.

تعميم النوع االجتماعي في أنشطة التطوير املهني للكوادر 	 
من خالل مراعاة تقدمي الدعم لتطوير املؤهالت األكادميية، مبا في 
ذلك من خالل برامج القيادة ذات العالقة واعتبار أنها تعطي 
فيها  حتظى  ال  التي  املعينة  الوظائف  لبعض  مكافئاً  مؤهالً 

اإلناث بالتمثيل الكافي.

النتاج الوسيط 1-2: زيادة وعي الكوادر وقدراتهم بخصوص 
النوع االجتماعي )التركيز على اإلدارة الوسطى ضمن الكوار 

احمللية(.

تتمثل إحدى اخلطوات األساسية نحو الوصول إلى ثقافة مؤسسية 
الكوادر  وقدرات  وعي  تعزيز  في  االجتماعي  للنوع  مراعاة  أكثر 
مجال  في  األداء  بحسن  واالعتراف  االجتماعي،  النوع  بخصوص 

تعميم النوع االجتماعي من خالل شهادات التقدير.

النوع  والقدرات بخصوص  الوعي  والفجوات في  احلالي  الوضع 
االجتماعي: حصل 15% من كوادر الرئاسة واألقاليم في األونروا على 
تدريب على الوعي األساسي بخصوص النوع االجتماعي حتى سنة 
2009، وأجريت منذ ذلك احلني تدريبات موجهة نحو تدخالت معينة، 
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مثل التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي. مع ذلك، ال تزال 
هناك حاجة لتدريب الكوادر امليدانية على النوع االجتماعي، وقد مت 
التشديد على هذه احلاجة أثناء املشاورات التي أجريت لصالح هذه 

االستراتيجية.

الفرص: تقدم األونروا التدريب باستمرار في مختلف األشكال )على 
يتضمن  والذي  األخالقيات،  اإللكتروني على  التدريب  املثال،  سبيل 
املكونات التي كان يتضمنها تدريب األونروا على التوعية بخصوص 
الكوادر  تدريب  منسقو  ويقر  كوادرها.  جلميع  االجتماعي(  النوع 
باحلاجة إلى إدماج عدسة النوع االجتماعي في محتويات التدريب. 
ومن شأن النظر في وضع نظام لالعتراف بحسن األداء في مجال 
تعميم النوع االجتماعي عن طريق شهادة تقدير، على سبيل املثال، 

أن يشجع الكوادر على بذل مزيد من اجلهد في مجال التعميم.

بخصوص  وقدراتهم  الكوادر  وعي  لتطوير  املقترحة  اإلجراءات 
النوع االجتماعي: سيتم تدريجياً تعديل جميع التدريبات الفنية 
املقدمة إلى كوادر األونروا بحيث تقدم مع ضمان تعميم مفاهيم 
عواقب  على  أمثلة  تضمينها  وسيتم  فيها،  االجتماعي  النوع 
لتقدمي  األولوية  ستعطى  والتحديات.  النجاح،  وقصص  التمييز، 
تدريبات خاصة بالنوع االجتماعي ملدراء املنشآت، ومن ثم التوسع 
تدريجياً إلى غيرهم من الكوادر امليدانية الرئيسية. سيتضمن ذلك 

تدريبات على:

مفاهيم ونظريات النوع االجتماعي.	 

حتليل النوع االجتماعي، وخاصة بالنسبة لتقييم االحتياجات 	 
واملراقبة والتبليغ.

استعمال لغة واتصاالت مراعية للنوع االجتماعي.	 

خالل 	  من  االجتماعي  النوع  على  القائم  للعنف  التصدي 
مكونات االستجابة والوقاية والتعامل مع العنف القائم على 

النوع االجتماعي في أوضاع الطوارئ.

والكوادر  للمدراء  االجتماعي  للنوع  مراعية  أدوات  إعداد  سيتم 
موحدة،  عمل  وإجراءات  للمراجعة،  قوائم  يشمل  مبا  امليدانية، 
وأدوات مراقبة مبسطة، ومناذج للتقارير. وسيجري وضع خطة لبناء 
تعميم  مجال  في  األداء  حسن  على  للثناء  نظام  وإقامة  القدرات 

النوع االجتماعي.

النتاج الوسيط 1-3: تعزيز شعور الكوادر باألمان واحلماية 
في مرافق األونروا وشعورهم بالثقة في التبليغ عن اإلساءات.

إن سالمة وأمن الكوادر أمر بالغ األهمية في أوضاع العمل اإلنساني 
والتنمية البشرية، وال سيما في مناطق النزاع املسلح. ومن واجب 
األونروا ليس ضمان أن تكون تدابير سالمة الكوادر وأمنهم متوفرة 

فقط، بل وأن تكون مستجيبة للنوع االجتماعي كذلك.

الوضع احلالي لتعميم النوع االجتماعي في السالمة واألمن: أدت 
أولية للتوجيهات بشأن  جهود هذا التعميم إلى صياغة مسودة 
سالمة الكوادر والفئات املستفيدة في مراكز إيواء النازحني، والتي 
سيتم إقرارها من جانب اإلدارة لكي يبدأ تنفيذها في الوقت الالزم. 
وقد أدرج التعرف على حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي 

في التدريب األمني الطارئ أيضاً.

الفجوات: على الرغم من أن املعلومات عن وقوع حوادث عنف قائم 
على النوع االجتماعي ضد كوادر األونروا ترد في نظام إدارة احلوادث 
األمنية الذي تديره دائرة األمن وإدارة اخملاطر، إال أنه ال يوجد تبليغ عن 
العنف القائم على النوع االجتماعي، وال يتم التشارك باملعلومات 

من نظام إدارة احلوادث األمنية بانتظام من أجل حتليل االجتاهات.

الفرص: تنص االستراتيجية املتوسطة األجل 2016-2021 على أن 
التي  من اجلهود  وأمنهم يشكل جزءاً  األونروا  تعزيز سالمة كوادر 
تبذل لبناء ثقافة شراكة مع كوادر األونروا. ويعد إنشاء دائرة األمن 
وإدارة اخملاطر اجلديدة فرصة لضمان إدماج أبعاد األمن املتعلقة بالنوع 
االجتماعي في منشآت األونروا وغيرها وضمان أمن املوظفات عندما 

يعملن في مواقع نائية أو غير آمنة.

اإلجراءات املقترحة بخصوص السالمة واألمن: سيتطلب تعزيز 
سالمة الكوادر وأمنهم داخل منشآت األونروا ما يلي:

العمل عن قرب مع دائرة األمن وإدارة اخملاطر اجلديدة لضمان أن يتم 	 
تعميم النوع االجتماعي في جميع جوانب إدارة السالمة واألمن.

بخصوص 	  االجتماعي  للنوع  مراعية  مراجعة  قوائم  إعداد 
السالمة واألمن للكوادر األمنية.

مراجعة وإعداد سياسات وممارسات مراعية للنوع االجتماعي 	 
للكوادر أثناء تقدميهم للخدمات.

االجتماعي 	  للنوع  مراعية  بطريقة  األمنية  احلوادث  تسجيل 
وتصنيفها حسب اجلنس.

النتاج الوسيط 1-4: التشارك باملعرفة واملعلومات عن فعالية 
تعميم النوع االجتماعي واسترشاد عمليات األونروا بها.

سيتم احلفاظ على ثقافة مؤسسية أكثر مراعاة للنوع االجتماعي 
عندما يزداد توافر وتعميم املعرفة والبيانات التي تركز على النوع 
االجتماعي لكي تسترشد بها عمليات األونروا. إن أساليب العمل 
كوادر  حتفز  أن  شأنها  ومن  الفعالية  حتسن  الدالئل  على  القائمة 
األونروا والفئات املستفيدة من خدماتها على املشاركة بقدر أكبر 

في تعميم النوع االجتماعي.

