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 زـموج

على العمل  في األعوام الثالثة المنصرمة)اإلسكوا(  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيادأبت 
مفهوم المساواة بين الجنسين في عملياتها  دماجإلبشؤون المرأة  المعنيةقدرات اآلليات الوطنية على تعزيز 
بين تحسين األداء اإلداري  الوثيقة العالقة             ، انطالقا  من الداخلية اولوائحه أنظمتهاتضمينه في ولوإجراءاتها 

في البلدان العربية. وطورت  أن تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وجودة المخرجات التي من شأنها
المؤسسات  فيعمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الخطة اإلسكوا، بالتعاون مع هذه اآلليات، 

 ، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية.الوطنية

                                          الخطة وت برز النتائج المحققة من خالل إعداد  وتستعرض هذه الوثيقة جهود اإلسكوا في إعداد هذه
بل اللجنة الوطنية                                                                                          المنتجات المعرفية وتنفيذ أنشطة بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في إطار تنفيذ الخطة من ق  

 األردنية لشؤون المرأة.
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 ةـمقدم

على العمل  المنصرمة األعوام الثالثةفي  (اإلسكوا) اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا دأبت -1
دماج مفهوم المساواة بين الجنسين في عملياتها إلبشؤون المرأة  المعنيةعلى تعزيز قدرات اآلليات الوطنية 

تحسين بين المؤكدة العالقة الداخلية. وترتكز جهود اإلسكوا على  ولوائحها أنظمتهاتضمينه في ولوإجراءاتها 
. العربية دولال في أن تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين التي من شأنها ،المخرجات وجودة يداراألداء اإل

مفهوم المساواة بين الجنسين لتشمل تعزيز إدماج بشؤون المرأة  المعنيةاآلليات الوطنية                    وتتنو ع مخرجات عمل 
 صولالوتحسين و ،ووضع السياسات واالستراتيجيات الوطنيةالمساهمة في تطوير وإصالح األطر القانونية، و

 .حقوق وقضايا المرأةالدفع بالتي تعمل على  ومؤازرة المؤسسات والجمعياتأو إلى الخدمات، و/إلى المعلومات 

األمم المتحدة  تبذلها                   أساسا  للجهود التي  األداء اإلداري وجودة المخرجاتبين تحسين  وقد شكلت العالقة -2
بها التزمت اإلسكوا  ،منظمة نفسهالل تحويله إلى سياسة إداريةبلتعميم مفهوم المساواة بين الجنسين واإلسراع 

"خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين  وضعت األمم المتحدة ،2012 عام. ففي تطبيقها يف وتفوقت
عن مجلس الرؤساء  2006عام في  درتصتنفيذ سياسة ل "(UN-SWAP) المرأة على نطاق منظومة األمم المتحدة

بشكل  مت  م   ص وقد  .التابعة لهامنظمات وال هاومكاتب هاكيانات األمم المتحدة وإدارات       جميع          الخطة  ق      وتطب  .التنفيذيين
وتنقسم هذه  .)المرفق(   ا مؤشر 15من خالل  تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةفي  ل رصد التقدم    يسه 

النتائج، واإلشراف، والموارد البشرية  القائمة علىالمؤشرات إلى ستة مجاالت وظيفية هي: المساءلة، واإلدارة 
 وإدارة المعرفة والمعلومات. واالتساقوالمالية، وبناء القدرات، 

 خطةهذه الوقد تفوقت في تحقيق متطلبات  2012أواخر عام  منذبتنفيذ خطة العمل ا قد التزمت اإلسكوو -3
 .(شكلال) المتحدةهيئات ومنظمات األمم  مع جميعمقارنة 

 في مؤشرات المساواة األمانة العامة لألمم المتحدة وسائر المنظومة أداء اإلسكوا مقارنة مع 
 2017 ،بين الجنسين وتمكين المرأة

 

24%

23%

86%

0

40%

44%

7%

0

23%

19%

7%

0

6%

4%

0

7%

10%

0

0%20%40%60%80%100%120%

منظومة األمم المتحدة عموما 

األمانة العامة

اإلسكوا

يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات غير متوفر ال ينطبق



E/ESCWA/C.7/2019/6 

 
-4- 

 

خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين "                                             انطالقا  من النجاح الذي حققته اإلسكوا في تطبيق و -4
اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول  طلب             ، وبناء  على "المرأة على نطاق منظومة األمم المتحدة

مع احتياجات الدول  امالءمتهنقل تجربتها إلى المؤسسات الوطنية مع السعي إلى على اإلسكوا عملت العربية، 
نصت على العمل مع  توصية 2016 عامفي  في دورتها السابعةأصدرت لجنة المرأة قد ف. وظروفها العربية

إطار عربي  تصميموفي المؤسسات العامة،  الجنسين بين المساواة لتعميم منظورليات الوطنية لتنفيذ مشروع اآل
المساواة بين المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة، والعمل على تعميم منظور  لقياس التقدم باتجاه تحقيق

خطوة هو المؤسسات الحكومية. ونقل تجربة اإلسكوا إلى اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة  في الجنسين
 في جميع المؤسسات الوطنية. هاوتعميمعلى نقل التجربة بدورها أولى لبناء قدراتها، على أن تعمل 

العمل خطة مجموعة من المشاريع واألنشطة أدت إلى تكييف "اضطلعت اإلسكوا ب ،2016ومنذ عام  -5
"خطة العمل لتحقيق " وتطوير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة األمم المتحدة

تتالءم مع احتياجات المؤسسات في الدول التي  ،المؤسسات الوطنية" فيالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
بقضايا لنهوض في ام قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير منتجات معرفية ودعاإلسكوا ت لعمو. العربية

