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 س ياسة النوع الاجامتعي والتنوع 

 مقدمة 

قامةيسعى أأعضاء الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر )الاحتاد ادلويل( ا ىل  عامل حترتم فيه حقوق امجليع، وحيظى فيه  ا 

مبعامةل عادةل حتفظ كرامهتم، وبفرص متساوية، وحيث يس تطيع امجليع املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة حبياهتم اخلاصة،  الناس اكفة

 مأأمن من الأذى. يف وحيث يعيشون  ،ث تؤخذ أ راؤمه يف الاعتباروحي

النوع الاجامتعي والتنوع   احتواءمسأأةل    ما مل نضع 9ول ميكننا حتقيق هذه الأهداف وضامن "عدم ا حلاق الأذى" والالزتام مببادئنا الأساس ية،

حاجة ا ىل مساعدتنا، كام أأن معلنا لن يكون مفيداً للمجمتعات احمللية يف الناس اذلين مه  تغطيةيف ُصلب معلنا. فلول ذكل لن نمتكن من 

. وليك يكون معلنا فعاًل، جيب أأن يسعى ا ىل تاكفؤ القوى فهيا  العنفو اختالل عالقات القوة  تفامق  أأو يف  ضعفها  اليت خندهما، وقد نسامه يف  

ماكنية حصول والأشخاص من خمتلف امليول اجلنس ية والنوع الاجامتعي والهوايت  النساء والرجال والصبيان والفتيات والفرص املتاحة، وا 

 عىل املوارد واخلدمات.  والتعابري واخلصائص، ومن لك الاعامر والقدرات واخللفيات،

ذا هنض ، لأمكن هل أأنفسهمب  ا ىل قدرات مجيع الأفراد وجممتعاهتم احمللية ومواردمه والأولوايت اليت حيددوهنا  استناداالاحتاد ادلويل ابملساواة    ا 

املس تدامة، مبا يف ذكل ال سهام يف حتقيق أأهداف التمنية  ةتمنيال عامةل املنصفة، و يف املاملسامهة يف تأأمني اس تقالهلم واكتفاهئم اذلايت، و

 سانية وال منائية. أأفضل للتحدايت ال ن حلول  ل جياد    جوهرايً عاماًل    لكونهالعدل حفسب بل    لأجلالتنوع ليس    نتبىن مفهوماملس تدامة. وسوف  

جملمتعات احمللية ا ومتثلابلتنوع  تتسممسؤولية جعل منظامتنا، والاحتاد ادلويل كّك، منظامت شامةل ومفتوحة للجميع، أأيضا وسنتحّمل 

 (، ا ىل ضامن اعامتد1999هذه الس ياسة اليت س تحل حمل س ياسة الاحتاد ادلويل للعدل بني اجلنسني ) والغرض مناليت نعمل معها. 

رتتيباتنا املؤسس ية، ومعلياتنا، بالنوع الاجامتعي والتنوع ابعتباره أأساس مجيع أأنشطتنا، مبا يف ذكل ما يتعلق    تبين مفهوميعزز    حيوي  أأسلوب

ذ سيتطلب توفري موارد و ودورات براجمنا،   دبلوماس يتنا ال نسانية. وسيتطلب تنفيذ هذه الس ياسة أأكرث من جمرد بعض ال جراءات التقنية، ا 

 وحتقيق تغيري فعيل يف هيالك السلطة التقليدية وثقافاتنا وسلوكنا داخل مؤسساتنا. وحنن ملزتمون بتحقيق هذه التغيريات. 

