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مذكرة معلومات

ن والتنوعتعلم عن بعد ن الجنس�ي المساواة ب�ي
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ا�دا� ش�ادا� ال��ا�ة  لمي�� و�ي�ا� التد��� ال��ا��� �ن 2

اخللفية
ي تســتخدم مــن قبــل 

ن اداة توجيهيــة للتقييــم الــذا�ت ن الجنســ�ي ي المســاواة بــ�ي
يعتــرب التدقيــق التشــاركي �ن

ي 
ي تواجههــا والممارســات الفضــى �ن الــ�ت المنظمــات مــن اجــل عكــس وتحليــل قدراتهــا والتحديــات 

.  كمــا انهــا تشــكل اداة لتعزيــز التعلــم عــى مســتوى المنظمــات حــول  ن ن الجنســ�ي قضايــا المســاواة بــ�ي
ن وادمــاج هــذا الموضــوع مــن خــال منهجيــة تشــاركية.  ن الجنســ�ي موضــوع المســاواة بــ�ي

اهلدف العام
 �اه� اهم�ة عمل�ة ا�دا� ش�ادا� ال��ا�ة؟ 

نا�ج؟ � هذا ال�ب
� الم�ا�كة �ن

ولماذا يرغب المد�بون والمد�با� والمي�ون والمي�ا� �ن

ن لمنظمــة العمــل  ن الجنســ�ي ي المســاواة بــ�ي
ي التدقيــق التشــاركي �ن

يضمــن اصــدار شــهادات الكفــاءة �ن
الدولية مستوى جودة عالي للميرسين والميرسات الذي يقومون بهذا التدقيق، ويضمن للمنظمات 
ي حددهــا  الــ�ت ي او تتجــاوز معايــري الجــودة  تلــ�ب ي تخضــع للتدقيــق ميرسيــن وميــرسات ذي كفــاءة  الــ�ت
نامــج الميرسيــن والميــرسات بمجموعــة  ود الرب ن المركــز الــدولي للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة.  ســري

مــن المعــارف والكفــاءات، مثــل:
؛	  ي العمل التحليىي

ن �ن ن الجنس�ي تطبيق مفهوم المساواة ب�ي
ي العمل؛	 

ن �ن كشف ورصد التميري
ن 	  ؛ تحســ�ي

ً
ي تعزيز اماكن عمل أكرث مســاواة وادماجا

اتيجيات التوعية وبناء القدرات �ن تحديد اســرت
ن  بــ�ي المســاواة  ي 

للتدقيــق �ن ي تشــكيل فريــق متناســق 
التنظيميــة �ن التواصليــة والقــدرات  الكفــاءة 

؛ ن الجنســ�ي
ن 	  ن الجنســ�ي ي قضايا المســاواة ب�ي

تحليل انظمة المراقبة والتقييم والمســاءلة، والصكوك الســارية �ن
؛ وادارة التغيري

تحديد التحديات والتحسينات الممكنة.	 

نيت.  سيصبح المشاركون والمشاركات،  سيتم اختبار هذه الكفاءات خال مرحلة التقييم عرب االنرت
ي المساواة 

الذين يجتازون االختبار، ميرسين و ميرسات معتمدين للقيام بعملية التدقيق التشاركي �ن
ي انــواع مختلفــة مــن المنظمــات كمنظمــات االمــم المتحــدة، والمؤسســات الخاصــة، 

ن �ن ن الجنســ�ي بــ�ي
والعامــة، وشــبه العامــة، والمنظمــات غــري الحكوميــة.

اء الممكــن دعوتهــم مــن قبــل  ي قائمــة الخــرب
وســيتم ادراج اســماء الميرسيــن والميــرسات المعتمديــن �ن

، وهــذا مــا يســهل  ن ن الجنســ�ي ي المســاواة بــ�ي
ي التدقيــق التشــاركي �ن

ي تطلــب ميرسيــن �ن المنظمــات الــ�ت
وصولهــم ال تلــك المؤسســات.

سيكون الميرسون والميرسات المعتمدون قادرين عى الوصول ال:
، ودراســات الحالــة، 	  ن ن الجنســ�ي ي المســاواة بــ�ي

كافــة المــواد التدريبيــة الخاصــة بالتدقيــق التشــاركي �ن
واالدوات التدريبيــة والمصــادر المرجعيــة؛

ي تنفيذ 	 
ي العالم الذين يدعمون بعضهم البعض �ن

شبكة عمل الميرسين والميرسات المعتمدين �ن
امج وتحديد الفرص المهنية؛ الرب

ن 	  ن الجنس�ي ي المساواة ب�ي
امج المستقبلية الخاصة بالتدقيق التشاركي �ن ي الوصول ال الرب

افضلية �ن
ي منظمة العمل الدولية.