 تابع    وت   .وتنفيذها البيئة المالئمة إلطالق الخطة في المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية تهيئةل المرأة وذلك
 .بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الجهود في هذا االتجاهاإلسكوا 

 عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الخطة  -    أوال 
 عربي لقياس التقدم إطار  : أولالمؤسسات الوطنية في

 باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين 
 في المؤسسات العامة

المساواة بين رامية إلى تحقيق أول إطار عربي موحد لقياس الجهود الطوير تإنشاء و عملت اإلسكوا على -6
الشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ب ،توعقد .في المنطقة العربية مؤسسات العامةالجنسين في ال

هدفت إلى مراجعة ، 2016نوفمبر /تشرين الثاني 16-14في الفترة في بيروت،  ورشة عمل إقليميةوتمكين المرأة، 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق األمم المتحدة، وتكييفها لتتالءم مع احتياجات خطة العمل المتعلقة ب

ل العمإعداد "خطة                     . وخل صت الورشة إلى تنفيذهالقدرات الالمؤسسات الوطنية في الدول العربية والشروع ببناء 
 15 الخطة هشمل هذتو لدول العربية.المؤسسات الوطنية" في ا فيلتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 إحدى اآلليات الوطنية في المنطقة. فيتنفيذ تجريبي للخطة على  واتفق المشاركون .)المرفق( مؤشر أداء

                                   حد د ماهيتها ومكوناتها وإجراءاتها:ت ةأساسي مبادئ ثالثة وترتكز هذه الخطة على -7

التي من  ،األداء اإلداريب األساسية المتعلقة الستة مجاالتالعتبر هذه الخطة أداة شاملة تتضمن   ت  )أ(
وترسم هذه  في تعزيز المساواة بين الجنسين. ،نتيجة لعملها، شأنها أن تؤثر على مخرجات المؤسسات وتسهم

 ؛المساواة بين الجنسينتحقيق طريق لخارطة المجاالت 

، التي تندرج في الداخلية واألنظمة واللوائحتتطرق الخطة إلى مجموعة العمليات واإلجراءات  )ب(
لضمان أن تشمل                                                           حيث يجدر إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين بشكل جلي  وصريح  إطار المجاالت الستة،

https://www.unescwa.org/ar/events/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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 واألنظمة واللوائحالعمليات واإلجراءات  هذه وال يمكن االكتفاء بأن تتضمن .اءسو                               النتائج الرجال والنساء على حد  
                                                " أو ما إلى هنالك من فئات أو تسميات ي عتبر أنها ضعيفةال"الجميع" أو "الفئات إشارة إلى "جميع المستفيدين" أو 

 وضعم    حت ت                      في وثائق التخطيط مثال   "فتياتوالالنساء "فاإلشارة الصريحة والواضحة إلى  .فتياتوالتشمل النساء 
 احتياجات النساء مراعاة م      تحت  أو  ،فتياتوال                           أنشطة محد دة تستهدف النساء  ضمنهاراسخة تندرج  أهداف

من الممكن . والتقدم في تحقيق هذه األهداف على مسار               يعز ز المساءلةبما  ،حيث ما اختلفت مع احتياجات الرجال
ال تخدم النساء والرجال                                                            إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين بشكل جلي  وصريح إلى نتائج  فيالتخاذل أن يفضي 

 ؛            على حد  سواء

في سبيل الوصول إلى  ومكوناتهاالستة  المجاالت بين تفاعلالتكامل والعلى مبدأ  الخطة ترتكز )ج(
                      فالعمل مثال  على إدماج النتائج.  بتعظيموتسمح بعض على بعضها  المكوناتحيث تبني هذه  ،الهدف المنشود

خذ إدماج مفهوم                                                                                    مفهوم المساواة بين الجنسين بشكل جلي  وصريح في وثائق التخطيط ال يأتي بثماره إال إذا أ 
أن تتمتع المؤسسات بالقدرات ويجب التقييم. عملية رير واالتقوضع المساواة بين الجنسين بعين االعتبار في 

                         اجات المحد دة للمؤسسات. تيح. من هنا أهمية تقييم وبناء القدرات حسب االللقيام بعمليات اإلدماجالالزمة 
، تشكل المجاالت التي تشملها الخطة سلسلة متكاملةو .ستثمارهاضمان استخدامها واوالمعرفة  ومن المهم إنتاج

 .أجزائها لتحقيق الهدف المنشودمكوناتها والعمل على جميع  من الضروري

اإلداري أداؤها في مؤسسة يكون بين الجنسين ب تقديم قضايا المساواة         أنه يصع ومن المهم التأكيد على  -8
    ا  العمل على تحسين األداء اإلداري بمعنى أن يكون أداء المهام متوفريستلزم قضايا هذه الطرح    ن إف.    ا  ضعيف

تقييم الجهود المرتبطة بقضايا المساواة في مؤسسة تكون فيها المهام المتعلقة      مثال  ب     يصع فوبالجودة المطلوبة. 
 جميع المهام اإلدارية األخرى.على هذا المفهوم ينطبق و.                      بالتقييم أساسا  ضعيفة

 تحقيق المساواة بين الجنسين لعمل الخطة يذ تنف -       ثانيا  
 المؤسسات الوطنية فيوتمكين المرأة 

في  ابتنفيذه تقومالتي  المؤسساتيل مدى إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في عمل الخطة تحل تتيح -9
 اإلجراءاتمن لكل مؤشر مجموعة  تخصصترصد التقدم المحرز في مؤشرات األداء حيث و .المنطقة العربية