 نطاق التطبيق

 تعلقةتنطبق هذه الس ياسة عىل لك امجلعيات الوطنية وعىل الاحتاد ادلويل يف مجيع جوانب معلها. ويه حتدد مفاهمينا والزتاماتنا امجلاعية امل 

 . وسوف توضع اسرتاتيجيات وأأطر معل وأأدوات خاصة دلمع تنفيذها. والاحتواءابلنوع الاجامتعي والتنوع 

 التعاريف 

نوثةا ىل هوية الأفراد احملددة اجامتعيًا واملتعلقة    يشري مصطلح النوع الاجامتعي ىل   - ابذلكورة والأ فهو ليس ثنائيًا. وختتلف الأدوار املُس ندة ا 

ات لك نوع اجامتعي )اجلنسني( اختالفًا كبرياً من ثقافة ا ىل أأخرى وميكن أأن تتغري مع الوقت )مبا يف ذكل خالل حياة الفرد(. وتؤثر التوقع

ماكنية حصوهل عىل الاجامتعية والهيلكية املرتبطة بّك نوع اجامتعي يف ادلور الاجامتعي للشخص املعين )ذ كرا أأم أأثىن( وسلطته وحقوقه وا 

 املوارد. 

_______________________ 
 (.1979عىل املبادئ الأساس ية ) Jean Pictetويرد ذكل أأيضًا يف تعليق  9
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ا ىل اجملموعة الاكمةل من اخللفيات الاجامتعية والهوايت اخملتلفة اليت تتكّون مهنا اجملموعات الساكنية. ويشمل، عىل  يشري مصطلح التنوع

عاقة، واللغة، وال راء الس ياس ية، واملعتقدات سبيل املثال ل احلرص، النوع الاجامتعي، والأصول العرقية، واجلنس ية أأو املو  اطنة، والعمر، وال 

 ادلينية، واخللفيات الاجامتعية، وامليول اجلنس ية، واملظهر البدين، واللون.

ا ىل حقيقة أأن هوية الشخص الواحد مكونة من عنارص متعددة مثل نوعه الاجامتعي )اجلنيس( وأأصهل العريق   مصطلح تعدد اجلوانب  يشري

عاقته ولغته وأ رائه الس ياس ية ومعتقداته ادلينية وخلفيته الاجامتعية وميوهل اجلنس ية ومظهره ولونه. وجنسي  ويه ته أأو مواطنته ومعره وا 

ويؤكد منظور تعدد اجلوانب عىل أأمهية  مجيعها تشّك خشصية واحدة. وميكن أأن يتعرض الشخص للمتيزي بسبب عدد من هذه العنارص.

 ن المتيزي معًا ويف نفس الوقت، من أأجل فهم أ اثرها املركبة عىل الفرد.دراسة لك هذه الأشاكل م

ا ىل التقليل من عدم املساواة القامئة عىل اخللفيات الاجامتعية، والهوايت، والأدوار، وعالقات القوة. ويعين توفري  الاحتواء  مصطلح يشري

يف الأجل الطويل أأيضا عىل تيسري اس تفادة امجليع من الفرص  الاحتواءحصول امجليع عىل املوارد بشّك عادل. ويركز و خدمات شامةل 

 . اوالقضاء علهي  اال قصاء والومص والمتيزي واحلد مهن ظواهر واحلقوق، عن طريق ماكحفة 

الزوجني، عىل سيبل املثال وليس احلرص، العنف اجلنيس والعنف بني    ، العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي   يشري مصطلح

والاجتار ابلبرش، والزواج املبكر/القرسي، والتحرش اجلنيس، والبغاء ابل كراه، وقتل ال انث، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنىث، 

 10والاس تغالل اجلنيس والاعتداء اجلنيس، واحلرمان من املوارد والفرص واخلدمات.

 بيان 

لف الهوايت والأفراد، وتفادي أأي متيزي يف مجيع أأعاملها، وتعزيز قمية التنوع يف اجملمتع الاحتاد ادلويل بقبول خمتوتتعهد امجلعيات الوطنية 

 واملساواة بني اجلنسني.

