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مقدمة

حّققــت اململكــة األردنيــة الهاشــمية تقّدمــاً جديــراً باملالحظــة واالهتــامم نحــو النهــوض مبســتوى املســاواة بــن الجنســن 

ــذ األطــر املتعلقــة بالّسياســات والترشيعــات لتحقيــق  ــة عــىل نفســها لتنفي ومتكــن املــرأة، وتجــاه قطــع التزامــات مهّم

املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. فثّمــة وثائــق تخطيطيــة أساســية تشــر جميعهــا إىل أجنــدة / برنامــج عمل املســاواة 

ــة، واالســراتيجية  ــة االجتامعي ــة للحامي ــة األردن 2025، واالســراتيجية الوطني ــا رؤي ــرأة، ومنه ــن الجنســن ومتكــن امل ب

الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2020 - 2025(، وخطــة األردن لالســتجابة لألزمــة الســورية، وإقــرار الحكومــة أجنــدة 2030، 

وأهــداف التنميــة املســتدامة.

ويف الوقــت ذاتــه، تَظــلُّ التَّحّديــات قامئــًة أمــام تنفيــذ هــذه االلتزامــات تنفيــذاً كامــالً. فإدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي، 

ــتوى  ــىل املس ــط ع ــات التّخطي ــع عملي ــة م ــورة تكاملي ــب بص دة تتناس ــدَّ ــة مح ــدرات وطني ــب ق ــة، يتطلَّ ــة فاعل بطريق

الوطنــي، وتُتــاح لهــا إمكانيــة الوصــول إىل البيانــات والتحليــالت ذات الّصلــة. فمــع أنَّ الحكومــة األردنيــة لديهــا آليــات 

عمــل نافــذة املفعــول وذات نوعيــة جيــدة، تهــدف إىل الّنهــوض واالرتقــاء باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة )وهــذه 

ــوع  ــاط الن ــاط ارتب ــرأة، وضب ــؤون امل ــة لش ــة األردني ــة الوطني ــرأة، واللجن ــن امل ــة لتمك ــة الوزاري ــي: اللجن ــات ه اآللي

االجتامعــي داخــل الــوزارات، وغرهــا مــن اآلليــات(، إال أن الــوزارات القطاعيــة ال زالــت بحاجــة إىل دعــم لتطويــر قدراتهــا 

الفنيــة يف عمليــة دمــج النــوع االجتامعــي بطريقــة فّعالــة. فالتقــّدم عــىل صعيــد تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن 

ــات  ــي يف عملي ــوع االجتامع ــج الن ــم دم ــي يت ــة ل ــذه العملي ــة له ــة الوطني ــىل امللكي ــد ع ــوف يعتم ــرأة يف األردن س امل

التخطيــط والتمويــل عــىل املســتوى الوطنــي، إىل جانــب اعتــامد األردن عــىل الوفــاء بالتزاماتــه املتعلّقــة باملســاواة بــن 

الجنســن ومتكــن املــرأة.

ســيّة للحكومــة األردنيــة عــىل صعيــد املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة مُتثـّـل  ونظــراً ألّن عمليــة تعزيــز القــدرات املُؤسَّ

إحــدى األولويــات الوطنيــة األردنيــة، فــإّن هــذه الوثيقــة تــرشح العمليــة التــي يطرحهــا مكتــب هيئــة األمــم املتحــدة 

للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف األردن عــىل الــرشكاء الوطنيــن الــذي يعملــون عــىل إدمــاج النــوع االجتامعــي 

ــق مــن خــالل توفــر  ســية. ومــن الجديــر بالذكــر بــأن هــذا الدمــج يتحقَّ يف مؤسســاتهم مــن منظــور تطويــر القــدرات املؤسَّ

ــي واملؤســي عــىل حــّد  ــة عــىل املســتوين الوطن ــب املأُمســس للمؤسســات الوطني ــة املأُمسســة والتدري الخــرات الفني

ســواء، كــام يتحقــق ذلــك مــن خــالل إنشــاء فريــق عمــل داخــيل يف املؤسســة يُعنــى بتطويــر القــدرات املؤّسســية، لــي 

ــادة يف عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي يف الّسياســات، والخطــط وآليــات تنفيــذ الخدمــات. فتطويــر  يأخــذ بزمــام القي

ــارف والتجــارب  ــادل املع ــة لتب ــرص الوطني ــىل الف ــا، وع ــة داخليً ــة هــذه العملي ــز عــىل ملكي ســيّة يرتك ــدرات املؤسَّ الق

ــة املُســتدامة. وعــالوًة  ــّزز التنمي ــة األمــد تُع ــة طويل ــه بيئــة متكينيَّ والخــرات بشــكل ممنهــج يف الوقــت الــذي تُبنــى في

عــىل ذلــك، فــإن هــذه الوثيقــة تُســلّط األضــواء أيضــاً عــىل العالقــة فيــام بــن هــذا اإلطــار واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة 

األردنيــة1 )2020 –2025(، والسياســة الوطنيــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي2.

لقــد انتهــت االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة، األحــدث عهــداً )2013 – 2017(، وشــّكل اســتعراض ومراجعــة مــا حّققتــه هــذه االســراتيجية مــن منجــزات   1
ــة مــع  ــة مبثابةلفرصــة لتناغــم الخطــط الوطني ــر هــذه العملي ــك، وتعت ــة للمــرأة "يف األردن" )2020 – 2025(. كذل ــر االســراتيجية الوطني ــة لتطوي نقطــة البداي

ــة املســتدامة.  ــد، بأهــداف التنمي ــن الجنســن، وعــىل وجــه التحدي ــة باملســاواة ب ــة ذات العالق االلتزامــات الدولي

ســوف تُحــّدد السياســة الحكوميــة لدمــج النــوع االجتامعــي اإلطــار للــوزارات واملؤسســات الحكوميــة لــي تتفّهــم أدوارهــا وتوقّعاتهــا حــول مســألة املســاواة بــن   2
الجنســن ومتكــن املــرأة يف كل أعاملهــا. كذلــك ســوف تحــّدد هــذه السياســة البنــى وإجــراءات العمــل املوحــدة لــي تجمــع معــاً جميــع االلتزامــات الوطنيــة تجــاه 
هــة، وهــو مــا ُيثـّـل خارطــة طريــق إىل التنفيــذ، إىل جانــب تصميــم نظــام لتعميــم إدمــاج  املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف وثيقــة سياســاتية واحــدة موجَّ

منظــور النــوع االجتامعــي يف كل عمليــات ووثائــق التخطيــط الوطنيــة املســتقبلية. 
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أهداف اإلطار التطبيقي

ــي  ــارص أساســيّة ل ــة عن ــوع االجتامعــي عــىل ثالث ــر القــدرات املؤسســية بشــأن إدمــاج منظــور الن ــة تطوي ترتكــز عملي

ــارص هــي:  ــي؛ وهــذه العن ــب األداء املؤّس ــار يف كل جوان ــن االعتب ــي وأخــذه بع ــوع االجتامع ــج الن ــق دم ــل تطبي تكف

الرشاكــة، وامللكيــة، واالســتدامة. فهــذا اإلطــار هــو إرشــادي توجيهــي يُــريس األُســس الالزمــة لتعزيــز البيئــة التنظيميــة 

ألجــل دعــم تنفيــذ عمليــة دمــج النــوع االجتامعــي، بحيــث تكــون هــذه العمليــة مبثابــة اإلطــار العمــيل ملســاعدة الــرشكاء 

عــىل املســتوى الوطنــي. 

ويعتمــد هــذا اإلطــار عــىل منهجيــة التّعلُّــم واملشــاركة؛ فهــو يهــدف إىل توفــر املعــارف املفاهيميــة والعمليــة واإلجرائيــة3، 

ــي. ويســتند إىل الخــرة الفنيــة والعملية  ــه بطريقــة فاعلــة عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي عــىل املســتوى املؤسَّ لــي يوجِّ

ــم  ــي لتنظي ــتوى الوطن ــىل املس ــرشكاء ع ــاعدة ال ــرأة يف مس ــن امل ــن ومتك ــن الجنس ــاواة ب ــدة للمس ــم املتح ــة األم لهيئ

جهودهــم مــن أجــل إدارة عمليــة املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، وتنفيــذ عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن 

خــالل تطويــر القــدرات املؤّسســيّة. وتعتــر الخطــوات التــي يشــتمل عليهــا هــذا اإلطــار العمــيل مرنــة الطابــع، وذلــك 

لــي تســمح للمحتــوى واآلليــة بــأن تتــّم مواءمتهــام وتفصيلهــام، حســب الحاجــة املؤسســية ووفــق األهــداف واملــوارد 

املتوافــرة.

ــرأة يف األردن )2020 –  ــة للم ــن االســراتيجية الوطني ــذ كّل م ــه العمــيل لتنفي ــة للتوجي ــة آلي ســوف يكــون اإلطــار مبثاب

2025(، والسياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي؛ فــكّل وثيقــة منهــام، تطــرح املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة بشــأن 

املســاواة بــن الجنســن، وتعميــم إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي داخــل املؤسســات الوطنيــة.

وبنــاًء عــىل ذلــك، فــإن هــذا اإلطــار ســوف يكــون مبثابــة منهــج توجيهــي للمؤّسســات الوطنيــة لــي تتبّنــى عــىل املســتوى 

الداخــيل املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة، وتضعهــا موضــع املامرســة العمليــة بشــأن إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن املنظــور 

املؤّســي.

