
تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط
الظعع اقجاماسغ 

إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ



 تط ذئاسئ عثه العبغصئ بثسط جثغ طظ صئض تضعطات ضظثا وشظطثا والظروغب وإجئاظغا
والممطضئ الماتثة.



 الصسط افول: إدارة الاسطغط

٣

المصثطئ 

إذار الاثرغإ اقجاراتغةغ

 ١- ُغسَائــُر اجــاتثاُث وتطعغــُر الاثرغــإ الــقزم لمساحــاري الظــعع اقجاماســغ وضئــاط ارتئــاط الظــعع اقجاماســغ شــغ الصطــاع 
ــغ)، ــح السرب ــئ (الةغ ــطتئ افردظغ ــعات المس ــات الص ــثرات ُطرتَّئ ــر ص ــر تطعغ ــظ سظاخ ــاً ط ــرًا ضرورغ ــغ ُسظخ ــضري افردظ ــغ والسس  افطظ
 وُطرتَّئــات طثغرغــئ افطــظ الســام طــظ أجــض إدطــاج الظــعع اقجاماســغ شــغ جمغــع أظحــطئ الصطــاع افطظــغ والسســضري. وغســاظث إذــار
ــش ــظ طثاط ــاصاة ط ــغ الُمس ــعع اقجاماس ــال الظ ــغ طة ــإ ش ــئ  لطاثرغ ــى المائس ــات الفدط ــى الممارج ــثا إل ــاراتغةغ ع ــإ اقج  الاثرغ
ــع)، ــش حــمال افذطســغ (الظات ــئ تط ــثة، وطظزم ــط المات ــات افط ــال ق التخــر طظزم ــى جــئغض المب ــئ، وطظعــا سط ــات الثولغ  المظزم

والمسعث افوروبغ لطمساواة بغظ الةظسغظ، وطرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ.

 ٢- غتاــعي الصســط الباظــغ سطــى الثطفغــئ المسطعطاتغــئ �ذــار الاثرغــإ اقجــاراتغةغ. وصــث ُأجِري شــغ بثاغئ ســام٢٠٢٠  تتطغٌض 
 قتاغاجــات الاثرغــإ بعــثف تخــر الفةــعات شــغ المسرشــئ والاسطّــط والاثرغــإ، طــع إطضاظغــئ تسزغــط شــرص بظــاء الصــثرات المآجســغئ
 إلــى التــث افصخــى لطاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماسغ/أجظــثة المــرأة وافطــظ والســقم. وصــث تــط رخــث ظعاتــب تتطغــض اتاغاجــات

الاثرغإ شغ إذار الاثرغإ اقجاراتغةغ.م

 ٣- غمبــض المطتــص – أ إذــار الاثرغــإ اقجــاراتغةغ لــضضٍّ طــظ طساحــاري الظــعع اقجاماســغ وضئــاط ارتئــاط الظــعع  
 اقجاماســغ، أطــا المطتــص – ب شغحــمض طثطــط/ طظعــاج الاثرغــإ.. وغســاظُث إذــاُر الاثرغــإ اقجــاراتغةغ و طثطــط/ طظعــاج الاثرغــإ
 إلــى طاططئــات إدطــاج الظــعع اقجاماســغ شــغ المآجســات العذظغــئ سطــى المســاعى اقجــاراتغةغ؛ وق غادمــظ إدطــاج طظزــعر الظــعع
 اقجاماســغ سطــى طســاعى السمطغــات والــثي وطــظ الممضــظ  أن غخئــح تثرغئــًا إضاشغــًا شــغ المســاصئض لطُمرّتئــات ذات الخطــئ، وطظعــا
افطــظ وجعــعد  السمطغــات  وتظفغــث  تثطغــط  شــغ  غحــارضعن  الثغــظ  اقجاماســغ  الظــعع  ارتئــاط  وضئــاط   طساحــاري 

والسقم.ك

 ٤- وغاألــش إذــار الاثرغــإ اقجــاراتغةغ طــظ أربســئ طةــاقت ترضغــج رئغســئ، لضــغ غســاسرض طــع المحــارضغظ ظعاتــب الاسطُّــط الُمخّممــئ
  لطاَّصــثُّم اباــثاًء طــظ المفاعغــط افجاجــغئ لطظــعع اقجاماســغ وأجظــثة المــرأة وافطــظ والســقم ووخــعًق إلــى ضغفغــئ تظفغــث

 أظحطئ

أ- طةال الاَّرضغج افول: طفاعغط وطخططتات الظعع اقجاماسغ، وأعمغئ طظزعر الظعع اقجاماسغ بالظسئئ لمآجسات الصطاع افطظغ والسسضري.ك

غاجاتغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ والسسضري.  ب- طةال الاَّرضغج الباظغ: ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

ج- طةال الاَّرضغج البالث: الظعع اقجاماسغ، وأجظثة تصعق ا�ظسان، وبغؤات الظجاع. 

 د- طةال الاَّرضغج الرابع: إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغ والسسضري. 

تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن



٤ تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ُن

٥- شغما غطغ سرٌض لماططئات الثورة الاثرغئغئ: 

طاططئات الثورة الاثرغئغئ:

اجط الثورة الاثرغئغئ

الشاغئ طظ الثورة الاثرغئغئ

وخش الثورة الاثرغئغئ

التث افدظى لسثد الططئئ

التث افصخى لسثد الططئئ

أجطعب الاصثغط الرئغسغ

طثة الثورة الاثرغئغئ

١٠ طحارضغظ (طع تظعع الظعع اقجاماسغ). 

٣٠ طحارًضا (طع تظعع الظعع اقجاماسغ). 

بصغادة ُطثرِّب/ة .

٥ أغام .

طساحارو وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ سطى المساعى اقجاراتغةغ شغ الصعات المسطتئ
 افردظغئ و طثغرغئ افطظ السام.

١- طثة الثورة الاثرغئغئ لدئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ أربسئ أغام

العخشالماططئات

طثة دورة تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ  سطى المساعى اقجاراتغةغ شغ الصعات 
المسطتئ افردظغئ / طثغرغئ افطظ السام عغ خمسئ أغام١ ، وتضعن بصغادة ُطثّرب/ة، وتاألش بحضٍض رئغسغ طظ 

طتاضرات، وطظاصحات جماسغئ، وتطصات ظصاحغئ، وسروض تصثغمغئ، وأظحطئ جماسغئ تفاسطغئ.

ر الثورة الاثرغئغئ لطططئئ خطفغًئ طسطعطاتغئ لُفذر والمئادئ الاعجغعغئ الظاظمئ لطظعع اقجاماسغ شغ الةغح،  وُتعشِّ
إضاشئ إلى تجوغثعط بالمعارات والضفاءات القزطئ لقضطقع بالثور اقجاحاري.

وجُغآّعُض تتصغُص ظعاتب الاسّطط المرتَّئات لطصغام بفاسطغئ دور طساحاري الظعع اقجاماسغ أو دور ضئاط ارتئاط الظعع 
اقجاماسغ سطى المساعغات اقجاراتغةغئ داخض ُطآّجساتعط. وجعف تاطرَّق ظعاتب الاسّطط إلى السثغث طظ طةاقت  

المسارف والمعارات الرئغسئ، طبض   
    

•تطئغص طفععم طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جمغع افظحطئ، وشغ .تطعغر السغاجات، والئراطب،   وغغر ذلك
•تطعغر وتظفغث براطب خاخئ بالظعع اقجاماسغ.

•إجراء تتطغض الظعع اقجاماسغ.
سغئ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وأجظثة المرأة  •شعط وتطئغص السغاجات العذظغئ والثولغئ والمآجَّ

وافطظ والسقم.
ات الرئغسغئ وشغ ا�دارات  •دور ووظغفئ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ شغ المصرَّ

(افصسام، العتثات، الفروع...).
•تطعغر عغضطغئ وحئضئ طساحارغالظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ.

الشاغئ طظ دورة الاثرغإ عغ تثرغإ طرتَّئات الصعات المسطتئ افردظغئ  وطثغرغئ افطظ السام سطى المعارات، 
والمسرشئ والمعاصش (الاَّعجُّعات) القزطئ فداء واجئات طساحارغالظعع اقجاماسغ أو ضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ 

بفاسطغئ وظةاح، سطى المساعى اقجاراتغةغ داخض طآجساتعط افطظغئ والسسضرغئ, دسمًا فظحطئ إدطاج الظعع 
اقجاماسغ شغ تطك المآجسات.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن٥

شعط وتسرغش طخططتات الظعع اقجاماسغ الرئغسئ، والمفاعغط الرئغسئ الماسطصئ بالظعع اقجاماسغ.

تطئغص طفاعغط الظعع اقجاماسغ وطظزعرات الظعع اقجاماسغ شغ أظحطئ الصطاع افطظغ والسسضري العذظغ.

وخش افذر الثولغئ بحأن المساواة بغظ الةظسغظ، وضغفغئ تصاذسعا طع الصطاع افطظغ والسسضري شغ السغاق العذظغ.

وخش المفاعغط الاَّعجغعغئ لصرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥، والصرارات الاسسئ الماسطصئ بأجظثة المرأة 
وافطظ والسقم وتطئغصعا شغ الصطاع افطظغ والسسضري.

تتثغث ا�ذار الصاظعظغ الثولغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ والسسضري.

تطثغص افذر العذظغئ افردظغئ الثاخئ بالمساواة بغظ الةظسغظ، وضغفغئ تصاذسعا طع الصطاع افطظغ والسسضري.

حرح ضغفغئ تصاذع الظعع اقجاماسغ طع المسآولغات المظعذئ بالصطاع افطظغ والسسضري شغما غاسطص بتصعق ا�ظسان.

(خاص بمثغرغئ افطظ السام شصط) حرح ضغفغئ طظع السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ واقجاةابئ له شغ السغاق العذظغ.

الظزر شغ ضغفغئ تطئغص طفععم الظعع اقجاماسغ شغ بغؤات الّظجاع.

تتثغث ُأذر السغاجات الثولغئ الثاسمئ �دطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ وأجظثة المرأة  وافطظ والسقم شغ جععد السقم وافطظ.

تتثغث آلغات ا�حراف الثارجغئ والثاخطغئ لطصطاع افطظغ والسسضري، والاغ تعجه سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.

وخش ضغفغئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ المسآولغات العظغفغئ لطمثغرغات، أو الفروع، أو العتثات.

تتطغض ضغفغئ تطئغص إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغ والسسضري.

شعط أدوار / وظائش طرّتئات الظعع اقجاماسغ الثاسمئ لسمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.

العخشظاتب الاسطط

١.١

١.٢

١.٣

١.٤

٢.٣
٢.٤
٣.١

٣.٢
٣.٣
٤.١

٤.٢
٤.٣

٤.٤
٤.٥

٦- جاضعن ظعاتب الاسّطط سطى الظتع الاالغ  

ظعاتب الاسّطط:ن



٦ تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

٧- تادمظ الثورة الاثرغئغئ سمطغات الاصغغط الاالغئ                               

طثطط الاصغغط:

الافاخغض الماططئات

طثطط  الاصغغط

الاصغغمات الاطثغخغئ

الاصغغط الظعائغ
 افول

الاصغغط الظعائغ
 الباظغ

ا لاصغغط الاطعريتصغغط الاطعر والاسطط
 افول

ظاتب الاسطط 
٤-٣

ظاتب الاسطط 
٤-٤

ظاتب الاسطط 
٤-٥

تصغغط طسرشئ المحارضغظ صئض بثء الاثرغإ

باجــاثثام  المئــادرات المصارتــئ شــغ العــثف اقجــاراتغةغ افول 
ــظ  ــج افط ــرار طةط ــث ص ــئ لاظفغ ــئ افردظغ ــض العذظغ لثطــئ السم
الاابــع لفطــط الماتــثة رصــط ١٣٢٥، المــرأة افطــظ والســقم، 
ــعع  ــاج الظ ــاط �دط ــص ظح ــغاط تطئغ ــعام  ٢٠١٨-٢٠٢١، ج لفس

اقجاماسغ

ــعع  ــاج الظ ــعل إدط ــات ت ــادة سمطغ ــئ لص ــط المحــعرة الفظغ تصثغ
اقجاماســغ شــغ ظصطــئ دخــعل رئغســئ؛  وعــغ المــعارد الئحــرغئ 

(تةظغث واجائصاء الحرذئ الظسائغئ)

صئــض صخغــر   إخائــار 
بثء الثورة الاثرغئغئ

غاألش طثطط الاصغغط لعثه الثورة الاثرغئغئ طظ اخائار صخغر  صئض بثء الثورة، وتصغغَمْغظ ظعائغَّْغظ تطثغخغغظ،
وبقبئ سحر تصغغماً لطمعّمات السمطغئ أبظاء السمض الةماسغ، وتصغغط تطعري واتث.

تصثغط طعجج لطماثربغظ تعل ظحاط تتطغض الظعع اقجاماسغ



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن٧

الافاخغضظاتب الاسططظحاط الاسطط

١٥ دصغصئتسرغش الةظج والظعع اقجاماسغ

٣٠ دصغصئ

٢٠ دصغصئ

٣٠ دصغصئ

٢٠ دصغصئ

   ٣٠ دصغصئ

٢٠ دصغصئ

٢٠ دصغصئ

١٠ دصغصئ

٢٠ دصغصئ

١٥ دصغصئ

٦٠ دصغصئ

٢٠ دصغصئ

٢٠ دصغصئ

دراجئ تالئ: الضاطغرون

تأبغرات الخعر الظمطغئ لطظعع اقجاماسغ

المساواة شغ المساططئ

ا�بار الصائمئ سطى الظعع اقجاماسغ لطثثطات سطى الظساء والرجال

تطئغص الّرضائج افربع لصرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط 1325

أبر السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ

شعط التصائص الُماسّطصئ بالسظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ

المساصثات والصغط

خط (عاتش) المساسثة المثّخص لطمرأة شغ أششاظساان

دور المرأة شغ طظع الظجاسات

أداء افدوار الُمسّجزة لطتعضمئ الثغمصراذغئ

طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ المثغرغات أو الفروع أو العتثات

ا�بار الصائمئ سطى الظعع اقجاماسغ شغ ظصاط الثخعل الرئغسغئ

المثة الجطظغئ

ــظ عــثه الــثورة الاثرغئغــئ أظحــطئ الاسطــط الاالغــئ والاــغ جــااط أبظــاء جطســات الاثرغــإ بعــثف المســاسثة شــغ تسجغــج   ٨- تادمَّ
طفاعغط ظعاتب الاسّطط

أظحطئ الاسطط:

١-١١

١-١

١-١

١-١

١-٢

٢-٢

٢-٣

١-٣

١-٣

١-٣

٣-٣

٢-٤

٣-٤

٤-٤

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤



٨ تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

 الثورات الاثرغئغئ المططعبئ ُطسئصًا:ل

الرابط ا�لضاروظغالعخشرصط / اجط الثورة الاثرغئغئ

أظا أسرف الظعع اقجاماسغ.نعغؤئ افطط الماتثة لطمرأة

�������������������������

 ٩- ُغططإ طظ الماثربغظ اجاضمال الثورات الاثرغئغئ ا�لضاروظغئ الاالغئ سطى حئضئ ا�ظارظئ ضماططئات ُطسئصئ لعثا الاثرغإ، 
لدمان وجعد طساعىأجاجغ طظ شعط الظعع اقجاماسغ وأجظثة المرأة وافطظ والسقم وعثه الثورات عغ:  

�������������������������  ضابــط/ة ارتئــاط الظــعع اقجاماســغ (جــاسئ واتــثة
 غعشــر المفاعغــط وافدوات القزطــئ لاظفغــث واجئــات
تسطغــط ذلــك  شــغ  بمــا  ســام  تظســغص   ضةعــاز 
 وطســاسثةالفرع أو العتــثة شغ طسالةــئ المسطعطات
 الماسطصــئ بالظــعع اقجاماسغ. جغضاســإ الماثربغظ
 شعًمــا لضغفغــئ إدطــاج  الظــعع اقجاماســغ شــغ

سمطعط

ــاسئ  ــغ (ج ــعع اقجاماس ــغ بالظ ــاعى العس ــع طس رش
وافدوات  المفاعغــط  الــثورة  ُتصــّثم  واتــثة) 
الظــعع  طظزــعر  لاطئغــص  القزطــئ  افجاجــغئ 
الغــئ  الفسَّ تتســغظ  عــثف  طــع  اقجاماســغ، 

الاَّحشغطغئ.

 الاسّطط الُمعّزع الُماصّثم الُمحارك
لطظاتع ١٦٩

 

 الاسّطط الُمعّزع الُماصّثم الُمحارك
لطظاتع ١٧١

����������������������������������


�������

.



١٠ تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن 

١

٢

٣

٤

٧-  جعف غاط تطعغره قتصاً.

المظعةغئالماعغئالمساعى

اضاساب المسارف والمعارات والخفات 

اجاسراض سمطغئ الاسّطط وخطئ الاصغغط: 
١١ - غةإ أْن ُغطّئغ ضض ظاتبٍ طظ ظعاتب الاسطط أتث اقتاغاجات الاظزغمغئ ضما عغ ُطتّثدة شغ تتطغض اتاغاجات الاثرغإ لطسام ٢٠٢٠. 