بإدارة  يتعلق  فيما  االجتماعي  النوع  لتعميم  احلالي  الوضع 
املعرفة: يجري جمع بيانات مصنفة حسب اجلنس في غالبية خدمات 
األونروا )مثل اخلدمات الصحية والتعليم(، مع أن بعض اخلدمات ال 
تقوم بتصنيف جميع البيانات حسب اجلنس. ويقوم قسم النوع 
االجتماعي بإصدار نشرة شهرية عن النوع االجتماعي وتعميمها 
االجتماعي في  النوع  )أنصار  االجتماعي  النوع  على نطاق شبكة 
أوساط الكوادر( والشركاء للتشارك بأفضل املمارسات املطبقة في 

أقاليم عمل األونروا.

الفجوات: في احلاالت التي تتوفر فيها بيانات مصنفة حسب اجلنس، 
ال يجري حتليلها بشكل منهجي، وهي بالتالي ال تستخدم لتحديد 
الفجوات. فضالً عن ذلك، ال يتم بالقدر الكافي جمع بيانات نوعية 
من شأنها أن تقدم نظرة معمقة إلى االجتاهات واألمناط املتعلقة 
بالوصول إلى اخلدمات أو تساعد في حتديد العقبات التي متنع النساء 
والرجال واألوالد والبنات من إعطاء معلومات عن مقدمي اخلدمات، 

مبا في ذلك عن العنف القائم على النوع االجتماعي.

الفرص: ستكفل مصفوفة املراقبة املشتركة لقياس التقدم في 
بيانات  جمع   2021-2016 األجل  املتوسطة  االستراتيجية  تنفيذ 
وتتضمن  الرئيسية.  مؤشراتها  جلميع  اجلنس  حسب  مصنفة 
استراتيجية املساواة بني اجلنسني أيضاً خطة مراقبة )انظر الرسم 
البياني رقم 4( تبني على مصفوفة املراقبة املشتركة ومن شأنها 
أن تتيح جمع بيانات مصنفة عن فعالية تعميم النوع االجتماعي. 
كما تقوم األونروا أيضاً بإعادة هيكلة لنظام تكنولوجيا املعلومات 
األخذ  مع   ،)REACH )نظام  املؤسسية  املوارد  بتخطيط  اخلاص 
باالعتبار تصنيف البيانات حسب اجلنس، من أجل حتديد الروابط بني 
املتغيرات املتعلقة بأبعاد النوع االجتماعي وحتليل فعالية اخلدمات 

وكفاءتها بشكل أفضل.
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اإلجراءات املقترحة بخصوص املراقبة واملعرفة:

وتقدمي 	  االعتبار  في  االجتماعي  النوع  تعميم  أخذ  سيتم 
خالل  من  اجلنسني  بني  الفجوات  عن  منهجية  معلومات 
حتليل البيانات ذات العالقة وإنتاج املعرفة عن االستراتيجية 
اجلنس  حسب  مصنفة  بيانات  باستخدام  األجل  املتوسطة 

من نظام املراقبة القائمة على النتائج.

سيتم تعزيز املعلومات اإلحصائية عن طريق جمع معلومات 	 
االهتمام  تثير  التي  والقصص  النجاح  قصص  مثل  نوعية، 

اإلنساني، والتشارك بها على نطاق واسع عبر الوكالة.

ستتضمن التقييمات املراعية للنوع االجتماعي عبر البرامج 	 
معلومات مجمعة من خالل نقاشات في مجموعات التركيز 
يشمل  مبا  املستفيدة،  الفئات  مع  منتظمة  شبه  ومقابالت 

مجموعات من النساء والفتيات.

سيتم إعداد قوائم مراجعة خاصة بالنوع االجتماعي لدعم 	 
تعريف التدخالت اجلديدة ومراقبة املشاريع والبرامج.

النوع  لتعميم  امللكية  حس  زيادة   :5-1 الوسيط  النتاج 
والكوادر  والوسطى  العليا  اإلدارة  أوساط  في  االجتماعي 

امليدانية.

مشاركة  زيادة  في  الداخلية  االتصاالت  حتسني  سيساهم 
في  سيساهم  مما  االجتماعي،  النوع  تعميم  جهود  في  الكوادر 
االجتماعي  النوع  تعميم  لنهج  بامللكية  إحساسهم  زيادة 

والستراتيجية املساواة بني اجلنسني.

النوع  تعميم  بشأن  الداخلية  لالتصاالت  احلالي  الوضع 
االجتماعي  النوع  تعميم  بخصوص  االتصاالت  تتم  االجتماعي: 
من خالل نشرة النوع االجتماعي التي يتلقاها جميع ضباط الربط 
النوع  بتعميم  ارتباط  لهم  االجتماعي وكل من  النوع  بخصوص 
االجتماعي في األونروا. وفيما يتعلق مبشاركة الكوادر بشكل أعم، 
ينخرط الكوادر في قضايا النوع االجتماعي عندما يجري تنظيم 
آذار/مارس  العاملي في  املرأة  يوم  باملوضوع، مثل  فعاليات متعلقة 
الثاني/ تشرين  في  املرأة  ضد  العنف  ملناهضة  يوماً   16 وحملة 

نوفمبر.

التنفيذي  املكتب  في  الداخلية  االتصاالت  وحدة  توفر  الفرص: 
للوكالة فرصة إلدراج االتصاالت بشأن قضايا النوع االجتماعي ذات 
املناخ في مكان  أن تساهم في حتسني  بالكوادر، وميكنها  الصلة 
املقدمة  اخلدمات  في  االجتماعي  النوع  مراعاة  وحتسني  العمل 

لالجئني/الجئات.

اإلجراءات املقترحة فيما يتعلق باالتصاالت الداخلية ومشاركة 
الكوادر:

اجلنسني 	  املساواة بني  استراتيجية  رئيسية عن  إدراج رسائل 
وعن التعميم الفعال للنوع االجتماعي، مبا في ذلك معلومات 
نوعية، مثل قصص النجاح، في املنتجات الصادرة من خالل 

نظم إدارة املعرفة املؤسسية وتبادل املعلومات.

اخلبرات 	  وتبادل  الداخلية  االتصاالت  في  والتوسع  الزيادة 
)املمارسات الرشيدة، وكذلك التحديات( داخل الرئاسة وفيما 
بني مكاتب األقاليم. سيشمل ذلك توسيع نطاق توزيع نشرة 
النوع االجتماعي، وإيجاد منصة على اإلنترنت لتبادل أفضل 

املمارسات، والزيارات املتبادلة بني األقاليم.

النتاج الوسيط 1-6: مراعاة اعتبارات الالجئني/الالجئات، 
نساًء وبنات وأوالداً ورجاالً، واألخذ مبنظورهم بصورة متزايدة 

في تقدمي اخلدمات.

النساء  وخاصة   – مشاركتها  وزيادة  املستفيدة  الفئات  توعية  إن 
والبنات اللواتي غالباً ما ال يحظني بالتمثيل الكافي في عمليات صنع 
القرارات اجملتمعية – عن طريق أخذ مالحظاتهن القيمة بخصوص 
والتخطيط  الوضع  دراسة  أثناء عمليات  االجتماعي  النوع  قضايا 
والتقييم من شأنه أن يقوي عمليات ونظم تقدمي اخلدمات ويتيح 

حتسني استهداف الفئات املستضعفة، ومنها النساء والبنات.