ســية: اســتعراض مــرشوع قطــاع الطــرق يف البلــدان الناميــة". املبــادالت التكنولوجيــة للجمعيــة الدوليــة  النغــاس، م. د. و جيــه أوِدك )2007(. "بنــاء القــدرات املؤسَّ  3
ــة. ــر والتنمي ــة التطوي الدامئــة ملؤمتــر الطــرق “PIARC“وهيئ
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كيف يرتبط هذا اإلطار باالسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن (٢٠٢٠ – ٢٠٢٥)؟

يُركّز هذا اإلطار عىل أهمية تعزيز دور وصالحيات األطر املؤسسية يف دعم تنفيذ االسرتاتيجية 

ومتابعة التنفيذ، وكذلك يف رفع مستوى القدرات املؤسسية يف توف� البيانات املستجيبة للنوع 

االجت¢عي، آخذين بع� االعتبار أهمية مواءمة خطط التنمية الوطنية مع االسرتاتيجية. وبناًء 

األردن عن طريق  للمرأة يف  الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ  يستكمل  اإلطار  فإن هذا  ذلك،  عىل 

الوطني،  املستوى  عىل  االجت¢عي  النوع  منظور  إدماج  بهدف  للم¢رسة  التوجيهية  املبادئ 

وداخلياً ضمن املؤسسات الوطنية. 

السياسة الحكومية إلدماج النوع االجت�عي

من النواتج الرئيسية للسياسة الوطنية لدمج النوع االجت¢عي تشجيع املؤسسات الوطنية عىل 

تبني بنود هذه السياسة والعمل عىل عكسها ضمن هياكلها وسياساتها وإجراءاتها وخطط عملها 

النوع  منظور  إدماج  لتعميم  ممنهجة  مقاربة  إىل  األنشطة  هذه  تحتاج  وسوف  الداخلية. 

االجت¢عي يف عملياتها الداخلية؛ وبالتايل فإن هذا اإلطار سوف يوفّر املعرفة التطبيقة الفنية 

واقرتاح آليات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف.
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سيّة لدمج النوع االجتامعي منوذج التحسن املستمر لتطوير القدرات املؤسَّ

سية؟ ما هي خارطة الطريق اإلطارية الالزمة لتطوير القدرات املؤسَّ
 �سيّة هي وثيقة تُبّ� بإيجاز عنارص التّحّول عىل املستوي خارطة طريق تطوير القدرات املؤسَّ
الفردي والتنظيمي، املوجودة عىل ُسلَّم األولويات، ك� تُبّ� الخطوات املطلوبة لتحقيقها. وترتكز 
وامللكية  التشاركية،  وهي:  سيّة،  املؤسَّ القدرات  لتطوير  األساسية  املبادئ  عىل  الخارطة  هذه 
امللموسة،  االقرتاحات  اإلطارية  الطريق  خارطة  بإيجاز   �تبّ كذلك  واالستدامة.  سية  املؤسَّ
القدرات  تطوير  عملية  تنفيذ  يف   �الوطني الرشكاء  ملساعدة  داخلياً  املصاغة  والسيناريوهات 

املؤّسسية. 

ينبثــق هــذا اإلطــار مــن منــوذج التحســن املســتمر – دورة مســتمرة رباعيــة املراحــل4 )تشــمل: التخطيــط ثــم التنفيــذ ثــم 

مراجعــة النتائــج ثــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة( - والــذي يتطلَّــب تنفيــذ العديــد مــن العمليــات التنظيميــة 

ــر  ــة التطوي ــادة فّعالي ــو زي ــاً نح ه ــا، وموجَّ ــن اإلدارة العلي ــاً م ــدى، ومدعوم ــل امل ــط طوي ــن التخطي ــداًء م ــة ابت والفنيّ

ي، وتحقيق املساواة بن الجنسن باعتبارها أحد األهداف النهائية. املؤسَّ

ــم  ــه. ث ــا، وتعريــف مقاييــس النجــاح ل ــد هــدف أو غــرض م ــن تحدي ــي تتضمَّ ــة “التخطيــط”، والت ــة مبرحل ــدأ العملي تب

تــيل هــذه األنشــطة خطــوة “التنفيــذ”، التــي يتــّم خاللهــا تنفيــذ ُمكّونــات الخطــة. وتــأيت خطــوة “مراجعــة النتائــج” بعــد 

ذلــك، حيــث تُقيّــم املخرجــات مــن أجــل اختبــار مــدى صالحيــة وفعاليــة الخطــة، ولتحديــد اإلشــارات الّدالــة عــىل التقــّدم 

والنجــاح، أو عــىل املشــكالت ومجــاالت التحســن. ثــم تــأيت خطــوة “اإلجــراءات التصحيحيــة” إلجــراء التعديــالت الالزمــة 

إلغــالق الــدورة بدمــج مــا أنتجتــه العمليــة برمتهــا مــن التّعلُّــم، والتــي ُيكــن اســتخدامها لغــرض تعديــل الهــدف، أو تغيــر 

ــم. وُيكــن تكــرار هــذه الخطــوات األربــع مــراراً وتكــراراً كجــزء مــن دورة ال  األســاليب، أو توســيع نطــاق عمليــة التّعلُّ

تنتهــي مــن التعلّــم والتحســن املســتمّرين. 

4  دورة ِدِمنغ ˝Deming Cycle˝: عجلة التحسن املستمر.
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ويُلّخــص الّشــكل )1( خطــوات تنفيــذ عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي باســتخدام منــوذج التحســن املســتمر “التخطيــط 

ثــم التنفيــذ ثــم مراجعــة النتائــج ثــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة”:

يم
قي

الت

ط
التخطي

املتابعة

وضع
رؤية

تحديد النتائج
وإطار العمل

اإلدارة
والتقييم

التنفيذ
واملتابعة

التخطيط
املتابعة والتقييم

مشاركة
املعني

الشكل )1(: مراحل منوذج التحسني املستمر لتطوير القدرات املؤسسية بهدف إدماج منظور النوع االجتامعي

التَّطبيق العميل

مرحلة التخطيط – “التعريف بالنهج”:

تبــدأ هــذه املرحلــة يف العــادة بكســب التأييــد، أو بضــامن “قبــول” أي مؤسســة بتنفيــذ عمليــة تطويــر القــدرات املؤسســية 

ــل  ــية ألج ــدرات املؤسس ــر الق ــات تطوي ــع وإيجابي ــة ورشح مناف ــىل مناقش ــوي ع ــذا ينط ــي. وه ــوع االجتامع ــج الن لدم

إدمــاج النــوع االجتامعــي للــرشكاء عــىل املســتوى الوطنــي، كــام ينطــوي عــىل إبــراز رضورة امتــالك تلــك املؤسســة عمليــة 

الدمــج ملكيــة كاملــة. وعــالوًة عــىل ذلــك، فــإّن هــذه العمليــة تتضّمــن الكيفيــة التــي يعكــس فيهــا اإلطــار املتطلبــات 

العمليــة لألُطــر الوطنيــة، مثــل االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2020 – 2025(، والسياســة الحكوميــة إلدمــاج 

النــوع االجتامعــي.

ومــن الناحيــة املثاليــة، فــإن الخطــوة األوىل ضمــن هــذه املرحلــة تتمثــل يف تحديــد وحــر الوحــدات واملديريــات ذات 

الّصلــة بعمليــة التطويــر املؤســي مــن منظــور دمــج النــوع االجتامعــي داخــل املؤسســة. ويــيل ذلــك عقــد اجتامعــات 

ثنائيــة، أو اجتامعــات فنيــة تشــمل جميــع الوحــدات ذات العالقــة لــرشح مفهــوم تطويــر القــدرات املؤسســية لدمــج النوع 

االجتامعــي. ويكــن االطـّـالع عــىل مذكــرة املفاهيــم يف امللحــق األول مــن هــذه الوثيقــة، مــاّم يُتيــح املجــال للكــوادرذات 

ــة  ــا الوحــدات ذات الصل ــاج. أم ــة اإلدم ــي تواجــه عملي ــة الت ــات الفنيّ ــد وحــر التّحّدي ــة لطــرح األســئلة، ولتحدي الصل

ــن )ولكنهــا ال تقتــر عــىل(: وحــدات تطويــر األداء املؤســي، والتخطيــط، وإدارة / تطويــر املــوارد  فهــي عــادًة مــا تتضمَّ

البرشيــة، والنــوع االجتامعــي ومتكــن املــرأة، والّرصــد والتقييــم، والتخطيــط االســراتيجي.
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أمــا عمليــة التخطيــط يجــب أن تُجــرى دامئــاً بطريقــة جامعيــة تشــاركية، وال تكــون مركّــزة عــىل وحــدة منفــردة بعينهــا، 

ألن هــذا يُعــّزز امللكيــة املؤسســية. كذلــك، فــإّن العمــل عــىل ربــط اختصاصــات ومهــام الوحــدات مــع أهــداف العمليــة 

يدعــم عمليــة قَبــول اإلدمــاج يف هــذه املرحلــة. 

العنارص األساسية لعملية كسب التأييد إلدماج منظور النوع االجت�عي 
تحديد الهدف الرئيس لعملية كسب التأييد.

تحليل الوضع الراهن عن طريق ربط م رسات عملية كسب التأييد مع اإلجراءات املطلوب 
 ،٢٠٢٥  - األردن٢٠٢٠  يف  للمرأة  الوطنية  (االسرتاتيجية  الوطنية  األطر  جانب  من  اتّخاذها 

والسياسة الحكومية إلدماج النوع االجت عي).
•    تحديد الفئة املستهدفة.

•    إعداد وتحديد الرسائل واآلليات املال»ة.
•    إرشاك املعنيّ°.

•    تحديد (حرص) األنشطة األساسية وقنوات التّواصل.
•    تحديد املوارد املطلوبة (البرشية أو الفنية أو املالية).

•    متابعة وتقييم النتائج. 