رصد  المؤسسةطلب من    وي  كيفية إنجاز التحليل والتقييم. بوضوحوتصف دة       المحد  والعمليات والقوانين والقواعد
أن تساعد توقع    ي  وق.                                            من خالل تقييم ذاتي وإعداد تقارير حول ما تحق     ا  التقدم في تحقيق مؤشرات األداء سنوي

وتوقعاته للمستقبل، بحيث يكون نظام التقييم أداة لدعم القيادة والتوجيه  عملية التقييم في التوعية وتحليل وقائع األداء
 وتعزيز التقدم. ويتضمن نظام التقييم المستويات الخمسة التالية:

 يتجاوز المتطلبات؛ •
 يلبي المتطلبات؛ •
 يقارب المتطلبات؛ •
 غير متوفر؛ •
 ال ينطبق. •
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واطن              ومأسستها، وم  رسيخهات                   بد  من العمل على واطن القوة التي ال                         يؤدي التحليل إلى تحديد م           ي توقع أن و -10
                                ضع آليات واستراتيجيات لتخط يها.                                         الضعف التي ال بد  من العمل على معالجتها وو

بوضع خطط  المؤسسةوباالستناد إلى التقدم المحرز في هذه المؤشرات، تقوم  ،ومن الجدير بالذكر أنه -11
منها وضع سياسات  ،متعددة وأنشطةمزيد من التقدم. وتشمل هذه الخطط إجراءات العمل إصالحية لضمان 

وبناء قدرات العاملين  المساواة بين الجنسينمراعية للجنسين، وتخصيص الموارد الكافية للعمل على إدماج 
سواء على  ساواةللموالعامالت ومراعاة التمثيل المتساوي للنساء، وتطوير ثقافة المنظمات باتجاه ثقافة مراعية 

على المستوى غير الرسمي من حيث التعامل اليومي والتعاطي  مأالمستوى الرسمي من حيث القوانين والسياسات 
 المساواة بين الجنسين. قضايامع 

المستويات وعددها ب تتعلق                                                                   ويجدر بالذكر أيضا  أن الخطة ال تضع أية شروط مسبقة أو متطلبات محد دة  -12
 .لبلوغ األهدافزمني  ي إطار             كما ال تحد د أ

 لتنفيذاقابلية تعزيز الفهم وخطة العمل في  ميزات -     لثا  ثا

 عبها                        المؤسسة بكل إداراتها وش  فيلمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ل د    موح  فهم تساهم الخطة في إرساء -13
وفي تعزيز الجهود لتحقيق األهداف المرجوة. ذلك أنها تسمح بتضافر جهود اإلدارات  ،داءاألمؤشرات من خالل 

الجهود  . كذلك يسهم تنفيذ الخطة بتأطير                                                             عب المختلفة في اتجاهات محد دة سلفا  ومعروفة ومقبولة من الجميع     والش 
 .عب             اإلدارات والش م مشاركة المعلومات بشكل منهجي وشفاف بين جميع يعمتو

على المستوى الداخلي للمؤسسة وعلى مستوى  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خطة تحقيقالوتضع  -14
، ما يسهم في عب كل بحسب مهامه                  جميع اإلدارات والش على عاتق مشتركة                                مخرجاتها ونتائج عملها مسؤولية 
 .المساءلة     يس رن ويزيد المشاركة في التنفيذ وي    يحس  تعزيز الجهود وتكثيفها واألهم أنه

.   ا                                 المحرز في المؤشرات المحد دة سنويقياس التقدم  ستند إلىيعتمد تنفيذ الخطة على مبدأ التدرج حيث يو -15
الخبرات والقدرات التي من الممكن أن وتتزايد بعض على مر السنوات  على بعضهاالنتائج التي تبني فتتراكم 

فضي إلى                                  تباعا  كي تتماشى مع االحتياجات وت  ل     ت عد د ستند أكثر فأكثر على إجراءات وعمليات وقوانين وقواعت
 .المنشودالمساواة هدف        تحقيق 

من و/أو ، المؤسسة أولويات           انطالقا  منيمكن اتباع مبدأ التدرج إذ  بمرونة كبيرةعملية التنفيذ  تتمتعو -16
 البشرية والماديةالقدرات من  تتناسب وعملها والتي تعتمدها لبلوغ أهدافها، و/أوالتي  مقاربة أو منهجية التغيير

 .. فالمؤسسة التي تقوم بتنفيذ الخطة ليست ملزمة بأية شروط أو قيود مسبقةالمتاحة

لإلدارة أو                       نفذ على أنها اختبار  ى تحديد واضح للمسؤوليات وال تل          استنادا  إ مساءلةتقوم الخطة على الو -17
يمكن ألي كيان أن وريرها ام جميع الكيانات تق    تقد  ،في األمم المتحدةفوالموظفات في سبيل المحاسبة. للموظفين 

في سبيل  الهدف هو تحديد الفجوات وتقديم الخطط العالجية واالقتراحات لحلهاويطلع على تقرير كيان آخر. 
 تحقيق الهدف األسمى.
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  هاوتنفيذتهيئة البيئة المالئمة إلطالق الخطة  -      رابعا 
 في المؤسسات الوطنية

توفير المنتجات إذ تسعى إلى تنفيذ الخطة في المؤسسات الوطنية لتهيئة البيئة المالئمة تعمل اإلسكوا على  -18
تعميمها على المرأة كخطوة أولى في سبيل  بشؤونتعزيز قدرات اآلليات الوطنية المعنية الالزمة وإلى  المعرفية