ننا نعرتف بأأن وهجات النظر بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع غالبًا ما تكون خمتلفة داخل اجملمتعات احمللية. وس نحرص عىل احرتام هذه  ا 

النوع الاجامتعي والتنوع أأساس يًا  مراعاة مفهومقامئة عىل املبادئ الأساس ية. ويُعد  الثنينا عن احرتام الزتاماتنا الاختالفات، ولكن ذكل لن ي 

طار أأي نشاط هيدف ا ىل ضامن حاميهتم. وجيب أأن يكون احرتام النوع الاجامتعي والتنوع يف  لضامن سالمة الناس من أأي أأذى ويف ا 

 . مادلويل وأأن يوّجه نشاطه صلب معل امجلعيات الوطنية والاحتاد

 ما ييل:  اعامتدوحتقيقًا لهذه الأهداف ينبغي للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلويل 

 دور املؤسسة  

تركيبة اجملمتعات احمللية اليت نعمل معها ابلشّك املناسب، والسعي ا ىل أأن يكون معلنا مفيداً ملن مه حباجة ا ىل مساعدتنا   جتس يد •

للموارد البرشية وتشكيلها بني الأعضاء، واملتطوعني، وأأفرقة التدخل أأو الاستنفار،  المتثيل املتنوعودمعنا، عن طريق ضامن 

 واملوظفني والقادة. 

o وابلأخص ضامن متثيل اجلنسني والتنوع يف  ،قضااي النوع الاجامتعي والتنوع داخل منظامتنا ورصد  11يف حتليل رار الاس مت

ابلنظر املوارد البرشية عىل مجيع املس توايت )احلومكة، وال دارة، واملوظفون، واملتطوعون(. وختضع هذه البياانت ا ىل التحليل  

التنوع، وانعدام املساواة بني اجلنسني يف لك ما يتعلق ابلسلطة وصنع القرار  ومراعاة، احملمتةل أأمام تاكفؤ الفرص العقبات ا ىل

 داخل مؤسساتنا. 

. وسنتأأكد أأيضًا من واحلومكةيف أأفرقة القيادة  أأكرث من ثليث الأعضاء أأي نوع اجامتعي )ذكر أأو أأنىث(    عدم متثيل الالزتام بضامن  •

 الصعيد العاملي يف مجيع املس توايت. مراعاة أأمانة الاحتاد لتنوع متثيلها عىل 

_______________________ 
ــ تخرج من التعريف الوارد يف القرار  10 ــليب الأمحر والهالل الأمحر )3هذا التعريف مســ ــ 2015، املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون للصــ (، العنف اجلنيســ

 والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي: العمل املشرتك ملنع حدوثه ومواهجته. 
 التنظميي للنوع الاجامتعي والتنوع. عن طريق مثاًل اس تخدام أأدوات الاحتاد ادلويل للتقيمي 11
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للأفراد يف الاحتاد ادلويل ويف امجلعيات الوطنية  أأماكن معل أ منة ومرثية ضامن توفري، و والتنوع  الاحتواء ثقافة احملافظة عىل  ▪

، ومنع حتواءوبوضع س ياسات وقواعد بشأأن امحلاية واملساواة بني اجلنسني، والا ،من خالل تنظمي أأنشطة مثل التدريب 

 التحرش اجلنيس، وحامية الأطفال، وامحلاية من الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني. 

ىل تعزيز تاكفؤ الفرصساختاذ اخلطوات الالزمة لضامن   ▪ املساواة بشّك فاعل من خالل مبادرات من مثل ضامن    عي منظامتنا ا 

، والتوظيف بدون الكشف عن هوية مقدم الطلب، وأأنظمة التوجيه وال رشاد، ومنح مقابل العمل املتساوي القميةالأجر يف 

جازات أأبوة مدفوعة الأجر، قدر املس تطاع.  جازات أأمومة وا   ا 

دراج   ▪ يالء اهامتم خاص لتدريب   يف جمال النوع الاجامتعي والتنوع تعزيز القدرات  مفهوم  ا  كجزء من برامج التمنية املؤسس ية مع ا 

 املوظفني عىل اكتساب املهارات يف حتليل النوع الاجامتعي والتنوع. 