ــر  ــا عــن تطوي ــا عرضــاً تعريفيً ــن موضوعاته ــة فهــي عقــد ورشــة عمــل، تتضّم ــة مــن هــذه املرحل ــا الخطــوة الثاني وأم

القــدرات املؤسســية الالزمــة لنجــاح عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي. ويــيل ورشــة العمــل هــذه قــرار مقــرح لتشــكيل 

لجنــة لتطويــر القــدرات املؤسســية، تضطّلــع مبســؤولية إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي، مــع تقديــم رشوط مرجعيــة 

)نطــاق صالحيــات( مقرحــة خاصــة بتلــك اللجنــة وكــام يــرد يف امللحــق الثــاين. ويف العــادة، فــإن ورشــات العمــل مــن هــذا 

القبيــل تُحّقــق، بصــورة عامــة، النتائــج التاليــة:

تعريف املشاركن مبفهوم تطوير القدرات املؤسسية الالزمة إلدماج النوع االجتامعي، وعملياته.. 1

تحديــد الكيفيــة التــي تســتجيب بهــا عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن منظــور تطويــر القــدرات املؤسســية، . 2

ــرأة يف األردن )2020 – 2025(، والسياســة  ــة للم ــال االســراتيجية الوطني ــا عــىل ســبيل املث ــة، ومنه لألطــر الوطني

ــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي. الحكومي

وضع الرشوط املرجعية للجنة، حسب الحاجة والطلب، والتي تُعّزز مستوى املُلكية ملوظفي املؤسسة.. 3

وضع معاير اختيار ألعضاء اللجنة.. 4

تحديد نهج العمل، والذي يصبح يف العادة األساس ملسودة خطة عمل اللجنة. . 5
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مرحلة تحليل الواقع – “تعزيز امللكية”:

مــا إن يتــّم إدراك مفهــوم تطويــر القــدرات املؤسســية الالزمــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي، وقبــول هــذا املفهــوم كجــزء 

ــة تحليــل  ــأيت مرحل ــة – ت أصيــل مــن الثقافــة املؤسســية مــن جانــب الرشيــك الوطنــي – وتحديــد الوحــدات ذات الّصل

الواقــع. وتبــدأ هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة عملهــا بإجــراء/ أو اعتــامد تحليــل وتقييــم 

واقــع املســاواة بــن الجنســن وإدمــاج النــوع االجتامعــي يف السياســات واإلجــراءات واألنظمــة الداخليــة. وعــالوًة عــىل 

ــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي، ويعمــل  ــة وغــر املُنظّم ــات العمــل املنظّم ــد منهجي ــإّن التحليــل يهــدف إىل تحدي ــك، ف ذل

عــىل حــر التحديــات والفــرص املمكنــة بصــورة دقيقــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، يُعــّزز التحليــل مبــدأ امللكيــة عــن طريــق 

الّســامح للكــوادر بتحديــد ماهيّــة اإلجــراءات والتّحّديــات واألنشــطة التــي ال بــّد مــن اتّخاذهــا أو تســليط الضــوء عليهــا. 

كــام ال بـُـدَّ أن يقــوم الرشيــك الوطنــي بتوفــر أي دراســات أو تقاريــر متوافــرة، مــن شــأنها أن تدعــم تنفيــذ عمليــة إدمــاج 

النــوع االجتامعــي. 

ــة  ــإّن هيئ ــة – ف ــة االجتامعي ــع وزارة التنمي ــة م ــال العمــيل ضمــن هــذا الســياق – وهــو الرشاك ــق باملث ــام يتعلّ ــا في أم

األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة اعتمــدت عــىل اســتنتاجات عمليــة تدقيــق تــم اجراءهــا حديثـًـا يف 

الــوزارة. فقــد أُجــري تدقيــق وتحليــل للنــوع االجتامعــي لجميــع الــوزارات األردنيــة تقريبــاً، ُمســلّطاً الضــوء عــىل الوضــع 

الراهــن لعمليــات تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، وُمقّدمــاً عــدداً مــن التوصيــات يف هــذا الشــأن. وقــد 

ــا جــاءت  ــة؛ ألنّه ــي/ املؤسســة الوطني ــك الوطن ــن كــوادر الرشي ــة ب ــج هــذا التدقيــق مســتوى امللكي عــزَّز االســتناد لنتائ

ضمــن وثيقــة كانــوا عــىل إطـّـالع وإملــام مســبق بهــا. وعــالوًة عــىل ذلــك، فــإّن اســتخدام الوثائــق الداخليــة ألغــراض تطويــر 

القــدرات املؤّسســية املنصــوص عليهــا ضمنــاً، جــاء لينقــل هــذه الجهــود الجامعيــة املشــمولة يف عمليــة التدقيــق خطــوًة 

إضافيــة نحــو التنفيــذ )التطبيــق( داخــل املؤسســة املقصــودة.

مرحلة التنفيذ – “إعداد مسودة خطة العمل”:

ــة لوضــع  ــي جاهــزة ضمــن هــذه املرحل ــك الوطن ــوادر الرشي ــق املراحــل الســابقة، ســتكون ك ــن تطبي ــاء م ــد االنته بع

ســية مــن منظــور إدمــاج النــوع االجتامعــي. وتُركّــز هــذه  وتطويــر مســودة خطــة عمــل ســنوية لتطويــر القــدرات املؤسَّ

املرحلــة عــىل امللكيــة الكاملــة لهــذه العمليــة مــن جانــب الرشيــك الوطنــي عــن طريــق اقــراح أنشــطة خطــة العمــل 

ومخرجاتهــا، وعــادًة مــا تُجــرى هــذه العمليــة عــىل مــدى جلســتي عمــل أو ثــالث جلســات. وتركَّــز األنشــطة يف جلســات 

العمــل هــذه عــىل ثــالث فرضيــات أساســيّة:

االستدامة – بحيث تُركّز األنشطة عىل املستوى املؤّسي، بدالً من تركيزها عىل املستوى الفردي. 	 

التَّواُفقّيــة – بحيــث تكــون األنشــطة مرتبطــة باالختصاصــات واملهــام املُكلَّفــة بهــا الوحــدات، واالســراتيجية / خطــة 	 

ــة  ــراتيجية الوطني ــة األردن 2025، واالس ــال: رؤي ــبيل املث ــىل س ــة )ع ــراتيجيات الوطني ــيّة، واالس س ــل املؤسَّ العم

للمــرأة يف األردن، والسياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي(.

قابليــة االنتشــار – بحيــث ال تكــون خطــة العمــل تشــمل عــىل وحــدة النــوع االجتامعــي فقــط أو عــىل وحــدة األداء 	 

ســة برّمتهــا. ــي، ولكــن يتــم تعميــم وإدمــاج هــذه الخطــة ضمــن املؤسَّ املؤسَّ
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وفيــام يــيل مثــال عــىل عمــل ونشــاطات هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة مــع وزارة التنميــة 

ســية لربــط عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــع  االجتامعيــة، التــي اســتخدمت منهجيــة بنــاء وتطويــر القــدرات املؤسَّ

االســراتيجيات املؤسســية والقطاعيــة ذات الّصلــة:

الهــدف: تعزيــز وتنفيــذ مجموعــة شــاملة وديناميكيــة مــن األعــراف العامليــة، والسياســات واملعايــر املتعلقة 
باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن جميــع النســاء والفتيــات يف األردن. 

ــة  ــة والتنظيمي ــر املعياريّ ــأن األُط ــَرز بش م املُح ــدُّ ــم الّتق ــى تقيي ــدرة ع ــة الق ــة األردني ــك الحكوم متتل
والّسياســات ذات العالقــة باملســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة.

املرجعية مع الخطة االسراتيجية لهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 
ــة  ــر العاملي ــات واملعاي ــراف، والسياس ــن األع ــة م ــاملة وديناميكي ــة ش ــذ مجموع ــز وتنفي ــة 1: تعزي النتيج

ــات.  ــع النســاء والفتي ــن جمي ــن ومتك ــن الجنس ــة باملســاواة ب املتعلق

املرجعية مع إطار التنمية املستدامة الصادر عن األمم املتحدة )2018 – 2022(:
ــموليًة  ــتجابًة وش ــر اس ــيل، أك ــي واملح ــتوين الوطن ــىل املس ــات يف األردن، ع ــدو املؤسس ــة 1: أن تغ النتيج

ــات. ــود يف وجــه األزم ــدرة عــىل الصم ومســاءلًة وشــفافيّة وق

املرجعية مع الخطة االسراتيجية لوزارة التنمية االجتامعية )2017 – 2021(:
النتيجة 2: تعزيز القدرة املؤسسية للوزارة وتجذير ثقافة التميز.

الشكل )2(: املرجعيات املؤسسية عى مستوى السياسات لكل من وزارة التنمية االجتامعية وهيئة األمم املتحدة 

للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة مع الخطط االسراتيجية األخرى

ــن  ــن؛ ويتضم ــب املدّرب ــاط تدري ــو نش ــل ه ــة العم ــن خط ــة ضم ــية املُدرج ــطة األساس ــد األنش ــىل أح ــة ع ــن األمثل وم

ــه االســراتيجي  ــوا ملؤسســاتهم التوجي ــي يقّدم ــن مــن داخــل املؤسســة ل ــل تطبيقــي للمدّرب ــر دلي هــذا النشــاط تطوي

والتطبيقــي ألجــل تنفيــذ عمليــة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، وتبــادل املعرفــة بشــأن تعزيــز عمليــة 

ــج.  ــوع االجتامعــي بشــكل ممنه ــاج الن إدم

ــه مــن أن يكــون مرتبطــاً مــع خطــة التدريــب الســنوية  ــدَّ ل ــة، ال بُ ــذ تدريــب املدّربــن بطريقــة منهجي ولــي يتــم تنفي

للرشيــك الوطنــي، وذلــك لــي يكــون املدّربــن قادريــن عــىل مشــاركة املعرفــة بطريقــة ُممنهجــة ومنظَّمــة. كذلــك، لــي 

ــي تحّددهــا الخطــة  ــه يجــب أن يكــون مرتبطــاً مــع أحــد األهــداف الت ــن مســتداماً، فإن يكــون برنامــج تدريــب املدّرب

االســراتيجية للرشيــك الوطنــي. ومــن النتائــج الرئيســة لتدريــب املدّربــن، أّن يقــوم املشــاركن فيــه بوضــع أُســس محــددة 

للسياســة الداخليــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي )يف حــال عــدم وجــود سياســة إلدمــاج النــوع االجتامعــي(. ويحتــوي امللحــق 

ــدة  ــم املتح ــة األم ــدى هيئ ــن ل ــب املدّرب ــة تدري ــأن منهجي ــة بش ــرة مفاهيمي ــىل مذك ــة ع ــذه الوثيق ــن ه ــث ضم الثال

للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة باإلضافــة إىل ملحــق )امللحــق الرابــع( يحتــوي عــىل ورقــة مفاهيميــة تبــن كيفيــة 

ومراحــل إعــداد سياســة داخليــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي. 
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األطر املؤّسسية يف األردن
تَحُكم األُطر التالية اإلدارة الداخلية للمؤسسات العامة األردنية: 

•    القوان� (بعض املؤسسات العامة لديها قانونها الخاص، والبعض اآلخر لديه لوائح داخلية 
(أنظمة). 

