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لوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين اتطبيق 
 على نص مكتوب أو َمقروء )تَ َعُلم ذاتي(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف
 

هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهار كيفية تطبيق املبادئ يتوجه 
التوجيهية الشاملة جنسانيا يف أي نوع من أنواع التواصل )سواء أكان شفهيا أم كتابيا أم رمسيا أم غري رمسي( جلعله 

 أمشل جنسانيا.
 

 

لديك فهم أعمق ملا يعنيه "التواصل الشامل جنسانيا" والسبل الكفيلة بأن بعد االنتهاء من هذا النشاط، سيتكون 
 يكون تواصلك أمشل جنسانيا.

 المطلوب للقيام بهذا النشاط
 

ميكنك استكمال هذه األنشطة مبفردك أو مع اآلخرين يف 
إطار نشاط مجاعي. ويرجى مقارنة أجوبتك مع األجوبة 

 اجملموعة.املقرتحة و/أو مع اآلخرين ضمن 
 

 

 المدة
 

 ساعة  –دقيقة   ٢٠
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 مثال
I 

 نوع النص: شفهي
 جملس االمن العام عن "املوقف بالشرق األوسط )سوريا(" )مت تعديل النص عن األصل ألغراض تعليمية( اجتماع: العنوان

قّسم إىل ثالثة أجزاء واإلجابة على االسئلة املطروحة جبانب النص التمرين األول:
ُ
 نرجو قراءة النص التايل امل

ينبغي أن  وخاب أملي بسبب كل َمن صمت وسكت ومسح هبذا عاماً بعد عاماً.  أسفي وإحباطي يتضاعفان بسبب معاناة الشعب السوري. (1)

أنا هنا  وهذا اجمللس عليه مسؤولية خاصة جداً. —السوري والتوصل إىل حل سياسي هلذا النزاع يكون هدفنا مجيعاً واحد وهو إهناء معاناة الشعب

، الذي أُعتِمد باإلمجاع هنا يف هذا اجمللس يف الرابع والعشرين من شباط/ فرباير، ولكين أُدرك  ۲٤٠۱اليوم ألُبلغكم عن تنفيذ قرار جملس األمن 

 دماء يف سوريا ويدخل عامه الثاينيف المتاماً أنين أفعل هذا بينما يستمر نز 

حىت اليوم،  حني كنُت مدير املفوضية الثامنة لشئون الالجئني، شهدُت املأساة الكربى ورأيُت أكثر من مليون الجئ يف أحناء البالد داخلياً. (2)

وكثري من  تهم، ولكن ضغط االحتياج يضر هبم.كثري من هؤالء السوريني قد أصبحوا مشردين ونازحني يف البلدان اجملاورة، واليت َشهدت ضياف

 فهذا البلد الذي يُعرف حبضارته القدمية وبتنوعه قد واجه اخليانة.—السوريني الذين رحلوا بعيداً عن منازهلم بكثري وجدوا أبواباً تُغلق يف وجوههم 

إّن النظامني السوري  أبداً من التخلص من هؤالء اإلرهابيني.هناك إرهابيون يف سوريا ولكن النظامان السوري والروسي ال مُيّكنان أي أحد  (3)

 رياء.والروسي يصران على أهنما يستهدفان اإلرهابيني ولكن يف احلقيقة فإن القذائف والقنابل تسقط على املشايف واملدارس وعلى املدنيني األب

 

بوجه عام، هل ميكن  ❏
اعتبار النص حمايداً 

 جنسانياً؟ ِلما؟ ِلما ال؟
ما هي االقرتاحات اليت  ❏

ميكن تطبيقها على النص 
 ليصبح حمايداً جنسانياً؟

 

 بعض المقترحات للمناقشة

 

 هل املتحدث استخدم 
 االزدواج؟ -
 املبين للمجهول؟ -
 األمساء اجملردة   -
 الضمائر احملايدة؟ -
 ضمري" حنن" اجلامع؟ -
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 مثال
I-1 

 

 نوع النص: شفهي
 جملس االمن العام عن "املوقف بالشرق األوسط )سوريا(" )مت تعديل النص عن األصل ألغراض تعليمية( العنوان:  إجتماع

 :2مترين 
 تعترب حمايدًة جنسانياً. باستخدام الدليل، نرجو إجياد املقرتحات اليت تتناسب مع هذه األمثلة. البنفسجيالكلمات والعبارات باللون  ●
 ال تعترب حمايدًة جنسانياً. كيف ميكن إعادة صياغة النص حبيث: الربتقايلالكلمات والعبارات باللون  ●
 النوع اإلجتماعي يصبح واضحاً عند أمهية ذِكره؟ -
 يصبح النص حمايداً جنسانياً عند عدم أمهية ذِكر النوع اإلجتماعي؟ -

 اإلقتباس األول:
 

واحد وهو إهناء هدفنا مجيعًا ينبغي أن يكون  .الشعب السوريصمت وسكت ومسح هبذا عامًا بعد عاماً.  أسفي وإحباطي يتضاعفان بسبب معاناة  َمن وخاب أملي بسبب كل( 1)

