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دمج وتحليل النوع االجتامعي 
)من دليل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتكامل وتحليل النوع االجتماعي(

يمكنك طرح األسئلة بناًء على صلتها بديناميكيات التعارض والتطرف العنيف في المنطقة المستهدفة بمشروعك. 

أسئلة شاملة 	
كيف ستؤثر األدوار واألوضاع المختلفة للنساء والرجال داخل المجتمع ، والمجال السياسي ، ومكان العمل ، واألسرة )على سبيل المثال ، األدوار 	 

في صنع القرار( على العمل المزمع القيام به؟
كيف ستؤثر النتائج المتوقعة من العمل على النساء والرجال بشكل مختلف؟ 	 

القواعد والتوقعات الجندرية  	
هل أن التوقعات من سلوكيات النساء والرجال تؤثر على هشاشتهم تجاه الصراع العنيف؟ 	 
هل أن التوقعات لسلوكيات وأدوار النساء والرجال تغذي المظالم التي يمكن للجهات الفاعلة الرئيسية حشدها من أجل الصراع العنيف؟ 	 
هل أن المعايير الثقافية حول السلوك “المقبول” للرجال والنساء تعزز /تمنع معارفهم ومشاركتهم اإليجابية في أنشطة حل النزاعات / السالم؟ 	 
هل أن االختالفات المتصورة في معرفة الرجال والنساء ، وعمليات صنع القرار ، والسلوكيات تؤثر على التواصل وتبادل المعلومات داخل 	 

المجتمع؟ 

الوصول إلى الموارد والمعلومات والسلطة 	
هل يتمتع الفتيان / الرجال والفتيات/ النساء بإمكانية متساوية للوصول إلى الفرص والموارد في المجتمع ، مثل التعليم والمياه وملكية 	 

األراضي والعدالة والفرص االقتصادية؟ كيف يؤثر ذلك على تعرض الرجال والنساء للعنف؟ 
في أي مجاالت تتولى النساء والرجال السلطة؟ ما هي اآلثار المترتبة على مجاالت سلطتهم المختلفة للتخفيف الفعال للنزاع؟ من هم 	 

الفاعلون الرئيسيون؟ 
هل يستخدم الفاعلون في النزاع العنف القائم على النوع االجتماعي كتكتيك؟ ما األدوار التي يلعبها الرجال والنساء )كضحايا ، كجناة ، 	 

إلخ؟(  ما هي اآلثار على األسرة والمجتمع والمجتمع لهذا العنف؟ 
هل أن عدم المساواة في الحصول على دخل األسر يخلق اختالف في العرضة للصراع العنيف؟ 	 
هل يواجه الرجال والنساء عقبات مختلفة عند البحث عن األمن في المناطق الريفية؟ 	 
هل يؤثر اختالف وصول النساء والرجال إلى الموارد اإلنتاجية وحقوق األرض على قدرتهم على التعامل مع اآلثار السلبية للنزاع العنيف في 	 

حياتهم ومجتمعهم المحلي؟ 

األدوار والمسؤوليات الجندرية  	
هل تساهم األدوار والوضعيات المختلفة للنساء والرجال و/ أو أي تغييرات أو تحوالت في هذه الديناميكيات في أنماط التظلم التي يتم 	 

حشدها من أجل الصراع العنيف؟ 
هل أن المسؤوليات المختلفة للرجال والنساء داخل األسرة تجعلهم أكثر أو أقل عرضة الحتمالية التعرض لنزاع عنيف؟ 	 
ما هي أدوار الرجال والنساء في تعبئة الناس للنزاع العنيف أو في حل النزاعات؟ 	 
هل أن االختالفات في موقع الرجل والمرأة داخل المجتمع تؤثر على مشاركتهم في المناصب القيادية واألنشطة المجتمعية على المستويين 	 

المحلي والوطني؟ 
هل تؤثر أدوار الرجال والنساء داخل األسرة على كيفية اتخاذ القرارات؟ 	 



كيف ستؤثر النتائج المتوقعة للعمل على النساء والرجال بشكل مختلف؟  	
كيف ستؤثر األدوار واألوضاع المختلفة للنساء والرجال في المجتمع ، والمجال السياسي ، ومكان العمل ، واألسرة )على سبيل المثال ، األدوار 	 

في صنع القرار( على العمل المقترح؟ 
هل سيؤدي تعزيز مشاركة الرجال في المشروع إلى تقويض أو دعم تمكين المرأة واستقالليتها؟ 	 
كيف أثرت مشاريع مماثلة في الماضي على ديناميكيات النوع االجتماعي داخل األسرة والمجتمع؟ 	 
بالنسبة لمشاريع تمكين المرأة ، هل ستزيد معرفة المرأة الموسعة بالموارد وإمكانية وصولها إليها من خطر تعرضها للعنف المنزلي؟ هل 	 

ستساعد مشاركة الرجال في التخفيف من هذه المخاطر؟ 
هل ستؤثر أنشطة تمكين المرأة على ديناميكيات سلطة األسرة وتخصيص الموارد؟ هل يمكن أن تكون هناك عواقب سلبية غير 	 

مقصودة؟ كيف يمكنك التخفيف منها؟ 
هل ستعالج أنشطة السالم والمصالحة المقترحة الحواجز المتعلقة بالمعايير الجندرية وعدم المساواة؟ 	 

بمجرد تحديد أسئلتك ، استخدم ورقة العمل أدناه لإلجابة عليها. 

أسئلة شاملة 

األدوار والمسؤوليات الجندرية

القواعد والتوقعات الجندرية 

الوصول إلى الموارد والمعلومات والسلطة 

كيف ستؤثر النتائج المتوقعة للعمل على النساء 
والرجال بشكل مختلف؟