•    الدليل التشغييل للسياسات واإلجراءات: يتضمن معلومات توجيهية بشأن كيفية تقديم 
الخدمات والعمليات. 

•    االسرتاتيجية املؤسسية الداخلية.
•    خطط العمل التشغيلية للوحدات.

•    االختصاصات واملهام املُكلَّفة بها الوحدات.

مرحلة املتابعة والتقييم – “مراجعة النتائج”:

ــق مــن املــدى الــذي تبلُغــه الخطــط والّسياســات يف تحقيــق النتائــج  الهــدف الرئيــس ملرحلــة املتابعــة والتقييــم هــو التّحقُّ

املرغــوب بهــا. وتتطلــب هــذه العمليــة وضــع وتطويــر مــؤرشات ومعايــر مســتجيبة للنــوع االجتامعــي، تكــون متّســقة 

ــاج هــذه  ــة إدم ــة املثالي ــن الناحي ــي. ويجــب م ــوع االجتامع ــاج الن ــي وسياســة إدم ــك الوطن ــالة الرشي ــة ورس ــع رؤي م

املــؤرشات يف خطــة املتابعــة والتقييــم املؤسســية.

د يف أغلــب األحيــان بعــد إجــراء عمليــة  ومــن الــروري بــدء التنفيــذ يف ظــّل وجــود بيانــات خــط األســاس، والــذي يُحــدَّ

ــاعد يف  ــدرات املؤسســية. وهــذا يُس ــر الق ــوع االجتامعــي مــن منظــور تطوي ــاج الن ــة إدم ــم الوضــع الراهــن لعملي تقيي

تحديــد املعلومــات التــي ينبغــي جمعهــا، واملجــاالت الرئيســة التــي يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار يف خطــة التنفيــذ، وذلــك 

لــي يتســّنى متابعــة التقــدم املُحــرز بطريقــة ممنهجــة.

ــق العمــل  ــم جــزءاً ال يتجــزأ مــن خطــة عمــل فري ــك، فمــن الــرورة أن تكــون خطــة املتابعــة والتقيي ــاًء عــىل ذل وبن

املعنــي بتطويــر القــدرات املؤسســية – وذلــك لــي يكــون قــادًرا عــىل جمــع البيانــات الروريــة بصــورة دوريــة، ووضــع 

وتطويــر مــؤرشات األداء، والتّحّقــق مــن املخرجــات والنتائــج النهائيــة، ومــن تقديــم التوصيــات التــي تُســهم يف تطويــر 

األداء.

مرحلة التعديل والتطوير – “اإلجراءات التصحيحية”:

تتضّمــن هــذه املرحلــة اتّخــاذ القــرارات بشــأن اإلجــراءات التصحيحيــة والتّغيــرات املطلوبــة لتحســن األداء اســتناداً إىل 

ــي التخطيــط  ــأّن مرحلت ــم ب ــة املتابعــة والتقيي ــإذا أثبتــت عملي ــم. ف ــة املتابعــة والتقيي ــي انبثقــت عــن عملي ــج الت النتائ

والتنفيــذ قــد تــم االنتهــاء مــن تنفيذهــام بطريقــة فاعلــة، فــإّن العمــل ســوف يُنَجــُز وفــق الخطــة التــي أُعــّدت مــع إدخــال 

ــن كبــر أثنــاء مرحلــة  تحســينات وتعديــالت طفيفــة عليهــا ألجــل تحقيــق النتائــج املُثــىل. ويف حالــة عــدم تحقيــق تحسُّ
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التنفيــذ، فمــن الــروري تحديــد التدابــر واإلجــراءات التصحيحيــة املطلوبــة لتحســن األداء وتحقيــق النتائــج املرغــوب 

بهــا، وتعديــل خطــة العمــل تبًعــا لذلــك. ومــن بــن األركان األكــر أهميــة لعمليــة التنفيــذ الناجــح آلليــة إدمــاج النــوع 

االجتامعــي، نُــوِرد مــا يــيل: 

إرشاك اإلدارة الُعليــا للمؤسســة يف تحســن األداء مــن خــالل عقــد اجتامعــات تشــاوريّة مــع اإلداة العليــا والكــوادر 	 

لتحديــد أهــداف ومهــاّمت الدوائــر )اإلدارات ...( ذات العالقــة، وأعضــاء فريــق العمــل املعنــي بتطويــر القــدرات 

ســيّة. املؤسَّ

إقــرار آليــات تواصــل فّعالــة، وخطــة إلدارة املعرفــة، وتعزيــز الوعــي باألهــداف وبآليــة التنفيــذ، وذلــك لــي يتــم 	 

إرشاك جميــع الكــوادر املعنيــة يف املباحثــات، وتحســن األداء املؤّســي.

ــراز أدوارهــم يف 	  ــَرق واألفــراد عــىل املســتوى الوطنــي، وإب ــد إنجــازات الرشيــك والِف إقــرار آليــات مالمئــة لتحدي

ــط  ــي، وخط ــك الوطن ــراتيجية الرشي ــع اس ــازات م ــذه اإلنج ــط ه ــك يف رب ــي، وكذل ــر األداء املؤس ــة تطوي عملي

ــز،  ــاين للتّميُّ ــه الث ــك عبدالل ــزة املل ــال: جائ ــبيل املث ــىل س ــا ع ــك، ومنه ــة املرتبطــة بذل ــاز واألهــداف الوطني اإلنج

ــة  ــتويات عملي ــع مس ــار جمي ــات يف إط ــد األولوي ــاس لتحدي ــراتيجية كأس ــداف االس ــة األردن 2025، واأله ورؤي

ــي. ــوع االجتامع ــاج الن إدم

ــع املســتويات، عــىل 	  ــزة لتشــجيع الكــوادر ضمــن جمي ــة ُمركَّ ــة ونقاشــات جامعي ــم وعقــد اجتامعــات دوري تنظي

املشــاركة يف تحديــد األولويــات املؤّسســية، والتّغيــرات والتحســينات املطلوبــة، وتعزيــز األفــكار الالزمــة للتحســن 

ة، والتــي تهــدف إىل رفــع مســتوى الوعــي بعمليــة  مــن خــالل عمليــة التقييــم الــذايت لإلجــراءات والخطــط املُقــرَّ

ــة  ــة والرشاك ــادئ امللكي ــز مب ــي وتعزي ــر األداء املؤس ــتويات وتطوي ــة املس ــىل كاف ــي ع ــوع االجتامع ــاج الن إدم

ــة  ــز ثقاف ــي يتســّنى تعزي ــة، ل ــي عــىل املوضوعــات ذات العالق ــب الفن ــم التدري ــك يتعــنَّ تقدي واالســتدامة. كذل

التحســن املســتمر.

إقــرار قواعــد وأدوات قيــاس مرجعيــة لتقييــم األداء، ونُظـُـم للتّغذيــة الّراجعــة عــن طريــق متابعــة نتائــج القيــاس، 	 

وعمــل التحســينات الروريــة. هــذا إىل جانــب ربــط نتائــج التقييــم الــذايت مــع نتائــج اســتعراض ومراجعــة األداء 

الســنوي، وإبــراز املامرســات الُفضــىل والّســعي إىل إيجــاد الحلــول للمشــكالت والتّحّديــات.

ســية بشــأن عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن ِقبَــل مديريــة/ 	  التوثيــق الكامــل لعمليــة تطويــر القــدرات املؤسَّ

قســم التطويــر املؤّســي أو الوحــدة اإلداريــة املعنيــة لــدى الرشيــك الوطنــي بهــدف تصميــم نظــام توثيــق بســيط 

ومــرن، وتقييــم املخرجــات وقيــاس تأثــرات تدريــب املدّربــن عــىل عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي. هــذا باإلضافة 

إىل مــؤرشات قيــاس األداء، واإلجــراءات التــي يجــب تطبيقهــا عــىل كافــة املســتويات.
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التَّحّديات املحتملة والحلول املمكنة 

ــن عمليــة تطويــر القــدرات املؤسســية ألجــل تعميــم إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي إحداث تغيــر مؤّســي، إّما يف  تتضمَّ

آليــات التخطيــط والتّنفيــذ، وإمــا يف نطــاق البنــى والهياكل الداخليــة، وإما يف كلتيهام معــاً. فاملوظفون ال يقبلــون، يف العادة، 

التّغيــر عــىل نحــو رسيــع، ولذلــك فقــد يســتغرق ذلــك التغيــر بعــض الوقــت لالســتجابة بإيجابيــة للمنهجيــات الجديــدة. 

ويثـّـل الجــدوُل التــايل أمثلــًة حقيقيــة عــىل تحّديــات التنفيــذ التــي واجههــا الــرشكاء الوطنيــون يف عامــي 2018 و 2019. 