تتابع عمل سالوطنية التي اآللية ضرورة أن تكون                                اعتمدت هذه المقاربة انطالقا  من وجميع المؤسسات الوطنية. 
 في                         في عملها، مثاال  يحتذى به  المساواة بين الجنسيناألخرى ومدى التزامها في إدماج الوطنية  اتالمؤسس
 تعزيز القدرات والخبرات لتنفيذها في المؤسسات األخرى. في                    تنفيذ الخطة داخليا   دور، ومن اإلدماج

 المنتجات المعرفية -ألف

 :إصدارعلى  ،إضافة إلى إعداد خطة العمل ،عملت اإلسكوا -19

قدم هذه   ت : (E/ESCWA/ECW/2017/Technical Paper.8) لتنفيذ الخطةالالزمة  التقنية المالحظات )أ(
 ،تنفيذ الخطة هيستدعي                استنادا  إلى ما ةسنويالرير اتقوإعداد ال مؤشرات األداء استخدام بشأن توجيهات لمالحظاتا

 المرأة في سياق مراجعة البنية المؤسسية ومأسسة بشؤون من أجل دعم جهود اآلليات الوطنية المعنية وذلك 
إرشادات لكل مالحظات ال ن   ضم توتة. مجاالت اإلدارة والبرامج المختلفقضايا المساواة بين الجنسين في 

قيادة ورصد التقدم  تدعم التقنية المالحظاتوعليه فإن الخطة. في داء األالمستويات وعلى صعيد جميع مؤشرات 
 ؛مؤشراتهذه الفي 

من       ستة   عن                      اإلسكوا دليال  تدريبيا   أعدتمؤشرات أداء:  ستة يغطي              )يصدر قريبا ( تدريبي دليل )ب(
 ؛: سياسات المؤسسة وخططها1مؤشر األداء : وهي ،التقدمتحقيق  فيجهود المؤسسات  دعملمؤشرات األداء 

: 5مؤشر األداء  ؛المساواة بين الجنسينمنظور من : إدارة األداء الوظيفي للموظفين والموظفات 2مؤشر األداء 
 .القدرات تطوير: 13 مؤشر األداء ؛المؤسسية الثقافة: 11 مؤشر األداء الموارد؛ تتبع: 8مؤشر األداء  ؛التقييم

الجزء              . فمثال  يشرح هاواضحة لتحقيق إرشادات       ويقد م  ،اتناولهي يتال اتماهية وأهمية المؤشرالدليل  يعرضو
يعطي وسياسة خاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين    د   ع                                                    المتعلق بسياسات المؤسسة لماذا يجدر بكل مؤسسة أن ت  

 مضمونها.بشأن                                     كيفية إعداد السياسة ويقدم اقتراحات وتعليمات عن شروحات 

 تعزيز القدرات -باء

 هاوتنفيذ إطالق خطة العملدعم لبرنامج تدريبي إقليمي  

 .تنفيذ خطة العملفي المرأة شؤون اآلليات الوطنية المعنية ببناء قدرات ل   ا تدريبي    ا  برنامجسكوا إلانفذت  -20
 ،2019مارس /ذارآ 28و 27و ،2019شباط/فبراير  14و 13 في ، في بيروت،                     ورشت ي عمل تدريبيت ين فقد عقدت
خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  ضمنهامن مؤشرات األداء التي تت   ا ورشة عمل عدد    كل وتناولت 

 .المؤسسات الوطنية فيالمرأة 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/technical-notes-gender-national-institutions-arabic.pdf
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إدارة األداء  )ب(؛ سياسات المؤسسة وخططها( أالورشة األولى على المؤشرات التالية: )ركزت و -21
الرصد وإعداد ( د؛ )التخطيط االستراتيجي( ج؛ )المساواة بين الجنسينمنظور من الوظيفي للموظفين والموظفات 

ركزت الورشة الثانية على بينما  .نللمساواة بين الجنسي( التدقيق المراعي و) ؛التقييم( ه؛ )التقارير الدورية
 ؛ البنيان المؤسسي والتكافؤ بين الجنسين( ج؛ )تخصيص الموارد( ب؛ )تتبع الموارد( أالمؤشرات التالية: )

 .االتساق( ح؛ )توليد المعرفة ونشرها( ز؛ )تطوير القدرات( و؛ )تقييم القدرات( ه( الثقافة المؤسسية؛ )د)

اإلمكانيات وآليات الدعم المتوفرة لتنفيذ الخطة في اآلليات الوطنية  عن                              وتضمنت الجلسات المختلفة بحثا   -22
التحقق من جودة وصحة دليل التدريب وإدخال التعديالت       سه لت المرأة في البلدان العربية. كما  بشؤونالمعنية 

 .نهائيةالنسخته الالزمة عليه وإعداد 

 دولة 11 منالمرأة  شؤونن المؤسسات الوطنية المعنية بوممثلة م      ممثال   38امج في هذا البرنشارك قد و -23
لبنان، وقطر، وفلسطين، دولة والعراق، والسودان، و، الجمهورية العربية السوريةو وتونس، : األردن،هي عربية

 .اوموريتانيمغرب، الومصر، و

 تنفيذ تجريبي في اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 

التزام قيادة المؤسسات الوطنية  فيتنفيذ خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يستلزم  -24
 من الخطوات:   ا عددويتطلب تطبيقها  ،المؤسسة

 تنفيذها؛بمناقشة الخطة مع المؤسسة التي تبدي رغبة  )أ(
 لتحديد الثغرات؛ المساواةإجراء تدقيق مؤسسي من منظور  )ب(
 البناء على نتائج التدقيق لتحديد اإلجراءات الالزمة والمجدية؛ )ج(
 ؛الحقةال                                            عتبر أساسا  لرصد التقدم في التقارير السنوية             األول الذي ي إعداد التقرير  )د(

 إعداد التقارير السنوية؛ (ه)
 إعداد الخطط اإلصالحية والعمل على تحقيقها. )و(

المكتب اإلقليمي في الدول العربية وبتمويل منه، صممت  –التشاور مع هيئة األمم المتحدة للمرأة بو -25
المؤسسات الوطنية.  فيعمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ال                                  اإلسكوا مشروعا  لتنفيذ تجريبي لخطة 

                                    انطالقا  من إرادة سياسية لتطوير عمل  الخطة،لتنفيذ           استعدادا   اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأةأبدت و
سائر في  المفهوم هذاإدماج  في ها                       أوال ، ومن ثم  تعزيز دور هافي الجنسين بين المساواةاللجنة عبر تعزيز إدماج 

 مؤسسات الدولة.