ط عغضطغًا قجاسراض سمطغئ الاَّسطُّط  وغمضظ تصغغط طسغار افداء الثي غةإ سطى المحارضغظ/ المحارضات اجاغفاؤه باّتئاع ظعبٍ ُطظزَّ
وتصغغمعا، سطمًا بأنَّ اجاسراض سمطغئ الاسّطط وخطئ الاصغغط لطمظعاج تأتغ سطى الظتع الاالغ: 

ــراء  ــئ بإج ــإ ذو الّخط ــراء الاثرغ ــص خئ ــعم شرغ غص
ــغ  ــئ ش ــئ المّائس ــراءات التالغ ــص ا�ج ــط وش الّاصغغ
الرصابــئ سطــى الةــعدة لــثى الصــعات المســطتئ 

افردظغئ وطثغرغئ افطظ السام

غاــط إجــراء سمطغــات تصغغــط بســث اظاعــاء الــثورة 
الاثرغئغئشــغ طــضان السمــض؛ وسمطغات تصغغــط أداء 

الُمحارضغظ طظ صئض الُمحرشغظ/ المحرشات٧.

أظحــطئ تسّطــط سثغــثة ذــعال الــثورة الاثرغئغــئ؛ 
جطسئ أجؤطئ وإجابات بإدارة الُمثّرب/ة

 

تغســغر سمطغــئ الاشثغــئ الراجســئ والمظاصحــات 
بحــأن الــثورة الاثرغئغــئ غعطغــاً؛ وجــغاط تصثغــط 
ظمــاذج تصغغــط الــثورة الاثرغئغــئ شــغ ظعاغــئ 

الاثرغإ.

الغــئ المتاــعى والاسطغمــات بالظســئئ لطمحــارضغظ/  شسَّ
المحارضات

جــطعك المحــارضغظ وطعاراتعــط شــغ طــضان السمــض بســث 
ــار طــا إذا ضاظــئ  ــط قخائ ــئ (ُطخّم ــثورة الاثرغئغ اظاعــاء ال
عــثه المئــادرة الاسّطمغــئ صــث اجــاعشئ طاططئــات طــضان 

السمض)

اجــاعشى المظعــاج الماططئــات الاظزغمغــئ واتاغاجــات 
الاسطُّــط (ضمــا تــط تتثغثعا خقل تتطغــض اتاغاجــات الاثرغإ 

لطسام ٢٠٢٠)



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ١١

https://eige.europa.eu/publications/gen- :٢٠١٦. الاثرغإ شغ طةال المساواة بغظ الةظسغظ: طةمعسئ أدوات إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ. الخفتئ 4. المعصع ا�لضاروظغ .(EIGE) ٨-المسعث افوروبغ لطمساواة بغظ الةظسغظ
 der-equality-training-gender-mainstreaming-toolkit

٩-غسرِّف برظاطب افطط الماتثة ا�ظمائغ طخططح "الصثرات" ضما غطغ: "طصثرة افشراد والمآجسات والمةامسات سطى تأدغئ العظائش، وتض المحضقت، ووضع افعثاف وتتصغصعا بطرغصئ طساثاطئ". برظاطب افطط الماتثة ا�ظمائغ (٢٠١٠). 
 http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/2679640/UNDP_Measuring_Capacity_July_2010.pdf :صغاس الصثرات. المعصع ا�لضاروظغ

١٠-تعغضع تعِظُسظ ضِطئغ. الاثرغإ شغ طةال الظعع اقجاماسغ لمرتئات الصطاع افطظغ – الممارجات الةغثة والثروس المسافادة. الُمتّررون. طغشان باجاك وضرجاغظ شالسك. جظغش: طرضج جظغش لطرصابئ الثغمصراذغئ سطى الصعات المسطتئ، 
طظزمئ افطظ والاساون شغ أوروبا / طضاإ المآجسات الثغمصراذغئ وتصعق ا�ظسان، "UN-STRAW"، ٢٠٠٨، الخفتئ ١.

 ١١-المرجُع ظفسه.
 ١٢-المسعث افوروبغ لطمساواة بغظ الةظسغظ، خفتئ ٤

١٣-ضِطئغ، خفتئ ٢.
 ١٤-MCM-0024-2014 خطئ الظاتع لطابصغش والاثرغإ بحأن الظعع اقجاماسغ شغ السمطغئ السسضرغئ، غعلغع / تمعز٢٠١٤

 الصسط الباظغ: خطفغئ طسطعطاتغئ
ــُض العــثُف الظعائــغ �دطــاج الظــعع اقجاماســغ شــغ تسجغــج المســاواة بغــظ الةظســغظ. وتصــع سطــى ساتــص الســططات والمآجســات  ١٢- غامبَّ
ــى أرض العاصــع.  ــًا سط ــعع اقجاماســغ شــغ الصــرارات الُماسّطصــئ بالّسغاجــات وشــغ تطئغصعــا سمطّغ ــئ طســآولغئ إدطــاج حــآون الظ التضعطغ
وُغتــِثُث الاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ شارصــًا؛ شــإذا تــّط تظفغــثه بخــعرة طمظعةــئ، شإظّــه ُغغّســر الصغــام بإجــراءاٍت أضبــر ضفــاءة ظتــع 

تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ، وظتع إتثاث تشغغٍر إغةابغ شغ طعاصش وتعجَّعات خظاع السغاجات٨. 

١٣- وغســث بظــاء صــثرات ٩ المرّتئــات المســآولئ ســظ أظحــطئ الصطــاع افطظــغ والسســضري طــظ خــقل الاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ طظ 
الةعاظــإ المعّمــئ �دطــاج الظــعع اقجاماســغ ، وذلــك لدمــان تعاشــر الثئــرات والمســارف الضاشغــئ تــعل المســاواة بغــظ الةظســغظ وافطــظ. 
شالاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ عــع ظحــاط لئظــاء الصــثرات، غعــثُف إلــى رشــع طســاعى العســغ والمســارف والمعــارات السمطغــئ تــعل 
الظــعع اقجاماســغ، وذلــك ســظ ذرغــص تئــادل المسطعطــات، والثئــرات وافجــالغإ الفظغــئ، وضثلــك ســظ ذرغــص تسجغــج إبــثاء ا�راء والظصــاش. 
ــاء  ــئ لطظس ــات المثاطف ــط افدوار واقتاغاج ــظ شع ــارضات ط ــارضغظ والمح ــظ المح ــغ لامضغ ــعع اقجاماس ــال الظ ــغ طة ــإ ش ــثف الاثرغ وغع
ــات  ــى الظــعع اقجاماســغ، والســطعضات والعغضطغ ــجة الصائمــئ سط ــان شــغ المةامــع، ولاتــّثي الســطعضات الُماتّغ ــات والفاغ والرجــال والفاغ
أسمالعــط/ن  شــغ  الةثغــثة  المســارف  عــثه  ولاطئغــص  المةامــع،  ُغظحــُؤعا  الاــغ  المســاواة  ســثم  وأوجــه  الامغغجغــئ، 

الغعطغئ١٠.  

 ١٤- ُغســاسث الاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ شــغ إظحــاء صطــاعٍ أطظــغٍّ وسســضري تحــارضغ غثدــع لطمســاءلئ، وغســاعشغ طاططئــات 
ــئ شــغ طةالــغ افطــظ والســثل. وُغمضــُظ �دطــاج حــآون الظــعع اقجاماســغ شــغ  التعضمــئ الثغمصراذغــئ، وطاططئــات تصثغــط خثطــات شسال
المظعــاج الثراجــغ الُمعّتــث لاثرغــإ وتبصغــش طرتئــات الصطــاع افطظــغ تسجغــج سمطغــئ تعشغــر الثثطــات، والمســاسثة شــغ ضمــان تعاشــر أطاضــظ 
لطُمحــارك/ة  غعّشــر  الةظســغظ  بغــظ  المســاواة  طةــال  شــغ  شالاثرغــإ  ا�ظســان١١.  تصــعق  إجــاءة  وطظــع  تمغغجغــئ،  غغــر  سمــض 
(لطمحــارضغظ/ات) المســارف والمعــارات والصغــط الُمعّمــئ وذات الخطــئ الاــغ تفســح المةــال أطاطعــط لقجــعام شــغ الاظفغــث الفّســال 
قجــاراتغةغئ إدطــاج الظــعع اقجاماســغ شــغ المةــاقت الاــغ غسمطــعن شغعــا، أو شــغ المظزمــات أو المآجســات الاــغ غسمطــعن لثغعــا، أوشــغ 
بطثاظعــط١٢.  وشــغ جــغاق الصطــاع افطظــغ والسســضري، شــإنَّ الاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ غســاظث إلــى تئــادل المســارف والثئــرات 
تــعل الضغفغــئ الاــغ تســاطغع طــظ خقلعــا طرتَّئــات وطآجســات الصطــاع افطظــغ والسســضري أْن ُتخئــح أضبــر اجــاةابئ قتاغاجــات الظســاء 
ــعع  ــال الظ ــغ طة ــإ ش ــاً لتصــعق ا�ظســان. شالاثرغ ــر اتاراط ــغ وسســضري أحــمض وأضب ــئ إظحــاء صطــاعٍ أطظ ــى ضغفغ ــئ، وإل ــال افطظغ والرج

اقجاماسغ:

ــج الاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ سطــى إدطــاج المظزــعر وا�جــراءات والمئــادئ الثاخــئ بالظــعع اقجاماســغ شــغ  افظحــطئ  أ - َغَارضَّ
ضاّشًئ، إضاشئ إلى إدطاجه شغ افظحطئ الاغ تعثف إلى تطعغر الصثرات العذظغئ.

ب - غسامــث الاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ سطــى اجــاراتغةغئ لقدطــاج شــغ عغــضٍض الصــعة ، إضاشــئ إلــى التخــعل سطــى الاشثغــئ 
الراجسئ طظ الثئراء شغ عثا المعضعع؛ بعثف دسط حمعل طظزعر الظعع اقجاماسغ ضأداٍة تظزغمغئ وتظفغثغئ.

ج - جــعف َتثائــر جــغظارغععات الاثرغــإ صــثرة جمعــعر الماثربغــظ/ات سطــى تتثغــث حــآون الظــعع اقجاماســغ، ودطــب تطــك اقسائــارات 
شغ سمطغئ خظع الصرار.

د - غةــإ أْن غثدــع ضض جاظــٍإ طــظ جعاظــإ الاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ �تــثى ظعــعج ضئــط الةــعدة الاــغ تــآدي لطاَّتّســظ 
المسامر.

عـ- غةإ سطى الصادة ضمان الاَّطرُّق إلى أبساد الظعع اقجاماسغ شغ خطط الاثرغإ الفرسغئ.

أ -  ق غاسّطص بالظساء شتسإ، بض ُغرّضج سطى الظعع اقجاماسغ الثي غادمظ الحآون الماسطصئ بالرجال والثضعرغئ.
تإ والمظاخإ. ب- طعجَّه إلى ضّض طظ طرتَّئات الصطاع افطظغ والسسضري ا�ظاث والثضعر طظ طثاطش الرُّ

ج-  طعّمــًا وضرورغــًا بالظســئئ لمرّتئــات الصطــاع افطظــغ والسســضري شــغ جمغــع الســغاصات، وطظعــا الئطــثان طــا بســث الظــجاع، والئطــثان      
الاغ تمر بمراتض اظاصالغئ، والئطثان الظاطغئ والماصثطئ١٣.

 ١٥- غساظث إظحاء وتطعغر الّاثرغإ شغ طةال الظعع اقجاماسغ سطى المئادئ الاالغئ١٤: 



١٢ تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن 

١٥-طرضج جظغش لطرصابئ الثغمصراذغئ سطى الصعات المسطتئ، طظزمئ افطظ والاساون شغ أوروبا / طضاإ المآجسات الثغمصراذغئ وتصعق ا�ظسان، عغؤئ افطط الماتثة لطمساواة بغظ الةظسغظ وتمضغظ المرأة 
(٢٠١٩). تعضمئ صطاع افطظ، إخقح صطاع افطظ والظعع اقجاماسغ، شغ وبغصئ طةمعسئ أدوات الظعع اقجاماسغ وافطظ. جظغش: طرضج جظغش لطرصابئ الثغمصراذغئ سطى الصعات المسطتئ، طظزمئ افطظ والاساون شغ 

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/docu- :أوروبا، طضاإ المآجسات الثغمصراذغئ وتصعق ا�ظسان، عغؤئ افطط الماتثة لطمساواة بغظ الةظسغظ وتمضغظ المرأة
 ،ments/GSToolkit_Tool-1%20EN%20FINAL_2.pdf

١٦-طرضج جظغش لطرصابئ الثغمصراذغئ سطى الصعات المسطتئ، طظزمئ افطظ والاساون شغ أوروبا / طضاإ المآجسات الثغمصراذغئ وتصعق ا�ظسان، عغؤئ افطط الماتثة لطمساوة بغظ الةظسغظ وتمضغظ المرأة 
(٢٠١٩). "الثشاع والظعع اقجاماسغ"، شغ وبغصئ طةمعسئ أدوات الظعع اقجاماسغ وافطظ. جظغش: طرضج جظغش لطرصابئ الثغمصراذغئ سطى الصعات المسطتئ، طظزمئ افطظ والاساون شغ أوروبا، طضاإ المآجسات 

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/docu- :الثغمصراذغئ وتصعق ا�ظسان، عغؤئ افطط الماتثة لطمساواة بغظ الةظسغظ وتمضغظ المرأة، الخفتئ ٢١
 ments/GSToolkit_Tool-3%20EN%20FINAL_0.pdf

١٧-سرَّف المةطج اقصاخادي واقجاماسغ الاابع لفطط الماتثة، شغ سام ١٩٩٧، طخططح "إدطاج الظعع اقجاماسغ" ضما غطغ: " ... عع سمطغئ تصغغط الّائسات والمداطغظ الاغ تارّتإ سطى المرأة والرجض شغ أي سمض / 
ط له، وطظ عثه افسمال وا�جراءات الاحرغسات، أو السغاجات أو الئراطب شغ ضض المةاقت وسطى المساعغات ضاشئ. وعع اجاراتغةغٌئ تعثف إلى جسض عمعم (حعاغض، ععاجج، بعاسث صطص) المرأة  إجراء ُغثطَّ

وعمعم ... الرجض، وخئراتعما ُبسثاً ق غاةجأ طظ أبساد تخمغط السغاجات والئراطب، وتظفغثعا ورخثعا وتصغغمعا، شغ جمغع المةاقت السغاجغئ، واقصاخادغئ والمةامسغئ، سطى ظتٍع تظافع طظه المرأة ضما الرجض سطى 
صثم المساواة، وق ُتثطَّث شغعا أوجه سثم المساواة. والعثف الظعائغ لعثا المخططح عع تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ.

 ١٨-طرضج جظغش لطرصابئ الثغمصراذغئ سطى الصعات المسطتئ، ٢٠١٥. المساواة بغظ الةظسغظ وإخقح الصطاع افطظغ. جطسطئ المسطعطات الثطفغئ افجاجغئ سظ إخقح الصطاع افطظغ (جظغش: طرضج جظغش لطرصابئ 
الثغمصراذغئ سطى الصعات المسطتئ، ٢٠١٥). الخفتئ ٧. 

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-training-gender-mainstreaming-toolki :١٩-المسعث افوروبغ لطمساواة بغظ الةظسغظ، خفتئ٤، المعصع ا�لضاروظغ
 ٢٠-طرضج جظغش لطرصابئ الثغمصراذغئ سطى الصعات المسطتئ، الفرغص الساطض شغ ظطاق إخقح الصطاع افطظغ والمسظغ بالحراضئ �تقف السقم. ٢٠١٢. الممارجات الُفدطى شغ تثرغج طعضعع الظعع اقجاماسغ لطصعات 

المسطتئ.

الممارجاُت الُفدطى شغ تسطغط طعضعع الظعع اقجاماسغ لطصطاع افطظغ والسسضري: 

١٦- غةــإ أْن غحــامض الابصغــش والاثرغــإ افجاجــغ١٥  بالظســئئ إلــى ُطرتَّئــات الصطــاع افطظــغ والسســضري والســثل سطــى أدواٍت خاخــئ لطاَّتطغــض 
ــج  ــعع اقجاماســغ، وطسالةــئ الّاتّغ ــعع اقجاماســغ، وإدطــاج الظ ــئ والسســضرغئ طــظ طظزــعر الظ ــئ اقتاغاجــات افطظغ ــعع اقجاماســغ، وتطئغ الظ
الصائــط سطــى الظــعع اقجاماســغ، سطــى جمغــع طســاعغات الُمرتَّئــات؛ إذ غةــإ أْن تضــعن جمغــع المرتَّئــات سطــى دراغــئ بماعغــئ الظــعع اقجاماســغ 
ــى  ــئ والسســضرغئ(وشّسالغاعا سط ــات افطظغ ــظ الةظســغظ أداء العغؤ ــظ المســاواة بغ ــغ ُتتّس ــئ أغدــاً الطرغصــئ الا ــه، وطسرش وأجــئاب أعمغا
طســاعى السمطغــات)١٦.  وتثاطــش المســاواة بغــظ الةظســغظ ســظ إدطــاج الظــعع اقجاماســغ؛ شالمســاواة بغــظ الةظســغظ سئــارة ســظ 
طخططح طفاعغمغ وعثف، أّطا إدطاج الظعع اقجاماسغ١٧  شعع اجاراتغةغئ لاتصغص عثف تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ، لدمان اظافاع الظساء 
والرجــال، بخــعرة طاســاوغئ، وطــع طــرور العصــئ، شــإّن الةعــعد ُتســعط شــغ تتصغــص المســاواة بغــظ الةظســغظ. وُغفدــض أتغاظــًا اجــاثثام 

طخططتات أخرى سطى طخططح إدطاج الظعع اقجاماسغ، وطظعا سطى جئغض المبال: 

١٧- لضغ غاسظَّى إدطاج الظعع اقجاماسغ بطرغصئ شّسالئ ، غةإ سطى المرتَّئات أْن غضعظعا صادرغظ سطى الصغام بما غطغ:
أ - تتثغث أوجه سثم المساواة والفةعات بغظ الةظسغظ ضضٌّ شغ طةال افظحطئ الاغ غظفثعا.