دراج  ▪ عزيز قدرات املوظفني واملتطوعني  تمراعاة النوع الاجامتعي والتنوع واملواد التعلميية ذات الصةل يف مجيع مبادرات  مفهوما 

 عىل املس توى الوطين وعىل مس توى الفروع وامجلاعات احمللية. 

 الربامج والعمليات  

دراج   .1 يف مجيع براجمنا ومعلياتنا وخدماتنا وأأدواتنا، من أأجل ضامن كرامة الأشخاص وحصوهلم  12حتليل النوع الاجامتعي والتنوع ا 

عىل اخلدمات، ومشاركهتم يف العمل، وسالمهتم بغض النظر عن نوعهم الاجامتعي، أأو ميوهلم اجلنس ية، أأو معرمه، أأو لوهنم 

عاقهتم أأو حالهتم الاجامتعية ادليين، أأو جنسيهتم أأو أأصلهم العريق. ويشمل هذا التحليل   الاقتصادية والقانونية، أأو معتقدمه  -أأو ا 

دورة ال دارة الاكمةل من التقيمي ا ىل التخطيط، واملراقبة ومجع البياانت وتقيميها وتقدمي التقارير. وميكن تسهيل ذكل من خالل 

 ئ" اليت وضعها الاحتاد ادلويل. تطبيق "املعايري ادلنيا املتعلقة ابمحلاية والنوع الاجامتعي وال دماج يف حالت الطوار 

املتعلقة مبختلف الأفراد واجملموعات، استناداً ا ىل  تليب مجيع الربامج والعمليات الاحتياجات اخلاصة وتتناول اخملاطرضامن أأن  •

 اس تنتاجات حتليل النوع الاجامتعي والتنوع.

الساكن اليت حيددوهنا بأأنفسهم، مع الرتكزي بشّك خاص    من أأجل التعّرف ا ىل أأوليات  مشاركة اجملمتعات احمللية واملساءةلضامن   ▪

 عىل أأكرث الأشخاص تعرضًا للمتيزي وال قصاء والعنف. 

دراج تدابري   • )مبا يف ذكل الاس تغالل والاعتداء   للحامية من العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي والتصدي هلام ا 

 13اجلنس يني( يف مجيع الربامج والعمليات.

عىل الربامج والعمليات، وامتالك والاحتواء، يف قضااي امحلاية والنوع الاجامتعي عاملني مدربني متخصصني امن ا رشاف ض .1

حلاق الأذى".  والاحتواءمجيع املوظفني واملتطوعني الكفاءات الأساس ية يف جمالت امحلاية والنوع الاجامتعي   ومبدأأ "عدم ا 

اتحة الفرص   .1 بشأأن النوع الاجامتعي والتنوع وتعدد اجلوانب، والتعاون من أأجل وضع س بل أأفضل    املعارفلتبادل  السعي ا ىل ا 

مراعاة التنوع، وفهم تعدد اجلوانب، وتعزيز املشاركة وتاكفؤ الفرص مجليع اذلين يعانون من المتيزي أأو ال هامل و لتعزيز املساواة،  

 أأو الهتميش. 

_______________________ 
مبختلف اخللفيات الاجامتعية والعوامل احملددة لّك فرد، مبا يف يســــاعد حتليل النوع الاجامتعي والتنوع عىل فهم كيف تتأأثر الفرص وأأوجه عدم املســــاواة   12

 صاء والمتيزي.ذكل العوامل اليت تؤثر يف مس توى اخملاطر اليت يتعرض لها الناس، ومن ذكل العنف وال ق
ــليب الأمحر والهالل الأمحر )3القرار   13 ــرتك ملنع 2015، املؤمتر ادلويل الثاين والثالثون للصـ ــ والقامئ عىل النوع الاجامتعي: العمل املشـ (، العنف اجلنيسـ

 حدوثه ومواهجته.
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ملواقف املنفتحة جتاه قضااي التنوع وال دماج واملساواة، وتمنية همارات التعامل هتدف ا ىل تشجيع ا تنفيذ برامج وأأنشطة خاصة •

 مع الأشخاص، مثل التفكري النقدي، والتواصل بدون عنف، وال صغاء بتعاطف، والوساطة.