رى من مبدأ أن اللجنة الوطنية التي ستتابع عمل الجهات المؤسسية األخ التنفيذ التجريبي للخطةوينطلق  -26
حتذى به لهذا اإلدماج.                                 في عملها، عليها أن تكون مثاال  ي  مفهوم المساواة بين الجنسينإدماج بومدى التزامها 

مستويات  منهاسباب ألبل قد يعود  ،االهتمام بالموضوع ضعفالسياسية، أو اإلرادة  وجود ثغرات ال يعني غيابو
العمل اإلداري التنظيمي،  بين تكاملالت في اللجنة، وبكافة العاملين والعامالدى لمسؤولية الخبرة والوعي وال
من مبدأ أن غياب  التنفيذكذلك ينطلق . واللجنة فيالثقافة العامة والفردية واإلدارة المالية، وامجي، نالعمل البرو

على المستويات  حسب الجنس                                      جدا  في ظل ثقافة مجتمعية تكرس التمييز     ا  أي من هذه العناصر يعتبر طبيعي
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جميع اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة  الرسمية وغير الرسمية. ويجدر بالذكر أن هذه المنطلقات تنطبق على
 في المنطقة العربية.

 جميعتحث اإلسكوا ، خطوة أولى ضرورية تسبق تنفيذ خطة العمل المساواةعتبر التدقيق من منظور   ي وإذ  -27
تجاه باكخطوة أولى ملموسة وواضحة على استخدام هذه األداة العربية  الجهات المعنية بالنهوض بالمرأة في الدول

ت    ن      وب   المساواةإجراء تدقيق من منظور بفقد بادرت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  ،هوعلي تنفيذ الخطة.
ة إضافة في اللجن والعامالت على نتائجه خطوات إصالحية تضمنت بشكل أساسي برنامج بناء قدرات للعاملين

 تحقيق المساواة بين الجنسين.بإلى عملية مراجعة وتطوير وثائق اللجنة بما يضمن تناسقها مع هدفها 

 عن تقرير     أو ل األردنية لشؤون المرأة إلعداد الوطنية  للجنة يبتقديم الدعم الفنقامت اإلسكوا  كذلكو -28
المؤسسات الوطنية" كخطوة إضافية في إطار التنفيذ  في"خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

تقديم الشروحات المطلوبة والضرورية إلرساء فهم وتقييم جميع مؤشرات الخطة  وعمدت إلىلخطة. لالتجريبي 
، كما تتطلب عملية على األشهر االثني عشر اآلنفةعملية التقييم لم تقتصر والتقدم في تحقيق المؤشرات. ومشترك 
وأفضى التقييم  .في المستقبللقياس التقدم        مرجعا ل                      عتبر هذا التقرير األو   ي  إذبل شملت سنوات عدة  ،قريرإعداد الت

عدد من ص إلى     وخل  ،نقاط قوة يمكن للجنة أن تبني عليها ونقاط ضعف تتطلب تدخالت لمعالجتها تحديدإلى 
في بناء القدرات تنفيذ الخطة ومن استقاء الدروس  فيتقرير      أو ل وأسهم إعداد  المقترحات لتحقيق المزيد من التقدم.

 .إعداد التقاريرعلى المؤسسية 

 أن         المقر راهتمامها بتطبيق الخطة ومن  المرأة في قطر شؤونالمعنية بة يوطناآللية الأبدت و -29
أواخر في المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي  – ينطلق تطبيقها في مركز الحماية والتأهيل االجتماعي )أمان(

 .2019عام 

 الخطوات المستقبليةالخالصة و -      خامسا 

أهمية تنفيذ "خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين اإلسكوا في التأكيد على  تبذلهاأسهمت الجهود التي  -30
كثير  تساعد على تحديدالمؤسسات الوطنية" في اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة إذ أنها  فيوتمكين المرأة 

 .في تعزيز المساواة بين الجنسين في الدول العربية تقليصها يسهمالتي من الفجوات 

المرأة  بشؤونالالزم إلطالق خطة العمل في اآلليات الوطنية المعنية  الدعم الفني قديمتباإلسكوا     مر تستسو -31
 طار.العمل على بناء وتدعيم القدرات الالزمة في هذا اإلوستواصل  ،في الدول العربية

للعمل على سد الفجوات  األردنية لشؤون المرأةالوطنية اإلسكوا تقديم الدعم الفني إلى اللجنة كما ستواصل  -32
 ستعمل اإلسكوا مع دول أخرى لتنفيذ الخطة.و. المساواةالتدقيق من منظور  كشف عنها يالت
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 المرفق

 األداء في خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين  مؤشرات
 وتمكين المرأة في المؤسسات الوطنية

 المجال األول: المساءلة

 سياسات المؤسسة وخططها مؤشر األداء

 المساواة بين الجنسينمنظور من إدارة األداء الوظيفي للموظفين والموظفات  مؤشر األداء