وال خدمات االرشاد )التوجيه( �ن

تشــكل عمليــة اصــدار شــهادات الكفــاءة بحــد ذاتهــا تجربــة تطويريــة مهنيــة قّيمــة. ومــع هــذا، فــان اي 
ي الــدورة، بغــض النظــر عــن حصولــه 

نامــج ســيحصل عــى شــهادة حضــور �ن ي هــذا الرب
شــخص يشــارك �ن

عــى شــهادة الكفــاءة ام الء، وســيحصل عــى فرصــة تعلــم تقنيــات تدريــب جديــدة وتعزيــز مجــاالت 
الضعــف التقنيــة.
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اجلهة املستهدفة
يستهدف برنامج اصدار شهادات الكفاءة الفئات اآلتية:

 	 ، ن ن الجنس�ي ي المساواة ب�ي
ي دورات سابقة حول موضوع التدقيق التشاركي �ن

ن ومشاركات �ن مشارك�ي
تــم تدريبهــم مــن قبــل المركــز الــدولي للتدريــب او منظمــة العمــل الدوليــة، او الذيــن خضعــوا لتدريــب 

مشابه؛ 
ات قضايــا 	  اء وخبــري ، خــرب ي

ن والموظفــات مــن المجتمــع المــد�ن الحكومــة، األمــم المتحــدة والموظفــ�ي
. ن ي مجــال ادمــاج قضايــا الجنســ�ي

ن والمرشــحات للعمــل �ن ن والمرشــح�ي ن الجنســ�ي المســاواة بــ�ي

التقديــم �لــف 

: ي ملفات التقديم الكاملة فقط، والشاملة عى ما يىي
سيتم النظر �ن

ن والمتقدمات: بالنسبة لكافة المتقدم�ي
نت عرب الرابط:	   يجب ملء استمارة التقديم عن طريق االنرت

https://oarf2.itcilo.org/DST/A5713582/en
تقديــم مقالــة موجــزة – معــدة مــن قبــل المتقــدم والمتقدمــة - عــى ان ال تتجــاوز 500 كلمــة تصــف 	 

ي تواجههــا منظمتــه أو منظمتهــا )إذا كان هــذا غــري  الــ�ت ن  ن الجنســ�ي بــ�ي تحديــات قضايــا المســاواة 
ممكنــا يجــب وصــف التحديــات بصــورة عامــة(؛ 

نسخة من جواز السفر سارية المفعول.	 

: ن والمتخرجات حديثاً بالنسبة للطاب وطالبات والمتخرج�ي
شهادة موثقة ورسالة مرجعية من استاذ جامعة	 

ن و العمات: بالنسبة للعامل�ي
ة العمل، واالدوار والمسؤوليات المناطة للعامل. 	  رسالة من صاحب العمل تحدد فرت
ي منظمات غري حكومية، يجب عليهم تزويدنا 	 

ن والمتقدمات الذين يعملون �ن بالنسبة للمتقدم�ي
بوثيقة تســجيل المنظمة غري الحكومية.

ن والعامات لحسابهم الخاص: بالنسبة للعامل�ي
، موضح فيها االختصاصات المقدمة.	  ن ن من عماء سابق�ي ن مرجعيت�ي تقديم رسالت�ي

لمنظمــة  مكتــب  أقــرب  ال  أنفســهم  تقديــم  والمتقدمــات  ن  المتقدمــ�ي مــن  يطلــب  ان  الممكــن  مــن 
ن اجــراء مقابلــة عــرب  الدوليــة مــن اجــل التحقــق مــن صحــة الوثائــق او ممكــن ان يطلــب مــن المتقدمــ�ي

الهاتــف مــن اجــل التحقــق مــن صحــة المعلومــات والمهــارات اللغويــة.

املتطلبات املسبقة 
الســاب� التعلــم  اعتمــاد 

ســيتم اعتمــاد التعليــم المســبق مــن قبــل المركــز الــدولي للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة عنــد اســتام 
ي الــدورة. 

ن فقــط للتســجيل �ن ن والمتقدمــات المؤهلــ�ي ملــف التقديــم كامــًا.  ســتتم دعــوة المتقدمــ�ي
ي مجــال قضايــا 

ة عمــل ســابقة �ن ي الــدورة هــو امتــاك خــرب
وريــة للقبــول �ن مــن المتطلبــات المســبقة ال�ن

، او ان يكون  ن ن المرأة لمدة ال تقل عن سنت�ي ن و/او المجاالت المتعلقة بتمك�ي ن الجنس�ي المساواة ب�ي
المتقــدم قــد أكمــل دراســات مــا بعــد مرحلــة الثانويــة / او دراســات بحثيــة قبــل حلــول موعــد انتهــاء 
ي لغــة الــدورة الرئيســية( وقــدرات 

التقديــم للــدورة.  كمــا يجــب ان يمتلــك المتقــدم مهــارات كتابيــة )�ن
 عــى الكتابــة والتكلــم بطاقــة باللغــة العربيــة. ويفضــل ان 

ً
تحليليــة. كمــا يجــب ان يكــون المتقــدم قــادرا

. ي اعــداد وتنفيــذ التدريــب ومعرفــة بــإدارة التغيــري
ة �ن يمتلــك المتقــدم خــرب

https://oarf2.itcilo.org/DST/A5713582/en
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التنظيميــة وســيتم قبــول فقــط  اللجنــة  مــن قبــل  الكاملــة  التقديــم  القبــول. ســتتم مراجعــة ملفــات 
القبــول. مؤهــات  فيهــم  تتوفــر  الذيــن  والمتقدمــات  ن  المتقدمــ�ي