الوضع احلالي لتعميم النوع االجتماعي في أنشطة التوعية 
التوعية  أجل  االتصاالت من  تتم  املستفيدة:  الفئات  ومشاركة 
عبر الوكالة باألساس من خالل تنفيذ البرامج واإلعالم العام املقدم 
األونروا جهوداً  تبذل  وعموماً،  اإللكتروني.  األونروا  موقع  من خالل 
أقوى لتحسني العمليات القائمة على املشاركة وإدراج آراء النساء 
اجلديدة  اآللية  تتسم  املثال،  سبيل  على  برامجها.  في  والبنات 
مبنحى  االجتماعي  األمان  شبكة  برنامج  ضمن  الفقر  لتقييم 
تشاركي أكبر ويعتبر النوع االجتماعي من العوامل املساهمة في 
زيادة التعرض للفقر )انظر النتاج 2 بشأن التغيير البرامجي(، في 
حني توجد توجيهات وبعض املمارسات إلشراك اجملتمع احمللي في 

تخطيط أنشطة إعادة تأهيل اخمليمات.

الفرص: تعتبر استراتيجية األونروا املتوسطة األجل 2016-2021 أن 
متتني ثقافة الشراكة مع الفئات املستفيدة من ضمن الركائز لتحقيق 
فعالية اإلدارة والعمليات والنتاجات االستراتيجية التي تسعى إليها 
املعلومات عن تنفيذ  آليات  وتوفر  املتوسطة األجل.  االستراتيجية 
واملنظمات  اجملتمعية  والشبكات  اخمليمات  جلان  فيها  مبا  البرامج، 
اجملتمعية القاعدية، فرصاً لتعميم النوع االجتماعي ضمن جهود 
التوعية ومشاركة الفئات املستفيدة. كما أن التوجيهات التشاركية 
في حتسني اخمليمات وجهود إشراك النساء في نظام التوقيع املشترك 
على مخططات املساكن اجلديدة في غزة توفر فرصاً وتعطي أمثلة 
ميكن أن تبنى عليها أنشطة للتوعية ومشاركة الفئات املستفيدة 
تراعي النوع االجتماعي بقدر أكبر. ويعتبر وجود قناة تلفزيون األونروا 
 2012 شباط/فبراير  منذ   )http://www.unrwa.org/tv( الفضائية 
منصة مهمة أخرى لتطوير االتصاالت املراعية للنوع االجتماعي بني 

الالجئني الفلسطينيني/الالجئات الفلسطينيات، وخاصة األطفال.

الفئات  ومشاركة  بالتوعية  يتعلق  فيما  املقترحة  اإلجراءات 
املستفيدة: تتضمن خطوات حتسني مراعاة النوع االجتماعي في 

أنشطة التوعية ومشاركة الفئات املستفيدة ما يلي:

إعداد قوائم مراجعة جلعل االتصاالت مع الفئات املستفيدة أكثر 	 
مراعاة للنوع االجتماعي.

تعميم النوع االجتماعي في املعلومات املقدمة للفئات املستفيدة 	 
داخل منشآت األونروا )مثل حلقات التوعية عن اخلدمات(.

زيادة االتصاالت املراعية للنوع االجتماعي واملعلومات عن قضايا 	 
الفلسطينيني/الجئات  لالجئني  املقدمة  االجتماعي  النوع 
مسؤولي/ات  وتدريب  األونروا  تلفزيون  خالل  من  الفلسطينيات 

اإلعالم على تعميم النوع االجتماعي.

واملنظمات 	  والشبابية  النسوية  اللجان  مع  العالقات  تقوية 
اجملتمعية وغيرها من الهيئات، وخاصة من أجل إشراك املزيد 

من النساء.

للنوع 	  مراعية  أسئلة  وإضافة  االشتكاء،  آليات  وتعديل  بناء 
االجتماعي إليها.
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ممارسات األونروا الرشيدة في التغيير المؤسسي المراعي للنوع االجتماعي
مكتب إقليم غزة – توعية ومشاركة النساء املستفيدات: عملت كوادر األونروا احمللية في خان يونس على إشراك اجملتمع احمللي 
دعم تشكيل مجلس استشاري مجتمعي يضم ممثلني  اخمليمات عن طريق  القرارات عن  متزايدة في  والنساء بصورة  عموماً 
وممثالت عن اخمليم. أتاح ذلك تنفيذ خطة إلعادة تأهيل اخمليم، مع افتتاح خمسة شوارع جديدة وتشكيل 25 ساحة ترفيهية 
والتي تضم  بغزة،  الغوث  وكالة   – املرأة  أن جلنة  االعتبار. كما  في  واألطفال  النساء  احتياجات  وأخذ  احمللي  اجملتمع  من  بدعم 
الفئات  التفاعل مع  تزيد من  التي  الرشيدة  املمارسات  من  أيضاً  تعتبر هي  واملوظفات،  االحتاد  وممثالت عن  نساء مستفيدات 

املستفيدة.

مكتب إقليم األردن – املوارد البشرية والتطوير املهني للكوادر: تخطط دائرة املوارد البشرية إلدراج سؤال إلزامي متعلق بالنوع 
االجتماعي في جميع مقابالت التوظيف وتقدمي جلسة رئيسية عن التوعية بخصوص النوع االجتماعي أثناء أنشطة التدريب 
 16 الدرجة  التركيز على  احمللية، مع  الكوادر  أوساط  النساء في  لزيادة متثيل  احلاجة  إلى  وبالنظر  اجلديدة.  للكوادر  التمهيدي 
فما فوق، تعكف دائرة املوارد البشرية حالياً على مراجعة تقارير التوظيف بهدف حتليل أهم املعلومات واألسئلة، مثل »ملاذا ال 
تتقدم النساء للوظائف، وإذا تقدمن وامتلكن مؤهالت متكافئة، فلماذا ال يعطى لهن االعتبار؟« كما أن هناك جهوداً جارية 
بغية  واجلامعات  احلكومية  غير  واملنظمات  اخلاص  القطاع  استكشاف  أجل  من  واخلارجية  الدولية  التواصل  أنشطة  لزيادة 

استقطاب عدد أكبر من طلبات التوظيف من النساء.

مكتب إقليم لبنان – املعرفة/مشاركة الفئات املستفيدة: كلفت دائرة اإلغاثة واخلدمات االجتماعية في مكتب إقليم لبنان 
مستشار مشروع القدرة االحتياطية املعنية بالنوع االجتماعي بإجراء تقييم من منظور النوع االجتماعي جملاالت االستضعاف 
على  التقييم  وركز  وسوريا.  لبنان  من  الفلسطينيات  الفلسطينيني/الالجئات  الالجئني  أوساط  في  املعيشية  األسر  داخل 
من  الفلسطينيات  الفلسطينيني/الالجئات  الالجئني  فيهم  مبن  لبنان،  في  الفلسطينيات  الفلسطينيني/الالجئات  الالجئني 
الالجئني/ مع  تشاركياً  نهجاً  واستخدم  املعيشية  األسرة  داخل  والبنات  النساء  لدى  االستضعاف  مجاالت  لتحديد  سوريا، 
الالجئات عبر اخمليمات اخملتلفة من خالل نقاشات معمقة في مجموعات التركيز. جرى جمع معلومات نوعية من خالل النقاشات 
في 22 مجموعة تركيز مع كوادر األونروا والجئني فلسطينيني/الجئات الفلسطينيات من سوريا والجئني فلسطينيني/الجئات 
هي  لالجئني،  مخيمات  ثالثة  من  شخصاً   277 املشاركني  مجموع  وبلغ  وبنات،  وأوالداً  ورجاالً  نساًء  لبنان،  في  الفلسطينيات 
مخيم البص )صور( ومخيم البداوي )الشمال( ومخيم برج البراجنة )بيروت(. وتناول املشاركون واملشاركات بالنقاش أدوارهم 
ومسؤولياتهم، ومصادر النفوذ اخملتلفة التي يستخدمونها لضمان بقائهم، وعملية اتخاذ القرار داخل األسرة. قدم التقييم 

أفكاراً قيمة للتخطيط لتدخالت برامجية مراعية للنوع االجتماعي.