ب - تتثغث أعثاف تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ.
ج - أخث الظعع اقجاماسغ شغ الُتسئان سظث الّاثطغط لرجط السغاجات وتظفغثعا.

د - رخث الاصثم الُمتَرز.
ذ - تصغغط الئراطب طظ طظزعر الظعع اقجاماسغ١٩. 

١٨- ُغعجــث ســثد طــظ الممارجــات الةغــثة الُمعَخــى بعــا لاثرغــج طفاعغــط وطتاــعى الظــعع اقجاماســغ شــغ الصطــاع افطظــغ 
والسسضري، وشغ اجاثثام الممارجات الاثرغسغئ الُمساةغئئ لطظعع اقجاماسغ٢٠ . 

وعثه الممارجات تحمض طا غطغ:

ولقذقع سطى المجغث طظ الافاخغض بحأن عثه الممارجات الفدطى، الرجاء الرجعع إلى المطتص – ج.

أ - ُطساةغإ (ُطساةغئئ) لطظعع اقجاماسغ.
ب - طراعٍ (طراسغئ) لطظعع اقجاماسغ.
ج - إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ.
د - إساماد طظزعر الظعع اقجاماسغ

عـ -تطئغص لاتطغض الظعع اقجاماسغ أو تتطغض تئاغظات الظعع اقجاماسغ.
و - إجاثثام سثجئ الظعع اقجاماسغ١٨. 

أ - اجاثثام أجالغإ واجاراتغةغات تثرغج شّسالئ.
ب - اقجافادة بخعرة ُطةثغئ طظ افدوات ا�لضاروظغئ المااتئ سطى حئضئ ا�ظارظئ، وطظعا الاسّطط المعزَّع الماصثم الُمحَارك.

ج - الاحةغع سطى إغةاد بغؤئ تسطُّمغئ غسعدعا اقتارام، وسطى تعاشر دغظاطغضغات غغر تمغغجغئ شغ غرشئ الخش.
د - بظاء خئرات المسطمغظ (أو المثّربغظ) شغ طةال الظعع اقجاماسغ.

عـ- تصغغط سمطغئ تثرغج طعضعع الظعع اقجاماسغ.
سغئ لثسط الابصغش بمعضعع الظعع اقجاماسغ. و - الممارجات المآجَّ



١٣تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن 

إذار الاثرغإ اقجاراتغةغ لثورة تثرغإ المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ / ضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ
المطتص – أ:

دسط ظعاتب الاسّططظعاتب الاسّططالصخث طظ طعضعع الاثرغإطةاقت الارضغج الرئغسئالرصط

ــعع  ــط وطخططتــات الظ طفاعغ
ــئ طظزــعر  اقجاماســغ، وأعمغ
الظــعع اقجاماســغ لمآجســات 
الصطــاع افطظــغ والسســضري 

العذظغئ.

الظــعع  وإدطــاج  اقجاماســغ  الظــعع  طظزــعر 
اقجاماســغ عمــا أتــث اقسائــارات الُمعمــئ لصــثرات 
الصطــاع افطظــغ والسســضري افردظــغ. وُغرّجــت 
ــئ،  ــات الرئغس ــإ المخططت ــثا الاثرغ ــعع ع طعض
الاعجغعغــئ  بالمفاعغــط  المحــارضغظ  وُغســرِّف 
فجظــثة المــرأة والســقم وافطــظ. وعــثه عــغ 
الثطــعة افولــى شــغ تتثغــث "أجــئاب" أعمغــئ 
طظزــعر الظــعع اقجاماســغ وأجظــثة المرأة والســقم 
وافطــظ، وشعــط الطرغصــئ الاــغ ُتســعط شــغ 

تتصغص الاأبغر سطى السمطغات / افسمال.

١-١ شعط وتسرغش طخططتات
 الظــعع اقجاماســغ الرئغســئ والمفاعغط 

الماسطصئ بالظعع اقجاماسغ.

١-١- ١ حرح أجئاب أعمغئ شعط طخططح الظعع اقجاماسغ

١-١-٢ وخش الفرق بغظ الةظج (الئغعلعجغ) و الظعع اقجاماسغ

١-١-٣ حرح الخعر الظمطغئ لطظعع اقجاماسغ

١-١-٤ حرح طخططح المساواة بغظ الةظسغظ

١-١-٥ حرح طخططح طظزعر الظعع اقجاماسغ

١-١-٦ حرح طخططح إدطاج الظعع اقجاماسغ

١-١-٧ حرح طفععم الاتطغض الصائط سطى الظعع ا�جاماسغ

١-٢-١ تعضغح الضغفغئ الاغ ُغمضظ لمظزعر الظعع اقجاماسغ والاظعع 
والحمعل بعجاذاعا تسجغج شّسالغئ السمطغات / افسمال

٢-٢ تعضغح الضغفغئ الاغ بعجاذاعا ُتتّسظ الصعى الساططئ 
الماعازظئ طظ الةظسغظ الاأبغر السمطغ / الاظزغمغ

١-٢-٣ شعط ا�بار الصائمئ سطى الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ 
سطى المرأة والرجض (سطى جئغض المبال، الامبغض، والفرص الماساوغئ، 

وسثم المساواة بغظ الةظسغظ)

١-٢-٤ شعط البصاشئ الاظزغمغئ لطصطاع افطظغ والسسضري

ــغ  ــعع اقجاماس ــعم الظ ــص طفع ١-٢ تطئغ
ــغ  ــعع اقجاماس ــعرات الظ ــعم طظز وطفع
شــغ أظحــطئ الصطــاع افطظــغ والسســضري  

سطى المساعى العذظغ.

١



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ١٤

دسط ظعاتب الاسّططظعاتب الاسّططالصخث طظ طعضعع الاثرغإطةاقت الارضغج الرئغسئالرصط

غاجاتغ  ا�ذار الصاظعظغ والسِّ
("الُماسّطص بالّسغاجات") 
الرئغسغ �دطاج الظعع 
اقجاماسغ شغ الصطاع 

افطظغ والسسضري.

ُغئــرز طعضــعع عــثا الاثرغــإ الّرابــط 
اقلاجاطــات  بغــظ  افعمغــئ  الئالــس 
الثولغــئ  والسغاجــات  الصاظعظغــئ 
ــاج  ــى إدط ــئ إل ــظ التاج ــئ، وبغ والعذظغ
الظــعع اقجاماســغ شــغ الصطــاع افطظــغ. 
والصخــث طــظ عــثا عــع الاعضغــح سمطغاُ 
بــأّن أجظــثَة المــرأة والســقم وافطــظ 
راجــثُئ افرضان شــغ تصــعق ا�ظســان 
ــغ؛  ــعن ا�ظســاظغ الثول ــئ، والصاظ الثولغ
ظــئ شــغ ُخطــإ الافعغدــات  وعــغ ُطدمَّ
ــغئ،  ــات) المآّجس ــات أو الاضطغف (العقغ
والثطــط اقجــاراتغةغئ والسمطغاتغــئ، 
سطــى  وافظحــطئ  الاعجغعــات  وشــغ 
ــاج  ــعط إدط ــعي. وُغس ــاعى الاسئ المس
طظزــعر اقجاماســغ شــغ زغــادة تأبغــر 
السمطغــات، وغتمــغ التصــعق ا�ظســاظغئ 
اقلاجاطــات  وغثســط  والرجــض،  لطمــرأة 

الصاظعظغئ.

٢-١ وخــش افذــر الثولغئ لطمســاواة 
بغــظ الةظســغظ، وضغفغــئ تصاذسعا 
طــع الصطــاع افطظغ والسســضري شغ 

السغاق العذظغ.

١-٢-٥ تتثغث طساغغر السطعك وطثوظئ صعاسث السطعك.

١-٢-٦ حرح ضغفغئ الّاخثي لطاترش، وا�جاءة، والّامغغج داخض 
المآجسات ا لعذظغئ.

١-٢-٧ شعط دور ضئار الصادة شغ دسط طئادرات المساواة بغظ 
ا لةظسغظ.

٢-١-١ حرح الترضئ الثولغئ لتصعق المرأة. 

٢-١-٢ دراجئ اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة 
("جغثاو").

٢-١-٣ دراجئ ا�سقن بحأن الصداء سطى السظش ضث المرأة.

٢-٢-٢ وخش رضظ (رضغجة أو طتعر) العصاغئ.

-٢-٣ وخش رضظ المحارضئ.

٢-٢-٤ وخش رضظ التماغئ.

٢-٢-٥ وخش رضظ ا�غابئ والاساشغ المراسغ لطظعع اقجاماسغ.

٢-٢-٦ وخش طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جععد السقم وافطظ.

٢-٣-١ حرح وتطئغص الصاظعن الثولغ والظعع اقجاماسغ.

٢-٣-٢ تعضغح وتطئغص الصاظعن الثولغ لتصعق ا�ظسان والظعع 
اقجاماسغ.

-١-٤ اقساراف بصرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥، 
والصرارات الماسطصئ بأجظثة المرأة والسقم وافطظ.

٢-٢ وخــش المفاعغــط الاعجغعغــئ 
ــع لفطــط  لصــرار طةطــج افطــظ الااب
الماتثة رصط 1325، والصرارات الاسسئ 
الماسطصــئ بأجظــثة المــرأة والســقم 
وافطــظ وتطئغصعــا شــغ الصطــاع 

افطظغ والسسضري.

٢



١٥تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

دسط ظعاتب الاسّططظعاتب الاسّططالصخث طظ طعضعع الاثرغإطةاقت الارضغج الرئغسئالرصط

وأجظــثة  اقجاماســغ،  الظــعع 
تصعق ا�ظسان وبغؤات الظجاع

طظزــعر الظــعع اقجاماســغ عــع الساطــض 
الرئغــج لفعــط الصخــث طــظ أجظــثة 
ــا.  ــقم، وتطئغصع ــظ والس ــرأة وافط الم
ــب  ــى ظعات ــإ سط ــج طعضــعع الاثرغ وُغرّض
الطئغســئ الُماشّغــرة لطظجاســات الُمســطتئ، 
وتــاقت اظســثام افطــظ الماظّعســئ الاــغ 
ــات  ــال والفاغ ــاء والرج ــا الظس تعاجعع
والفاغــان. وبثراجــئ عــثه الظعاتــب طــظ 
الظــعع  سطــى  صائــط  طظزــعر  خــقل 
اقجاماســغ، ُغســّجز عــثا المظزــعر صــثرة 
اقجــاةابئ  سطــى  افطظــغ  الصطــاع 
بطرغصــئ طآّبــرة، بغظمــا غاــط السمض سطى 
ضمــان المتاشزــئ سطــى تصــعق المــرأة 

والمساواة.  

٢-٣ تتثغث ا�ذار الصاظعظغ الثولغ 
�دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع 

افطظغ والسسضري.

٣-١ حــرح ضغفغــئ تصاذــع الظــعع 
اقجاماســغ طــع طســآولغات الصطــاع 
افطظــغ والسســضري، بحــأن تصــعق 

ا�ظسان. 

-٣-٣ حرح وتطئغص الصاظعن ا�ظساظغ الثولغ والظعع اقجاماسغ.

٢-٣-٤ حرح وتطئغص الصاظعن الةظائغ الثولغ والظعع اقجاماسغ.

٢-٤-١  تتثغث اُفذر الصاظعظغئ العذظغئ افردظغئ الاغ تاظاول المساواة 
بغظ الةظسغظ. 

٢-٤-٢ وخش اجاراتغةغات المساواة بغظ الةظسغظ لثى الصطاع افطظغ.

٢-٤-٣ شعط دور خطئ السمض العذظغئ افردظغئ بحأن أجظثة المرأة 
والسقم وافطظ.

٣-١-١ حرح أجظثة المرأة والسقم وافطظ، وطظع وصعع (العصاغئ طظ) 
السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ، وطعاجعاه. 

٣-١-٢ شعط ضغفغئ طعاجعئ اقّتةار بالئحر.

٣-١-٣ وخش طصاربات الاساطض طع القجؤغظ وافحثاص الظازتغظ  داخطغاً.

٣-١-٤ شعط طثى أعمغئ طظزعر الظعع اقجاماسغ لاثابغر العصاغئ 
واقجاةابئ لطّاطرُّف السظغش. 

ــئ الاــغ تســاطغع  ــئ افطــظ الســام شصــط) حــرح الضغفغ ٣-٢-١ (طثغرغ
بعجــاذاعا طثغرغــئ افطــظ الســام طظــع (العصاغــئ طــظ) السظــش الصائــط 
ــاء  ــغ، أبظ ــغاق العذظ ــظ الس ــه ضم ــغ وطعاجعا ــعع اقجاماس ــى الظ سط

وصعع افزطات أو تاقت الطعارئ. 

ــط)  ــام شص ــظ الس ــئ افط ٣-٢ (طثغرغ
تســاطغع  الاــغ  الضغفغــئ  حــرح 
طثغرغــئ افطــظ الســام بعجــاذاعا 
العصاغــئ طــظ السظــش الصائــط سطــى 
الظــعع اقجاماســغ وطعاجعاــه ضمــظ 

الّسغاق العذظغ. 

٣



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)نُ  ١٦

دسط ظعاتب الاسّططظعاتب الاسّططالصخث طظ طعضعع الاثرغإطةاقت الارضغج الرئغسئالرصط

إدطــاج الظــعع اقجاماســغ شــغ 
افطظــغ  الصطــاع  طآجســات 

والسسضري 

ــغ  ــغظ ش ــظ الةظس ــاواة بغ ــر المس ُتسائ
سظخــرًا  افطظــغ  الصطــاع  طآّجســات 
ــظ  ــقم وافط ــص الس ــغ تتصغ ــاً ش ضرورّغ
غضــعن  أن  وغةــإ  بصائــه.  وإداطــئ 
الصطــاع افطظــغ صــادراً سطــى اقجــاةابئ 
لمثاطــش اقتاغاجــات افطظغــئ لطرجــال 
والظســاء وافذفــال، سطمــاً بــأن الضبغــر 
الفخــض  غاــط  اقتاغاجــات  تطــك  طــظ 
وافســراف  افدوار  بتســإ  بحــأظعا 
الظــعع  سطــى  الصائمــئ  والســطعضات 
اقجاماســغ. وإّن طئــادرات إدطــاج طظزعر 
الظــعع اقجاماســغ شــغ بظغــئ الصطــاع 
ــص  ــثف الّاثط ــضري، بع ــغ والسس افطظ
طــظ أوجــه ســثم المســاواة والّامغغــج 
الاــغ تعاجععــا المــرأة شــغ الصطــاع 

افطظغ والسسضري. 

٤-١ تتثغــث ُأذــر السغاجــات الثولغــئ 
الظــعع  طظزــعر  إدطــاج  تثســط  الاــغ 
المــرأة والســقم  اقجاماســغ وأجظــثة 

وافطظ شغ جععد السقم وافطظ. 

٣-٣-١ حرح افبر الُمثاطش الثي ُغتثبه الّظجاع سطى الظساء والفاغات 
والرجال والفاغان.

٣-٣-٢ شعط السقصئ اقرتئاذغئ بغظ أوجه سثم المساواة بغظ 
الةظسغظ والسقم والظجاع.

٣-٣-٣وخش أدوار المرأة وطحارضاعا وأبرعا شغ طظع وصعع 
الظجاع، وإغةاد التطعل له، وبظاء الّسقم.

ــا  ــظ ضتاغ ــرأة ط ــا الم ــعن شغع ــغ تض ــئ الا ــرح الضغفغ ٣-٣-٤ ح
ــظ فجــض الســقم شــغ  ــجاع، وطــظ الحــرضاء افجاجــغغظ الساططغ الظ

أظحطئ سمطغات بظاء السقم. 

٣-٣-٥ وخش ا�ذار المسغاري لتماغئ وتسجغج التصعق ا�ظساظغئ لطظساء 
والفاغات شغ الئغؤات المادررة طظ الظجاسات. 

٣-٣-٦ وخش جغاجات طظزعطئ افطط الماتثة وطظزمئ الظاتع بحأن 
اقجاشقل الةظسغ وا�جاء الةظسغئ شغ سمطغات تفر السقم. 

٤-١-١ وخش ُأذر جغاجات طظزعطئ افطط الماتثة بحأن إدطاج طظزعر
 الظعع اقجاماسغ (شغ طآجسات الصطاع افطظغ).