الحلُّ املُتََّبع الّتحدي

ــاج  ــوم إدم ــي ملفه ــرشكاء عــىل املســتوى الوطن ــر مــن ال يكــون ردُّ الفعــل األويل للكث
النــوع االجتامعــي مــن منظــور تطويــر القــدرات املؤّسســية كــام يــيل: "لدينــا 
ــوع االجتامعــي" أو "هــذا العمــل يجــب أن يكــون ضمــن إطــار  وحــدة مختصــة بالن
وحــدة النــوع االجتامعــي". لقــد تــم التّغلّــب عــىل هــذا التحــدي عــن طريــق 
إجــراء اســتعراض مكتبــي ُمســبق لالختصاصــات املُكلَّفــة بهــا مختلــف الوحــدات 
داخــل املؤسســة املعنيــة. ثــّم تــّم ربــط عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــع 
االختصاصــات املُكلَّفــة بهــا الوحــدات املختلفــة. وعــالوًة عــىل ذلــك، فــإّن جعــل 
الوحــدات تقــوم بإعــداد مســودة خطــة العمــل قــد عــّززت ملكيــة الوحــدات 
ــق.  ــزت عــىل عمــل الفري ــة بشــكل أكــر ركّ ــًة جامعي ــة، ودعمــت مقارب ــك العملي لتل

مركزيـــة   / تركيـــز 
عـــىل  العمـــل  كل 
النـــوع  كاهـــل وحـــدة 

عـــي جتام ال ا

بــن اســتناًدا إىل األنشــطة  يتــم غالبًــا تنظيــم دعــم فنــّي منظـّـم عــىل شــكل تدريــب مدرِّ
ــر  ــة تطوي ــة لعملي ــة الداخلي ــواردة يف خطــة العمــل التــي وضعــت مســودتها اللجن ال
ــة بتعميــم إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي. وذلــك لــي  القــدرات املؤّسســية املعني
يكــون هنــاك خــرة يف كيفيــة إدمــاج النــوع االجتامعــي ليــس فقــط ضمــن موظفــي 
الوحــدات املســؤولة عــن النــوع االجتامعــي ولكــن أيًضــا ضمــن كل الوحــدات األخــرى 
)الرجــاء مراجعــة الورقــة املفاهيميــة لتدريــب املدربــن الــواردة ضمن امللحــق الثالث(. 

إىل  حاجـــة  وجـــود 
ـــة يف  ـــة إضافي ـــرات فني خ
ـــدرات  ـــر الق ـــة تطوي عملي
ألجـــل  املؤسســـية 
إدمـــاج منظـــور النـــوع 

عـــي الجتام ا

ــا تنظيــم وعقــد جلســات عمــل وحمــالت توعويــة بصــورة دوريــة منتظمــة،  يتــم غالبً
ــم الصحيحــة  ــة والتثقيــف يف أوســاط الرجــال والنســاء باملفاهي لرفــع مســتوى التوعي
ليــس فقــط ضمــن موظفــي الوحــدات املســؤولة عــن النــوع االجتامعــي و لكــن أيًضــا 

ضمــن كافــة الوحــدات الــواردة يف الهيــاكل التنظيميــة. 

ســوء تفســر املصطلحات، 
منظــور  إدمــاج  مثــل 
االجتامعــي،  النــوع 
ــن الجنســن،  واملســاواة ب
والتّمييــز بــن الجنســن

يتــم غالبًــا تنظيــم وعقد جلســات عمــل توعوية بشــأن إدمــاج منظور النــوع االجتامعي 
لصنُّــاع القــرار يف مؤسســة الرشيــك الوطنــي، مبــا يف ذلــك الكوادر املســؤولة عن تشــكيل 
فــرق العمــل، واللجــان والتدريــب. باإلضافــة لألخــذ بعــن االعتبــار عمليــة التخطيــط 
ــة  ــب مجموع ــالل تدري ــن خ ــن، م ــن الجنس ــوازن ب ــن املت ــب املوظف ــاص بتعاق الخ
مــن القيــادات النســوية )مديــرات ورئيســات الدوائــر والوحــدات ...(، وبنــاء قدراتهــّن 
ومؤهالتهــن يف مجــال القيــادة، ألجــل ضــامن اســتمرار الجهــود ورفــع نســبة مشــاركة 
املــرأة يف مواقــع صنــع القــرار بهــدف تحقيــق التغيــر الحقيقــي عــىل مســتوى التنفيــذ. 

االفـــراض الضمنـــي بـــأن 
ـــا  املـــرأة غـــر كفـــؤة عندم
يتعلّـــق األمـــر باملشـــاركة 
يف فـــرق العمـــل، واللجـــان 
التدريبيـــة  والـــدورات 
ـــد( ـــة )خـــارج البل الخارجي
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امللحقات

امللحق األول: مذكرة مفاهيم تطوير القدرات املؤسسية

خلفية عامة

ــا  ــمية كونه ــة الهاش ــة األردني ــية للمملك ــات الرئيس ــن األولوي ــن ضم ــن م ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــألة تحقي ــر مس تعت

ــق  ــوي املنبث ــذي التنم ــج التنفي ــة األردن 2025 والرنام ــتدامة 2030 ورؤي ــة املس ــة للتنمي ــداف العاملي ــع األه ــامىش م تت

ــة مــع وثيقــة سياســات الفرصــة الســكانية  ــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان. وتتقاطــع هــذه األولوي ــا والخطــة الوطني عنه

ــاب التكليــف  ــك كت ــة للمــرأة يف األردن، كــام يتضمــن عــىل ذل ــي تتحــدث عــن متكــن املــرأة، واالســراتيجية الوطني الت

الســامي واألوراق النقاشــية امللكيــة. ويلتــزم األردن أيضــاً بتعزيــز حقــوق املــرأة وحاميتهــا؛ وذلــك مــن خــالل املراجعــة 

املســتمرة للترشيعــات الوطنيــة والسياســات والخطــط والرامــج، وتعديلهــا مبــا يتوافــق مــع قضايــا متكــن املــرأة وخلــق 

ــوع االجتامعــي. ــة مســتجيبة للن ــة تنظيمي بيئ

 ورغــم إحــراز األردن تقــدم ملمــوس يف العديــد مــن املحــاور والقطاعــات ذات العالقــة بتعزيــز املســاواة بــن الجنســن، 

إال أن إمكانيــات النســاء يف األردن ال تــزال غــر مســتغلة ومهمشــة إىل حــد كبــر. فوفقــاً للتقريــر العاملــي حــول الفجــوة 

بــن الجنســن لعــام )2020(، والــذي أعــّده املنتــدى االقتصــادي العاملــي5، فــإن األردن يحتــّل ترتيبــاً منخفضــاً مــن حيــث 

التقــدم املحــرز بشــأن املســاواة بــن الجنســن )املرتبــة 138 مــن أصــل 153 بلــداً(. وذلــك بســبب ضعــف كل مــن املشــاركة 

ــز بحــق املــرأة وتُشــكِّل  االقتصاديــة للمــرأة والتمكــن الســيايس، ووجــود الترّشيعــات واملاُمرســات االجتامعيــة التــي مُتيّ

قيــوداً إضافيــة تعيــق التقــدم.

يقتــي هــذا الوضــع الســعي إىل تطويــر إطــار عمــل مؤّســي واضــح يُحــّدد األدوار واملســؤوليات بهــدف ضــامن نجــاح 

الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. ومتاشــياً مــع ذلــك، البــد أن تتــم 

دراســة واقــع قطــاع الحاميــة والرعايــة والتنميــة االجتامعيــة، ومعرفــة نقاط القــوة والضعــف وتحديد التحديــات والفرص 

عــىل مســتوى التخطيــط اإلســراتيجي وزارة التنميــة االجتامعيــة، ويشــمل ذلــك مراجعــة الهيــاكل التنظيميــة، والترشيعات 

ــة مــدى  ــات، ملعرف ــة، واإلجــراءات والعملي ــات املقدم ــات، والخدم ــة والخطــط االســراتيجية، واملوازن واألنظمــة اإلداري

ــة  ــع مهامهــم بفاعلي ــذ جمي ــات واألقســام تنفي ــة املديري ــي يكــون مبقــدور كاف ــوع اإلجتامعــي، ل اســتجابتها ملنظــور الن

وتحقيــق األهــداف الخاصــة بالنــوع االجتامعــي، وضــامن اســتدامة الجهــود التــي تســعى لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

ما املقصود بتطوير الُقدرات املُؤّسسية؟

تهــدف عمليــة تطويــر القــدرات املؤّسســية إىل إيجــاد البيئــة املؤّسســية املالمئــة والتــي تســهم يف متكــن الكــوادر العاملــة 

مــن تنفيــذ مهامهــم بكفــاءة وفعاليــة، مــن خــالل رفــع كفاءتهــم ومهاراتهــم والقيــام بتطويــر اإلجــراءات لضــامن اســتدامة 

ــارات  ــتوى امله ــن مس ــن تحس ــوازٍن ب ــاد ت ــية إىل إيج ــدرات املؤّسس ــر الق ــة تطوي ــعى عملي ــام تس ــر. ك ــة التّطوي عملي

مــات  ــة “املقوِّ مــات املادي ــة، باعتبارهــا “املقومــات غــر امللموســة”، وبــن تحســن كفــاءة ومالءمــة املقوِّ للكــوادر العامل

 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf                                                  :)2020( التقرير العاملي حول الفجوة بن الجنسن لعام  5
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امللموســة”، ويشــمل ذلــك: الخطــط االســراتيجية والخطــط التنفيذيــة وبرامــج التدريــب، ودليــل السياســات واإلجــراءات. 

وتعتــر عمليــة التّطويــر املؤّســي نهــج لبنــاء القــدرات التنظيميــة لــذا ال بــد مــن أن تكــون قيــادة هــذه العمليــة واإلرشاف 

عليهــا منبثقــة مــن داخــل املؤسســة ذاتهــا.

سّية؟ ما هي خارطة الطريق لعملية تطوير القدرات املؤسَّ

ــي  ــّول الفــردي والتنظيمــي الت ــارص التّح ــم عن ــة تُنظّ ــر وثيق ــر القــدرات املؤّسســيّة تعت ــة تطوي ــق لعملي خارطــة الطري

يتــم وضعهــا عــىل ُســلَّم األولويــات، كــام تُنظّــم الخطــوات الالزمــة لتحقيــق تلــك العنــارص. فقــد بُنيــت مكّونــات هــذه 

ســيّة، والتــي تشــمل: املقاربــة التّشــاركيّة، وامللكيــة  الخارطــة اســتناداً إىل املبــادئ األساســية لعمليــة تطويــر القــدرات املؤسَّ

ــة  ــل، الالزم ــيناريوهات والتّسلس ــة، والّس ــات امللموس ــاز االقراح ــق بإيج ــة الطري ــّنُ خارط ــتدامة. وتُب ــيّة واالس املؤّسس

ــي داخــل املؤّسســة. لتنفيــذ عمليــة التطويــر املؤسَّ

سّية الهدف من عملية تطوير القدرات املؤسَّ

ســوف تدعــم هيئــُة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة الــرشكاء الوطنيــن يف عمليــة تطويــر القــدرات 

ــادة مســتوى ملكيــة املؤسســات لعمليــة إدمــاج مفاهيــم املســاواة بــن  املؤّسســية، وذلــك ألجــل تعزيــز واســتدامة وزي

ــج  ــق النتائ ــدف تحقي ــا به ــا، ويف مجــاالت عمله ــة به ــام املُكلَّف ــوع االجتامعــي ضمــن االختصاصــات وامله الجنســن والن

ــدرة عــىل  ــاء الق مــود )بن ــرأة يف إطــار العمــل اإلنســاين، والصُّ ــن الجنســن ومتكــن امل ــد املســاواة ب املرجــوة عــىل صعي

ــق هــدف  ــهم يف تحقي ســيّة يُس ــدرات املؤسَّ ــر الق ــل التنمــوي داخــل األردن. فإطــار تطوي ــات ...(، والعم ــة األزم مواجه

املســاواة بــن الجنســن مــن خــالل عمليــة التحســن املســتمر عــىل صعيــد النتائــج، والتــي تُعنــى بالنســاء والفتيــات يف 

األردن.