مكتب إقليم سوريا – توعية الفئات املستفيدة: عمل فريق االتصاالت في مكتب إقليم سوريا مع دائرة التعليم في اإلقليم 
على مشروع استشاري لرفع الوعي عن قضايا النوع االجتماعي بني األطفال في الغرف الصفية. جمع املشروع معاً أطفاالً 
ومنحهم  أسابيع،  ثمانية  في  اإلعالمي  واإلنتاج  املناصرة  مجال  في  الطلبة  بني  القدرات  وبنى  املتحدة،  واململكة  سوريا  من 
الفرصة للتشارك بتقاريرهم اإلعالمية وجتاربهم في فيلم )اشتمل على لقطة لدقيقة واحدة عن كل طفل(، ويسر التفاعل 
عبر سكايب لرفع الوعي عن القضايا التي متس حياتهم، مثل تزويج األطفال، ومعدل التسرب املدرسي بني الفتيات، والتأثيرات 

النفسية-االجتماعية للحرب على البنات واألوالد.

بقيادة  الغربية،  الضفة  إقليم  أجرى مكتب   ،2010 امليدانية: منذ سنة  الكوادر  بناء قدرات  الغربية –  الضفة  إقليم  مكتب 
وأخصائيني  أطباء  من  امليدانيني  واملوظفني  للموظفات  االجتماعي  النوع  على  تدريب   7,000 االجتماعي،  النوع  عمل  فريق 
على  اجتماعيني مدربني  وأخصائيني  أخصائيات  مع  تركيز عقدت  نقاش جملموعة  وفي  الخ.  ومعلمني،  ومهندسني  اجتماعيني 
أظهروا  جميعاً  أنهم  إذ  امليدانية،  الكوادر  تدريب  أهمية  بوضوح  تبدت  االستراتيجية،  هذه  تقييم  لصالح  االجتماعي  النوع 
بالبحث  قوياً  التزاماً  وأبدوا  اليومي  التي يصادفونها في عملهم  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  االستضعاف  جملاالت  قوياً  فهماً 

عن حلول وتنفيذها.



14 دمج النوع االجتماعي، تحسين الخدمات، التأثير في حياة  الجئي/الجئات فلسطين: استراتيجية المساواة بين الجنسين 2021-2016

الفصل الرابع: تعميم النوع االجتماعي إلحداث 
تغيير على مستوى البرامج

واخلدمات  واإلغاثة  والصحة،  التعليم،  في  األونروا  برامج  إن 
االجتماعية، وحتسني البنية التحتية واخمليمات، والتمويل الصغير، 
واحلماية، تثبت سعيها إلى تعميم النوع االجتماعي وحتقق النجاح 
في ذلك بدرجات متفاوتة. إال أنه لم تتم معاجلة جميع مجاالت 
وال  منهجي،  بشكل  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  االستضعاف 
يزال من املمكن عمل املزيد لتعميم النوع االجتماعي في خدمات 

الوكالة وبرامجها.

االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  االستضعاف  مجاالت  ألن  إدراكاً 
اإلنسانية،  األزمات  في  سيما  وال  خارجية،  عوامل  بفعل  تتفاقم 
مجاالت  إلى  تنظر  اجلنسني  بني  املساواة  استراتيجية  فإن 
احملددة  اجلوانب  بعض  لتحديد  عام  إطار  أنها  على  االستضعاف 
املتعلقة بالنوع االجتماعي في تنفيذ البرامج. يعود ذلك إلى أن 
االحتياجات واملصالح والقدرات واستراتيجيات التدبر اخملتلفة لدى 
النساء والرجال، والفتيات والفتيان، يكون لها تأثير مختلف على 
حياة كل منهم. على سبيل املثال، غالباً ما تؤدي بعض مجاالت 
االستضعاف املتعلقة بالنوع االجتماعي والنابعة عن خطر العنف 
تبعات  يترك  مما  اخمليمات،  في  والفتيات  النساء  تقييد حركة  إلى 
من  غيرها  أو  الصحية  اخلدمات  إلى  الوصول  على  قدرتهن  على 
اخلدمات، أو ميكن لتصور األسرة للمخاطر على سالمة ابنتها التي 
وصلت سن البلوغ أن مينعهم من إرسالها إلى املدرسة ويدفعهم 
إلى تزويجها بدالً من ذلك. لذا سيتم إعطاء األولوية إلجراء حتليل 
عند  االستضعاف،  االجتماعي، من منظور مجاالت  للنوع  نشط 
تعميم النوع االجتماعي في مختلف جوانب تنفيذ االستراتيجية 
املتوسطة األجل 2016-2021 وذلك من خالل تنفيذ استراتيجية 

املساواة بني اجلنسني.

النتاج الوسيط 2-1: حماية وتعزيز احلقوق اخلاصة بالنساء 
والرجال واألوالد والبنات مبوجب القانون الدولي.

أصبحت احلماية قضية ذات أولوية في األونروا، وال سيما منذ سنة 
2012 عندما اعتمدت سياسة احلماية التي تهدف في ما تهدف 
إليه إلى ضمان حماية حقوق الالجئني/الالجئات في تلقي اخلدمات 
على  التأكيد  أجل  ومن  للحماية.  الدنيا  املعايير  تلبية  عن طريق 
أهمية احلماية، يتم ربط هذه اجملاالت بأنشطة الوكالة في النتاج 
االستراتيجي األول الستراتيجية األونروا املتوسطة األجل 2016-

لتقييم  احلماية«  »مراجعات  تستخدم  ذلك،  على  وعالوة   .2021
وبرامجها،  الوكالة  في خدمات  للحماية  األونروا  ملعايير  االمتثال 
هذه  مع  التوافق  لزيادة  الالزمة  التدخالت  بشأن  توصيات  وتقدم 

املعايير.

احلماية:  خالل  من  االجتماعي  النوع  لتعميم  احلالي  الوضع 
في سنة 2009، اعتمدت األونروا نهجاً متعدد القطاعات في منع 
العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له. يتم التصدي 
لهذا العنف في األونروا من خالل نظام اإلحالة، بحيث يستطيع 
الكوادر االستجابة إلى احتياجات الناجيات للمعلومات والتوعية 
والوصول إلى اخلدمات، ومن خالل التنسيق بني مختلف البرامج. 
وقد كان النهج املتعدد القطاعات الذي يستخدمه نظام اإلحالة 
في  أول خطوة  ميثل  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  بشأن 

تعميم النوع االجتماعي من خالل برامج األونروا.

الفجوات: مع أن العنف القائم على النوع االجتماعي كان يشكل 
حتى اآلن االعتبار الرئيسي املتعلق بالنوع االجتماعي ضمن جهود 
تعميم احلماية، إال أن هذه االعتبارات لم يكن يتم تناولها بصورة 
دمج  يلزم  يزال  ال  ذلك،  على  عالوة  األونروا.  عبر  ومنهجية  ثابتة 
اعتبارات النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي 
تعميم  إليها  يستند  التي  احلماية،  مراجعات  في  كامل  بشكل 

احلماية.