 قائمة على النتائجالدارة اإلالمجال الثاني: 

 التخطيط االستراتيجي مؤشر األداء

 الرصد وإعداد التقارير الدورية مؤشر األداء

 المجال الثالث: اإلشراف

 التقييم مؤشر األداء

 للمساواة بين الجنسينالتدقيق المراعي  مؤشر األداء

 مراجعة البرامج مؤشر األداء

 المجال الرابع: الموارد البشرية والمالية

 تتبع الموارد مؤشر األداء

 المواردتخصيص  مؤشر األداء

 البنيان المؤسسي والتكافؤ بين الجنسين مؤشر األداء

 الثقافة المؤسسية مؤشر األداء

 المجال الخامس: القدرات

 تقييم القدرات مؤشر األداء

 تطوير القدرات مؤشر األداء

 المجال السادس: االتساق وإدارة المعرفة والمعلومات

 توليد المعرفة ونشرها مؤشر األداء

 االتساق األداءمؤشر 
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 المؤشرات في األداء مستويات

 مؤشر األداء: سياسات المؤسسة وخططها  .1

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

 لوضع)أ( تتخذ المؤسسة إجراءات  1
سياسات وخطط للمساواة بين الجنسين 

بما في ذلك المساواة في  وتمكين المرأة،
 التمثيل

                      المؤسسة سياسات وخططا   تنفذ)ب(  1
حديثة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

 بما في ذلك المساواة في التمثيل المرأة،

المؤسسة سياسات  تنفذ( 1-)ج 1
                                  وخططا  حديثة للمساواة بين الجنسين 

بما في ذلك المساواة في  وتمكين المرأة،
 التمثيل

 و

 ( تتوفر في المؤسسة آلية2-)ج 1
أو التزام مكتوب من رئاستها  للمساءلة

 يضمن المساءلة

 المساواة بين الجنسينمنظور من مؤشر األداء: إدارة األداء الوظيفي للموظفين والموظفات   .2

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

المؤسسة على تضمين مبدأ  تعمل)أ(  2
 المساواة بين الجنسين في قيمها األساسية

مؤسسة القيم األساسية لل تتضمن)ب(  2
 مبدأ المساواة بين الجنسين

( تتضمن القيم األساسية 1-)ج 2
للمؤسسة مبدأ المساواة بين الجنسين 

جميع الموظفين  ، على أساسه، أداء    قي م   وي 
 كافةوالموظفات في المستويات 

 و

               المؤسسة نظاما         تتضم ن( 2-)ج 2
والموظفات للحوافز والتقدير للموظفين 

الملتزمين بتحقيق المساواة بين الجنسين 
 وتمكين المرأة

 مؤشر األداء: التخطيط االستراتيجي  .3

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

( تشمل وثيقة التخطيط 1-)أ 3
االستراتيجي المركزي للمؤسسة ووثائق 

                   يال  يراعي المساواة البرامج الرئيسية تحل
 الجنسينبين 

 أو

( تتضمن وثيقة التخطيط 2-)أ 3
االستراتيجي المركزي للمؤسسة على 

                       إنجازا  واحدا  ومؤشرا  /      واحدة  األقل نتيجة
                                        واحدا  محددا  بشأن المساواة بين الجنسين 

 وتمكين المرأة

( تشمل وثيقة التخطيط 1-)ب 3
االستراتيجي المركزي للمؤسسة ووثائق 

اعي المساواة                           البرامج الرئيسية تحليال  ير
 بين الجنسين

 و

( تتضمن وثيقة التخطيط 2-)ب 3
على االستراتيجي المركزي للمؤسسة 

               إنجازا  واحدا /      واحدة  األقل نتيجة
                                        ومؤشرا  واحدا  محددا  بشأن المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة

( تشمل وثيقة التخطيط 1-)ج 3
االستراتيجي المركزي للمؤسسة ووثائق 

                               الرئيسية تحليال  يراعي المساواة البرامج 
 بين الجنسين

 و

( تتضمن وثيقة التخطيط 2-)ج 3
أكثر االستراتيجي المركزي للمؤسسة 

 من نتيجة/إنجاز وأكثر من مؤشر واحد
بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين 

 المرأة
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 مؤشر األداء: الرصد وإعداد التقارير الدورية  .4

 يتجاوز المتطلبات المتطلباتيلبي  يقارب المتطلبات

                                  ( ت ع د المؤسسة تقارير عن النتائج 1-)أ 4
المحققة في التزامها بالمساواة بين 

التي نصت  ،الجنسين وتمكين المرأة
عليها وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 المركزي

 أو

( تتوفر لدى المؤسسة بيانات 2-)أ 4
مفصلة حسب الجنس وإن لم تتوفر، 

 الرئيسي لذلك             ي وض ح السبب 

                          ( ت ع د المؤسسة تقارير عن 1-)ب 4
النتائج المحققة في التزامها بالمساواة 

التي نصت ، بين الجنسين وتمكين المرأة
عليها وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 المركزي

 و

( تتوفر لدى المؤسسة بيانات 2-)ب 4
مفصلة حسب الجنس وإن لم تتوفر، 

                          ي وض ح السبب الرئيسي لذلك

                          ( ت ع د المؤسسة تقارير عن 1-)ج 4
النتائج المحققة في التزامها بالمساواة 

التي نصت ، بين الجنسين وتمكين المرأة
عليها وثيقة التخطيط االستراتيجي 

 المركزي

 و

( تتوفر لدى المؤسسة بيانات 2-)ج 4
مفصلة حسب الجنس وإن لم تتوفر، 

                          ي وض ح السبب الرئيسي لذلك

 و

ظور ( تدمج المؤسسة من3-)ج 4
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 