منهج وإطار العمل الّتنسيقي

ــم لالحتياجــات  ــن يف إجــراء تقيي ــن الجنســن ومتكــن املــرأة الــرشكاء الوطني ــة األمــم املتحــدة للمســاواة ب تدعــم هيئ

بطريقــة تشــاركيّة، وذلــك ألجــل تشــكيل األســاس الــذي تنطلــق منــه خارطــة طريــق عمليــة تطويــر القــدرات املؤّسســية، 

ــق  ــة لتحقي ــة وتنظيمي ــوارد برشي ــن مصــادر وم ــه املؤسســة م ــا متلك ــار م ــن إط ــد االحتياجــات والفجــوات ضم وتحدي

املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. ويقــوم أخّصــايئ تطويــر القــدرات املؤّسســية لــدى هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة 

بــن الجنســن ومتكــن املــرأة بقيــادة وتوجيــه عمليــة التقييــم التشــاركية اآلنفــة الذكــر، كــام يقــوم بإجــراء املشــاورات 

بشــأن إعــداد خارطــة الطريــق، والحصــول عــىل مصادقــة املؤسســة عليهــا. ثــم يقــوم أخّصــايئ تطويــر القــدرات املؤّسســية 

بعــد ذلــك بالعمــل عــن كثــب مــع فريــق عمــل يتــم تعيــن أعضــاؤه مــن داخــل املؤّسســة وضمــن أســس محــددة بحيــث 

يُعنــى بتطويــر القــدرات للتأكــد مــن دعــم مبــادئ املشــاركة، وتحقيــق أقــى قــدر مــن االســتدامة وامللكيــة والتّمّســك بهــا 

مــة إىل قيــادة املؤّسســة لدراســتها والعمــل مبوجبهــا. ضمــن النســخة النهائيــة مــن خارطــة الطريــق املُقدَّ
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امللحق الثاين: نهج تدريب املدّربني واملدربات لدى وزارة التنمية االجتامعية
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تعتــر وزارة التنميــة االجتامعيــة أحــد املؤسســات الوطنيــة األساســية يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية، يف مجــال الّنهــوض 

مبســألة املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، وتطبيــق ذلــك ضمــن إطــار االلتزامــات عــىل مســتوى السياســات الوطنيــة 

ــاء  ــام الوف ــًة أم ــه، قامئ ــت نفس ــات، يف الوق ــى التّحّدي ــغييل. وتبق ــراتيجي والتش ــتوين االس ــىل املس ــة، وع ــا والدولي منه

دة  الكامــل بتلــك االلتزامــات. إذ تتطلَّــب عمليــة إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي بطريقــة فاعلــة، قــدرات وطنيــة ُمحــدَّ

تتــواَءم بالكامــل وتندمــج ضمــن إطــار عمليــات التخطيــط الوطنــي، وتُتــاح لهــا إمكانيــة الحصــول عــىل البيانــات والتقاريــر 

التحليليــة ذات الّصلــة.

لقــد دعمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وال تــزال تدعــم وزارة التنميــة االجتامعيــة 

بهــدف تعزيــز قدراتهــا املؤّسســيّة يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، وذلــك عــن طريــق تقديــم الخــرات 

الفنيــة والتدريــب ضمــن مختلــف دوائرهــا )مديرياتهــا وأقســامها ووحداتهــا( عــىل املســتوين الوطنــي واملؤســي عــىل 

ســيّة، ويضطّلــع  حــد ســواء. فقــد دعمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إنشــاء فريــق عمــل يُعنــى بتطويــر القــدرات املؤسَّ

بقيــادة عمليــة إدمــاج أدوات ومقاربــات تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف إطــار السياســات والتخطيــط 

ــارف  ــادل املع ــة لتب ــرص املتاح ــىل الف ــة وع ــذه العملي ــة له ــة الوطني ــىل امللكي ــك ع ــزاً يف ذل ــات، مرتك ــم الخدم وتقدي

والخــرات.

ــب  ــاط تدري ــإن نش ــية، ف ــدرات املؤّسس ــر الق ــة بتطوي ــل الخاص ــة العم ــار خط ــن إط ــع، وضم ــذا الواق ــتناداً إىل ه واس

ــة  ــس العلمي ــتندة إىل األُس ــارات املس ــة بامله ــة االجتامعي ــي وزارة التنمي ــز موظف ــدف إىل تجهي ــات يه ــن واملدرب املدّرب

ــن  ــق املســاواة ب ــة منظَّمــة مــن أجــل تحقي ــادل املعــارف بشــأنها بطريق ــوع االجتامعــي وتب ــاج الن ــة إدم ــذ عملي لتنفي

ــنوية لــدى وزارة  الجنســن ومتكــن املــرأة. وســوف يتــم ربــط تدريــب املدّربــن واملدربــات هــذا مــع خطــة التدريــب السَّ

التنميــة االجتامعيــة، وإىل االعتــامد عــىل مدربــن ومدربــات الــوزارة يف تدريــب املوظفــن اآلخريــن مــن الذكــور واإلنــاث، 

ــات إدمــاج النــوع االجتامعــي وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. ــوزارة، عــىل آلي ــدان ومركــز ال يف املي

ــني الجنســني ومتكــني املــرأة  ــة األمــم املتحــدة للمســاواة ب ــي املقــدم مــن قبــل هيئ الهــدف الرئيــي مــن الدعــم الفن

ــب: ــة يف هــذا التدري ــة االجتامعي ــوزارة التنمي ل

يرتبــط برنامــج تدريــب املدربــن واملدربــات بالهــدف االســراتيجي الثــاين الــوارد يف الخطــة االســراتيجية لــوزارة التنميــة 

االجتامعيــة )2017-2021(: “تعزيــز القــدرة املؤسســية للــوزارة وتجذيــر ثقافــة التميــز”، ويرتبــط أيضــاً بالنتيجــة األوىل 

الــواردة يف إطــار عمــل األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامةUNSDAF( (: “املؤسســات يف األردن عــىل املســتوين الوطنــي 

ــم املتحــدة  ــة األم ــدف هيئ ــايل ته ــدرة عــىل الصمــود”. وبالت ــر اســتجابة وشــمولية ومســاءلة وشــفافية وق واملحــيل أك

للمــرأة إىل دعــم وزارة التنميــة االجتامعيــة يف تأهيــل وتعزيــز قدراتهــا الداخليــة مــن أجــل القيــام مبــا يــيل:
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ــن الجنســن ومتكــن النســاء . 1 ــة باملســاواة ب ــة والسياســات املتعلق ــر املعياري ــذ األُط ــَرز، وتنفي م املُح ــدُّ ــم التَّق تقيي

ــوزارة. ــدى ال ــة ل ــدرات الداخلي ــات مــن خــالل الق والفتي

ــة، . 2 ــط الوطني ــات التخطي ــن عملي ــي ضم ــوع االجتامع ــج الن ــة دم ــىل عملي ــة( ع ــي )مأسس ــع املؤس ــاء الطاب إضف

وإعــداد االســراتيجيات والسياســات وإجــراءات العمــل الداخليــة؛ ورصــد التقــدم املحــرز واإلبــالغ عــن االلتزامــات 

ــة. الحكومي

النهج

ــر  ينــدرج برنامــج تدريــب املدربــن واملدربــات ضمــن خطــة عمــل الفريــق املختــص لدمــج النــوع االجتامعــي يف تطوي

ــة  ــات امللكي ــن واملدرب ــب املدرب ــق. ويعطــي تدري األداء املؤســي ويتكامــل مــع األنشــطة األخــرى داخــل خطــة الفري

الكاملــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة، إذ ال بــد مــن أن تكــون قيــادة هــذه العمليــة واإلرشاف عليهــا منبثقــة مــن داخــل 

املؤسســة ذاتهــا وســيتم ذلــك مــن خــالل نهــج تشــاريك. حيــث ســيقود برنامــج تدريــب املدربــن واملدربــات فريــق عمــل 

متخصــص مــن ذوي وذوات الخــرة يف وزارة التنميــة االجتامعيــة، والجهــات الوطنيــة ذات الصلــة، وموظفــو وموظفــات 

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، وســيتم تنفيــذه ضمــن ثــالث مراحــل رئيســية:

ــة . 1 ــاليب واألدوات الخاص ــف األس ــية ومختل ــم الرئيس ــىل املفاهي ــاركن ع ــب املش ــيتم تدري ــي: س ــار املفاهيم اإلط

بعمليــة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وســتنفذ هــذه املرحلــة عــىل مــدار أربعــة أيــام، وتــم تحديــد 

مــكان التدريــب يف مقــر وزارة التنميــة االجتامعيــة لضــامن املرونــة يف متابعــة األعــامل الطارئــة.

التوجيــه املنظــم ضمــن موقــع العمــل: ســوف يتبــع املشــاركون آليــة ممنهجــة إلدارة عمليــة املســاواة بــن الجنســن . 2

ومتكــن املــرأة يف مــكان عملهــم بنــاًء عــىل إجــراءات محــددة ســيتم إعدادهــا الحقــاً. وســيتم تنفيــذ هــذه املرحلــة 

عــىل مــدار أربعــة إىل ســتة أســابيع.