 املنارصة  

نسانية   .1 من أأجل احلفاظ عىل كرامة الناس، وحصوهلم عىل اخلدمات ومشاركهتم، وسالمهتم،  املشاركة يف أأنشطة ادلبلوماس ية ال 

دراج رؤى النوع  وضامن أأخذ أ راء الناس يف الاعتبار مبختلف هوايهتم وتلبية احتياجاهتم وحقوقهم اخلاصة. ويشمل ذكل ا 

 الاجامتعي والتنوع يف مبادرات ادلبلوماس ية ال نسانية بشأأن مواضيع أأخرى.

قناع ص .1 خالل حامية املساواة يف حقوقهم وضامن  انعي القرار وقادة الرأأي ابلترصف دامئًا ملصلحة الأشخاص املس تضعفني من ا 

اتحة فرص متساوية يف حصوهلم عىل اخلدمات  ال نسانية ومن بيهنا:  ا 

والأشخاص ذوي  للنساء، والفتيات، والرجال، والفتيان، والأقليات اجلنس ية واجلنسانية، الاحتياجات اخلاصة تلبية  .1

 .  والتصدي للمخاطر املتعلقة حباميهتمال عاقة، والأشخاص من خلفيات أأخرى خمتلفة 

من أأجل منع العنف المتيزيي والقامئ عىل الهوية مثل أأعامل العنف اجلنيس   هنج يركز عىل الضحااي/الناجنيضامن اعامتد   .2

ا بشّك مأأمون، ودعوة ادلول واجملمتعات احمللية ا ىل والعنف القامئ عىل النوع الاجامتعي، والتخفيف مهنا ومواهجهت 

جراءات وقائية وحتضريية حىت قبل ال بالغ  الاعرتاف بأأن حدوث مثل هذا العنف أأمر شائع، وتشجيعها عىل اختاذ ا 

 عن وقوع احلوادث. 

يالء اهامتم خاص بقضااي النوع الاجامتعي والتنوع يف قوانني وس ياسات مواهجة الكوارث، ومراجع .3 الس ياسات  ة لك ا 

 اليت تؤدي ا ىل المتيزي أأو ال قصاء. أأو املامرسات العامة

 امجلعيات الوطنية وأأمانة الاحتاد ادلويل. التصالت ويف متثيل جتس يد التنوع واملساواة وتعزيزهام يف  .4

 املسؤوليات  

س ياساهتا   مبطابقةسوف تسعى قيادات الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ا ىل ضامن تنفيذ هذه الس ياسة. ويتوقع أأن تقوم امجلعيات الوطنية  

رشاداهتا القامئة مع هذه الس ياسة، وتكييفها مبا يالمئ س ياقها اخلاص.   وا 

يف حالت الطوارئ"   والاحتواءادلنيا املتعلقة ابمحلاية والنوع الاجامتعي    وتشمل الأدوات الالزمة لوضع هذه الس ياسة موضع التنفيذ "املعايري

"ال طار اليت وضعها الاحتاد ادلويل، والأطر املرافقة لها مثل " ال طار الاسرتاتيجي لالحتاد ادلويل بشأأن مراعاة متثيل اجلنسني والتنوع "، و

. ويمت اس تعراض الأدوات والأطر ادلامعة ومراجعهتا لتامتىش مع هذه الس ياسة، الاسرتاتيجي ل رشاك املعوقني يف أأنشطة احلركة ادلولية"

 حسب احلاجة.

ىل امجلعية العامة عن تنفيذ هذه الس ياسة.  دارة الاحتاد ادلويل وا   وسرُتفع تقارير منتظمة ا ىل جملس ا 
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