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ملؤسسات خطة العمل للمساواة بين الجنسين وتمكين املرأة في ا
الوطنية



العرضأقسام

املؤسسات خطة العمل لتحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة في•
إطار مساءلة حول املساواة والتكافؤ بين الجنسين: الوطنية

إضاءة على كيفية التقدم في تنفيذ الخطة•

أهمية الخطة في تعزيز الفهم وقابليتها التنفيذ•

ت الوطنية التقدم في خلق بيئة مالئمة إلطالق وتنفيذ الخطة في اآلليا•
املعنية بشؤون املرأة

الخطوات املستقبلية•



الجنسينبينوالتكافؤ املساواةحول مساءلةإطار 

تستند الخطة إلى مبدأين أساسيين

فينالجنسيبيناملساواةمفهومإدماج
واإلجراءاتالعملياتمجموعة
لبشكالداخليةواللوائحواألنظمة

وصريحجلي

والرجالالنساءوأدوار تواجدتعزيز 
العامةاملؤسساتفيسواءحدعلى

التأثير على مخرجات عمل املؤسسات

سياسات مراعية للمساواة بين الجنسين

تعزيز املساواة بين الجنسين



الوطنيةاتاملؤسسفيالجنسينبيناملساواةلتحقيقطريقخارطة

مبدأ تعزيز 
التكامل 

والتفاعل بين
ة املجاالت الست
أساس ي إذ أنه 
يسمح ببلورة
خارطة طريق 

لتحقيق 
املساواة بين 
الجنسين 
في وتمكين املرأة
املؤسسات 

العامة

يساعد تنفيذ
الخطة على 

تحسين األداء 
اإلداري كما أن 
األداء اإلداري 
الجيد يسهل 
تنفيذ الخطة
وبلوغ الهدف 
بتحقيق  

املساواة بين 
الجنسين 

وتمكين املرأة



إضاءة على كيفية تقييم التقدم  في تنفيذ الخطة

نظام التقييم 
يعتمد على 

خمسة مستويات 
تقييم لكل 

مؤشر 

يتجاوز املتطلبات•
يلبي املتطلبات•
يقارب املتطلبات•
غير متوفر•
ال ينطبق•

خطط 
إصالحية



إضاءة على كيفية التقدم  في تنفيذ الخطة

تنفيذ 
الخطط 
اإلصالحية

.  خطةتغيير اإلجراءات والعمليات واللوائح بحسب متطلبات ال
:بعض األمثلة

جنسينالبيناملساواةلتحقيقمؤسساتيةسياسةتطوير•
القدراتوتعزيزتقييم•
ينباملساواةلتحقيقاملخصصةاألموالتعقبتعزيز•

الجنسين



تقدمالوتعزيز والتوجيهالقيادةلدعمأداة:التقييمنظام

 بد من ويتوقع أن يؤدي التقييم إلى تحديد مواطن القوة التي ال
 بد من العمل على ترسيخها ومأسستها، و مواطن الضعف التي ال
يهاالعمل على معالجتها ووضع آليات واستراتيجيات لتخط

د إطار ال شروط مسبقة أو متطلبات محددة تتعلق باملستويات وعددها أو تحد
زمني لبلوغ األهداف



للتنفيذوقابليتهاالفهمتعزيز فيالخطةأهمية

املرأة في تساهم الخطة في إرساء فهم موحد للمساواة بين الجنسين وتمكين1.
 املؤسسة وتسمح بتضافر جهود املؤسسية في اتجاهات محددة سلف
ً
ا

ومعروفة ومقبولة من الجميع

ب مهامهترس ي مسؤولية مشتركة على عاتق جميع اإلدارات والشعب كل بحس2.

يعتمد تنفيذها على مبدأ التدرج وتراكم الخبرات3.

 إلى أولويات املؤستنفيذهاتتمتع عملية 4.
ً
أو /سة، وبمرونة كبيرة استنادا

املادية أو من القدرات البشرية و /نهجية التغيير التي تتناسب وعملها، وم
املتاحة

ذ على أنها تقوم على املساءلة استنادا إلى تحديد واضح للمسؤوليات وال تنف5.
اختبا ر لإلدارة أو للموظفين واملوظفات في سبيل املحاسبة



قدراتوتدعيممعرفيةأدوات:املؤهلةالبيئةخلق

املالحظات التقنية الالزمة لتنفيذ الخطة•

ت أداءيغطي ستة مؤشرا( يصدر قريبا)دليل تدريبي •
سياسات املؤسسة وخططها: 1مؤشر األداء •
إدارة األداء الوظيفي للموظفين: 2مؤشر األداء •

نواملوظفات من منظور املساواة بين الجنسي
التقييم:5مؤشر األداء •
تتبع املوارد: 8مؤشر األداء •
الثقافة املؤسسية: 11مؤشر األداء •
تطوير القدرات: 13مؤشر األداء •

كتيب يلخص املبادرة بكليتها•

برنامج اقليمي•
القدراتلدعم



قدراتوتدعيممعرفيةأدوات:املؤهلةالبيئةخلق

اقليميبرنامج•
القدراتلتدعيم
عملورشتيشمل

2019فيتدريبيتين

ورشةكلتناولت•
 عمل

ً
منعددا

التياألداءمؤشرات
الخطةتتضمنها



رأةامللشؤوناألردنيةالوطنيةاللجنةفيالخطةتنفيذ

مناقشة الخطة مع اللجنة التي أبدت رغبتها بتنفيذ الخطة1.

إجراء تدقيق مؤسس ي من منظور املساواة لتحديد الثغرات2.

البناء على نتائج التدقيق3.
برنامج بناء قدرات للعاملين والعامالت في اللجنة▪
ها مراجعة وتطوير وثائق اللجنة بما يضمن تناسقها مع هدف▪

بتحقيق املساواة بين الجنسين

لسنويةإعداد التقرير األول الذي يعتبر أساسا لرصد التقدم في التقارير ا4.

إعداد التقرير السنوي الثانيفىالبدء 5.

إعداد الخطط اإلصالحية والعمل على تحقيقها6.



طةالختنفيذوأهميةجدوى علىتأكيد:التنفيذنتائج

تراكم خبرات1.

تحسين األداء اإلداري 2.

منتجات معرفية3.

ة جهوزية أكبر ومقاربة مبتكر 4.
ين لتحقيق املساواة بين الجنس

وتمكين املرأة



الخطوات املستقبلية

أة إلطالق استمرار اإلسكوا ببناء وتدعم قدرات اآلليات الوطنية لشؤون املر •
وتنفيذ هذه الخطة في الدول العربية

ق من برنامج إقليمي لبناء قدرات ميسرين وميسرات على التدقي•
منظور املساواة بين الجنسين 

ية لشؤون استمرار اإلسكوا بتقديم الدعم الفني إلى اللجنة الوطنية األردن•
املساواةاملرأة للعمل على سد الفجوات التي كشف عنها التدقيق من منظور 

مؤسسة قطر للعمل االجتماعي-إطالق التنفيذ في مركز أمان •

ي دول استمرار اإلسكوا بتقديم الدعم الفني الالزم إلطالق خطة العمل ف•
أخرى 
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