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املساواة بني الجنسني واالندماج االجتامعي - ورقة الغش ملرشوع 

الخطوة الثالثة:
قائمة مراجعة  بنود المساواة بين الجنسين واالدماج االجتماعي للعام األول

فيما يلي قائمة توضيحية للعناصر التي يمكن إجراؤها خالل السنة األولى من تنفيذ 
المشروع. 

مراجعة متطلبات المساواة بين  	
الجنسين واالدماج االجتماعي 

للممول و / أو مقابلة مستشار 
المساواة بين الجنسين واالدماج 

االجتماعي ذي الصلة للممول       

وظف أخصائي المساواة بين  	
الجنسين واالدماج االجتماعي و / 

أو موظف يتمتع بمهارات المساواة 
بين الجنسين واالدماج االجتماعي 

تزويد موظفي المشروع بتدريب  	
المساواة بين الجنسين واالدماج 

االجتماعي 

التأكد من أن أنشطة المساواة  	
بين الجنسين واالدماج االجتماعي 

مدرجة في خطة العمل للسنة 
األولى       

إجراء تحليل المساواة بين الجنسين  	
واالدماج االجتماعي ووضع 

إستراتيجية المساواة بين الجنسين 
واالدماج االجتماعي خالل األشهر 

الستة األولى       

دمج إستراتيجية المساواة بين  	
الجنسين واالدماج االجتماعي في 

خطة عمل المشروع وخطة التقييم 
والمتابعة والميزانية ونطاق عمل 

الشريك       

تضمين معلومات المساواة بين  	
الجنسين واالدماج االجتماعي 

، لتشمل المقاييس واإلنجازات 
والدروس المستفادة ، في التقارير 

ربع السنوية والسنوية كمقاييس 
وسرد

أو

أو

أو

 $20k–$50k 
تحليل GESI العام األول

 $75k–$115k 
GESI سنوياً إلخصائي

$1k–$10k 
سنوياً لتدريب الموظفين / الشركاء

$40k–$100k 
سنوياً إلتخاذ اإلجراءت المطلوبة 

لتوفير وسائل الراحة المعقولة لألفراد 
من ذوي اإلعاقات

$10k–$20k 
سنوياً للحصول على المساعدة الفنية 

من مقر المنظمة األساسي

 ميزانية المشروع تتراوح
 ما بين 3-5 مليون دوالر
أمريكي أو أكثر

متطلبات أو أولويات واضحة 
متعلقة بموضوع المساواة بين 

الجنسين واإلدماج االجتماعي في 
سياسات/إرشادات الممول

أعطى طلب تقديم العروض 
إهتمام خاص حول اإلنصاف، 

والتنوع، والعمر، والنوع 
اإلجتماعي، واألفراد من ذوي 

اإلعاقات، والعرق / اإلثنية، 
وموضوع المثليات والمثليّين 

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري 
الهوية الجندرية وحاملي صفات 

.)LGBTI( الجنسين

مطلوب إخصائي بموضوع المساواة 
بين الجنسين واإلدماج االجتماعي إذا:

ارتفعت إمكانية المخاطر المتعلقة 
بموضوع المساواة بين الجنسين 
واإلدماج االجتماعي بما في ذلك 

المخاطر المتعلقة بإنعدام األمن أو 
إستغالل الفئات المهمشة أو العنف 

القائم على النوع اإلجتماعي

الخطوة األولى:
حدد ما إذا كان مشروعك يتطلب اختصاصي 

GESI

مطلوب إخصائي بموضوع المساواة بين 
الجنسين واإلدماج االجتماعي إذا:

الخطوة الثانية:
تحديد بنود المساواة بين الجنسين واالدماج االجتماعي.

فيما يلي قائمة توضيحية للعناصر المحتملة بناًء على مشروع مدته 5 سنوات بقيمة 10 
ماليين دوالر. يجب تعديل المبالغ وفًقا لذلك اعتماًدا على ميزانية المشروع ونطاقه. 