٤-١-٢ وخش ُأذر جغاجات تطش الظاتع بحأن إدطاج طظزعر الظعع 
اقجاماسغ (شغ طآجسات الصطاع افطظغ والسسضري).

٤-٢-١ وخش آلغات ا�حراف الثارجغئ الاغ ُتعّجه سمطغئ إدطاج طظزعر 
الظعع اقجاماسغ.

ــئ  ــراف الثارجغ ــات ا�ح ــث آلغ ٤-٢ تتثغ
ــغ، الاــغ  ــى الصطــاع افطظ ــئ سط والثاخطغ
ُتعّجــه سمطغــئ إدطــاج طظزــعر الظــعع 

اقجاماسغ. 

٤

ــعر  ــاج طظز ــئ إدط ــش ضغفغ ٤-٣ وخ
ــعع اقجاماســغ شــغ المســآولغات  الظ
ــات أو لطفــروع أو  ــئ لطمثغرغ العظغفغ

لطعتثات.



١٧تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن 

دسط ظعاتب الاسّططظعاتب الاسّططالصخث طظ طعضعع الاثرغإطةاقت الارضغج الرئغسئالرصط

الظــعع  وإّن طئــادرات إدطــاج طظزــعر 
ــئ الصطــاع افطظــغ،  اقجاماســغ شــغ بظغ
ســثم  أوجــه  طــظ  الّاثطــص  بعــثف 
الاــغ تعاجععــا  المســاواة والّامغغــج 
المــرأة شــغ الصطــاع افطظــغ افردظــغ، 
وطــا غصاــرن بثلــك طــظ تطئغــص لمظزعر 
 / السمطغــات  سطــى  اقجاماســغ  الظــعع 
ــطغمئ،  ــض ج ــئ سم ــأ بغؤ ــال، ُتظح افسم
غضــعن شغعــا لــضض شــرد طــظ الُمرّتئــات 
صغماــه، وبعجــسه تصثغــط طســاعماته، 
ا�ظســاظغئ  التصــعق  اظاعــاك  وغُمظــع 

لمرّتئات الصطاع افطظغ.

ُتعّجــه سمطغــئ إدطــاج طظزــعر الظــعع 
اقجاماسغ. 

٤-٣ وخــش ضغفغــئ إدطــاج طظزــعر 
ــآولغات  ــغ المس ــغ ش ــعع اقجاماس الظ
ــروع أو  ــات أو لطف ــئ لطمثغرغ العظغفغ

لطعتثات.

٤-٢-٢ شعط الطرغصئ الاغ تساطغع بعجاذاعا طظزمات المةامع 
المثظغ دسط سمطغئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ. 

٤-٢-٣ وخش آلغات ا�حراف الثاخطغئ الاغ ُتعّجه سمطغئ إدطاج طظزعر 
الظعع اقجاماسغ. 

٤-٢-٤ شعط الضغفغئ الاغ ُغمضظ بعجاذاعا لطافاسض طع الحرضاء 
والمظزمات الثولغئ أن غثسط سمطغئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ 

بطرغصئ ُطةثغئ. 

ظ بعجاذاعا إدطاج طظزعر الظعع  ٤-٣-١ تعضغح الضغفغئ الاغ ُغتسِّ
اقجاماسغ الظعاتب الاظزغمغئ. 

٤-٣-٢ تطئغص السغاجات المآّجسغئ سطى الظعع اقجاماسغ. 

٤-٤-١ وخش طئادئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ.

٤-٤-٣ وخش خطعات سمطغئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ.

٤-٣-٣ شعط وتطئغص خطئ السمض العذظغئ افردظغئ وخطئ السمض 
.“AWP“ السظعغئ

٤-٤-٢ وخش ضغفغئ تطئغص طفععم الظعع اقجاماسغ ضسظخر حاطض 
(طاسثد افبساد). 

(افصســام،  ا�دارات  الثخــعل سطــى طســاعى  ٤-٤-٤ تتثغــث ظصــاط 
العتــثات ...) افجاجــغئ لسمطغــئ إدطــاج طظزــعر الظــعع اقجاماســغ، وطظ 
ــإ،  عــثه ا�دارات، ولضــظ دون أن تصاخــر سطغعــا: الّسغاجــات، الاثرغ

السمطغات والمعارد الئحرغئ. 

ــئ  ــص سمطغ ــئ تطئغ ــض ضغفغ ٤-٤ تتطغ
شــغ  اقجاماســغ  الظــعع  إدطــاج 

طآجسات الصطاع افطظغ.  



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ١٨

دسط ظعاتب الاسّططظعاتب الاسّططالصخث طظ طعضعع الاثرغإطةاقت الارضغج الرئغسئالرصط

٤-٥ شعط أدوار / وظائش المرتَّئات 
الساططئ سطى الظعع اقجاماسغ، والاغ 
تثسط سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ. 

٤-٤-٥ وخش ضغفغئ بظاء الصثرات المسظغئ بسمطغئ إدطاج طظزعر الظعع 
اقجاماسغ شغ ظصاط الثخعل المعمئ شغ طآجسات الصطاع افطظغ. 

٤-٤-٦ حرح أجئاب وضغفغئ ا�بقغ سظ الئغاظات الُمخّظفئ تسإ 
الةظج.  

١-٤-٥تتثغث المسآولغات افجاجغئ لطمساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ. 

١-٤-٥ تتثغث المسآولغات افجاجغئ لطمساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ. 

٤-٥-٣ اجاثثام وظائش الُمرّتئات سطى طساعى السمطغات شغ سمطغئ 
إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ. 

٤-٥-٥ حرح أدوات إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ وضغفغئ تطئغصعا. 

٤-٥-٦ وخش ضغفغئ إجراء تتطغض صائط سطى الظعع اقجاماسغ. 

٤-٥-٤ تتثغث المسآولغات افجاجغئ لدئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ. 



ظاتب الاسطط ١-١

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

العخش

أجطعب الاصثغط

المعارد الرئغسغئ

ظحاط الاسطط ١-٤

ُغعشــر ظاتــب الاسطّــط عــثا المسرشــئ افجاجــغئ بمفاعغط وطخططتات الظــعع اقجاماسغ تســئما تاسّطص بإدطــاج الظــعع اقجاماسغ شغ 
ــثي غآّدغــه ضض  ــثور ال طآجســات الصطــاع افطظــغ. وغحــرح عــثا الظاتــب افجــئاب وراء ضــرورة عــثه المسرشــئ، ضمــا غحــرح ال

طفععم وطخططح شغ أظحطئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.

جغاَط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ ُغصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.

المعارد الئحرغئ:   ٢ × طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).
طعارد الاثرغج/الاثرغإ:  غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):  تاجعب وحاحئ سرض -  إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ) - لعتات صقبئ - أصقم تئر.

١-١-١ حرح أجئاب أعمغئ شعط طخططتات الظعع اقجاماسغ
(“gender“ ظعع الةظج طظ طظزعر اجاماسغ) والظعع اقجاماسغ “sex” ١-١-٢ وخش الفرق بغظ ظعع الةظج الئغعلعجغ

١-١-٣حرح الخعر الظمطغئ لطظعع اقجاماسغ
١-١-٤ حرح طخططح "المساواة بغظ الةظسغظ"
١-١-٥ حرح طخططح "طظزعر الظعع اقجاماسغ"
١-١-٦ حرح طخططح "إدطاج الظعع اقجاماسغ"

١-١-٧ حرح طخططح "الاتطغض الصائط سطى الظعع اقجاماسغ"

شعط وتسرغش طخططتات الظعع اقجاماسغ المعّمئ والمفاعغط ذات السقصئ بالظعع اقجاماسغ.

 
طظعاج دورة تثرغإ المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ

المطتص – ب:ن

طفاعغط وطخططتات الظعع اقجاماسغ، وأعمغئ طظزعر الظعع اقجاماسغ لمآجسات الصطاع افطظغ العذظغئطةال الارضغج الرئغسغ افول

١٩تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٢٠

حروط افداء

طسغار افداء٢١ 

طساغغر الاصغغط  

ططثص المتاعى 

المراجع

جاساانالمثة الجطظغئ 

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات الخطئ، 
بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جمغع 
المعام وافظحطئ.

حرح المفاعغط والمخططتات افجاجغئ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ.

المفاعغط الرئغسئ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ:
• الفرق بغظ ظعع الةظج والظعع اقجاماسغ.

• الخعر الظمطغئ وافسراف الثاخئ بالظعع اقجاماسغ.
• الطشئ الصائمئ سطى الظعع اقجاماسغ وأبرعا.

• طظزعر الظعع اقجاماسغ.
• الاتطغض الصائط سطى الظعع اقجاماسغ.

• ١٠× صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.

• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع 
اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ.

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): أجظثة المرأة، والسقم وافطظ لثى الظاتع٢٢. 
• طفاعغط وتسارغش المسعث افوروبغ لطمساواة بغظ الةظسغظ٢٣. 

• طخططتات الظعع اقجاماسغ لثى عغؤئ افطط الماتثة لطمساواة بغظ الةظسغظ وتمضغظ المرأة بالطشئ السربغئ٢٤. 
•طسرد طخططتات طظزمئ افطظ والاساون شغ أوروبا بحأن المخططتات الماسّطصئ بالظعع اقجاماسغ٢٥. 

 
طفاعغط وطخططتات الظعع اقجاماسغ، وأعمغئ طظزعر الظعع اقجاماسغ لمآجسات الصطاع افطظغ العذظغئطةال الارضغج الرئغسغ افول

 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/concepts-and-definitions  :٢٢- المعصع ا�لضاروظغ  
https://www.unwomen.org/en/digital-library/genderterm?AlphabetText=G  :٢٣-المعصع ا�لضاروظغ  

https://www.osce.org/gender/26397?download=true  :٢٤-المعصع ا�لضاروظغ  
https://www.osce.org/gender/26397?download=true :٢٥-المعصع ا�لضاروظغ  

  ٢١-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول



٢١تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

ظاتب الاسطط ٢-١

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

ظحاط الاسطط ٥الاصغغمات ذات السقصئ

غئتــث ظاتــب الاسطّــط عــثا شــغ الضغفغــئ الاــغ ُغمضــظ بعجــاذاعا لمظزــعر الظــعع اقجاماســغ والاظــعع والحــمعل تسجغــج الاأبغــر السمطغاتــغ / الاظزغمــغ، 
والضغفغــئ الاــغ تآّبــر بعجــاذاعا آبــار الثثطــات الصائمــئ سطــى الظــعع اقجاماســغ شــغ الصطــاع افطظــغ سطــى الظســاء والرجــال بخــعرة طثاطفئ. وجــعف 
غــثرس ظاتــب الاسطــط طسغــار الســطعك وطثوظــئ صعاســث الســطعك؛ وآبــار الاتــرش، وا�جــاءة والامغغــج، والبصاشــات الاظزغمغــئ الثضعرّغئ شغ المآجســات 

العذظغئ؛ ودور ضئار الصادة شغ دسط وتحةغع المساواة بغظ الةظسغظ.

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ ُغصّثطعا الُمثّرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغا:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.
.(https://youtu.be/dRQBtDtZTGA) طصطع شغثغع: الفرغص دغفث طعرغسعن، ٢٠١٨، السطعضات غغر المصئعلئ•

 “HeforShe” ُجُض ظخغُر المرأة • طصطع شغثغع: اظدمام الصغادة السسضرغئ لمظزمئ الظاتع لثسط تمطئ افطط الماتثة بسظعان الرَّ
.(https://www.youtube.com/watch?v=OESh6oglh20)

العخش

أجطعب الاصثغط

١-٢-١ تعضغح الضغفغئ الاغ ُغمضظ بعجاذاعا سمطغاً لمظزعر الظعع اقجاماسغ والّاظعع والّحمعل تسجغج شّسالغئ السمطغات / افسمال.
١-٢-٢ حرح الطرغصئ الاغ ُتتّسظ بعجاذاعا صعى الظعع اقجاماسغ الماعازظئ تأبغرعا سطى الخسغث السمطغاتغ / الاظزغمغ.

١-٢-٣ شعــط آبــار الثثطــات الصائمــئ سطــى الظــعع اقجاماســغ شــغ الصطــاع افطظــغ سطــى الظســاء والرجــال (سطــى جــئغض المبــال، الامبغــض، والفــرص 
الماساوغئ، وسثم المساواة).

١-٢-٤ شعط البصاشئ الاظزغمغئ لطصطاع افطظغ الاغ ُتفدض الثضعرغئ.
١-٢-٥ تتثغث طساغغر السطعك وطثوظئ صعاسث السطعك.

١-٢-٦ حرح ضغفغئ الاخثي لطاترش، وا�جاءة والامغغج شغ المآجسات العذظغئ.
١-٢-٧ شعط دور ضئار الصادة شغ دسط طئادرات المساواة بغظ الةظسغظ.

تطئغص طفاعغط الظعع اقجاماسغ وطظزعرات الظعع اقجاماسغ شغ أظحطئ الصطاع افطظغ.

طفاعغط وطخططتات الظعع اقجاماسغ، وأعمغئ طظزعر الظعع اقجاماسغ لمآجسات الصطاع افطظغ العذظغئطةال الارضغج الرئغسغ افول 



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٢٢

 
طفاعغط وطخططتات الظعع اقجاماسغ، وأعمغئ طظزعر الظعع اقجاماسغ لمآجسات الصطاع افطظغ العذظغئطةال الارضغج الرئغسغ افول

المعارد  الرئغسغئ

حروط افداء

طسغار افداء٢٦

طساغغر الاصغغط

ططثص المتاعى

المعارد الئحرغئ:  ٢ × أطثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).
طعارد الاثرغج/الاثرغإ: غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):  تاجعب وحاحئ سرض-  إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ) - لعتات صقبئ -  أصقم تئر.

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات 
الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ 
جمغع المعام وافظحطئ.

شعط وتعضغح ضغفغئ تأبغر طظزعر الظعع اقجاماسغ سطى السقم وافطظ، وضغش ُغسجز الاأبغر السمطغاتغ / الاظزغمغ.

• شعط وتسجغج الثئرة افطظغئ لضض حثص اساماداً سطى ظعسه اقجاماسغ.
• أبر السظاخر الاصاذسغئ سطى الثئرة افطظغئ لطحثص.

• الضغفغئ الاغ ُغآبر بعجاذاعا سثم اجاثثام أي طظزعر لطظعع اقجاماسغ سطى تصثغط الثثطات افطظغئ.
• شعط وتسجغج الثئرة افطظغئ لضض حثص اساماداً سطى ظعسه اقجاماسغ.

• أبر السظاخر الاصاذسغئ سطى الثئرة افطظغئ لطحثص.
• الضغفغئ الاغ ُغآبر بعجاذاعا سثم اجاثثام أي طظزعر لطظعع اقجاماسغ سطى تصثغط الثثطات افطظغئ.

• افبر الصائط سطى الظعع اقجاماسغ أو الاتثغات المثاطفئ الصائمئ سطى الظعع اقجاماسغ الاغ تعاجععا الظساء والرجال شغ 
الصطاع افطظغ

• أجئاب أعمغئ المساواة بغظ الةظسغظ
• التاجئ إلى إغةاد تعازن صائط سطى الظعع اقجاماسغ لاسجغج السغاجات والممارجات المساةغئئ لطظعع اقجاماسغ

• طظاشع تطئغص طساغغر السطعك وطثوظئ صعاسث السطعك؛ دراجئ تالئ بحأن الةغح افجارالغ وصغادة طظزمئ الظاتع
• طظع وصعع تاقت الاترش، وا�جاءة والامغغج داخض الصطاع افطظغ وطعاجعئ ذلك

• أعمغئ الصغادة السطغا شغ دسط وتسجغج المساواة بغظ الةظسغظ

  ٢٦-اظزر خطئ اجاسراض الاسّطط والاصغغط شغ الصسط افول.



٢٣تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/08/invisible-battalion-womens-participation-in-ato-military-operations-in-ukraine :٢٧-المعصع ا�لضاروظغ  
https://www.nato.int/issues/women_nato/2008-11-gender_balance.pdf :٢٨-المعصع ا�لضاروظغ  

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظالمراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ  الحرذئ والظعع اقجاماسغ
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ

 ٢٧(ATO) الضاغئئ الثفغئ: طحارضئ المرأة شغ السمطغات السسضرغئ فطر المعمات الةعغئ :"PDF ططش "بغ دي إف •
• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع

• طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ – تتسغظ الاعازن الصائط سطى الظعع اقجاماسغ. صائمئ طثاارة طظ الممارجات الفدطغ – الاةظغث والاعظغش٢٨ 

طفاعغط وطخططتات الظعع اقجاماسغ، وأعمغئ طظزعر الظعع اقجاماسغ لمآجسات الصطاع افطظغ العذظغئطةال الارضغج الرئغسغ افول

جاساان المثة الجطظغئ 



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٢٤

ظاتب الاسطط ٢-١

ظعاتب الاسطط 

الاصغغمات ذات السقصئ 

العخش 

أجطعب الاصثغط 

المعارد الرئغسغئ 

حروط افداء 

طسغار افداء٢٩ 

طساغغر الاصغغط

ططثص المتاعى

المعارد الئحرغئ: ٢× طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).
طعارد الاثرغج/الاثرغإ: غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة): تاجعب وحاحئ سرض - إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ) - لعتات صقبئ - أصقم تئر.

