استامرة فحص مؤرش النوع االجتامعي الخاص بهيئة كري
:التاريخ:
الدولة:

.١

2.

اسم املرشوع:
املرحلة التي يتم تقييمها:

امل راجع:

أخرت أي من العبارات التالية هي األفضل يف وصف التدخل:
i.

ال يتامىش مع أدوار النوع االجتامعي وعالقاته

ii.

يتامىش مع أدوار النوع االجتامعي وعالقاته القامئة

توجه إىل العمود أ

iii.

تحديات أدوار النوع االجتامعي وعالقاته القامئة

توجه إىل العمود ب

رفص ةجرد

العمود ب
التحديات القامئة بشأن أدوار النوع االجتامعي والعالقات

OR

4.

العمود أ
يتامىش مع أدوار النوع االجتامعي وعالقاته القامئة

أجب عن األسئلة التالية
ضع عالمة نعم عىل كل العبارات التالية التي تنطبق عليك

أجب عن األسئلة التالية
ضع عالمة نعم عىل كل العبارات التالية التي تنطبق عليك

التحليل :هل كان هذا التدخل نتيجة للمعلومات التي تم
الحصول عليها من خالل تحليل لفروق النوع االجتامعي بني
النساء والرجال واألوالد والبنات؟

التحليل :هل كان هذا التدخل نتيجة للمعلومات التي تم
الحصول عليها من خالل تحليل لفروق النوع االجتامعي
بني النساء والرجال واألوالد والبنات؟

األنشطة :هل تم تعديل أنشطة املرشوع ليك تسدد
االحيتاجات الخاصة بالنساء والرجال واألوالد والبنات كام
ظهر يف التحليل؟

األنشطة :هل تم تعديل أنشطة املرشوع ليك تسدد
االحيتاجات الخاصة بالنساء والرجال واألوالد والبنات كام
ظهر يف التحليل؟

3.

الرقم التعريفي للمرشوع:

املشاركة يف خطوات املرشوع :هل التدخل يضمن مشاركة
النساء والرجال واألوالد والبنات يف واحد عىل األقل مام ييل:
املشاركة يف شفافية املعلومات ،واتخاذ الق رارات وآليات
التجاوب مع التغذية املرتدة؟

املشاركة يف خطوات املرشوع :هل التدخل يضمن مشاركة
النساء والرجال واألوالد والبنات يف واحد عىل األقل مام ييل:
املشاركة يف شفافية املعلومات ،واتخاذ الق رارات وآليات
التجاوب مع التغذية املرتدة؟

نظم املتابعة والتقييم :هل نظم املتابعة تجمع وتحلل
كل من البيانات وتصنفها بحسب النوع والسن ،وتغري من
الحامية ضد املخاطر واالحتياجات؟

نظم املتابعة والتقييم :هل نظم املتابعة تجمع وتحلل
كل من البيانات وتصنفها بحسب النوع والسن ،وتغري من
الحامية ضد املخاطر واالحتياجات؟

أحسب إجاميل اإلجابات بنعم

أحسب إجاميل اإلجابات بنعم
أستخدماإلرشاداتالتاليةلوضعالدرجات،ضععالمةصحعىلالدرجةالتيتمالحصول
عليهافياميتعلقبالنوعاالجتامعي ٠:ـ( ١نعم)=استكاملالعمود(أ)،ومن ٢ـ٣
(نعم)= (درجة( ٤،)٣نعم) = (درجة ٤
درجة صفر “ضار“

درجة “ ١محايد“

درجة “ ٢حساس“

أستخدم اإلرشادات التالية لوضع الدرجات ،ضع عالمة صح عىل الدرجة
التي تم الحصول عليها ٠ :ـ ( ١نعم)= (درجة صفر) ،ومن  ٢ـ( ٣نعم)=
(درجة ( ٤ ،)١نعم) = (درجة٢
درجة “ ٣متجاوب“

.ةمعادلا قئاثولاو ً،اريربت )معن( ـب اهل ةمالع عضو مت يتلا رصانعلا لك عم قفرت نأ يغبني :ةظحالم

درجة “ ٤تحويل“

برجاء صف األسباب التي تدعم إجاباتك بنعم عىل ما سبق ،مقدم اً الوثائق أو الروابط الداعمة:
السؤال:

)األسباب (إرفاق الوثائق أو الروابط الداعمة:

التحليل:

األنشطة:

املشاركة يف خطوات املرشوع:

:نظم املتابعة والتقييم:

التغذية املرتدة:

الدروس:

بناء عىل هذه الدروس ،ما التغيري الذي سيحدث يف التدخالت لتحسني دمج
النوع االجتامعي؟

ما هي الدروس الثالث األساسية (ميكن أن تكون دروس اً إيجابية وسلبية) من
دمج النوع االجتامعي يف تصميم /تنفيذ مرشوعك؟

إذا كانت الدرجة هي صفر ،برجاء أرشح ملاذا كان النوع االجتامعي غري ذي صلة بهذا التدخل؟