جميع  في  احلماية  لتعميم  أعطيت  التي  األهمية  إن  الفرص: 
األجل 2016-2021 تشكل  املتوسطة  االستراتيجية  البرامج في 
مراجعات  خالل  من  وخاصة  االجتماعي،  النوع  لتعميم  فرصة 
الشاملة  القضايا  جميع  مع  التعامل  يتم  أن  لضمان  احلماية، 
بطريقة متكاملة. كما أن التوسع في مشروع اإلحالة بخصوص 
العنف القائم على النوع االجتماعي ليشمل أكثر من 100 منطقة 
يعطي  اإليواء  ومراكز  الصحية  واملراكز  واملدارس  اخمليمات  تشمل 
االجتماعي  النوع  تعميم  يواصل  لكي  اإلحالة  لنظام  التوجيه 

باستخدام النهج املتعدد القطاعات.

األقاليم:  مكاتب  عبر  احلماية  تعميم  في  املقترحة  اإلجراءات 
سيستفيد األفراد واجملتمعات املستضعفة واملعرضة للخطر من 
وتشاركية  االجتماعي  للنوع  مراعية  تكون  للحماية  استجاباٍت 
التي  اإلجراءات  عبر  االجتماعي  النوع  تعميم  وسيتم  ومتكينية. 
االستراتيجية  نتاجات  غالبية  في  للحماية  األولوية  تعطي 

املتوسطة األجل واستراتيجية املساواة بني اجلنسني:

اجلنسية 	  واحلقوق  الصحة  وتعزيز  حماية  ستتم  الصحة: 
تقدمي  خالل  من  والبنات،  واألوالد  والرجال،  للنساء  واإلجنابية 
الرعاية الصحية األولية الشاملة والكلية وخدمات الصحة 
والصحة  األسرة،  تنظيم  تتضمن  التي  واإلجنابية  اجلنسية 
النفسية، ونظم اإلحالة بخصوص العنف القائم على النوع 

االجتماعي وحماية الطفل.

التعليم: ستتم حماية ودعم الفتيات والفتيان املعرضني خلطر 	 
خلطر  واملعرضني  املتدني،  التحصيل  وذوي  والعنف،  اإلساءة 
التسرب وتزويج األطفال وعمل األطفال، من خالل األنشطة 

التعليمية والترفيهية والدعم النفسي-االجتماعي.

تلبية االحتياجات األساسية: ضمان أن تتم تلبية االحتياجات 	 
األساسية واالحتياجات للمأوى لدى الناس األشد استضعافاً، 
 – النساء  جميع  لصالح  االجتماعي،  النوع  منظور  من 
املطلقات، واملهجورات، واملتزوجات من غير الجئني، وغيرهن – 

اللواتي يتعرضن خلطر السقوط من حسابات شبكة األمان.

وال 	  استضعافاً،  األشد  األشخاص  حقوق  حماية  الطوارئ: 
عالية  خملاطرة  يتعرضن  اللواتي  والفتيات  النساء  سيما 

بالعنف واإلساءة في أوضاع الطوارئ.

النوع 	  حتليل  بشأن  فنية  مساهمات  تقدمي  سيتم  احلماية: 
السعي  وسيتم  احلماية.  مراجعات  إجراء  عند  االجتماعي 
على  القائم  للعنف  التصدي  في  الوكالة  أنشطة  ملواصلة 
النوع االجتماعي والتوسع فيها عبر جميع مكاتب األقاليم 
في  االجتماعي  النوع  لتعميم  كوسيلة  القطاعات  وعبر 

احلماية.
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الالجئني/الالجئات  صحة  حماية   :2-2 الوسيط  النتاج 
وتقليص عبء األمراض، مع األخذ في االعتبار االحتياجات 
واحلقوق الصحية اخلاصة بالنساء والرجال واألوالد والبنات.

االجتماعي  النوع  على  القائمة  االستضعاف  مجاالت  تشكل 
في الصحة عامالً مهماً من شأنه أن يترك أثراً ليس على سلوك 
الالجئني/الالجئات في التماس الرعاية الصحية فقط، ولكن على 
نتاجاتهم الصحية أيضاً. لذا من املهم أن تكون اخلدمات الصحية 

التي تقدمها األونروا مراعية للنوع االجتماعي.

الوضع احلالي لتعميم النوع االجتماعي في برنامج الصحة: 
من اجملاالت احلالية املراعية للنوع االجتماعي في برنامج الصحة في 
األونروا: عمليات التوظيف التي تسعى إلى زيادة توظيف النساء 
في القطاعات التي ينخفض متثيلهن فيها، مثل األطباء؛ وحتديد 
وتزويدهن  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  من  الناجيات 
بالرعاية النفسية-االجتماعية في بعض مكاتب األقاليم؛ وحتسني 
وصول الرجال إلى رعاية ما قبل اإلخصاب وخدمات تنظيم األسرة.

الفجوات: يظل واقعاً أن النساء يشكلن غالبية املراجعني الذين 
أفضل  صحية  نتاجات  حتقيق  وأن  الصحية  اخلدمات  إلى  يصلون 
يتطلب  الفلسطينيات  الفلسطينيني/الالجئات  الالجئني  جلميع 
أكبر  بقوة  وتركز  االجتماعي  للنوع  أكثر استجابة  تقدمي خدمات 

على الشابات والشبان والرجال.

في  الصحة  برنامج  في  األسرة  صحة  فريق  نهج  إن  الفرص: 
الوكالة يشكل مدخالً قوياً لتعميم النوع االجتماعي، إذ أنه يتيح 
التركيز على مختلف احتياجات املستفيدين من اجلنسني. تسعى 
األونروا إلى تقوية نهجها الشمولي في صحة األسرة من احلماية 
الصحية  األونروا  مرافق  لتطوير  أيضاً  تخطط  كما  الوقاية.  إلى 
وفقاً ملعايير احلماية )النوع االجتماعي(. وميكن أيضاً توفير الفرص 
لتعميم النوع االجتماعي في التصدي للعنف القائم على النوع 
االجتماعي ضمن تدخالت الصحة النفسية والرعاية النفسية-

االجتماعية.

اإلجراءات املقترحة في الصحة:

مبادرات لزيادة مشاركة الرجال في تنظيم األسرة ورعاية ما 	 
قبل اإلخصاب.

في جلسات 	  وإناثاً  ذكوراً  واألطفال  الشباب  إشراك مزيد من 
)العنف  واإلجنابية  اجلنسية  واحلقوق  الصحة  عن  التوعية 
تزويج  الصحية،  اخملاطر  االجتماعي،  النوع  على  القائم 

األطفال(.

أثناء احلمل 	  بالرعاية الشاملة  النساء  مبادرات لضمان تزويد 
خالل  من  أو  األونروا  خدمات  خالل  من  )سواًء  الوالدة  وبعد 
اإلحالة إلى مقدمني آخرين للخدمات(، وال سيما حلاالت احلمل 

اخلطر.

تقوية برنامج العنف القائم على النوع االجتماعي في املرافق 	 
الصحية من خالل بناء قدرات الكوادر امليدانية، وحتسني نظم 
األسرة  وحماية  النفسية  الصحة  إدماج  وتطوير  اإلحالة، 
جانب  إلى  األولية،  الصحية  الرعاية  خدمات  في  والطفل 
االستجابات إلى العنف القائم على النوع االجتماعي كجزء 

من اخلدمات.

على 	  للعمل  ذكور  مرشدين  توظيف  إمكانية  استكشاف 
النوع  على  القائم  العنف  حول  للرجال  املعلومات  تقدمي 

االجتماعي.

أجل 	  من  الصحية  املراكز  ملنشآت  التحتية  البنية  حتسني 
توفير  )مثل  االجتماعي  للنوع  املراعية  احلماية  معايير  تلبية 

مساحات ميسرة وآمنة، وتوفير مراحيض في مواقع مناسبة، 
وتوفر اإلنارة اآلمنة، الخ(.

املدرسة  سن  في  األطفال  إجناز   :3-2 الوسيط  النتاج 
بدون  والشامل  واملنصف  النوعي  األساسي  للتعليم 
متييز بني األوالد والبنات في الوصول إلى التعليم والفرص 

والنتاجات.