عملية اصدار الشهادات
الــدو�ة تنســ�� 

نــت بجزئيــه  نامــج كامــا عــرب االنرت ن حضــور الرب لــ�ي يتــم الحصــول عــى الشــهادة، يجــب عــى المشــارك�ي
ن مــن: ن المتكونــ�ي االلزاميــ�ي

ستة اسابيع مرحلة التعلم	 
ن مرحلة التقييم	  أسبوع�ي

نــت التعلــم عــ�ب االن�ت �رحلــة 

شــد مرحلــة التعلــم بنهــج تقاســم المعرفــة وبنــاء القــدرات. يســتند المحتــوى إل دليــل التدقيــق  تسرت
ن عــى المجــاالت التاليــة:  كــري ن لمنظمــة العمــل الدوليــة، مــع الرت ن الجنســ�ي ي المســاواة بــ�ي

التشــاركي �ن

؛ ن ن الجنس�ي النهج التنظيمية للمساواة ب�ي  •

ي مكان العمل؛
ن �ن تحديد وتقييم التميري  •

؛ أدوات إلدارة التغيري  •

ن ومكوناتها الرئيسية؛ ن الجنس�ي ي المساواة ب�ي
عملية التدقيق التشاركي �ن  •

تطوير روح عمل الفريق؛  •

؛ المهارات األساسية للمقابات والتيسري  •

عنارص كتابة التقرير.  •

ي  ــج مــن الدراســة الذاتيــة واألنشــطة الــ�ت ـ ـ ـ ي مزيـ
امــن �ن ن امــن والمرت ن ن التعلــم غــري المرت نامــج بــ�ي يجمــع الرب

ة حــول موضوعــات تدريبيــة محــددة. المبــا�ش المرشــد والجلســات  يقودهــا 

الخاصــة  ي 
و�ن اإللكــرت التعلــم  عــى منصــة  التدريبيــة  والمــوارد  المــواد واألنشــطة  توفــري جميــع  ســيتم 

/ات المســاهمة  ن بـــالمركز الــدولي للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة ITCILO. ســُيطلب مــن المشــارك�ي
ي مناقشــة المنتــدى األســبوعية حــول مواضيــع محــددة وتقديــم أنشــطة فرديــة / جماعيــة. 

�ن

نــت اإلن�ت عــ�ب  التق��ــم  �رحلــة 

ن  ن عــى المشــارك�ي نــت، يتعــ�ي مــن أجــل الحصــول عــى الشــهادة بنجــاح خــال مرحلــة التقييــم عــرب اإلنرت
والمشــاركات إجــراء امتحــان شــامل مــزدوج يشــمل:

ن 	  بــ�ي المســاواة  ي 
�ن التشــاركي  التدقيــق  مراحــل  مــن  رئيســية  مرحلــة  لــكل  عمليــة  محــاكاة  عمليــات 

؛ ن الجنســ�ي
 	. ي

ي نها�ئ امتحان كتا�ب

ن والمشاركات  يتم تنظيم التقييم من خال نهج قائم عى الكفاءة لتقييم معرفة ومهارات المشارك�ي
ي جميع مراحل التقييم.

�ن
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الوقت املقدر إلكمال األنشطة 
سيتم تنفيذ برنامج اصدار الشهادات عى مدى ثمانية أسابيع.  

ي األســبوع إلكمــال جميــع األنشــطة 
ام بمعــدل 5-7 ســاعات �ن ن ن والمشــاركات االلــرت ُيتوقــع مــن المشــارك�ي

المجدولة.  

ي وقــت مناســب، 
نامــح ســيتم تنظيــم أنشــطة التقييــم بمرونــة �ن يــن مــن الرب ن األخري خــال األســبوع�ي

ن والمشــاركات. للمشــارك�ي المهنيــة  امــات  ن مــع االلرت لتتــاءم 

متطلبات تكنولوجيا املعلومات
ي األنشــطة المجدولــة، ســيحتاج المشــاركون والمشــاركات إل جهــاز كمبيوتــر مــع 

مــن أجــل المشــاركة �ن
ي تــم تقييمهــا، مــع إمكانيــة الوصــول  ة وعمليــات المحــاكاة الــ�ت ا للجلســات المبــا�ش ســماعة رأس وكامــري

نــت واســع النطــاق.  إل اإلنرت

ة عــن طريــق Zoom / Webex، بينمــا يمكــن الوصــول إل  ســيتم الدخــول إل الجلســات المبــا�ش
)E-Campus( للمركــز الــدولي للتدريــب لمنظمــة العمــل الدوليــة مــن خــال  ي

و�ن منصــة التعلــم اإللكــرت
أي متصفــح )أيًضــا عــرب الهاتــف المحمــول(.

الرسوم 
1،550 يورو
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