 على النتائج قائمالهجها   ن 

 مؤشر األداء: التقييم  .5

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

القواعد  بعض)أ( تستوفي المؤسسة  5
والمعايير التي وضعتها لتحقيق المساواة 

 بين الجنسين والنهوض بالمرأة

القواعد  جميع)ب( تستوفي المؤسسة  5
واة والمعايير التي وضعتها لتحقيق المسا

 بين الجنسين والنهوض بالمرأة

 جميع( تستوفي المؤسسة 1-)ج 5
القواعد والمعايير التي وضعتها لتحقيق 
 المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة

 و

( تتبع المؤسسة إرشادات 2-)ج 5
تقييم قدرتها مجموعة األمم المتحدة في 

على إدماج منظور حقوق اإلنسان 
 والمساواة بين الجنسين في مشاريعها

 مساواة بين الجنسينمؤشر األداء: التدقيق المراعي لل  .6

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

)أ( بدأت المؤسسة مشاورات مع  6
الهيئات الوطنية المسؤولة عن التدقيق 

للتأكد من إدماج المخاطر المتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

المخاطر التي تواجهها الدولة  ضمن
 ككل

داخلي في المؤسسة  فريق)ب( يقوم  6
بالتدقيق في المخاطر المتعلقة بالمساواة 

مكين المرأة ضمن دورة بين الجنسين وت
 التخطيط السنوية لتقدير المخاطر

الهيئات  مع                 ( أد ت المشاورات1-)ج 6
إلى إدماج  الوطنية المسؤولة عن التدقيق

على  المساواة بين الجنسين في التدقيق
 المستوى الوطني

 و

كل خمس  ،               ( ت جري المؤسسة2-)ج 6
                      تدقيقا  تشاركيا ، وفق  ،سنوات على األقل

معايير منظمة العمل الدولية، فيما يتعلق 
 بالمساواة بين الجنسين
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 مؤشر األداء: مراجعة البرامج  .7

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

       تحليال  )أ( تتضمن المشاريع والبرامج  7
 للمساواة بين الجنسين       جزئيا 

)ب( تتضمن المشاريع والبرامج  7
 للمساواة بين الجنسين             تحليال  كامال 

( تتضمن المشاريع والبرامج 1-)ج 7
 للمساواة بين الجنسين             تحليال  كامال 

 و

( تشيد المؤسسة بالبرامج التي 2-)ج 7
 من حيثتتفوق في تصميمها وتنفيذها 

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة

 األداء: تتبع المواردمؤشر   .8

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

 تطوير آلية)أ( تعمل المؤسسة على  8
ع للموارد المالية لرصد األموال     تتب 

المخصصة لتعزيز المساواة بين 
 الجنسين وتمكين المرأة

ع     تتب  تتوفر لدى المؤسسة آلية)ب(  8
األموال                               للموارد المالية، ت ستخدم لرصد 

المخصصة لتعزيز المساواة بين 
 الجنسين وتمكين المرأة

ع     تتب  تتوفر لدى المؤسسة آلية( 1-)ج 8
                                     للموارد المالية، ت ستخدم لرصد األموال 

المخصصة لتعزيز المساواة بين 
 الجنسين وتمكين المرأة

 و

ع                           ( ت درج المؤسسة نتائج تتب 2-)ج 8
الموارد المالية في التخطيط 

                          االستراتيجي المركزي وتخص ص 
المستندة                             الموازنة بناء  على التوصيات 

 ع            نتائج التتب  إلى

 مؤشر األداء: تخصيص الموارد  .9

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

المؤسسة على وضع معيار  تعمل)أ(  9
                           مرجعي مالي يخص ص للتحقق من 

التزامها بدورها في تحقيق المساواة بين 
 الجنسين وتمكين المرأة

المؤسسة الموارد المالية       ت وفر)ب(  9
الالزمة لتحقيق المساواة بين الجنسين 
                                    وتمكين المرأة وفقا  للمعيار المرجعي 

 المالي

لية المؤسسة الموارد الما توفر)ج(  9
لتحقيق المساواة بين  وتتجاوزهاالالزمة 

                                     الجنسين وفقا  للمعيار المرجعي المالي

 مؤشر األداء: البنيان المؤسسي والتكافؤ بين الجنسين  .10

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

 اتصال جهاتالوزارات      تضم  ( 1-)أ 10
 لقضايا المساواة بين الجنسين أو 

 يعادلها:ما 

                           تعي ن من موظفين وموظفات في   -أ
طة، ولديها مستوى اإلدارة المتوس

 صالحيات اتخاذ القرار

 جهاتالوزارات      تضم ( 1-)ب 10
اتصال لقضايا المساواة بين الجنسين أو 

 :ما يعادلها

موظفين وموظفات في          تعي ن من   -أ
طة، ولديها مستوى اإلدارة المتوس

 صالحيات اتخاذ القرار

 جهات              تضم  الوزارات ( 1-)ج 10
 ايا المساواة بين الجنسين أو اتصال لقض

 :ما يعادلها

                           تعي ن من موظفين وموظفات في   -أ
مستوى اإلدارة المتوسطة، ولديها 

 رصالحيات اتخاذ القرا

 و

االتصال لقضايا المساواة جهات ل  -ب
 بين الجنسين شروط عمل مرجعية موثقة
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قضايا المساواة ل تصالاال جهاتل  -ب
بين الجنسين شروط عمل مرجعية 