النوع  لتعميم  أساسياً  مكاناً  األونروا  في  التعليم  نظام  يعد 
االستضعاف  مجاالت  لتحديد  مدخالً  يشكل  أنه  إذ  االجتماعي، 
تزويج  مثل  ومعاجلتها،  األطفال  بني  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
الفتيان(،  )وخاصة  األطفال  وعمل  الفتيات(،  )وخاصة  األطفال 
)وخاصة  التعليمي  التحصيل  وضعف  الدراسة  من  والتسرب 
الفتيان( والعنف القائم على النوع االجتماعي )الفتيات والفتيان(، 

والعنف في املدارس بشكل أعم.

عالج  التعليم:  في  االجتماعي  النوع  لتعميم  احلالي  الوضع 
من  االجتماعي  النوع   )2015-2011( األونروا  في  التعليم  إصالح 
البداية بشكل مباشر وغير مباشر في سياساته وأطره وبرامجه 
والتقييم. واحتل مكانة مركزية على مدار  املراقبة  وفي أنشطة 
اإلصالح اعتماد نهج جامع في دعم تعلم الطلبة ومشاركتهم 
إعاقاتهم  أو  قدراتهم  أو  أساس جنسهم  على  متييز  دون  جميعاً 
احتياجاتهم  أو  الصحي  أو  االجتماعي-االقتصادي  وضعهم  أو 
املواد  في  االجتماعي  النوع  تعميم  وجرى  النفسية-االجتماعية. 
التي أعدت للمربني واملربيات وللمجتمع احمللي بشكل عام، سواًء 
من ناحية اللغة أو الرسومات التوضيحية أو األمثلة أو األنشطة 
صريح  بشكل  االجتماعي  النوع  تناول  وجرى  املستخدمة. 
وتطبيقها  املناهج  لتحليل  األونروا  إطار  كمسألة شاملة ضمن 
بجودة، وكذلك في رزمة أدوات املعلم/ة بخصوص حقوق اإلنسان 
تتناولها  التي  احملاور  من  يعد  أنه  كما  والتسامح.  النزاعات  وحل 
برامج التطوير املهني في برنامج التعليم )برنامج تطوير املعلمني 
القائم على املدرسة، 2012، وبرنامج القيادة من أجل املستقبل، 
أن  إذ  والتقييم،  املراقبة  أنشطة  على  ذاته  األمر  ينطبق   .)2013
عن  املعلومات  ستوفر  وقياسها  وضعها  جرى  التي  املؤشرات 
من  الطلبة  تسرب  بقضايا  يتعلق  فيما  اجلنسني  بني  االختالفات 

الدراسة والتحصيل وأساليب التعليم اجلامع.

املتعلقة  السياسات  تنفيذ  في  فجوات  هناك  تزال  ال  الفجوات: 
بالتعليم اجلامع وبعض اجملاالت، مثل تزويج األطفال وعمل األطفال 
والتربية اجلنسية والكشف عن العنف ضد األطفال، والتي ميكن 

التصدي لها مبزيد من التوسع.

الفرص: تلتزم األونروا في استراتيجيتها املتوسطة األجل 2016-
2021 باالستمرار في ترسيخ إصالح التعليم وإدامته والبناء عليه، 
وبتمتني عملها في مجال التعليم في أوضاع الطوارئ. كما يجري 
إعداد دليل للمعلمني عن النوع االجتماعي بدعم من قسم النوع 

االجتماعي.

اإلجراءات املقترحة في التعليم:

وعمل 	  التسرب  مخاطر  على  التعرف  على  التركيز  زيادة 
والتصدي  الفتيات  بني  األطفال  وتزويج  الفتيان  بني  األطفال 
دعم  توفير  إلى ضمان  أمكن  وحيثما  تدريجياً  والسعي  لها؛ 
من  ذلك  في  مبا  املتدني،  املدرسي  األداء  ذوي  للطلبة  أكادميي 

خالل أنشطة التعلم الصيفي.

اجلنسي 	  واالستغالل  والتحرش  العنف  من  احلماية  تعميق 
واملعلمات  املعلمني  قدرات  بناء  خالل  من  والبنات  لألوالد 
وكوادر التعليم اآلخرين، وحتسني نظام اإلحالة حلماية الطفل 
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وتدريبهم  تربويني  ومرشدين  مرشدات  وتعيني  ومأسسته، 
لتقدمي الدعم النفسي-االجتماعي.

زيادة إشراك البنات في األنشطة الالصفية ومشاركة األهل 	 
واجملتمع احمللي في التوعية عن النوع االجتماعي.

التصدي للعقاب البدني في املدارس.	 

تناول قضايا النوع االجتماعي في املناهج، مثل إدماج أنشطة 	 
التثقيف عن الصحة اجلنسية واإلجنابية ومتابعتها.

النتاج الوسيط 2-4: تقوية قدرات الالجئني الفلسطينيني/
مزيد  إلى  للوصول  ورجاالً  نساًء  الفلسطينيات  الالجئات 

من الفرص لكسب العيش بالتكافؤ.

تتجلى مجاالت االستضعاف املتعلقة بالنوع االجتماعي بوضوح 
عندما يتعلق األمر بالتمكني االقتصادي وسبل كسب العيش، إذ 
غالباً ما يكون متثيل النساء منخفضاً في العمل وبرامج التمويل 
الصغير وريادة األعمال والتدريب املهني. وفي الوقت ذاته، غالباً ما 
تكون اإلجراءات املوجهة للتمكني االقتصادي مستندة إلى األدوار 

النمطية للذكور واإلناث.

سبل  أنشطة  في  االجتماعي  النوع  لتعميم  احلالي  الوضع 
كسب العيش والتمكني االقتصادي: توجد مبادرات في مكاتب 
األقاليم تسعى إلى ربط خريجي برامج التعليم والتدريب التقني 
واملهني، وال سيما الشباب واإلناث، بسوق العمل. ويعمل برنامج 
النساء  وصول  زيادة  على  بانتظام  األونروا  في  الصغير  التمويل 

والشباب إلى القروض الصغيرة.

مراكز  في  النساء  متثيل  ضعف  في  الفجوات  تتمثل  الفجوات: 
األدوار  على  قائمة  مهني  تدريب  برامج  وتقدمي  املهني،  التدريب 

النمطية للذكور واإلناث.

 2021-2016 األجل  املتوسطة  االستراتيجية  تتوخى  الفرص: 
جودة  ذي  ومهني  تقني  وتدريب  تعليم  تقدمي  متتني  على  العمل 
التقني  والتدريب  التعليم  استراتيجية  تنفيذ  خالل  من  ومالئم 
واملهني على نطاق الوكالة. وستواصل خدمات التمويل الصغير 
تعزيز الفرص في تقدمي الدعم في كسب العيش إلى جانب إتاحة 

الفرصة لتعميم النوع االجتماعي.

والتمكني  العيش  املقترحة بخصوص سبل كسب  اإلجراءات 
االقتصادي:

زيادة فرص التدريب املهني للنساء والفتيات من خالل دورات 	 
وأكثر  واإلناث  الذكور  أدوار  في  بالنمطية  تتصف  ال  تدريبية 
اإللكترونيات  على صيانة  التدريب  )مثل  السوق  نحو  توجهاً 

والهواتف النقالة بدالً من التطريز(. 

الوصول 	  اإلناث عن طريق متكينهن من  اخلريجات  قدرات  بناء 
إلى فرص التنسيب للعمل.

زيادة حصة النساء من القروض في مبادرات التمويل الصغير.	 