الشرض طظ ظاتب الاسطط عثا عع تصثغط المسرشئ المسطعطاتغئ افجاجغئ تعل ضغفغئ ظحعء افذر الثولغئ بحأن تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ، وضغفغئ 
تفاسطعا، وق جغما اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة، طع الصطاع افطظغ وجععد السقم وافطظ.

جغاط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ ُغصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات الخطئ، 
بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جمغع 
المعام و افظحطئ.

شعط الثطفغئ المسطعطاتغئ افجاجغئ لفذر الثولغئ شغ طةال تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ، وضغفغئ تصاذسعا طع طآجسات الصطاع افطظغ.

افذر الثولغئ بحأن تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ.

ق تعجث .

٢-١-١ حرح الترضئ الثولغئ لتصعق المرأة. 
٢-١-٢ دراجئ اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة ("جغثاو").

.(EVAW) ٢-١-٣ دراجئ ا�سقن بحأن الصداء سطى السظش ضث المرأة

وخش افذر الثولغئ بحأن تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ، وضغفغئ تصاذسعا طع الصطاع افطظغ شغ السغاق العذظغ.

غاجاتغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظغ ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

غاجاتغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظغ ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

٢٩-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول.



المراجع

45 دصغصئ. المثة الجطظغئ

• الخضعك الثولغئ بحأن تصعق ا�ظسان، وتصعق المرأة والصرارات الُماسّطصئ بأجظثة المرأة والسقم وافطظ.
• الترضئ الظسائغئ الاغ ظةط سظعا اتفاصغات طعمئ بحأن تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ.

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لطرصابئ لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع 

اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ.
• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

 
غاجاتغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظغ ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

٢٥تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٢٦

ظاتب الاسطط ٢-٢

١-٢-٢: اقساراف بصرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥، والصرارات الماسطصئ بالمرأة والسقم وافطظ. ظعاتب الاسطط الثاسمئ
٢-٢-٢: وخش رضظ (رضغجة) المظع (العصاغئ طظ ...).

٣-٢-٢: وخش رضظ المحارضئ.
٤-٢-٢: وخش رضظ التماغئ.

٥-٢-٢: وخش رضظ ا�غابئ والاساشغ المراسغ لطظعع اقجاماسغ.
٦-٢-٢: وخش طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جععد السقم وافطظ.

ظحاط الاسطط ٦.

ُغصــثم ظاتــب الاسطــط عــثا المفاعغــط افجاجــغئ لصــرار طةطــج افطــظ الاابــع لفطــط الماتــثة رصــط ١٣٢٥، والصــرارات الاســسئ الماسطصــئ بالمــرأة والســقم وافطــظ 
ــط سطــى افرضان افربســئ (الّرضائــج افربــع) لصــرار طةطــج افطــظ الاابــع لفطــط الماتــثة رصــط ١٣٢٥، وسطــى  وتطئغصعــا شــغ الصطــاع افطظــغ. وُغرضــج ظاتــب الاسّط
شعــط ضغفغــئ طعاءطاعــا طــع الظعــعج الثولغــئ الاــغ تّائسعــا الصطاســات افطظغــئ، فجــض بثل جعــعد الســقم وافطظ. وأخغــراً، غاطــرق ظاتب الاسطــط عثا إلــى السظخر 

ا�ضاشغ لصرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥، والثي ُغطالإ بإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جمغع جععد السقم وافطظ.

الاصغغمات ذات السقصئ 

العخش

 
غاجاتغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظى ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

وخش المفاعغط الاعجغعغئ لصرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥، والصرارات الاسسئ الماسطصئ بالمرأة والسقم وافطظ وتطئغصعا شغ الصطاع افطظغ.

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ ُغصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:أجطعب الاصثغط
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.



٢٧تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات 
والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج 
طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جمغع المعام وافظحطئ.

ا�صرار بافرضان افربسئ لصرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥، باطئغصعا طع ا�صرار بأعمغاعا لطسقم وافطظ.

صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة الرئغسغ الماسطص بالمرأة والسقم وافطظ:
• صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥ والصرارات الاسسئ الماسّطصئ به (المخاتئئ له).

• افرضان افربسئ المامبطئ شغ المظع (العصاغئ طظ ...)، والمحارضئ، والتماغئ، وا�غابئ والاساشغ.

المعارد  الرئغسغئ 

حروط افداء 

طسغار افداء٣٠  

طساغغر الاصغغط 

ططثص المتاعى 

 
غاجاتغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظى ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

المعارد الئحرغئ:   ٢ ×طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).
طعارد الاثرغج/الاثرغإ:  غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):  تاجعب وحاحئ سرض -  إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ) - لعتات صقبئ - أصقم تئر.

٣٠-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٢٨

المراجع

جاسئالمثة الجطظغئ

صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة الرئغسغ الماسطص بالمرأة والسقم وافطظ:
• صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥  والصرارات الاسسئ الماسّطصئ به (المخاتئئ له).

• افرضان افربسئ المامبطئ شغ المظع (العصاغئ طظ ...)، والمحارضئ، والتماغئ، وا�غابئ والاساشغ.
• تطئغص طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جمغع جععد السقم وافطظ.

• ضغفغئ تصاذع طثاطش صرارات طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة طع الصطاع افطظغ.
• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ

• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣3 الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ.

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

 
غاجاتغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظى ا�ذار الصاظعظغ والسِّ



٢٩تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

العخش

أجطعب الاصثغط

ق حغء.

ــار شــغ بغؤــات الظــجاع،  غخــش ظاتــب الاسطــط عــثا اُفذــر الصاظعظغــئ الثولغــئ الاــغ غةــإ أخثعــا بسغــظ اقسائ
وضغفغئ تفاسطعا طع الظعع اقجاماسغ ضطما ضاظئ تظطئص سطى جععد السقم وافطظ.

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.

٢-٣-١: حرح وتطئغص الصاظعن الثولغ والظعع اقجاماسغ.
٢-٣-٢: حرح وتطئغص الصاظعن الثولغ لتصعق ا�ظسان والظعع اقجاماسغ.
٢-٣-٣: حرح وتطئغص الصاظعن الثولغ لتصعق ا�ظسان والظعع اقجاماسغ.

٢-٣-٤: حرح وتطئغص الصاظعن الةظائغ الثولغ والظعع اقجاماسغ.

ظاتب الاسطط ٢-٣

 
غاجغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظى ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

تتثغث ا�ذار الصاظعظغ الثولغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ.

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢× طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض.

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ).
• لعتات صقبئ.

• أصقم تئر.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٣٠

حروط افداء

طسغار افداء٣١ 

طساغغر الاصغغط

ططثص المتاعى

غعضــح الططئــئ سمطغــاً طسرشاعــط بالمفاعغــط طــظ أجــض تصثغــط الاعجغــه لطصــادة والُمرّتئــات بحــأن إدطــاج الظــعع اقجاماســغ وإدطــاج طظزــعر الظــعع 
اقجاماسغ شغ جمغع المعام وافظحطئ.

تتثغث ا�ذار الصاظعظغ الثولغ الثي ُغعجه سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ جععد السقم وافطظ.

ضغش تثسط افذر الصاظعظغئ الثولغئ سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ:
•  الصاظعن ا�ظساظغ الثولغ.

• الصاظعن الثولغ لتصعق ا�ظسان.
• الصاظعن الةظائغ الثولغ.

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات 
الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

 
غاجغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظى ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظالمراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ.

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

٤٥ دصغصئالمثة الجطظغئ

٣١-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول



٣١تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

العخش

٢-٤-١: تتثغث افذر العذظغئ افردظغئ بحأن المساواة بغظ الةظسغظ.
٢-٤-٢: وخش اجاراتغةغات المساواة بغظ الةظسغظ بالظسئئ إلى الصطاع افطظغ افردظغ.

٢-٤-٣: شعط دور خطئ السمض العذظغئ افردظغئ بحأن المرأة والسقم وافطظ.

ق حغء.

ُغطّثص ظاتب الاسّطط عثا الاحرغسات والسغاجات افردظغئ العذظغئ بحأن المساواة بغظ الةظسغظ، وضغفغئ تأبغرعا سطى الصطاع افطظغ.

غاجغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظى ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:أجطعب الاصثغط
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢ × طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض.

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ).
• لعتات صقبئ.

• أصقم تئر.

تطثغص افذر العذظغئ بحأن المساواة بغظ الةظسغظ، وضغفغئ تصاذسعا طع الصطاع افطظغ والسسضري..ظاتب الاسطط ٢-٤



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٣٢

٣٢-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول

حروط افداء

طسغار افداء٣٢ 

طساغغر الاصغغط

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات 
الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ 
جمغع المعام وافظحطئ.

شعط افذر العذظغئ افردظغئ بحأن المساواة بغظ الةظسغظ وضغفغئ تصاذسعا طع الصطاع افطظغ.

غاجغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظى ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

افذر افردظغئ العذظغئ بحأن تتصغص المساواة بغظ الةظسغظ:ططثص المتاعى
• افجج الثجاعرغئ والصاظعظغئ.

• تثاسغات اتفاصغئ الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج ضث المرأة (جغثاو) بالظسئئ إلى افردن.
• اقجاراتغةغات العذظغئ بحأن المساواة بغظ الةظسغظ.

• دور خطئ السمض العذظغئ افردظغئ وأبرعا سطى الصطاع افطظغ.
• طظاشع تسجغج المساواة بغظ الةظسغظ.

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.المراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغفطتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ.

• خطئ السمض العذظغئ افردظغئ.
• خطئ السمض السظعغئ.

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

جاساان.المثة الجطظغئ



٣٣تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

٣-١-١: حرح أجظثة المرأة والسقم وافطظ وطظع السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ وطعاجعاه.
٣-١-٢: شعط ضغفغئ طعاجعئ اقّتةار بالئحر.

٣-١-٣: وخش ظععج (طصاربات) الاساطض طع (اقجاةابئ لــ ...) القجؤغظ وافحثاص الظازتغظ داخطغاً.
٣-١-٤: شعط طثى أعمغئ طظزعر الظعع اقجاماسغ بالظسئئ إلى تثابغر طظع وصعع الاطّرف السظغش وطعاجعاه.

ظحاذات الاسطط ١٠-٧.

الظعع اقجاماسغ، وأجظثة تصعق ا�ظسان وبغؤات الظجاعطةال الارضغج الرئغسغ البالث

ئغسئ الُماشّغرة لطظَّجاع الُمسطَّح وتاقت اظسثام افطظ الماظّعسئ الاغ ُتعاجععا الّظساء والرجال والفاغات والفاغان. إّن الّظزر شغ العخش غاظاول ظاتب الاسطط عثا الظَّعاتب الطَّ
عثه الظعاتب طظ خقل طظزعر الظعع اقجاماسغ غسّجز صثرة الصطاع افطظغ سطى طعاجعئ الظجاع واظسثام افطظ بطرغصئ طآّبرة، طع ضمان المتاشزئ سطى تصعق 

المرأة وتتصغص المساواة.

أجطعب الاصثغط

حرح ضغفغئ تصاذع الظعع اقجاماسغ طع طسآولغات الصطاع افطظغ والسسضري إزاء تصعق ا�ظسان.ظاتب الاسّطط ٣-١

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.
(https://www.youtube.com/watch?v=x7_a1j-6QR0)  طصطع شغثغع: السظش المظجلغ ضث الرجال شغ العظث

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢ × طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض.

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ).
• لعتات صقبئ.

• أصقم تئر.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٣٤

٣٣-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول

حروط افداء

طسغار افداء٣٣ 

طساغغر الاصغغط

ططثص المتاعى

غعضــح الططئــئ سمطغــاً طسرشاعــط بالمفاعغــط طــظ أجــض تصثغــط الاعجغــه لطصــادة والُمرّتئــات بحــأن إدطــاج الظــعع اقجاماســغ وإدطــاج طظزــعر الظــعع 
اقجاماسغ شغ جمغع المعام وافظحطئ.

الاعضغح السمطغ لفعط أبر السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ، وأبر طساصثات طرتَّئات الصطاع افطظغ وصغمعط وطعاصفعط 
وتعجعاتعط الاغ طظ المتامض أْن ُتبئِّط أو ُتحّةع الاثابغر ا�غةابغئ لمظع (لطعصاغئ طظ) السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ وطعاجعاه، وأبر الاثاسغات. 

ظئثة ساطئ سظ ضغفغئ تصاذع الظعع اقجاماسغ طع طسآولغات الصطاع افطظغ شغما غاسطص بتصعق ا�ظسان:
• طظع السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ وطعاجعاه.

• ضغفغئ الاساطض طع الظاجغظ وافحثاص الظازتغظ داخطغاً.
• ضغفغئ طظع الاطرف السظغش وطعاجعاه.

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات 
الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غاجغ الرئغسغ �دطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الباظى ا�ذار الصاظعظغ والسِّ

• ١٠× صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.المراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش  لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ.

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

جاساان.المثة الجطظغئ 



٣٥تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

٣-٢-١: (طثغرغئ افطظ السام) حرح ضغفغئ طظع وصعع السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ شغ السغاق العذظغ أبظاء وصعع افزطات أو تاقت الطعارئ 
واقجاةابئ لاصارغر ا�بقغ سظ وصعع تعادث عثا السظش. 

ق حغء.

الظعع اقجاماسغ، وأجظثة تصعق ا�ظسان وبغؤات الظجاعطةال الارضغج الرئغسغ البالث

غاظــاول ظاتــب الاسطّــط عــثا المصاربــئ المتــثدة (الظَّعــب أو المظعــب الُمتــثَّد) الاــغ غةــإ سطى طثغرغــئ افطظ الســام اتئاسعا شغ اقجــاةابئ لاصارغــر ا�بقغ ســظ تعادث العخش
السظــش الصائــط سطــى الظــعع اقجاماســغ شــغ المةامــع. شعــثا الظاتــب ُغصــّثم طسطعطــات ســظ السغاجــات العذظغــئ شــغ الّاساطــض طــع السظــش الصائــط سطــى الظــعع 
اقجاماســغ، لفعــط أجــئاب وبغاظــات السظــش المظجلــغ، وأجــئاب ســثم ا�بــقغ أو ظصــص ا�بــقغ ســظ تــعادث السظــش الصائــط سطــى الظــعع اقجاماســغ، وشعــط الاَّثابغــر 
ــَرذّغئ المســاةغئئ لطظــعع اقجاماســغ. وغحــرح ظاتــب الاسطــط أغداً ضغفغئ اجــاثثام الُمرِحــث الةغئغ بحــأن ضغفغئ اقجــاةابئ لاصارغــر ا�بقغ سظ تــعادث السظش  الحُّ

الصائط سطى الظعع اقجاماسغ أبظاء تفّحغ جائتئ شغروس ضعروظا المساةث "ضعشغث – ١٩".

أجطعب الاصثغط

طظع السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ وطعاجعاه شغ السغاق العذظغ.ظاتب الاسّطط ٣-٢: (طثغرغئ افطظ السام)

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢× طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض.

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ).
• لعتات صقبئ.

• أصقم تئر.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٣٦

حروط افداء

طسغار افداء٣٤ 

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات الخطئ، 
بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جمغع 
المعام وافظحطئ.

الظعع اقجاماسغ، وأجظثة تصعق ا�ظسان وبغؤات الظجاعطةال الارضغج الرئغسغ البالث

الحــرح السمطــغ لفعــط الضغفغــئ الاــغ غضــعن بعجــع طثغرغــئ افطــظ الســام بعجــاذاعا طظع وصــعع السظــش الصائط سطــى الظــعع اقجاماسغ وطعاجعاــه بطرغصئ طساغغر الاصغغط
تّاســُط بالظةاســئ والّرتمــئ شــغ المةامــع، وذلــك باجــاثثام الُمرِحــث الةغئــغ لاعجغــه شعــط الُمرّتئــات، وطعاصفعــا وتعجعاتعــا وتثابغــر اقجــاةابئ لتــعادث 

السظش .

• شعط تثابغر اقجاةابئ العذظغئ لطسظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ أبظاء وصعع افزطات أو تاقت الطعارئططثص المتاعى
• الصعاظغظ الةظائغئ شغ السغاق العذظغ.

• السغاجات العذظغئ بحأن السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ وتماغئ افجرة.
• أجئاب السظش المظجلغ، وا�تخاءات، وشعط ضغفغئ ارتفاع طساعى السظش أبظاء وصعع افزطات أو تاقت الطعارئ.

َرذغ المساةغإ لطظعع اقجاماسغ. • السمض الحُّ
• الُمرِحث الةغئغ لمثغرغئ افطظ السام وضغفغئ اجاثثاطه.

• الُمرِحث الةغئغ لمثغرغئ افطظ السام بحأن ضغفغئ اقجاةابئ لاصارغر ا�بقغ سظ تعادث السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ أبظاء تفّحغ جائتئ شغروس المراجع
ضعروظا المساةث "ضعشغث –١٩".

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

المثة الجطظغئ 

٣٤-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول

الساسئ.