باإلمجاع  أُعتِمد، الذي ۲٤٠۱لس األمن عن تنفيذ قرار جم ألُبلغكمأنا هنا اليوم  وهذا اجمللس عليه مسؤولية خاصة جداً. —والتوصل إىل حل سياسي هلذا النزاعالشعب السوري معاناة 

 عامه الثاين. هنا يف هذا اجمللس يف الرابع والعشرين من شباط/ فرباير، ولكين أُدرك متاماً أنين أفعل هذا بينما يستمر نزيف الدماء يف سوريا ويدخل
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 مثال 
I-2 

 نوع النص: شفهي
 جملس االمن العام عن "املوقف بالشرق األوسط )سوريا(" )مت تعديل النص عن األصل ألغراض تعليمية( العنوان:  إجتماع

 :3مترين 
 تعترب حمايدًة جنسانياً. باستخدام الدليل، نرجو إجياد املقرتحات اليت تتناسب مع هذه األمثلة. البنفسجيالكلمات والعبارات باللون  ●
 ال تعترب حمايدًة جنسانياً. كيف ميكن إعادة صياغة النص حبيث: قايلالربتالكلمات والعبارات باللون  ●
 النوع اإلجتماعي يصبح واضحاً عند أمهية ذِكره؟ -
 يصبح النص حمايداً جنسانياً عند عدم أمهية ذِكر النوع اإلجتماعي؟ -

 االقتباس الثاين:
 
  

هؤالء السوريني قد أصبحوا  يف أحناء البالد داخلياً. حىت اليوم، كثري من الجئ املأساة الكربى ورأيُت أكثر من مليون، شهدُت الالجئني حني كنُت مدير املفوضية الثامنة لشئون( 2)

 وجوههمأبواباً تُغلق يف  اوجدو  بكثري منازهلم إىل بعيداً عن السوريني الذين رحلوا ، ولكن ضغط االحتياج يضر هبم. وكثري منضيافتهميف البلدان اجملاورة، واليت َشهدت  مشردين ونازحني

 فهذا البلد يُعرف حبضارته القدمية وبتنوعه قد واجه اخليانة.—
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 مثال 

I-2 
 نوع النص: شفهي

 العنوان:  إجتماع جملس االمن العام عن "املوقف بالشرق األوسط )سوريا(" )مت تعديل النص عن األصل ألغراض تعليمية(

 :4مترين 
 تعترب حمايدًة جنسانياً. باستخدام الدليل، نرجو إجياد املقرتحات اليت تتناسب مع هذه األمثلة. البنفسجيالكلمات والعبارات باللون  ●
 ال تعترب حمايدًة جنسانياً. كيف ميكن إعادة صياغة النص حبيث: الربتقايلالكلمات والعبارات باللون  ●
 يصبح واضحاً عند أمهية ذِكره؟ النوع اإلجتماعي -
 يصبح النص حمايداً جنسانياً عند عدم أمهية ذِكر النوع اإلجتماعي؟ -

 االقتباس الثالث:
 

إّن النظامني السوري والروسي يصران على أهنما يستهدفان  هؤالء اإلرهابيني.يف سوريا ولكن النظامني السوري والروسي ال مُيّكنان أي أحد أبدًا من التخلص من  إرهابيونهناك ( 3)

 املدنيني األبرياء.ولكن يف احلقيقة فإن القذائف والقنابل تسقط على املشايف واملدارس وعلى  اإلرهابيني
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 مثال 
I-3 

 بناًء على الوثيقة اليت حتتوي على أفضل اإلسرتاتيجيات واملقرتحات باللغة العربية املقرتحات املطروحة ليصبح النص حمايداً جنسانياً 

 : األول االقتباس
  
 (4-3)هدفنا مجيعاً ينبغي أن يكون  .(2-3)الشعب السوريصمت وسكت ومسح هبذا عاماً بعد عاماً.  أسفي وإحباطي يتضاعفان بسبب معاناة  َمن وخاب أملي بسبب كل( 1)

عن تنفيذ 3)-(5 ألُبلغ اجلميع  ألُبلغكم أنا هنا اليوم وهذا اجمللس عليه مسؤولية خاصة جداً. —والتوصل إىل حل سياسي هلذا النزاع3)-(2 الشعب السوريواحد وهو إهناء معاناة 
ريا ويدخل باإلمجاع هنا يف هذا اجمللس يف الرابع والعشرين من شباط/ فرباير، ولكين أُدرك متاماً أنين أفعل هذا بينما يستمر نزيف الدماء يف سو  أُعتِمد، الذي ۲٤٠۱قرار جملس األمن 

 عامه الثاين. 
 :الثاين االقتباس

يف أحناء البالد داخلياً.  3)- (4الجئ والجئة  الجئ الكربى ورأيُت أكثر من مليون ، شهدُت املأساة2)-(1الالجئني والالجئات  الالجئني حني كنُت مدير املفوضية الثامنة لشئون( 2)