 موثقة

 و

االتصال لقضايا المساواة  جهاتل  -ب
 بين الجنسين شروط عمل مرجعية موثقة

 و

( توفر المؤسسة الموارد 2-)ب 10
الكافية إلدارة/وحدة قضايا المساواة بين 

 الجنسين

 و

تخصص المؤسسة موارد مالية   -ج
لقضايا  تصالاال جهاتكافية لدعم مهام 

 المساواة بين الجنسين

 و

( توفر المؤسسة الموارد 2-)ج 10
الكافية إلدارة/وحدة قضايا المساواة بين 

 الجنسين

 مؤشر األداء: الثقافة المؤسسية  .11

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

)أ( تدعم ثقافة المؤسسة، إلى حد ما،  11
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

)ب( تدعم ثقافة المؤسسة المساواة  11
            دعما  كامال بين الجنسين وتمكين المرأة 

( تدعم ثقافة المؤسسة المساواة 1-)ج 11
            دعما  كامال بين الجنسين وتمكين المرأة 

 و

 المدراءكبار       يشك ل( 2-)ج 11
يرات النموذج القدوة ويناصرون والمد

التمثيل المتساوي للمرأة في جميع 
 مجاالت المشاركة

 مؤشر األداء: تقييم القدرات  .12

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

                                 )أ( تقي م المؤسسة قدرات الموظفين  12
لقضايا  تصالاال جهاتووالموظفات 

المكتب المساواة بين الجنسين في 
الرئيسي والفروع والمكاتب المحلية في 

مجال المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة

                      ( تقي م المؤسسة قدرات 1-)ب 12
االتصال جهات والموظفين والموظفات 

بين الجنسين في المكتب لقضايا المساواة 
الرئيسي والفروع والمكاتب المحلية في 

مجال المساواة بين الجنسين وتمكين 
 أةالمر

 و

( تتوفر لدى المؤسسة خطة 2-)ب 12
قدرات الموظفين والموظفات  طويرلت
بين  المساواةلقضايا االتصال  جهاتو

خمس الجنسين، يجري تحديثها كل 
 على األقل سنوات

                      ( تقي م المؤسسة قدرات 1-)ج 12
االتصال  جهاتوالموظفين والموظفات 

بين الجنسين في المكتب لقضايا المساواة 
والفروع والمكاتب المحلية في الرئيسي 

مجال المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة

 و

( تتوفر لدى المؤسسة خطة 2-)ج 12
قدرات الموظفين والموظفات  طويرلت
بين المساواة لقضايا االتصال  جهاتو

ثالث الجنسين، يجري تحديثها كل 
 على األقل سنوات
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 مؤشر األداء: تطوير القدرات  .13

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات المتطلباتيقارب 

 إعداد تعمل المؤسسة على)أ(  13
برنامج تدريب إلزامي للموظفين 

االتصال لقضايا  جهاتووالموظفات 
على جميع المساواة بين الجنسين 

اتب في المقر الرئيسي والمك المستويات
 المحلية

 تنفذ المؤسسة باستمرار)ب(  13
برنامج التدريب اإللزامي للموظفين 

االتصال لقضايا  جهاتو والموظفات
على جميع  المساواة بين الجنسين

والمكاتب المستويات في المقر الرئيسي 
 المحلية

 تنفذ المؤسسة باستمرار( 1-)ج 13
برنامج التدريب اإللزامي للموظفين 

االتصال لقضايا  جهاتووالموظفات 
على جميع المساواة بين الجنسين 

والمكاتب المستويات في المقر الرئيسي 
 المحلية

 و

( تتضمن برامج تدريب 2-)ج 13
 فورالمدراء والمديرات في اإلدارة العليا 
                                 استالم المهام برنامجا  متخصصا  في 

 مجال المساواة بين الجنسين

 مؤشر األداء: توليد المعرفة ونشرها  .14

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

)أ( تنتج المؤسسة مواد في مجال  14
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

ميم ما تتضمنه من معرفة وتعمل على تع
 ومعلومات

                            ( تتبع المؤسسة نهجا  واضحا  1-)ب 14
لتوثيق وتعميم المعرفة عن المساواة بين 

 ين المرأةالجنسين وتمك

 و

( تدرج المؤسسة منظور 2-)ب 14
 فيالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

مستويين الخطتها اإلعالمية على 
 الداخلي والخارجي

                            ( تتبع المؤسسة نهجا  واضحا  1-)ج 14
لتوثيق وتعميم المعرفة عن المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة

 و

( تدرج المؤسسة منظور 2-)ج 14
 فيين المرأة المساواة بين الجنسين وتمك

مستويين الخطتها اإلعالمية على 
 الداخلي والخارجي

 و

( تنشط المؤسسة في تبادل 3-)ج 14
الخبرات مع منظمات وخبراء في مجال 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 مؤشر األداء: االتساق  .15

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

غير نحو على )أ( تشارك المؤسسة  15
في آليات التنسيق المشتركة بين نتظم م

المساواة           المعني ة بالهيئات والمؤسسات 
على  بين الجنسين وتمكين المرأة

 المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

في  بانتظام)ب( تشارك المؤسسة  15
آليات التنسيق المشتركة بين الهيئات 

مساواة بين ال          المعني ة بوالمؤسسات 
الجنسين وتمكين المرأة على المستوى 

 الوطني واإلقليمي والدولي

في  بانتظام( تشارك المؤسسة 1-)ج 15
آليات التنسيق المشتركة بين الهيئات 

المساواة بين           المعني ة بوالمؤسسات 
الجنسين وتمكين المرأة على المستوى 

 الوطني واإلقليمي والدولي

 و

الستعراض ( تخضع المؤسسة 2-)ج 15
اواة بين الجنسين األقران في مجال المس

 وتمكين المرأة

----- 
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