مشــاركة املعرفــة: عــىل املدربــن تقديــم ثــالث دورات تدريبيــة ســنوياً )ضمــن مجموعــات ثنائيــة( تنــدرج ضمــن . 3

خطــة التدريــب الســنوية الداخليــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة. وســتنفذ هــذه املرحلــة عــىل مــدار أربعــة أشــهر، 

ــن  ــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف األردن للمدرب ــم للمشــاركن وســتصدر شــهادات مــن هيئ ــم ســيتم إجــراء تقيي ث

املؤهلــن.

النتائج املتوّقعة

مــن املتوقــع لتدريــب املدّربــن واملدربــات أن يــؤدي إىل تخريــج 10 – 15 مدّربــاً ومدّربــة مــن موظفــي وموظفــات وزارة 

التنميــة االجتامعيــة، بحيــث يكونــوا مؤهلــن وقادريــن عــىل التدريــب يف مجــال دمــج النــوع االجتامعــي. كــام ســيعمل 

املدربــن واملدربــات عــىل تقديــم مــا ال يقــل عــن مثــاين دورات تدريبيــة عــىل موضــوع إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي 

يف مركــز الــوزارة ومديرياتهــا الفنيــة عــىل مــدار العــام. باإلضافــة إىل أن هــذا الرنامــج ســوف يُدَمــج يف خطــة التدريــب 

ــة الفنيــة الروريــة  ــات واملقارب ــا املكّون ــوزارة التنميــة االجتامعيــة لعــام 2019 – 2020، وســوف يقــّدم أيًض الّســنوية ل

للرشيــك الوطنــي لوضــع وتطويــر سياســة وإجــراءات داخليــة خاصــة بإدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي يف كافــة أعــامل 

الــوزارة.
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امللحق الثالث: الرشوط املرجعية الختيار فريق عمل لجنة التطوير املؤسي لدمج النوع االجتامعي

ــا  ــمية كونه ــة الهاش ــة األردني ــية للمملك ــات الرئيس ــن األولوي ــن ضم ــن م ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــألة تحقي ــر مس تعت

ــق  ــوي املنبث ــذي التنم ــج التنفي ــة األردن 2025 والرنام ــتدامة 2030 ورؤي ــة املس ــة للتنمي ــداف العاملي ــع األه ــامىش م تت

ــة مــع وثيقــة سياســات الفرصــة الســكانية  ــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان. وتتقاطــع هــذه األولوي ــا والخطــة الوطني عنه

ــاب التكليــف  ــك كت ــة للمــرأة يف األردن، كــام يتضمــن عــىل ذل ــي تتحــدث عــن متكــن املــرأة، واالســراتيجية الوطني الت

الســامي واألوراق النقاشــية امللكيــة. ويلتــزم األردن أيضــاً بتعزيــز حقــوق املــرأة وحاميتهــا؛ وذلــك مــن خــالل املراجعــة 

املســتمرة للترشيعــات الوطنيــة والسياســات والخطــط والرامــج، وتعديلهــا مبــا يتوافــق مــع قضايــا متكــن املــرأة وخلــق 

ــوع االجتامعــي. ــة مســتجيبة للن ــة تنظيمي بيئ

 ورغــم إحــراز األردن تقــدم ملمــوس يف العديــد مــن املحــاور والقطاعــات ذات العالقــة بتعزيــز املســاواة بــن الجنســن، 

إال أن إمكانيــات النســاء يف األردن ال تــزال غــر مســتغلة ومهمشــة إىل حــد كبــر. فوفقــاً للتقريــر العاملــي حــول الفجــوة 

بــن الجنســن لعــام )2020(، والــذي أعــّده املنتــدى االقتصــادي العاملــي6، فــإن األردن يحتـّـل ترتيبــاً ِضمــن البلــدان العــرشة 

ــك  ــداً(. وذل ــن أصــل 153 بل ــة 138 م ــن الجنســن )املرتب ــرز بشــأن املســاواة ب ــدم املُح ــث التّق ــن حي األدىن مســتوى م

بســبب ضعــف كل مــن املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة والتمكــن الســيايس، ووجــود الترّشيعــات واملاُمرســات االجتامعيــة 

التــي مُتيّــز بحــق املــرأة وتُشــكِّل قيــوداً إضافيــة تعيــق تقدمهــا.

يقتــي هــذا الوضــع الســعي إىل تطويــر إطــار عمــل مؤّســي واضــح يُحــّدد األدوار واملســؤوليات بهــدف ضــامن نجــاح 

الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، فــإّن 

التنفيــذ الفّعــال لعمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي يقتــي االلتــزام، واملشــاركة واملســاهمة مــن جميــع املوظفــن لتحقيــق 

ذلــك. أمــا املســؤولية واملســاءلة عــن نجــاح تنفيــذ هــذه العمليــة، فتقــع عــىل عاتــق مديريــة / وحــدة التطويــر املؤّســي 

لــي يتــم ضــامن تقديــم الدعــم الــكايف لتنفيــذ الــرشوط املرجعيــة الخاصــة هــذه.

وســوف تضــّم اللجنــة يف عضويتهــا ممثّلــن وممثــالت عــن كّل مديريــة ذات صلــة، لدعــم تنفيــذ عمليــة تطويــر القــدرات 

ــالزم  ــت ال ــر الوق ــة توف ــات املعني ــدراء املديري ــي. ويتعــن عــىل م ــوع االجتامع ــاج منظــور الن ــة إلدم املؤّسســية الالزم

والظــروف املناســبة )تهيئــة البيئــة املناســبة( لضــامن قيــام فريــق العمــل مبهامــه بكفــاءة وفاعليــة والقــدرة عــىل تحقيــق 

األهــداف، ويقــدر الوقــت الفعــيل للعمــل ضمــن اللجنــة بســاعة واحــدة يف األســبوع، أي مــا يعــادل نصــف يــوم يف الشــهر.

وســوف يُكلَّــف أعضــاء اللجنــة بإعــداد خطــة عمــل ذات إطــار زمنــي واضــح، وبــأدوار ومســؤوليات ومخرجــات واضحــة. 

وســوف تُقيّــم مديريــات الــوزارة ذات الصلــة خطــة العمــل هــذه بشــكل ربعــي )كّل ثالثــة أشــهر( كجــزء ال يتجــزأ مــن 

ــوع االجتامعــي  ــة إدمــاج منظــور الن ــوع االجتامعــي، بهــدف ضــامن اســتمرارية عملي ــة إدمــاج منظــور الن ــذ عملي تنفي

ــم  ــل االســايس والداع ــة العام ــة مبثاب ــل اللجن ــا وأنشــطتها. وســوف تعم ــوزارة، وإجراءاته ــا مدرجــًة يف خطــط ال وبقائه

ــق  ــة إىل تحقي ــطة الهادف ــم األنش ــد وتقيي ــن يف رص ــن املعني ــع املوظف ــوف تســاعد جمي ــام س ــل، ك ــة العم ــذ خط لتنفي

املســاواة بــن الجنســن. علــامً بــأن جميــع املوظفــن ُمطالبــن بتقديــم دعمهــم الكامــل وجهودهــم املســتمّرة لتحقيــق 

الهــدف املنشــود. 

 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf       6
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أدوار أعضاء فريق عمل لجنة التطوير املؤسي لدمج النوع االجتامعي )فريق العمل(

املهــام املناطــة بأعضــاء فريــق عمــل لجنــة التطويــر املؤســي تعتــر جــزء مــن مهامهــم األساســية يف أقســامهم وليســت 

وظيفــة بــدوام كامــل. ويتمثــل الهــدف األســايس لعمــل اللجنــة يف القيــام بدمــج النــوع االجتامعــي يف خطــط وسياســات 

الــوزارة عــن طريــق تقديــم الدعــم الــالزم للموظفــن املعنيــن وكل حســب عملــه واختصاصــه، ومتابعــة التقــدم املُحــرز 

وعرضــه بشــكل دوري عــىل اإلدارة العليــا. ويجــب أن يتلقــى ضابــط االرتبــاط الدعــم مــن إدارتــه مــن خــالل توضيــح 

األدوار واملســؤوليات، باإلضافــة إىل توفــر الوقــت ليســتطيع املوظــف أداء مهامــه بكفــاءة كعضــو يف الفريــق.

اختيار أعضاء فريق عمل لجنة التطوير املؤسي لدمج النوع االجتامعي )فريق العمل(  -1

ــراتيجيات،  ــات واالس ــة السياس ــي، مديري ــر املؤّس ــة التطوي ــال(؛ مديري ــن )مث ــل م ــق العم ــاء فري ــف أعض يتألّ

أخصــايئ تطويــر القــدرات املؤّسســية التابــع لهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، وأخصــايئ 

النــوع االجتامعــي. ويكــن أن يتغــر ضابــط االرتبــاط املمثــل للمديريــة كل عــام وذلــك ملشــاركة املســؤولية بــن 

املزيــد مــن املوظفــن واملوظفــات عــىل أن تكــون الفرصــة متاحــة ملشــاركة الذكــور واإلنــاث عــىل حــد ســواء.

تخصيص الوقت والظروف املناسبة  -2

عــىل مديــر املديريــات املعنيــة تقديــم الدعــم الفنــي وتخصيــص الوقــت الــكايف والظــروف املناســبة حتــى يتمكــن 

ــة بنفــس  ــر ملهــام اللجن ــة بكفــاءة. ومــن املهــم أيضــاً أن ينظــر املدي ــام باملهــام املطلوب ــاط مــن القي ضابــط االرتب

ــة إىل عــبء العمــل  ــر إضاف ــا املوظــف يك ال تعت ــوم به ــي يق ــام األخــرى الت ــا للمه ــي يوليه ــة الت مســتوى األهمي

ــم األداء  ــك يف تقيي ــان ذل ــح وإدراج مهــام الفريــق ضمــن الوصــف الوظيفــي، وتبي األصــيل، إذ مــن املمكــن توضي

الســنوي.