٣٧دورُة تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_173038.htm :٣٥- المعصع ا�لضاروظغ  

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

٣-٣-١ حرح طثاطش آبار الظجاع سطى الظساء والفاغات والرجال والفاغان.
٣-٣-٢ شعط ساطض اقرتئاط بغظ أوجه سثم المساواة بغظ الةظسغظ والسقم والظجاع.

٣-٣-٣ وخش افدوار المظعذئ بالمرأة، وطحارضاعا، وأبرعا شغ طظع وصعع الظجاسات، وشغ إغةاد التطعل لعا، وشغ بظاء السقم.
٣-٣-٤ حرح الضغفغئ الاغ تضعن شغعا الظساء ضتاغا لطظجاع وحرغضات طعّمات فجض السقم شغ أظحطئ سمطغات بظاء السقم.

٣-٣-٥ وخش ا�ذار المسغاري لتماغئ التصعق ا�ظساظغئ لطظساء والفاغات وتسجغجعا شغ الئغؤات المادررة طظ الظجاع.
٣-٣-٦ وخش جغاجات افطط الماتثة وطظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع) بحأن اقجاشقل الةظسغ وا�جاءة الةظسغئ٣٥ .

ظحاط الاسّطط ١١.

الظعع اقجاماسغ، وأجظثة تصعق ا�ظسان وبغؤات الظجاعطةال الارضغج الرئغسغ البالث

غاظــاول ظاتــب الاسطــط عــثا آبــار الظــجاع سطــى الظســاء والرجــال، والسظــش الصائــط سطى الظــعع اقجاماســغ. وغحــرح ضغفغئ اعامام الظســاء جــعاٌء أضــظَّ ضتاغا لطظــجاع أم العخش
حــرغضات طعّمــات فجــض الســقم شــغ جعــعد الســقم وافطــظ الاــغ غئثلعــا المةامــع الثولــغ سطــى جمغــع المســاعغات. ضمــا غخش ا�ذــار المسغــاري لتماغــئ وتسجغج 
التصــعق ا�ظســاظغئ لطمــرأة شــغ الئغؤــات المادــررة طــظ الظــجاع. وغخــش ظاتــب الاسطــط أغدــاً الرابــط بغــظ أوجــه ســثم المســاواة بغــظ الةظســغظ، والظــجاع والســقم، 

وأدوار المرأة، وطحارضاعا وأبرعا شغ طظع وصعع الظجاسات، وشغ إغةاد التطعل لعا، وشغ بظاء السقم.

أجطعب الاصثغط

ظاتب الاسطط٣-٣

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.
• شغطط صخغر سائث لفطط الماتثة بحأن اقجاشقل الةظسغ وا�جاءة الةظسغئ:

(_https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=w6BSEZN1s9U&feature=emb_logo)  

الظزر شغ ضغفغئ تطئغص طفععم الظعع اقجاماسغ شغ بغؤات الظجاع.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٣٨

٣٦-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول

المعارد الرئغسغئ

حروط افداء

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جمغع 
المعام وافظحطئ.

الظعع اقجاماسغ، وأجظثة تصعق ا�ظسان وبغؤات الظجاعطةال الارضغج الرئغسغ البالث

طساغغر الاصغغط

ُغططــإ طــظ الططئــئ تعضغــح شعمعــط لطمفاعغــط سمطغــاً طــظ خــقل افظحــطئ الةماسغــئ، طــع إتاتــئ وخعلعــط إلــى السغاجــات والمساصــثات 
والصعالإ/الظماذج ذات الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

طسغار افداء ٣٦

المعارد الئحرغئ:
• ٢× طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض.

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ).
• لعتات صقبئ.

• أصقم تئر.

ططثص المتاعى

الحرح السمطغ لفعط أبر السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ، وأبر طساصثات طرّتئات الصطاع افطظغ وصغمعط وطعاصفعط وتعجعاتعط الاغ 
طظ المتامض أْن ُتبئِّط أو تحّةع الاثابغر ا�غةابغئ الثاخئ بمظع وصعع السظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ وطعاجعاه (اقجاةابئ له)، وأبر الاثاسغات الدارة 

لطسظش الصائط سطى الظعع اقجاماسغ سطى الظاجغظ.

• افبر المثاطش لطظجاع سطى الظساء والفاغات، والرجال والفاغان وسطى تةاربعط.
• ضغش ترتئط أوجه سثم المساواة بالظجاع، وبةععد السقم وافطظ؛ وبأعمغئ دسط المساواة لطمرأة، وأبره سطى ظعاتب السقم المساثام. 

• دور الظساء شغ الظجاع وضحرغضات طعّمات فجض السقم.
• ا�ذار المسغاري لتماغئ وتسجغج تصعق الظساء شغ الظجاع.

• جغاجئ سثم الاساطح لثى افطط الماتثة "والصعاسث السحرة: طثوظئ صعاسث السطعك الحثخغئ" لثوي الثعذات الجرصاء
• جغاجات افطط الماتثة وطظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع) بحأن اقجاشقل الةظسغ وا�جاءة الةظسغئ وصغام الصطاع افطظغ افردظغ باطئغص 

جغاجات الّاساطض طع اقجاشقل الةظسغ وا�جاءة الةظسغئ.



٣٩تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

المراجع

جاساان.المثة الجطظغئ

الظعع اقجاماسغ، وأجظثة تصعق ا�ظسان وبغؤات الظجاعطةال الارضغج الرئغسغ البالث

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.

• طةمعســئ افدوات – ١ الثاّخــئ بالظــعع اقجاماســغ وافطــظ، الخــادرة ســظ طرضــج جظغــش لتعضمــئ الصطــاع افطظــغ، وإخــقع الصطــاع 

افطظغ، والظعع اقجاماسغ.

• طةمعســئ افدوات – ٢ الثاخــئ بالظــعع اقجاماســغ وافطــظ، الخــادرة ســظ طرضــج جظغــش  لتعضمــئ صطــاع افطــظ : الحــرذئ والظــعع 

اقجاماسغ.

• طةمعســئ افدوات – ٣ الثاخــئ بالظــعع اقجاماســغ وافطــظ، الخــادرة ســظ طرضــج جظغــش لتعضمــئ صطــاع افطــظ: الثشــاع والظــعع 

اقجاماسغ.

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٤٠

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

غاجاتّغئ لفطط الماتثة بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ والمساواة بغظ الةظسغظ ٤-١-١ : وخش افذر السِّ
غاجاتّغئ لمظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع) بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ والمساواة بغظ الةظسغظ ٤-١-٢ : وخش افذر السِّ

ق حغء

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

غخــش ظاتــب الاسطــط عــثا المصاربــات (الّظعــعج أو المظاعــب) الاــغ تّائسعــا افطــط الماتــثة وطظزمــئ طساعثة حــمال افذطســغ (الظاتع) شغمــا غاسطص بالمســاواة بغظ العخش
الةظسغظ، وإدطاج الظعع اقجاماسغ، وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ أظحطئ السقم وافطظ.

أجطعب الاصثغط

تتثغث ُأذر السغاجات الثولغئ الثاسمئ �دطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ وأجظثة المرأة والسقم وافطظ شغ جععد السقم وافطظظاتب الاسطط ٤-١

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢ × طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط)

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ)
• لعتات صقبئ

• أصقم تئر



٤١تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

حروط افداء

طسغار افداء٣٧ 

ــثات  ــات والمساص ــى السغاج ــط إل ــئ وخعلع ــع إتات ــئ، ط ــطئ الةماسغ ــقل افظح ــظ خ ــاً ط ــط سمطغ ــط لطمفاعغ ــح شعمع ــئ تعضغ ــظ الططئ ــإ ط ُغطط
والصعالإ/الظماذج ذات الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف

غعضــح الططئــئ سمطغــاً طسرشاعــط بالمفاعغــط طــظ أجــض تصثغــط الاعجغــه لطصــادة والُمرّتئات بحــأن إدطــاج الظــعع اقجاماســغ وإدطاج طظزــعر الظــعع اقجاماسغ 
شغ جمغع المعام وافظحطئ

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

تتثغــث ُأذــر السغاجــات الثولغــئ لمظزمــئ طساعــثة حــمال افذطســغ (الظاتــع) وافطــط الماتثة الاــغ تثسط إدطــاج طظزعر الظــعع اقجاماســغ وأجظثة المرأة والســقم طساغغر الاصغغط
وافطظ شغ أظحطئ السقم وافطظ

أذر السغاجات الثولغئ بحأن طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ جععد السقم وافطظططثص المتاعى
• جغاجئ افطط الماتثة بحأن الظعع اقجاماسغ: سمطغئ بظاء السقم المساةغئئ لطظعع اقجاماسغ، والاضاشآ بغظ الةظسغظ.

• جغاجئ طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ بحأن الظعع اقجاماسغ: المئادئ، والاطئغص اقجاراتغةغ والسمطغاتغ، وعثف إصاطئ الحراضات.
• دور خطئ السمض العذظغئ بحأن صغادة أجظثة المرأة والسقم وافطظ شغ سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ.

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظالمراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع

٣٠ دصغصئالمثة الجطظغئ

٣٧-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٤٢

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

٤-٢-١: وخش آلغات ا�حراف الثارجغئ والثاخطغئ الاغ ُتعجه سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.
٤-٢-٢: شعط ضغش غمضظ لمظزمات المةامع المثظغ دسط إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ.

٤-٢-٣: وخش آلغات ا�حراف الثاخطغئ الاغ تعّجه سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.
٤-٢-٤: شعط ضغش غثسط الّافاسض طع الحرضاء والمظزمات الثولغئ سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ بطرغصئ شاسطئ.

ظحاط الاسطط ١٢

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

ُغئــِرز ظاتــب الاسطــط عــثا أعمغــئ آلغــات ا�حــراف الثارجغــئ والثاخطغــئ لطصطــاع افطظــغ، والمامبطــئ شــغ ضمــان حــمعل المســاواة بغــظ الةظســغظ وطمارجــات إدطاج العخش
الظعع اقجاماسغ شغ جمغع طآجسات الصطاع افطظغ.

أجطعب الاصثغط

تتثغث آلغات ا�حراف الثارجغئ والثاخطغئ سطى الصطاع افطظغ، والاغ تسمض سطى تعجغه سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغظاتب الاسطط ٤-٢

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢× طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط)

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ)
• لعتات صقبئ

• أصقم تئر



٤٣تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

٣٨-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط افول

حروط افداء

طسغار افداء٣٨ 

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات 
الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ 
جمغع المعام وافظحطئ.

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

الاعضغح السمطغ لاصثغرضط دور آلغات ا�حراف الثارجغئ والثاخطغئ الاغ ُتعجه سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ الصطاع افطظغ.طساغغر الاصغغط

آلغات ا�حراف الثارجغئ والثاخطغئ �دطاج الظعع اقجاماسغ:ططثص المتاعى
• الشرض طظ ا�حراف عع ضمان اّتئاع طصاربات طساةغئئ لطظعع اقجاماسغ.

• طثاطش افذراف الفاسطئ الاابسئ لطثولئ وغغر الاابسئ لطثولئ. 
• طثاطش افذراف الفاسطئ الاابسئ لطثولئ وغغر الاابسئ لطثولئ وأدوارعا.

• أعثاف ا�حراف الثارجغ والثاخطغ.
• ا�بار والظعاتب.

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.المراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش  لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ.

• ورصئ طسطعطاتغئ أجاجغئ سظ إخقح الصطاع افطظغ، خادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: افدوار والمسآولغات المظعذئ بالمةامع المثظغ شغ 
التعضمئ الةغثة لطصطاع افطظغ.

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

جاسئ و ٣٠ دصغصئ.المثة الجطظغئ



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٤٤

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

٤-٣-١ : تعضغح الضغفغئ الاغ جُاتّسظ بعجاذاعا سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ الظعاتب الاظزغمغئ ... (المارجط: الظص ا�ظةطغجي غاعصَّش سظث عثا التّث ...).
غاجات المآجسغئ سطى الظعع اقجاماسغ. ٤-٣-٢: تطئغص السِّ

٤-٣-٣: شعط الثطئ العذظغئ افردظغئ وخطئ السمض السظعغئ وتطئغصعما.

ظحاط الاسطط ١٣.
الاصغغط الظعائغ (الثااطغ)-١ .

ــمعلغئ، العخش ُغعّجــه ظاتــب الاسطّــط عــثا الططئــئ طــظ خــقل المئــادئ الاــغ غسارحــث بعا إدطــاج الظــعع اقجاماسغ. وعع غحــرُح، سطــى وجه الثخــعص، أعمغــئ الاَّظعع والحُّ
والفــرص الماســاوغئ وارتئاذعــا بالاأبغــر السمطغاتــغ / الاظزغمــغ. وعــع ضثلــك غحــرح الضغفغــئ الاــغ غآّبر بعــا الاــعازن الصائط سطى الظــعع اقجاماســغ سطى جععد 
افطــظ العذظغــئ، والطرغصــئ الاــغ تدمــظ بعجــاذاعا جعــعد طظــع وصــعع السظــش الصائــط سطى الظــعع اقجاماســغ وطعاجعاه ضمــظ إذار طآجســات الصطــاع افطظغ 

وجعد ... آطظ وحاطض؟؟  (المارجط: الظص ا�ظةطغجي غاعصَّش سظث عثا التّث ...).

أجطعب الاصثغط

وخش ضغفغئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ المسآولغات العظغفغئ لطفروع أو العتثات.ظاتب الاسطط 4-3

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢× طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض.

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ).
• لعتات صقبئ.

• أصقم تئر.

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع



٤٥تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

٣٩-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط 

حروط افداء

طسغار افداء ٣٩

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات 
الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ 
جمغع المعام وافظحطئ.

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

الاعضغح السمطغ لطمعارات السمطغئ والمسرشئ بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ ظصاط الثخعل المعمئ لطصطاع افطظغ.طساغغر الاصغغط

• ضغش ُغتّسظ طظزعر الظعع اقجاماسغ خظاسئ الصرار سطى جمغع المساعغات.ططثص المتاعى
• المسارات الثمسئ لاطئغص السغاجات المآجسغئ سطى الظعع اقجاماسغ: تتثغث اقتاغاجات افطظغئ، وإدطاج المساواة بغظ الةظسغظ، وتصثغط الاثرغإ شغ      

سغئ . طةال الظعع اقجاماسغ، وتطعغر خئرات المرتئات شغ طةال الظعع اقجاماسغ، وتتّثي البصاشات المآجَّ
• أظحطئ إدطاج الظعع اقجاماسغ الُمظئبصئ سظ خطئ السمض العذظغئ افردظغئ.

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.المراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش  لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ

• خطئ السمض العذظغئ افردظغئ.
•ا�رحاد لطاصغغط الثاتغ لطظعع اقجاماسغ الثاص بالحرذئ والصعات الُمسطتئ، والصطاع الصدائغ (صطاع السثالئ)، الخادر سظ طرضج جظغش  لتعضمئ صطاع افطظ

• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

جاساان.المثة الجطظغئ 



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٤٦

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

٤-٤-١: وخش طئادئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.
٤-٤-٢: وخش ضغفغئ تطئغص الظعع اقجاماسغ ضسظخر حاطض (طاسثد افبساد).

٤-٤-٣: وخش خطعات سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.
٤-٤-٤: تتثغث ظصاط الثخعل المعمئ سطى طساعى ا�دارات (افصسام ...) بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ، وذلك غحمض ودون أن 

غصاخر سطى السغاجات والاثرغإ والسمطغات والمعارد الئحرغئ.
٤-٤-٥: وخش ضغفغئ بظاء الصثرات شغ طةال إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طةال ظصاط الثخعل المعّمئ لثى طآجسات الصطاع افطظغ.

٤-٤-٦: حرح أجئاب وذرغصئ ا�بقغ سظ الئغاظات الُمخّظفئ تسإ الةظج؛ دراجئ تالئ لثى طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): 
الاصرغر العذظغ السظعي المعّجه إلى لةظئ طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع) بحأن طظزعر الظعع اقجاماسغ.

ظحاط الاسطط ١٤.
الاصغغط الظعائغ – ٢.

ُغرّضــج ظاتــب الاسطّــط عــثا بصــعة سطــى طعاءطــئ إدطــاج الظــعع اقجاماســغ شغ الصطــاع افطظغ. وعــع ُطخّمط �رحــاد الططئئ بحــأن طئــادئ وتطئغص العخش
طمارجــات إدطــاج الظــعع اقجاماســغ، وبحــأن الضغفغــئ الاــغ غدمــظ بعاجــطاعا صغــام الصطــاع افطظــغ باجــاثثام ُطصاربــات (ظعــعج أو طظاعــب) 

طساةغئئ لطظعع اقجاماسغ تةاه الظساء والرجال.

أجطعب الاصثغط

تتطغض ضغفغئ تطئغص إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغ.ظاتب الاسّطط ٤-٤

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع



٤٧تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢× طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض.

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ).
• لعتات صقبئ.

• أصقم تئر.

حروط افداء

٤٠-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط 

طسغار افداء٤٠ 

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات 
الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ 
جمغع المعام وافظحطئ.

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

الحرح السمطغ لطمعارات السمطغئ والمسرشئ بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ ظصاط الثخعل المعّمئ لثى الصطاع افطظغ.طساغغر الاصغغط

تطئغص إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات وأظحطئ الصطاع افطظغ:ططثص المتاعى
• أبر سثم أخث طظزعر الظعع اقجاماسغ بسغظ اقسائار.

• طئادئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ، وتسرغفه وتأبغره.
• افبر الُمارّتإ سطى ذلك لطصطاع افطظغ والمظاشع الاغ تسعد سطغه.

• اجاراتغةغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ؛ ظصاط الثخعل المعمئ: السغاجئ، والاثرغإ، والسمطغات، والمعارد الئحرغئ.
• الاصغغمات الثاتغئ لطظعع اقجاماسغ / سمطغات الاثصغص الثاخئ بالظعع اقجاماسغ.

• الاصغغط الثاتغ لطظعع اقجاماسغ لثى الصطاع افطظغ افردظغ لطسام ٢٠٢٠.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٤٨

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.المراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش  لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ.

• خطئ السمض العذظغئ افردظغئ.
• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

• ططثــص لطســام ٢٠١٧ بحــأن الاصارغــر العذظغــئ لطــثول افسدــاء شــغ طظزمــئ طساعثة حــمال افذطســغ وافطط الحــرغضئ شــغ لةظئ طظزمئ طساعثة حــمال 
افذطسغ بحأن طظزعرات الظعع اقجاماسغ٤١. 

جاساان و ٣٠ دصغصئ.المثة الجطظغئ 

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_09/20190909_190909-2017-Summary-NR-to-NCGP.pdf :٤١-المعصع ا�لضاروظغ  



٤٩تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

ظعاتب الاسطط الثاسمئ

الاصغغمات ذات السقصئ

-٥-١: تتثغث المسآولغات افجاجغئ المظعذئ بالمساحارغظ شغ طةال الظعع اقجاماسغ.
٤-٥-٢: الحرح السمطغ لعظائش الُمرتَّئات سطى المساعى اقجاراتغةغ شغ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ.

٤-٥-٣: اجاثثام وظائش الُمرتَّئات سطى المساعى السمطغاتغ شغ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ.
٤-٥-٤: تتثغث المسآولغات افجاجغئ المظعذئ بدئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ.

٤-٥-٥: حرح أدوات إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ وضغفغئ تطئغصعا .
٤-٥-٦: وخش ضغفغئ إجراء تتطغض صائط سطى الظعع اقجاماسغ.

الاصغغط الاضعغظغ (أبظاء الاثرغإ) -١.

ُغتــثد ظاتــب الاسطّــط عــثا المســآولغات افجاجــغئ المظعذــئ بالمساحــارغظ شــغ الظعع اقجاماســغ، وغصــثم المســارف والمعارات السمطغــئ لطمعام العخش
المططعبــئ �دطــاج طظزــعر الظــعع اقجاماســغ شــغ ظحــاط الصطــاع افطظــغ. ضمــا غأخــث بغــث الططئــئ سئــر اجــاثثام أدوات إدطــاج طظزــعر الظــعع 

اقجاماسغ، وضغفغئ إجراء تتطغض صائط سطى الظعع اقجاماسغ.

أجطعب الاصثغط

شعط أدوار / وظائش الُمرّتئات المثاخئ بالظعع اقجاماسغ، والاغ تثسط إدطاج الظعع اقجاماسغ.ظاتب الاسّطط ٤-٥

جغاّط تثرغج الظزرغات طظ خقل طادة الاثرغإ الاغ غصّثطعا المثرب باجاثثام طجغب طظ افجالغإ الُمثرجئ تالغاً:
• السرض الّاصثغمغ طظ المثرب.

• الّظحاط الةماسغ الّافاسطغ.
تطصئ ظصاش: الاةارب والثئرات والثروس المسافادة طظ المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ وطرتئات وتثات الظعع اقجاماسغ.

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

المعارد الئحرغئ:المعارد الرئغسغئ
• ٢× طثربغظ/طتاضرغظ (أتثعما رئغسغ وا�خر لطثسط).

طعارد الاثرغج/الاثرغإ:
• غرشئ خفغَّئ وطصاسث ُطعغأة لطاَّمضغظ طظ تظفغث أظحطئ ظصاحغئ / جماسغئ.

طعارد المسثات (افجعجة):
• تاجعب وحاحئ سرض.

• إظارظئ (بث سئر ا�ظارظئ).
• لعتات صقبئ.

• أصقم تئر.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٥٠

٤٢-اظزر خطئ اجاسراض وتصغغط الاسّطط شغ الصسط 

حروط افداء

طسغار افداء٤٢ 

ُغططإ طظ الططئئ تعضغح شعمعط لطمفاعغط سمطغاً طظ خقل افظحطئ الةماسغئ، طع إتاتئ وخعلعط إلى السغاجات والمساصثات والصعالإ/الظماذج ذات 
الخطئ، بأصض طساعى طظ ا�حراف.

غعضح الططئئ سمطغاً طسرشاعط بالمفاعغط طظ أجض تصثغط الاعجغه لطصادة والُمرّتئات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وإدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ 
جمغع المعام وافظحطئ.

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

• وخش أدوار وطعام المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ.طساغغر الاصغغط
• تتثغث عغاضض ووظائش الظعع اقجاماسغ.

• تتثغث الاتثغات واقجاراتغةغات الثاخئ بالمساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ.
• حرح ضغفغئ اجاثثام أدوات إدطاج الظعع اقجاماسغ.

• إجراء تتطغض صائط سطى الظعع اقجاماسغ.

١)  وخش افدوار المظعذئ بالمساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ:ططثص المتاعى
�جثاء المحعرة بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ وتظفغث صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة رصط ١٣٢٥ والصرارات الماسطصئ بحأن أجظثة المرأة والسقم 
وافطظ طظ خقل خطئ السمض السظعغئ (اجط المآجسئ) لاظفغث خطئ السمض العذظغئ افردظغئ. وعثا غحامض، سطى جئغض المبال ق التخر، سطى إدطاج الظعع 

اقجاماسغ شغ جمغع طةاقت السغاجات والمساصثات وا�جراءات، والابصغش والاثرغإ، وتتطغض افزطات والظجاسات، والسمطغات والمعمات.

٢)  وخش واجئات وطعام المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ:
•تصثغط الاعجغه وإجثاء المحعرة لطصادة بحأن ضغفغئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ تطعغر السغاجات، والسمطغات والمعمات، وتتطغض افزطات والظجاسات، 

والمفاعغط والمساصثات وا�جراءات، والابصغش والاثرغإ.
• ضمان إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ جمغع افصسام / العتثات داخض [طآجسئ الصطاع افطظغ].

• الاَّخرُّف بخفئ ضابط ارتئاط الظعع اقجاماسغ لثى [طآجسئ الصطاع افطظغ] بحأن طسائض الظعع اقجاماسغ.
• تعشغر الصغادة الفظغئ بحأن اجاراتغةغات الظعع اقجاماسغ وطئادرات الاثخض الئراطةغئ الاغ جعف ُتفدغ إلى ظعاتب جغثة بحأن المساواة بغظ الةظسغظ.

• إجثاء المحعرة وتصثغط الثسط لمةطج تظسغص حآون الظعع اقجاماسغ / الفرغص الساطض الفظغ المسظغ بالظعع اقجاماسغ بحأن تظفغث خطئ السمض العذظغئ.



٥١تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

• رخث سمطغئ تظفغث خطئ السمض السظعغئ وإبقغ الصغادة بثلك.ططثص المتاعى

• تصثغــط الاعجغــه الفظــغ / العظائفــغ وإجــثاء المحــعرة الفظغــئ / العظغفغــئ بحــأن صــرار طةطــج افطــظ الاابــع لفطــط الماتــثة رصــط ١٣٢٥ ، والصــرارات 

الماسطصئ بأجظثة المرأة والسقم وافطظ، وطعاضغع الظعع اقجاماسغ وأجالغإ وأدوات إدطاج الظعع اقجاماسغ لطمرتَّئات تسئما تصادغ الدرورة.

• تصثغــط الاعجغــه وإجــثاء المحــعرة بحــأن ضمــان إجــراء الاتطغــض الصائــط سطــى الظــعع اقجاماســغ ووضــع وتطعغــر السغاجــات وا�جــراءات المراسغــئ لطظــعع 

اقجاماسغ؛ بعثف الصداء سطى الاَّمغغج والاَّتغُّج الصائط الظعع اقجاماسغ.

• رخث وتتطغض المساةثات بحأن الظعع اقجاماسغ سطى المساعغغظ العذظغ والثولغ.

• تأجغج حئضئ ضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ ودسمعا وإدارتعا داخض [طآجسئ الصطاع افطظغ].

• تطعغــر وإداطــئ بصــاء سقصــات سمــض إغةابغــئ طــع حــئضئ واجــسئ طــظ الحــرضاء افردظغغــظ، وطظعــط التضعطــئ، وأجعــجة الصطــاع افطظــغ، والحــرضاء شــغ 

الاظمغــئ طــظ المظزمــات العذظغــئ والثولغــئ، والطةظــئ العذظغــئ افردظغئ لحــآون المــرأة، ووجــائض ا�ســقم، وطظزمات المةامــع المثظغ الاغ تثسط المســاواة 

بغظ الةظسغظ شغ افردن.

• المئــادرة إلــى السمــض طــع المظزمــات الممابطــئ لــثى طظزعطــئ افطط الماتــثة، وطظزمئ طساعثة حــمال افذطســغ (الظاتع)، واقتتــاد افوروبــغ، والمظزمات 

الثولغــئ الظســائغئ طــظ أجــض تغســغر سمطغــئ تئــادل المسطعطــات بحــأن تطئغــص أجظــثة المــرأة والســقم وافطــظ وإدطــاج الظــعع اقجاماســغ شــغ طآجســات 

الصطاع افطظغ.

• تأجــغج ظزــام لطابصغــش وبراطــب لطاثرغــإ شــغ طةــال العســغ بالظــعع اقجاماســغ وا�حــراف سطــى ذلــك الظزــام وتطــك الئراطــب داخــض [طآجســئ الصطــاع 

افطظغ].

• إسثاد طعاد طعججة وخاّخئ بالّسغاجات [لمثغر طآجسئ الصطاع افطظغ] تسئما تصادغه التاجئ.

٣)  تتثغث وظائش وعغضطغات الظعع اقجاماسغ:

• وظغفئ وعغضطغئ حئضات المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ شغ جمغع طضّعظات طآجسات الصطاع افطظغ.

• تتثغث طعاصع المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ شغ عغضطغات المراضج الرئغسغئ لصغادات الصطاع افطظغ.

• العغضطغــئ المساــادة لحــئضئ الظــعع اقجاماســغ، وافدوار المظعذــئ بالمساحــارغظ شــغ الظــعع اقجاماسغ وضئــاط ارتئاط الظــعع اقجاماسغ سطى المســاعغات 

اقجاراتغةغئ، والسمطغاتغئ والاسئعغئ.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٥٢

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

٤)  تتثغث الّاتثغات واقجاراتغةغات الاغ تعاجه المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ:ططثص المتاعى

• المساعغات الصغادغئ المثاطفئ والمسامثة سطى صائث بمفرده.

• شعط ودسط ظعاتب الظعع اقجاماسغ.

• اقشاصار إلى شعط طا غاسطص بافدوار المظعذئ بالمساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ.

• داخض الصطاع افطظغ.

• المعارد؛ والعصئ والامعغض والمرتئات.

• صئعل المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ طظ جاظإ الُمرتَّئات وافذراف الفاسطئ افخرى.

٥)  تطصئ ظصاحغئ (تعارغئ) – الاةارب والثئرات والثروس المسافادة طظ طرتَّئات وتثة المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ / ضئاط ارتئاط الظعع 
اقجاماسغ:

• الاتثغات واجاراتغةغات الاشطإ سطغعا.

• الصئعل، والاأبغر والسططئ.

• الضغفغئ الاغ ُغسّجز بعجاذاعا طظزعر الظعع اقجاماسغ الظعاتب والاأبغرات السمطغاتغئ / الاظزغمغئ.

• تسطسض الصغادة بالظسئئ إلى المساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ وطاططئات ا�بقغ.

• اقسائــارات وا�حــضالغات المتامطــئ سظــث تصثغــط الثســط، وا�حــراف سطــى وإدارة طحــارغع الظــعع اقجاماســغ بئراطــب الظــعع اقجاماســغ الُمخــادق 

سطغعا، (بعخفعا ذات خطئ وأعمغئ لمرتطئ المحروع وافدوار المظعذئ بالمساحارغظ شغ الظعع اقجاماسغ).

• شسالغات طتامطئ لطتخعل سطى طخادر لثسط الامعغض طظ أجض براطب الظعع اقجاماسغ، وضغفغئ العخعل إلى تطك الفسالغات.

٦) اقسائارات المعّمئ لطاتطغض الصائط سطى الظعع اقجاماسغ.



٥٣تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغطةال الارضغج الرئغسغ الرابع

• ١٠ × صرار طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة بحأن المرأة والسقم وافطظ.المراجع
• طةمعسئ افدوات – ١ الثاّخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ، والظعع اقجاماسغ.

• طةمعسئ افدوات – ٢ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش  لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ.
• طةمعسئ افدوات – ٣ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ وافطظ، الخادرة سظ طرضج جظغش  لتعضمئ صطاع افطظ الثشاع والظعع اقجاماسغ.

• طسعدة العخش السام لعظغفئ طساحار شغ الظعع اقجاماسغ (غغر سمطغاتغئ)
• خطئ السمض العذظغئ افردظغئ لصرار طةطج افطظ 1325 تعل المرأة وافطظ والسقم.

• خطئ السمض السظعغئ لطصعات المسطتئ افردظغئ وطثغرغئ افطظ السام.
• طفاعغط وتسارغش طظزمئ طساعثة حمال افذطسغ (الظاتع): المرأة، والسقم وافطظ شغ طظزمئ الظاتع.

٣ جاسات.المثة الجطظغئ



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٥٤

 

الاصغغمات الظعائغئ (الثااطغئ):

العخش

الاصغغط طظ خقل السمض شغ طةمعسات، بط اجاثقص المسطعطات الاغ غامّثخ سظعا ذلك السمض أبظاء اظسصاد الةطسئ الساطئ لطططئئ الماثربغظ،افجطعب

طساغغر الاصغغط

ظاتب الاصغغط / ظاتب الاصغغط 
الثاسط، الاغ جرى تصغغمعا

٤-٣: وخش ضغفغئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ المسآولغات العظغفغئ لطمثغرغئ أو لطفرع أو لطعتثة:
• الّاعضغح السمطغ لطضغفغئ الاغ جُاتّسظ بعجاذاعا سمطغُئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ الظعاتَب الاظزغمغئ.

• تطئغص السغاجات المآجسغئ سطى الظعع اقجاماسغ.
• شعط وتطئغص خطئ السمض العذظغئ افردظغئ بحأن أجظثة المرأة والسقم وافطظ.

• شعط وتطئغص خطئ السمض السظعغئ.

الاصغغط الظعائغ -  ١عع تصغغط لصثرات الططئئ سطى تصغغط ضغفغئ وضع وتطعغر خطئ سمض �تثى المئادرات الُمصارتئ شغ خطئ السمض العذظغئ افردظغئ.

المثة الجطظغئ 

إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ افظحطئ العظغفغئ لطمثغرغئ / لطفرع / لطعتثةالاصغغط الظعائغ-١

الصثرة سطى تصغغط ووضع وتطعغر اقجاراتغةغات (خطئ السمض) طظ أجض تظفغث المئادرة الُمصَارتئ بما غدمظ أْن تضعن الثطئ طساةغئئ لطظعع اقجاماسغ.

٧٠ دصغصئ.



٥٥تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

العخش

الاصغغط طظ خقل السمض شغ طةمعسات، بط اجاثقص المسطعطات الاغ غامّثخ سظعا ذلك السمض أبظاء اظسصاد الةطسئ الساطئ لطططئئ الماثربغظ.افجطعب

طساغغر الاصغغط

ظاتب الاصغغط / ظاتب الاصغغط 
الثاسط، الاغ جرى تصغغمعا

٤-٤: تتطغض ضغفغئ تطئغص إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ طآجسات الصطاع افطظغ:
• وخش طئادئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.

• وخش ضغفغئ تطئغص الظعع اقجاماسغ ضسظخر حاطض (طاسثد افبساد).
• وخش خطعات سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.

• تتثغث ظصاط الثخعل المعمئ سطى طساعى ا�دارات (افصسام ...) بحأن إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ، وعغ تحمض ولضظعا ق تصاخر سطى: السغاجات |
الاثرغإ | السمطغات | المعارد الئحرغئ.

• وخش ضغفغئ بظاء صثرات سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ ظصاط الثخعل الُمعّمئ بمآجسات الصطاع افطظغ.

الاصغغــط الظعائــغ -٢ عــع تصغغــط لمســاعى المسرشــئ لــثى الططئــئ بحــأن ضغفغــئ تطئغــص إدطاج الظــعع اقجاماسغ شــغ ظصــاط الثخعل المعّمــئ شغ طآجســات الصطاع 
افطظغ، وضغفغئ إتاذئ الصادة بالظعاتب أو الاعخغات أو طثة ا�جراءات.