، ولكن ضيافته ضيافتهم، واليت َشهدت 3)-(2تشرد ونزح معظم الشعب السوري إىل البلدان اجملاورة  كثري من هؤالء السوريني قد أصبحوا مشردين ونازحني يف البلدان اجملاورةحىت اليوم،  

—3)-(2أُغلقت أبواب يف وجه الشعب السوري النازح من بلده  وكثري من السوريني الذين رحلوا إىل بعيداً عن منازهلم بكثري وجدوا أبواباً تُغلق يف وجوههم االحتياج يضر هبم.ضغط 

 فهذا البلد يُعرف حبضارته القدمية وبتنوعه قد واجه اخليانة.
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 :الثالث االقتباس

 3)-(1 . اإلرهاب هؤالء اإلرهابينييف سوريا ولكن النظامان السوري والروسي ال مُيّكنان أي أحد أبداً من التخلص من  3)-(1 إرهاب إرهابيون هناك (3)

 ولكن يف احلقيقة فإن القذائف والقنابل تسقط على املشايف 3)-(1 اإلرهاب اإلرهابيني إّن النظامني السوري والروسي يصران على أهنما يستهدفان

 2)-.(1 واملدنيات املدنيني من األبرياء املدنيني األبرياءواملدارس وعلى  

 

 

E1-4 
 املراجعة
 النهائية

 حمايداً جنسانياً  النص ليصبح املقرتحة النسخة األصلي النص

وخاب أملي بسبب كل َمن صمت وسكت ومسح هبذا عاماً بعد عاماً.  أسفي وإحباطي يتضاعفان 

ينبغي أن يكون هدفنا مجيعاً واحد وهو إهناء معاناة الشعب السوري  الشعب السوري.بسبب معاناة 

أنا هنا اليوم  وهذا اجمللس عليه مسؤولية خاصة جداً. —والتوصل إىل حل سياسي هلذا النزاع

، الذي أُعتِمد باإلمجاع هنا يف هذا اجمللس يف الرابع ۲٤٠۱ألُبلغكم عن تنفيذ قرار جملس األمن 

صمت وسكت ومسح هبذا عاماً بعد عاماً. أسفي وإحباطي  َمن خاب أملي بسبب كلو 

ينبغي أن يكون هدفنا مجيعاً واحد وهو إهناء معاناة  .يتضاعفان بسبب معاناة الشعب السوري

وهذا اجمللس عليه مسؤولية خاصة  —الشعب السوري والتوصل إىل حل سياسي هلذا النزاع

، الذي أُعتِمد باإلمجاع هنا ۲٤٠۱غ اجلميع عن تنفيذ قرار جملس األمن أنا هنا اليوم ألُبل جداً.
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ين من شباط/ فرباير، ولكين أُدرك متاماً أنين أفعل هذا بينما يستمر نزيف الدماء يف سوريا والعشر 

 ويدخل عامه الثاين.

حني كنُت مدير املفوضية الثامنة لشئون الالجئني، شهدُت املأساة الكربى ورأيُت أكثر من مليون  

السوريني قد أصبحوا مشردين ونازحني يف حىت اليوم، كثري من هؤالء  الجئ يف أحناء البالد داخلياً.

وكثري من السوريني الذين  البلدان اجملاورة، واليت َشهدت ضيافتهم، ولكن ضغط االحتياج يضر هبم.

فهذا البلد الذي يُعرف حبضارته —رحلوا بعيداً عن منازهلم بكثري وجدوا أبواباً تُغلق يف وجوههم 

 القدمية وبتنوعه قد واجه اخليانة.

إرهابيون يف سوريا ولكن النظامان السوري والروسي ال مُيّكنان أي أحد أبداً من التخلص من هناك 

إّن النظامني السوري والروسي يصران على أهنما يستهدفان اإلرهابيني ولكن يف  هؤالء اإلرهابيني.

 احلقيقة فإن القذائف والقنابل تسقط على املشايف واملدارس وعلى املدنيني األبرياء.

 

يف هذا اجمللس يف الرابع والعشرين من شباط/ فرباير، ولكين أُدرك متاماً أنين أفعل هذا بينما 

 يستمر نزيف الدماء يف سوريا ويدخل عامه الثاين.

، شهدُت املأساة الكربى ورأيُت الالجئني والالجئاتحني كنُت مدير املفوضية الثامنة لشئون 

تشرد ونزح معظم الشعب يف أحناء البالد داخلياً. حىت اليوم، الجئ والجئة  أكثر من مليون

أُغلقت ة، واليت َشهدت ضيافته، ولكن ضغط االحتياج يضر هبم. السوري إىل البلدان اجملاور 

رف حبضارته القدمية فهذا البلد الذي يُع—أبواب يف وجه الشعب السوري النازح من بلده

 وبتنوعه قد واجه اخليانة.

إرهابهناك  يف سوريا ولكن النظامان السوري والروسي ال مُيّكنان أي أحد أبداً من التخلص  

اإلرهابمن  اإلرهابإّن النظامني السوري والروسي يصران على أهنما يستهدفان  . ولكن يف  

األبرياء من املدنيني واملدنياتاملدارس وعلى احلقيقة فإن القذائف والقنابل تسقط على املشايف و   

 


