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استراتيجية النوع االجتماعي
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.I المساواة بين الجنسين كمعيار وجودة في -مقدمةGIZ

.IIاق التطبيقالرؤية واألهداف والعناصر اإلستراتيجية والعناوين ونط: إستراتيجية النوع االجتماعي

.IIIالتنفيذ

المرفق

.Iلـ العمارة الجنسانيةGIZ

.II الشروط المرجعية لمفوض الجنسانية فيGIZ

.III ووحدات الشركة اختصاصات مراكز التنسيق الجنسانية في اإلدارات

.IVالمعجم

المباديء التوجيهية للتشغيل: 2الجزء GIZالشبكة الداخلية لـ

.GIZوظفي الوصول المباشر والشخصي إلى المبادئ التوجيهية لجميع موظفي وم-باثفايندر، ستجد من بين أمور أخرى ، باث الجندربوابة على 
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:GIZرؤية تماًما GIZاستراتيجية النوع االجتماعي لـ تدعم ▪

.ذي نقوم بهالوعملنا المساواة بين الجنسين هي حق من حقوق اإلنسان وواحدة من القيم الرئيسية لشركتنا ▪

من الركائز يعد تعزيز المساواة بين الجنسين في مشاريعنا وعملياتنا وأحكامنا الخاصة بتكافؤ الفرص▪

.المؤسساتيةاالستراتيجية لهويتنا وسياستنا 

التحديات الحالية ومعالجتها في تعزيز تكافؤ بمعالجة  GIZتلتزم االجتماعي ، مع استراتيجية النوع ▪

..ةالفرص والحقوق لجميع األفراد ، بغض النظر عن جنسهم أو ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنساني

رسائل رئيسية
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يز القائم واستدامة تقديم خدماتنا من خالل اتخاذ إجراءات متسقة للقضاء على التميفاعلية نحن نعزز : الفاعلية

هم على أساس نوع الجنس وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص للجميع ، بغض النظر عن جنسهم وتوجه

.مفوضينامع االتصال الجنسي وهويتهم الجنسية ، داخل الشركة وفي 

صتنا من نحن نؤمن ح. من خالل كفاءتنا الجنسانية المثبتةنقنع اطرافنا المكلفة وعمالئنا نحن : تطوير األعمال

األوروبية الدولية والتفاقيات المساواة بين الجنسين لتحقيق أهداف األسواق من خالل تقديم مساهمات فعالة في 

اطرافنا المكلفة وعمالئنانحن ننصح . ، بما يتماشى مع احتياجات عمالئنا2030عام أجندة واأللمانية ، مثل 

اواة بين بشأن كيفية زيادة عدد ونوعية التدابير التي تركز على المساواة بين الجنسين أو التي تضمن المس

.أهدافهاضمن الجنسين كمجال عمل محدد بوضوح 

دابيرنا من خالل ت. نعمل باستمرار على توسيع نطاق كفاءتنا النوعية والمتعددة القطاعات: المهارات والتحالفات

لفرق إمكانات وفرص اونسخر الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص داخل الشركة ، فإننا نؤمن مستقبل شركتنا 

.الجودة وتقديم الخدماتاداء إبداعي وعالي المتنوعة حسب الجنس من أجل 

طبيق معارفنا من خالل تمع أطرافنا المكلفة وعمالئنا نحن نفي بالمتطلبات المتعلقة بالجنس : الكفاءة االقتصادية

.وكفاءتنا الجنسانية بكفاءة وبتوحيد المقاربات والعمليات القائمة إلى أقصى حد ممكن

األهداف
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ز وتعزيز ومت ز الجنسي  م بها المديرون بتحقيق المساواة بي  ز ي يلت 
كة بشكل واضح والطريقة الت  اتيجية النوع تحديد وضع الشر ابعة تنفيذ است 

ي مجال مسؤوليتهماالجتماع
ز
.ف

السياسيةاإلرادة 1.