النتاج الوسيط 2-5: تلبية االحتياجات األساسية لالجئني 
الفلسطينيني/الجئات الفلسطينيات دون التعرض للتمييز 
بني اجلنسني ومواجهة التحيز القائم على النوع االجتماعي.

بنظام  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  االستضعاف  مجاالت  ترتبط 
الفلسطينيات  الفلسطينيني/الالجئات  الالجئني  تسجيل 
أن  حني  وفي  األبوي.  النظام  نسق  على  صمم  والذي  األونروا،  في 
فإن  األقاليم،  مكاتب  عبر  تطبيقه  طريقة  في  اختالفات  هناك 

النساء املتزوجات من غير الجئني وأطفالهن يستبعدون من نظام 
اخلدمات.  بعض  إلى  الوصول  بإمكانهن  يظل  ولكن  التسجيل، 
أما املرأة املطلقة فيعاد تسجيلها في عائلتها األصلية، فيما أن 
النساء املهجورات والنساء في حاالت تعدد الزوجات والزوجني في 
حاالت الزواج املسجلة حديثاً حتت سن 18 سنة قد يجدن أنفسهن 
خارج شبكة األمان في بعض احلاالت. وحتى إذا كانت األونروا قد 
اتخذت خطوات ملعاجلة بعض هذه الثغرات، فإن هذه اجملاالت من 
النساء  تؤثر على  تزال  االجتماعي ال  بالنوع  املتعلق  االستضعاف 

وأسرهن وعلى وصولهن إلى اخلدمات.

بالغذاء  النوع االجتماعي فيما يتعلق  الوضع احلالي لتعميم 
البيئية،  والصحة  باملأوى  يتعلق  فيما  البيئية:  والصحة  واملأوى 
بني  تعاونياً  نهجاً  واخمليمات  التحتية  البنية  حتسني  برنامج  أعد 
االجتماعية  القضايا  لدمج  خطوات  واتخذ  املعنية  األطراف 
واالقتصادية في تطوير البنية التحتية، مبا يشمل إعداد توجيهات 
إنشاء  )مثل  االجتماعي  النوع  العتبارات  املستجيب  للتخطيط 
تشاركية  أساليب  واستخدام  اخمليمات،  داخل  للنساء  مساحات 
لدمج النساء في عمليات صنع القرار، الخ(. وفي غزة، وضع نظام 
للتوقيع املشترك يتطلب توقيع الزوجة والزوج معاً عند تسجيل 

املساكن اجلديدة التي توفرها األونروا لألسر الالجئة.

استهداف  لتحسني  اخلطوات  بعض  اتخاذ  مت  فيما  الفجوات: 
الفئات األشد استضعافاً من خالل عدسة حتليل النوع االجتماعي، 
فإن النظام اجلديد بحاجة إلى مزيد من التمتني. كما أن التحول 
الذي جرى في سنة 2016 من توزيع الغذاء إلى املساعدات النقدية 
كان له تأثيرات ذات صلة بالنوع االجتماعي، هي أيضاً بحاجة إلى 
مراقبة. ففيما أن توزيع الغذاء يكفل أن تستفيد األسرة املعيشية 
ككل، فإن املساعدات النقدية تذهب إلى رب األسرة مباشرة وال 
يكون دائماً من املمكن مراقبة كيفية استخدامها. فضالً عن ذلك، 
وفيما أنه مت إعداد توجيهات إلشراك النساء في القرارات املتعلقة 
بتحسني اخمليمات، فإن مشاركة النساء في املمارسة العملية ال 

تزال محدودة.

الفرص: توجد فرص ملراجعة قضايا التسجيل واالستحقاق بقدر 
أكبر من خالل عدسة النوع االجتماعي واالستضعاف. عالوة على 
نهجه  واخمليمات  التحتية  البنية  حتسني  برنامج  سيواصل  ذلك، 
التشاركي في بناء املساكن، والبنية التحتية للمساكن واخمليمات، 
واحلفاظ على صحة البيئة. وأخيراً، يعطي نظام التوقيع املشترك 

املتبع في غزة مثاالً ميكن أن حتتذي به مكاتب األقاليم األخرى.

والصحة  واملأوى  بالغذاء  يتعلق  فيما  املقترحة  اإلجراءات 
البيئية:

دعم 	  في  االجتماعي  للنوع  املراعية  األساليب  تقوية 
األخصائيات واألخصائيني االجتماعيني لألسر املهددة واألفراد 
االجتماعي  بالنوع  تتعلق  حماية  تدخالت  إلى  بحاجة  الذين 
من  والناجيات  املهجورات،  والنساء  املطلقات،  النساء  )مثل 
حاالت  في  والنساء  االجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف 

تعدد الزوجات، الخ(.

لتحديد 	  جترى  التي  االستضعاف  تقييمات  تكون  أن  ضمان 
احتياجات البرنامج شاملة ملؤشرات مراعية للنوع االجتماعي.

مراقبة مكونات النوع االجتماعي في إعادة بناء وتأهيل املرافق 	 
النوع  منظور  من  التحتية  البنية  تأهيل  خطط  ومراجعة 

االجتماعي.

العمل على تيسير الوصول إلى املساحات واملرافق )مثل توفير 	 
اإلعاقة،  لذوي  خاصة  ومراحيض  اجلنسني،  لكال  مراحيض 

وحماية طارئة، الخ(.
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خالل  من  الطوارئ  أوضاع  معاجلة   :6-2 الوسيط  النتاج 
للنوع  مراعية  حتتية  وبنية  ومعدات  وكوادر  عمليات 

االجتماعي.

التعليم  منها  عديدة،  أموراً  للوكالة  الطارئة  التدخالت  تشمل 
واجلامع  واملنصف  النوعي  التعليم  )تقدمي  الطوارئ  حاالت  في 
الصحية  العيادات  )مثل  الطارئة  والصحة  الطوارئ(،  حاالت  في 
املتنقلة(، وتقدمي مساعدات غذائية ونقدية إضافية. ويجري إعداد 

الوكالة، مما  إطار للتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ على نطاق 
الدوائر  وسيمكّن  االجتماعي،  النوع  لتعميم  مدخالً  سيشكل 
من  الطوارئ  حاالت  أثناء  اخلدمات  تقدمي  في  املشاركة  اخملتلفة 
االجتماعي.  بالنوع  املتعلقة  االستضعاف  مجاالت  على  التركيز 
االجتماعي تصبح ضرورية في حاالت  النوع  إلى حتليل  احلاجة  إن 
النساء  من  كل  بحماية  املتعلقة  اجلوانب  يشمل  مبا  الطوارئ، 

واألطفال الالجئني/الالجئات وسالمة موظفات األونروا اإلناث.

ممارسات األونروا الرشيدة في التغيير البرامجي المراعي للنوع االجتماعي
تأهيل اخمليمات في مكتب إقليم غزة: في سنة 2014، بدأت األونروا مراجعة عملية التوقيع على التعهدات املتعلقة مبشاريع 
اإلسكان لتكون أكثر تكافؤاً. وفي سنة 2015، مت إدخال سياسة التوقيع املشترك، والتي تتطلب أن يقوم رب األسرة والزوجة 
حقوق  ممارسة  من  النساء  متكني  بهدف  املشترك  التوقيع  نظام  جتريب  على  غزة  إقليم  مكتب  وعمل  التعهد.  بتوقيع  معاً 
ما يثبط  السائد غالباً  أن السياق  الرجال، وخاصة  إلى فرص اإلسكان على قدم املساواة مع  والوصول  امللكية  متساوية في 

النساء أو مينعهن من التمتع بحقوقهن في امللكية بشكل كامل.