المثة الجطظغئ

َرذغئ سطى رأس السمضالاصغغط الظعائغ - ٢ (إجثاء المحعرة الفظغئ لطصغادات بحأن إدطاج الظعع اقجاماسغ شغ ظصاط الثخعل المعّمئ؛ المعارد الئحرغئ (تةظغث واجائصاء المرأة الحُّ

•  حرح طئادئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.
• وخش ضغفغئ تطئغص الظعع اقجاماسغ ضسظخر حاطض (طاسثد افبساد).

• تطئغص خطعات سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ.
• تصغغط ضغفغئ إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ شغ ظصطئ الثخعل المعّمئ إلى المعارد الئحرغئ

• الاعضغح السمطغ لفعط ا�حضالغات الماسطصئ باةظغث ضئاط الحرذئ طظ ا�ظاث واجائصائعّظ سطى رأس السمض.عثف الاسّطط
• وضــع وتطعغــر اجــاراتغةغات طقئمــئ لطســغاق طــظ أجــض الظعــعض باةظغــث ضئــاط الحــرذئ طــظ ا�ظــاث واجــائصائعّظ سطــى رأس السمض (ضمــا عع طعضــح سمطغًا 

شغ خطط السمض).

٨٠ دصغصئ.



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٥٦

الاصغغط الاطعري (أبظاء الاثرغإ):

العخش

تترغري / حفعي.افجطعب

طساغغر الاصغغط

ظاتب الاصغغط / ظاتب الاصغغط 
الثاسط، الاغ جرى تصغغمعا

٤-٥: شعط أدوار / وظائش المرّتئات المثاخئ بمعضعع الظعع اقجاماسغ، والاغ تثسط سمطغئ إدطاج الظعع اقجاماسغ:
• حرح أدوات طظزعر الظعع اقجاماسغ وضغفغئ تطئغصعا.

• وخش ضغفغئ إجراء تتطغض صائط سطى الظعع اقجاماسغ.

شغ عثا الاصغغط، غةإ سطى الططئئ اّتثاذ سثٍد طظ خطعات الاتطغض الصائط سطى الظعع اقجاماسغ، والاغ ُتتّثد طسطعطات الظعع اقجاماسغ ذات الخطئ، 
والاغ جعف َتخإُّ شغما بسث شغ السمطغات والثطعات افخرى الماسطصئ بالاثطغط.

طعام جماسغئ:
• إجراء تصغغط صائط سطى الظعع اقجاماسغ.

• وضع طسعدة لطاتطغض / الاصغغط الصائط سطى الظعع اقجاماسغ.

تصغغط تطعري (أبظاء الاثرغإ) – السعدة إلى إتاذئ أسداء عغؤئ الاثرغج بمتاعى الاتطغض الصائط سطى الظعع اقجاماسغ الثي أظةجه الططئئ الماثربعن.

المثة الجطظغئ

الاصغغط الظعائغ -١

• حرح أدوات إدطاج الظعع اقجاماسغ وضغفغئ تطئغصعا.
• إجراء تتطغض صائط سطى الظعع اقجاماسغ لطظاتب الرئغسغ طظ تصرغر الاصغغط الثاتغ لطظعع اقجاماسغ لثى الصطاع افطظغ افردظغ لطسام ٢٠٢٠.

إجراء تتطغض صائط سطى الظعع اقجاماسغ

٩٠ دصغصئ.



٥٧ تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن

الُممارجات الُفدطى شغ تثرغج طعضعع الظعع اقجاماسغ لمرّتئات الصطاع افطظغ والسسضري

الُمطتص- ج:

١- اجاثثام أجالغإ تثرغج واجاراتغةغات شّسالئ 
• طــع أن الرجــالئ الاــغ غاــط تثرغســعا غةــإ أن تضــعن طاةاظســئ دائمــاً، إق أّن أجــالغإ الاثرغــج غةــإ أن تاــّط طعاءطاعــا لااعاشــص طــع طســاعى 

غاق. التدعر (المحارضغظ أو الماثربغظ أو الططئئ ...) وطع السِّ
• اجاثثام خطغط جغث طظ أجالغإ الاثرغج، �غةاد بغؤئ تسّطمّغئ تفاسطغئ.

• اجــاثثام أجــالغإ الّاسطُّــط الّظحــط، وجطســات الّاسطُّــط الّافاسطغــئ لقجــافادة طــظ طثاطــش الاةــارب والثئــرات ووجعــات الظزــر داخــض صاســئ الاثرغــإ، 
وذلك لضغ تاشطئعا سطى طصاوطئ إحضالغات (صداغا، طسائض ...) 

الظعع اقجاماسغ.
ــاً: َدعِ المةــال  ــئ الاثرغــج تأخــث ذابســاً سمطغ ــى إدطــاج طظزــعر الظــعع اقجاماســغ، وجســض سمطغ ــغ تســعد سط ــى المظاشــع الا • تســطغط افضــعاء سط

لطماسّطمغظ لغسرشعا ضغفغئ تطئغص طا صث تسّطمعه ظزرغاً سطى أرض العاصع.
• اجــاثثام تمارغــظ �ســثاد وتطعغــر الماثربغــظ بأجــطعب الُمتاَجَةــئ (باصثغــط الُتَةــب والثَّرائــع ...)، وذلك بصخث الاسئغــر وا�شخاح ســظ الّخعر الّظمطغئ 

وطعاجعاعا. 
• اجاثثام ُأجطعب أداء افدوار (َلِسإِ افدوار) لضغ غاسّظى لطُماسّطمغظ تةربئ اقخاقشات شغ وجعات الظزر والّاخّعرات.

• تغبما ضان ذلك واجإ الاطئغص، تدمغظ تعجغعات إلى الصغادات شغ سمطغئ تخمغط الاثرغإ، والّارضغج سطى أولعغات الصغادة.

ال فدوات الّاسطُّط ا�لضاروظغئ (سئر حئضئ ا�ظارظئ)، وطظعا أداة الّاسطُّط المعزَّع الُمَاطّعر: ٢- اقجاثثام الفسَّ
• اجــاثثام دورة الاثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ باجــاسمال أدوات الاسطــط المــعزع الُماطــّعر، ضأداة لمرتطــئ طــا صئــض الّاسّطــط، وذلــك بةســض 

.(module طعدغعل) الططئئ الماثربغظ ُغضمطعن وتثة الاثرغإ
 سطى الاسطط الُمعزَّع الُمَاطّعر صئض التدعر لاطّصغ الابصغش/الّاسطغط أو الاثرغإ المئاحر وجعاً لعجه.

• الاأضــث طــظ اجــاقم الططئــئ حــعادات أو حــعادات اسامــاد تفغــث بأّظعــط صــث أضمطــع دورة تثرغــإ شــغ طةــال الظــعع اقجاماســغ باجــاسمال أدوات 
الاسطط الُمعّزع الُماطّعر، لجغادة دواشسعط إلى الاسطط.

• اجــاثثام أدوات الاسطــط ا�لضاروظغــئ لمعاجعــئ السصئــات البصاشغــئ ودغظاطّغــات الصــعة ذات السقصــئ بالظعع اقجاماســغ شغما بغظ الططئئ والُمثّرجــغظ 
(المسطمغظ أو الُمثّربغظ)، وضثلك بغظ الططئئ أظفسعط. 

• ضرورة أن تساضمض أدوات الاسطط ا�لضاروظغ الثاخئ بالظعع اقجاماسغ، افجالغإ الاثرغسغئ افخرى.

٣-  الاحةغع سطى وجعد بغؤئ تسّطمغئ قئصئ وطسائرة ودغظاطّغات غغر تمغغجغئ داخض غرشئ الخش:
• العسغ باقخاقشات الصائمئ سطى الظعع اقجاماسغ واقخاقشات البصاشغئ داخض غرف الخش، واقتاراز (اقتاراس) طظ المتاباة بغظ الةظسغظ. 

• المساواة شغ إحراك جمغع الططئئ داخض غرشئ الخش، وتمضغظ طظ غتااج طظعط إلى الاحةغع.
• الاأضــث طــظ وجــعد بغؤــئ غائــادل شغعــا جمغــع الططئــئ اقتاــرام، فجــض إظحــاء بغؤــئ تسطُّمغــئ آطظــئ وطظفاتــئ؛ إذ ُغمضــظ لعــثه الئغؤــئ أن تادّمــظ 

جغاجئ "سثم طراساة الرُّتإ السسضرغئ، وسثم أداء الّاتغئ" داخض غرشئ الخش. 
• إســثاد الماثّربغــظ / المسطمغــظ وتةعغجعــط بأجــالغإ ا�دارة الخفغــئ، وبافشــضار المفغــثة وافدوات الُمســاثثطئ شــغ ضغفغــئ الاساطض طــع دغظاطّغات 

الظعع اقجاماسغ. 
• تةُظّــإ ا�شخــاح ســظ الخــعر الظمطغــئ وأوجــه الّاتغُّــج (ا�جتــاف) المعجــعدة سطــى المســاعى العذظــغ، أو الاــغ ُغفاــرض وجعدعــا سطــى عــثا الظتــع، 

أبظاء تثرغج طعضعع الظعع اقجاماسغ شغ بغؤئ دولغئ. 

 



تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن٥٨

٤-  بظاء خئرة الُمسّطمغظ (الُمثّرجغظ أو الُمثّربغظ) شغ طةال الظعع اقجاماسغ:
•  ضــرورة أن غضــعن الُمسطمــعن صادرغــظ سطــى حــرح افبســاد الظزرغــئ لطظــعع اقجاماســغ، وأن غضــعن لثغعــط خئــرة سمطغئ طقئمئ أغدــاً أو أطبطــئ �ذقع 

الططئئ الماثّربغظ سطغعا. 
ــإ  ــات الاثرغ ــع طضّعظ ــغ جمغ ــغ ش ــعع اقجاماس ــعر الظ ــاج طظز ــافادة �دط ــثروس الُمس ــاثثام ال ــئ، واج ــئ الظاجت ــات السمطغ ــظ الممارج ــط ط • الّاسطُّ

والابصغش/الّاسطغط.
• ذــرح السئــارات والاسابغــر افطظغــئ شــغ دروس طعضــعع الظــعع اقجاماســغ لطاأضــث طــظ جســض الططئــئ الماثربغــظ غفعمــعن بــأّن الظــعع اقجاماســغ أتــث 

المعضعسات افطظغئ.
ــات الاثرغــإ  ــثروس اُفخــرى، بعــثف إدطــاج طظزــعر الظــعع اقجاماســغ شــغ جمغــع طضّعظ • تدمغــظ طفاعغــط الظــعع اقجاماســغ وإحــضالغاته شــغ ال

والابصغش/الاسطغط.
ــسغ بةــرأة إلــى الئتــث خــارج ا�ذــار السســضري (افطظــغ) سظ الثئــرات والاةــارب والمــعارد اُفخرى بصخث اقجــافادة طظعــا (المآّجســات افضادغمغئ،  • السَّ
والمظزمــات غغــر التضعطغــئ، وجعــاز الحــرذئ، والمخــادر ا�لضاروظغــئ سطــى حــئضئ ا�ظارظــئ، والمآجســات الثولغــئ ذات الئغؤــات الصغاجــغئ الُمعتَّــثة) 

شغ تثرغج طعضعع الظعع اقجاماسغ.
• إظحاء حئضئ طمارجئ أو طةامع طمارجئ لائادل الثئرات. 

٥-  تصغغط سمطغئ تثرغج طعضعع الظعع اقجاماسغ وطا إذا ضاظئ ظعاتب الّاسطُّط صث تتّصصئ أم ق؛ وتصغغط الُمثّرجغظ:
• إظحــاء وتطعغــر ظحــاط تصغغــط اقتاغاجــات لضــغ غاعاشــر لثغضط خط أجــاس تصغســعن، بالمصارظئ طســه، ا�ظةــازات الُمترزة لظعاتــب تسطُّط طعضــعع الظعع 

اقجاماسغ.
• اجــاثثام طةمعســئ طــظ أجــالغإ وأدوات الاصغغــط الماظّعســئ والّاضمغطّغــئ لاصغغــط طــا إذا ضاظــئ ظعاتــب تسطّــط طعضعع الظــعع اقجاماسغ صــث تتّصصئ أم 

ق.
• طحاعثة سمطغئ الاثرغج والططئئ داخض غرشئ الخش، بطرغصئ غغر رجمغئ، إذا لجم افطر.

• الّاحةغع سطى إجراء الّاصغغط الثاتغ لطمثرجغظ، وطراجسئ افصران لثطط الثروس صئض اظسصاد ضض جطسئ تثرغإ.
• تدمغظ طسألئ تساجغئ طعضعع الظعع اقجاماسغ ضمسغار ضمظ تصغغط افداء الّرجمغ لةمغع المثّرجغظ.

سغئ لثسط سمطغئ الابصغش بمعضعع الظعع اقجاماسغ: ٦-  الممارجات المآجَّ
• الاأضث طظ إدراج طعضعع الظعع اقجاماسغ شغ جمغع الُمساصثات، وطظ إحراك جمغع الصادة الرئغسغغظ.

• الاأضث طظ وجعد السغاجات المآّجسغئ، الاغ تاظاول الاثرغإ والّابصغش بمعضعع الظعع اقجاماسغ، سطى المساعغات ضاشئ.
ســات صــث تّصصاعــا، وذلــك  • ظحــر المصــاقت، بخــعرة دورغــئ، ســظ الظــعع اقجاماســغ والةغــح، طــع تســطغط الدــعء سطــى ا�ظةــازات الاــغ تضــعن المآجَّ

سظ ذرغص إدطاج طظزعر الظعع اقجاماسغ، خثطئ لساطئ الظاس ولقجاسمال افضادغمغ.
• جســض تساجــّغئ طعضــعع الظــعع اقجاماســغ أتــث طساغغــر العخــش العظغفــغ، والّاةظغــث والّاصعغــط والّارصغــئ. وسطــى وجــه الّاتثغــث، السمــض سطــى تدمغظ 
َتــإ السطغــا سطــى تطّصــغ الابصغــش بمعضعع  طعضــعع الظــعع اقجاماســغ شــغ طساغغــر الصغــادة فجــض الارصغــات، وذلــك بعــثف تتفغــر المســاعغات السطغــا والرُّ

الظعع اقجاماسغ.
• الاأضث طظ وضع ُطثّخخات وطعارد ضاشغئ لطاثرغإ والّابصغش بمعضعع الظعع اقجاماسغ، طظ تغُث العصئ، والُمرتَّئات وافطعال.  

٧- ُأخرى
• الئــثء بالاثرغــإ والابصغــش بمعضــعع الظــعع اقجاماســغ سطــى المســاعغات السطغــا، طع الّاحــثغث سطــى أّن عــثا الاثرغإ والابصغــش لغج سمًق إضاشغــاً، بض 

إظه غةسض السمطغات أضفأ. 
• جسض الفروع ذات الخطئ سطى طسرشئ بأظضط تساطغسعن إجظادعا ودسمعا (تةّظئعا وجعد جع طظ طمارجئ "التراجئ" سطى تطك الفروع).

• الَظّــعُع اقجاماســغُّ طعضــعٌع حــاطٌض وطاســثد افبســاد، وق بــّث طــظ تئغــان طفععطــه وذئغساــه شــغ شــروع الصطــاع افطظــغ ضاشــئ. وعــع غتاــاج إلــى أن 
ُغثَطب شغ أظحطئ الاثرغإ والابصغش جمغسعا. 





تثرغإ طساحاري الظعع اقجاماسغ وضئاط ارتئاط الظعع اقجاماسغ (إذار وطظعاج الاَّثرغإ اقجاراتغةغ)ن ٩
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٣- طاعشرة�بالطشئ�ا�ظةطغجغئ�شصط��المعصع�ا�لضاروظغ��������
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٥- طاعشرة�بالطشئ�ا�ظةطغجغئ�شصط��المعصع�ا�لضاروظغ��������
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٦-طاعشر بالطشئ ا�ظةطغجغئ شصط. المعصع ا�لضاروظغ:  ������

 طعاد الثورة الاثرغئغئ:

١٠- غةإ سطىالماثربغظ صراءة المظحعرات والمطئعسات الاالغئ ُطسئصًا والرجعع إلغعا أبظاء الثورة الاثرغئغئ
 (والاغ غةإ تجوغث الططئئ بعا جظئًا إلى جظإ طع تسطغمات الثورة):

• دلغض الاصغغط الثاتغ لمسائض الظعع االةاماسغ شغ اجعجة الحرذئ والصعات المسطتئ وصطاع السثالئ الخادر سظ طرضج جظغش لطرصابئ الثغمصراذغئ سطى الصعات 
المسطتئ٢. 

• طةمعسئ أدوات الظعع اقجاماسغ وافطظ
   ١- الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: تعضمئ الصطاع افطظغ، وإخقع الصطاع افطظغ والظعع اقجاماسغ٣. 

• طةمعسئ أدوات الظعع اقجاماسغ وافطظ
   ٢- الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الحرذئ والظعع اقجاماسغ٤. 

 طةمعسئ أدوات الظعع اقجاماسغ وافطظ
   ٣ - الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: الثشاع والظعع اقجاماسغ٥. 

• طةمعسئ أدوات الظعع اقجاماسغ وافطظ 
   ٤- الخادرة سظ طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ: ا�حراف الئرلماظغ سطى الصطاع افطظغ والظعع اقجاماسغ٦. 