والمساءلة

ز GIZقم بتمثيل أنماط السلوك ومدونات السلوك والعمليات داخل  ز الجنسي  ي تشجع وتعزز المساواة بي 
.وخارجها والت  الشركاتثقافة .   2

ي الن
ز
وع االجتماعي ،المهارات والمعرفة الجنسانية للقوى العاملة لتطبيق واستخدام األدوات والمناهج ذات الصلة للمساهمة الفعالة ف

ز عىل أساس الجنس .المساواة ، والقضاء عىل العيوب ، والتميت 
كفاءة النوع االجتماعي.  3

ي المكتب الرئيسي والهي
ز
ز لجميع اإلجراءات واالدوات ف ز الجنسي  ز والتمايز بي  ز الجنسي  ي تصميم يراعي الفوارق بي 

ز
ي ، ال سيما ف

كل الميدانز
ها ية ، وإدارة الجودة وكذلك مراقبة النتائج وتأثت  إدارة الموارد البشر

العمليةتعديل .    4

ز وأعضاء القوة العاملة ، برصف النظر عن جنسهم وتوج ي الحقوق والفرص لجميع الموظفي 
ز
ههم الجنسانية تعزيز اإلمكانات والمساواة ف

كة. وهويتهم الجنسانية ز لمختلف فئات الوظائف والواجبات داخل الشر ز الجنسي  .إلنشاء نسبة متوازنة بي 
الجنسينبين لمساواة .    5

الشركةداخل 

خمسة عناصر استراتيجية
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.GIZهي إطار ملزم لجميع المديرين والموظفين وغيرهم من أعضاء النوع االجتماعي GIZإن إستراتيجية ▪

موعة من تعمل اإلستراتيجية أيًضا كمصدر أساسي للرجوع والتوجيه لألطراف والشركاء المكلفين لدينا ومج▪

.الثانويين لديناالتعليمات الملزمة للمقاولين 

عًا فقط من خالل العمل م. لدينا جميعًا دور نلعبه-" يلتقي الموقف مع العمل-الرؤية إلى الموقف تحتاج "▪

نوع الجنس واإلسهام في إمكانات كل فرد وأفكاره وخبراته والتزامه يمكننا أن نكافح العيوب والتمييز الخاصين ب

واقع الحياة –وأن نجعل المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم حقيقة 

Gender Network Meeting 2018

ومجال التطبيقالمخاطبات 
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مسابقة وجوائز النوع االجتماعي

تعزيز واختبارها لتجربتها الجنسين كل عامين لتكريم األساليب الفعالة التي تم مسابقة بين GIZتُنظَّم : مستوى الفريق والمشروع•

.التنفيذيةالمساواة بين الجنسين داخل الشركة وفي األعمال 

و قسم في مرة كل سنتين، بالتناوب مع مسابقة النوع االجتماعي ، تُمنح جائزة ألفضل مساهمة من بلد أ: مستوى البلد والشعبة•

وأعضاء القوة العاملة باالقتراع البلد المقترح أو القسم الذي GIZ، يقرر موظفو GIZتنفيذ استراتيجية النوع االجتماعي لـ 

.سيحصل على الجائزة

املة يمكن للموظفين وأفراد القوة الع. ، يتم اإلعالن عن جائزة القيادة الجنسانية كل عام2020اعتباًرا من عام : اإلداريالمستوى •

القوة العاملة أي من المديرين وأعضاء  GIZيقرر موظفو . اقتراح مدير يبرز التزامه االستثنائي بالمساواة بين الجنسين

.يتم تقديم جائزة القيادة الجنسانية رسميًا في مؤتمر اإلدارة السنوي. المقترحين يجب أن يحصلوا على الجائزة

Gender Network Meeting 2018

التأثير< االبتكار< الحوافز
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ومجاالت يات الواليتم تنفيذ اإلستراتيجية على المستوى المركزي والالمركزي بطريقة تناسب ▪

.وأشكال عمل الوحدات التنظيمية الفردية

ير العناصر االستراتيجية الخمسة والتدابللتشغيل  GIZلـ تحدد المباديء التوجيهية الداخلية ▪

الوحدات تعفيومع ذلك ، فإن المبادئ التوجيهية ال . األساسية الالزمة لتنفيذ االستراتيجية

ءات التنظيمية الفردية من التزامها بالتطوير واإلبالغ على أساس سنوي عن وثائق اإلجرا

ت الرئيسية المؤشرا/ الشخصيات الرئيسية والتدابير الخاصة بها ، وعند الضرورة أو المناسبة ، 

.للنوع الجنساني GIZاستراتيجية لتنفيذ ومراقبة 

Gender Network Meeting 2018

التنفيذ
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.االجتماعيسنوية لتغطية تدابير محددة على مستوى الشركة لتنفيذ استراتيجية النوع ميزانية  GIZتوفر إدارة شركة ▪

وقت والموارد المالية على جميع المستويات ، يقوم المديرون بتأمين الموارد البشرية والاالجتماعي لضمان التنفيذ الناجح الستراتيجية النوع ▪

.الالزمة في الوحدات التنظيمية الخاصة بكل منهم

اتيجيةاإلسترتلعب الشبكة الجنسانية ومراكز التنسيق الجنسانية بشكل خاص دوراً رئيسياً في التواصل وتيسير تنفيذ ▪