برنامج التشغيل املؤقت في مكتب إقليم غزة: يسعى برنامج التشغيل املؤقت إلى معاجلة مشكلة تشغيل اإلناث اللواتي 
ال ميلكن مهارات خاصة بشكل هادف من خالل تدخالت في قطاع الزراعة باألساس، والتي تتضمن غاية معيارية هي أن تشكل 
اإلناث 60% من مجموع املستفيدين. فضالً عن ذلك، جنح البرنامج في تدريب النساء املستضعفات اللواتي ال ميلكن مهارات 

خاصة وتوفير أعمال مفيدة لهن، إلى جانب تشغيلهن في أدوار كانت تخصص حصراً للرجال في السابق.

حتسني اخمليمات في مكتب إقليم األردن: مت إعداد نهج تشاركي يستخدم في تقييم احتياجات كال اجلنسني في اخمليمات. 
وقد عقدت 14 مجموعة تركيز لنقاش قضايا النوع االجتماعي مبشاركة 150-200 امرأة وفتاة )في عمر يتراوح بني 8-80 سنة(. 
ملشكلة  حتليالً  املشروع  أجرى  ثم  واملدارس.  النسوية  البرامج  مراكز  بخصوص  املرأة  جلان  استشارة  متت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

الشوارع – من ناحية السالمة – وعمل مع البلديات احمللية وجلان اخمليمات ملعاجلة املسائل التي أثارتها النساء والفتيات.

الصحة في مكتب إقليم لبنان: سيتم تقدمي التدريب على التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي للكوادر امليدانية 
إجراءات  اعتماد  باألساس من خالل  ذلك  النفسي-االجتماعي. وسيجري  والدعم  النفسية  الصحة  في  التدريب  تتلقى  التي 
التدبير  آلية لإلحالة إلى خدمات  الرعاية الصحية األولية، مبا يشمل وضع  عمل موحدة لالستجابة لهذا العنف في مواقع 

السريري حلاالت االغتصاب من خالل سياسة االستشفاء املعدلة.

الطوارئ – حتليل النوع االجتماعي في دورة إدارة املشاريع أثناء الطوارئ في مكتب إقليم سوريا: أظهر التحليل والتقييم 
املنهجي للنوع االجتماعي أن النساء، في بداية أزمة سوريا، لم يكّن يحصلن على االستحقاقات )سلة الغذاء واملساعدات 
النقدية( ألن بطاقات التسجيل كانت باسم أزواجهن. لذا فإن التدابير املتبعة حالياً في حاالت الطوارئ تقدم خدمات منفصلة 
للنساء. كما أن املعلومات التي أتاحها تصنيف البيانات حسب اجلنس ساعدت خدمات الطوارئ في االستجابة إلى احتياجات 

كال اجلنسني بشكل أفضل.

التعليم/الصحة/الدعم النفسي-االجتماعي/حماية الطفل في مكتب إقليم الضفة الغربية: يجري في مدارس األونروا 
منذ سنة 2015 جتريب كتّيب تثقيفي لألطفال يوضح لهم كيف يحمون أنفسهم من االنتهاك اجلنسي. وقد أجريت بنجاح 
حلقات تثقيفية على الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية في مركز تدريب قلنديا للشبان الذكور )2014(. وسيتم في مدارس 
األونروا خالل السنة الدراسية 2017/2016 اعتماد التثقيف على الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية )بواسطة منهاج أعده 
جذور(  ومؤسسة  الطفل  إنقاذ  مؤسسة  مع  بالتعاون  والطفل  األسرة  حماية  برنامج  نطاق  في  والصحة  التعليم  برنامجا 

والنظام عبر القطاعي لإلحالة بخصوص حماية الطفل.
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الفصل الخامس: المخاطر واالفتراضات 
واستراتيجيات إدارة المخاطر

واخلارجية  الداخلية  واالفتراضات  اخملاطر  من  أنواع  ثالثة  هناك 
املتعلقة بتنفيذ هذه االستراتيجية للمساواة بني اجلنسني، والتي 

ميكن أن تؤثر على حتقيق نتاجاتها.

املستقر  غير  الراهن  السياق  في  حاضرة  األمنية  اخملاطر  تظل 
ستعتمد  األمنية،  اخملاطر  من  وللحد  الوكالة.  عمل  مناطق  في 
استراتيجية املساواة بني اجلنسني على سياسة وإجراءات سالمة 
الذي  التحسني  وعلى  الوكالة  في  املتبعة  العامة  الكوادر  وأمن 
سيتم إدخاله على تطبيقها على الكوادر داخل منشآت األونروا. 
والسياسات  اخلطط  هذه  في  االجتماعي  النوع  تعميم  أن  كما 
سيقوي ممارسات إدارة األمن بقدر أكبر، إذ أنه سيساعد على مراعاة 
مجاالت االستضعاف اخلاصة باجلنسني ومعاجلتها بشكل أفضل.

مقدم  كطرف  األونروا  بدور  الصلة  وثيقة  املالية  اخملاطر  تعد 
للخدمات، حيث تستمر الثغرات في ميزانية البرامج في الوكالة 
ونداءاتها الطارئة. هناك خطر مالي ماثل بالنسبة الستراتيجية 
املساواة بني اجلنسني، إذ أنه فيما يعتمد تنفيذ االستراتيجية كثيراً 

على املوارد البشرية واملالية الداخلية، فقد تظل هناك، مع ذلك، 
حاجة لتأمني متويل لبعض األنشطة احملددة. وقد سبقت اإلشارة 
في  االجتماعي  النوع  ومؤشر  املالية  باملوارد  املتعلق  القسم  في 
عوامل التغيير إلى أن التعامل مع هذه اخملاطرة سيتم عن طريق 
تعميم النوع االجتماعي في مقترحات التمويل وعن طريق إعداد 
مقترحات خاصة وزيادة الشراكات مع املانحني املهتمني بإجراءات 

وأنشطة تعميم النوع االجتماعي.

كوادر  من  املقاومة  خطر  فيها  مبا  الثقافية،  للمخاطر  سيكون 
األونروا وأفراد اجملتمع، تأثير قوي على إمكانية تنفيذ االستراتيجية 
خالل  من  داخلياً،  )أ(  ذلك:  مع  التعامل  سيتم  نتاجاتها.  وحتقيق 
التركيز على الثقافة املؤسسية بهدف تعزيز ملكية كوادر األونروا 
لألساليب املراعية للنوع االجتماعي ووضع وتنفيذ إطار للمساءلة 
عن النوع االجتماعي، )ب( وخارجياً، عن طريق حتسني تيسر خدمات 
األونروا وجودتها وعن طريق حتسني الوصول إلى الفئات املستفيدة 

وزيادة مشاركتها.

استراتيجية  مراقبة  إطار  السادس:  الفصل 
المساواة بين الجنسين
قدر  بأكبر  منسجماً  ليكون  االستراتيجية  مراقبة  إطار  صمم 
تنفيذ  ملراقبة  أعدت  التي  املشتركة  املراقبة  مصفوفة  مع  ممكن 
ومع مؤشرات خطة  األجل 2021-2016  املتوسطة  االستراتيجية 
املراقبة  بيانات  جمع  سيتم  الشكل،  بهذا  املتحدة.  األمم  عمل 
مراقبة  عمليات  ضمن  وحتليلها  االستراتيجية  هذه  تنفيذ  عن 

االستراتيجية املتوسطة األجل وخطة عمل األمم املتحدة، وستصب 
باالستراتيجية  اخلاصة  املراقبة  بيانات  حتليل  في  البيانات  هذه 
املتوسطة األجل وخطة العمل. وسيعد تقرير سنوي ملراقبة تنفيذ 
استراتيجية املساواة بني اجلنسني باإلضافة إلى التقارير السنوية 

اخلاصة بخطة عمل األمم املتحدة.
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