.هم بطريقة مهنيةيدعم المديرون جهات التنسيق الجنسانية في أداء واجباتهم وتعزيز تنمية قدراتهم حتى يتمكنوا من االضطالع بمسؤوليات. ▪

يق الشؤون تخطط إدارة الموارد البشرية وتؤسس وتوفر الموارد لتكافؤ الفرص وإجراءات المساواة بين الجنسين داخل الشركة ولجهة تنس▪

.الجنسانية في إدارة الموارد البشرية

Gender Network Meeting 2018

مصادر
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لية المديرون مسؤولون بشكل عام عن التنفيذ والرصد واإلبالغ عن حالة التنفيذ الحا▪

.في مجال مسؤوليتهمالستراتيجية النوع االجتماعي 

التقارير السنوية استناًدا إلى دراسة استقصائية عبر اإلنترنت بين مراكز التنسيق الجنسانية و▪

بين تقرير تنفيذ GIZلإلدارات والوحدات المؤسسية ، يجمع مفوض النوع االجتماعي في 

.GIZويقدمه إلى لجنة إستراتيجية ( بما في ذلك التوصيات)موحد على مستوى الشركة 

ات األخرى للشركة يتم دمج النتائج الرئيسية في تقرير الشركة المتكامل وفي التقارير واإلعالن▪

(.على سبيل المثال ، الميثاق العالمي لألمم المتحدة)

Gender Network Meeting 2018

المراقبة والمساءلة
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المراقبة والمساءلة
GIZالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص داخل 

داخل تقع مراقبة أي توصيات بشأن المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص▪

.الشركة تحت مسؤولية إدارة الموارد البشرية

ية والمتعلقة يراقب مفوض تكافؤ الفرص باستمرار االمتثال للمتطلبات القانون▪

/  حاب العمل بسياسة الموارد البشرية ، والتي تم تحديدها في اتفاقيات مجلس أص

.الموظفين ، على سبيل المثال

تقاريره إلى مجلس اإلشراف مرة واحدة كل عام عن  GIZيرفع مجلس إدارة ▪

دمج النتائج يتم  .GIZحالة المساواة بين الجنسين وبين تكافؤ الفرص في 

.للنوع االجتماعيGIZالرئيسية في التقرير الخاص بتنفيذ إستراتيجية  
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(مجرد لمحة سريعة) GIZعمارة النوع االجتماعي لـ

مجلس اإلدارة

سفيرا للنوع وعين الدكتور ديرك أكمان ، المدير العام إلدارة القطاع 2018ديسمبر 18في الجديدة GIZصادق على استراتيجية النوع االجتماعي •

GIZاالجتماعي في 

النوع االجتماعيسفير 

نفيذيةوالمساواة بين الجنسين على هذا النحو ويعمل كحلقة وصل بين مستويات اإلدارة المتخصصة والتالجنسانية  GIZيعزز بنشاط استراتيجية •

االجتماعيللنوع  GIZمفوضي 

االجتماعيللنوع  GIZينسق تنفيذ استراتيجية النوع االجتماعي والمتحدث الرسمي باسم •

تنسيق النوع االجتماعيفريق 

جهات التنسيق الجنسانية في اإلدارات والوحدات المؤسسية بما في ذلك المكاتب، GIZالنوع االجتماعي مفوضي يتألف من سفير النوع االجتماعي ، •

القطاعي بروكسل وبرلين ، ومفوض تكافؤ الفرص على مستوى الشركة ، وممثل واحد عن القسم القطاعي المسؤول والبرنامجفي  GIZالتمثيلية لـ 

"النوع االجتماعي"

داخل الوحدات التنظيميةالنوع االجتماعي يدعم ويرصد التنفيذ الالمركزي لالستراتيجية •

النوع االجتماعيشبكة 

والمفوضين الميدانيينالرئيسي تنسيق النوع االجتماعي في المكتب يتكون من جميع مراكز •

وقف سياسة مناقشة الموضوعات والقضايا والتحديات المبتكرة التي تعتبر مهمة من موتشجع استراتيجية النوع االجتماعي داخل الشركة تواصل •

الشركة
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Dirk.assmannp@giz.de

T +49 (0) 6196 79-2700

الدكتور ديرك أكمان

GIZ  الجنسانية المدير العام ، قطاع الشؤون سفير
إشبورن

angela.langenkamp@giz.de

T +49 (0) 6196 79-1304

الدكتورة أنجيال النجينكامب

GIZ مفوض النوع االجتماعي

اتصل
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