األنشطة وبناء القدرات  -3

ينبغــي تســهيل مشــاركة ضبــاط االرتبــاط يف االجتامعــات وعمليــات صنــع القــرار املتعلقــة بدمــج النــوع االجتامعــي 

يف أنشــطة الــوزارة، ألن ذلــك يعتــر نقطــة محوريــة لتحقيــق األهــداف. وإدراج املهــام املنصــوص عليهــا يف خطــة 

عمــل لجنــة التطويــر املؤســي ضمــن خطــط عمــل املديريــات واملوظفــن واملوظفــات املعنيــن وتنعكــس يف عمليــة 

تقييــم األداء. كــام ســتقوم هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة بتقديــم فــرص تدريــب 

ليحصــل ضابــط االرتبــاط عــىل خــرة نوعيــة يف مجــال النــوع االجتامعــي ليســتطيع تنفيــذ املهــام املطلوبــة منــه 

وتقديــم الدعــم ملديريتــه وزمالئــه وزميالتــه.

نطاق الّصالحّيات

فيــام يــيل عــرض للمســؤوليات الرئيســية التــي ُيكــن مــن خاللهــا لرئيــس اللجنــة وألعضــاء فريــق العمــل تحديــد بعــض 

املهــام املمكنــة، واالتفــاق عليهــا ضمــن نطــاق الّصالحيــات املُحــّدد لهــم.
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املسؤوليات الرئيسية لجميع ضباط ارتباط النوع االجتامعي

ــر  ــع وتطوي ــىل وض ــالء ع ــجيع الزم ــدف تش ــوزارة، به ــدى ال ــة ل ــة الدوري ــج املنتظم ــطة الرام ــداد أنش ــاركة يف إع املش

ــي. ــوع االجتامع ــتجيبة للن ــل ُمس ــط عم ــداف وخط أه

ــوع 	  ــا الن ــة بقضاي ــة للحصــول عــىل املصــادر واملعلومــات ذات العالق ــة “املرجــع الرئيــي” يف املديري العمــل مبثاب

ــن الجنســن. االجتامعــي واملســاواة ب

ــات واللجــان والتدريــب 	  ــز تكافــؤ الفــرص بــن النســاء والرجــال املشــاركن يف الفّعالي تشــجيع الزمــالء عــىل تعزي

ــب.  ــوادر املكات ــن ك ــام ب ــن الجنســن في ــوازن ب ــق الت ــك يف تحقي واملشــاريع، وكذل

ــق 	  ــي تُنّس ــة الت ــع الكــوادر والوحــدات ذات الصل ــاط )نقطــة االتصــال والتنســيق( م ــط االرتب ــة ضاب العمــل مبثاب

عمليــات تحليــل النــوع االجتامعــي عــىل املســتوى املؤســي، يف حــال عزمــت الــوزارة عــىل إجــراء إحــدى عمليــات 

التدقيــق والتحليــل.

اإلســهام يف تبــادل املعــارف، والخــرات وتعزيــز املامرســات الجيــدة للمســاواة بــن الجنســن داخــل الوحــدات، وكلٌّ 	 

ــب اختصاصه. حس

التنسيق مع الفرق الوزارية األخرى بشأن تطوير عملية إدماج منظور النوع االجتامعي داخل الوزارة.	 

املسؤوليات اإلضافية لفريق العمل يف املكاتب امليدانية

ــي 	  ــوع االجتامع ــد القضايا املتعلقة بالن ــة لتحدي ــات امليداني ــة واملديري ــن يف املديري ــم العامل ــم زمالئه ــام بدع القي

واقراحهــا ضمــن جداول أعامل االجتامعات الداخلية والخارجيــة ويف برامــج التدريــب وأي فعاليــات أخــرى تنظمهــا 

الــوزارة.

ــن 	  ــد، ضم ــي عــىل وجــه التحدي ــوع االجتامع ــة بالن ــؤرشات املتعلّق ــج وامل ــىل إدراج األهــداف والنتائ ــجيع ع التّش

خطــط العمــل واالنشــطة. 

الدعم املطلوب لفريق العمل

ــاج 	  ــة بإدم ــات املتعلق ــالزم واملعلومــات األساســية حــول اآللي ــب ال ــق العمــل التدري ــع أعضــاء فري ســيتلقى جمي

ــي. ــي الّدعــم الفن ــب تلّق ــؤ الفــرص، إىل جان ــة وتكاف ــق العدال ــوع االجتامعــي وتحقي الن

يجــب منــح الفــرص ألعضــاء اللجنــة / فريــق العمــل للمشــاركة يف اجتامعــات اللجنــة التــي تُعقــد دوريّــاً وبواقــع 	 

مرتــن شــهرياً.

يجب أن تتاح الفرصة أيضاً ألعضاء فريق العمل للمشاركة يف الدورات التدريبية والفعاليات واألنشطة.	 
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امللحق الّرابع: اإلطار الداخيل لسياسة إدماج النوع االجتامعي

بالتّــواؤم مــع االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2020 – 2025(، ومــع السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع 

االجتامعــي، فــإّن سياســة النــوع االجتامعــي الداخليــة للرشيــك الوطنــي تعتــر وثيقــة توّجــه املؤسســة إلعــداد هياكلهــا 

وسياســاتها وإجراءاتهــا الداخليــة بشــكل يتوائــم مــع األُطــر واألدوار والتّوقّعــات الوطنيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن 

ومتكــن املــرأة ومعالجــة الفجــوات التــي تحــول دون تحقيــق ذلــك عــىل املســتوى الداخــيل للمؤّسســة. ويتمحــور محتــوى 

هــذه الّسياســة حــول تضمــن آليــة دمــج النــوع االجتامعــي ضمــن كافــة الخطــط واآلليــات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا 

املؤسســة، ومبــا يراعــي جميــع االلتزامــات الوطنيــة الخاصــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. لــذا تعتــر وثيقــة 

الّسياســة خارطــة طريــق لعمليــة التّنفيــذ الفّعــال إلدمــاج النــوع االجتامعــي عــىل املســتوى املؤســي. 

تعريف سياسة إدماج النوع االجتامعي

توفــر سياســة النــوع االجتامعــي لصانعــي القــرار إطــاراً واضحــاً لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومبــدأ تكافــؤ الفــرص من 

خــالل دمــج النــوع االجتامعــي يف كافــة السياســات والترشيعــات واألنظمــة والرامــج.

نقطة البداية

ــر طريقــة  ــدأ يعت ــج7: وهــذا املب ــة عــىل النتائ ــدأ اإلدارة املبني ــوع االجتامعــي وفــق مب يجــب إعــداد سياســة إدمــاج الن

تفكــر واســراتيجية إداريــة تضمــن مــن خاللهــا جميــع الجهــات الفاعلــة يف تحقيــق مجموعــة مــن النتائــج، بــأن كافــة 

ــرات ذات املســتوى  ــج واألهــداف أو التأث ــج املرجــوة )املخرجــات والنتائ ــق النتائ ــا تســاهم يف تحقي ــا وخدماته عملياته

األعــىل(.

7  املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، الدليل الوجيز بشأن التخطيط والرصد والتقييم لنتائج التنمية، 2009.
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التخطيط:
• املنارصة وكسب التأييد.

• تحديد مواطن القوة ومواطن 
الضعف.

التنفيذ: 
• التطوير املؤّسيس.

• وضع وتطوير خطة العمل.

اإلجراءات التصحيحية:
• األعـــ�ل التّصحيحيّة وتشـــمل 

التعديل والتطوير
• التخطيط للدورة التالية

مراجعة النتائج: 
• اإلرشاف عىل األنشــطة الجاري 

تنفيذها
• تقييم األداء 

الشكل )1(: عملية اإلدارة املبنية عى النتائج

املنهجية

ــوع  ــج الن ــر املؤســي لدم ــة التطوي ــاريك للجن ــج التّش ــوم عــىل النه ــذ هــذا اإلطــار الداخــيل يق ــع يف تنفي ــلوب املتّبَ األُس

االجتامعــي، والتــي تــّم اإلشــارة إليهــا يف امللحــق الثــاين. أمــا املعنيــن الرئيســين بإعــداد هــذا اإلطــار ضمــن املؤسســة هــم: 

وحــدة النــوع االجتامعــي، ووحــدة السياســات، والكــوادر العاملــة يف وحــدة تطويــر القــدرات املؤّسســيّة. ومــن املتوقــع 

عقــد عــدد مــن جلســات العمــل إلعــداد هــذا اإلطــار والتعريــف بــه لــكل مــن أعضــاء فريــق اللجنــة واملديريــات كافــة، 

ومــن املقــرح أن تكــون عــىل هيئــة ورشــة عمــل تُقــام ملــدة نصــف يــوم.

الخطواُت العملية

تعتــر الخطــوات التاليــة مبثابــة نهــج متكامــل ذو طابــع عمــيل إلعــداد إطــار سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي وعرضــه 

خــالل ورشــة العمــل.

جمع البيانات واألدلة أ. 

متثلــت الخطــوة األوىل يف جمــع أدلــة وبيانــات مصنفــة حســب النــوع االجتامعــي، مــن مصــادر موثوقــة وعاليــة 

الجــودة )نوعيــة وكميــة( حــول واقــع املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، لدعــم آليــة إعــداد وصياغــة سياســة 

ــة بــن الجنســن، كتــب التكليــف الســامي، األجنــدة  النــوع االجتامعــي بشــكل موضوعــي )مــؤرش الفجــوة العاملي

ــراتيجية  ــي، اس ــوع االجتامع ــي للن ــل املؤس ــي، التحلي ــوع االجتامع ــاج الن ــة إلدم ــة الحكومي ــة، السياس الوطني

ــم هــذا القســم  ــوع االجتامعــي بإعــداد وتقدي ــرح أن تقــوم وحــدة الن ــة(. ويُق ــات متلقــي الخدم ــوزارة، بطاق ال

مــن الوثيقــة، ونُشــّدد يف التوصيــة بتوزيــع نســخ إلكرونيــة مــن املــواد الــواردة أعــاله عــىل أعضــاء لجنــة التطويــر 

املؤســي لدمــج النــوع االجتامعــي لالطــالع عليهــا قبــل وقــت كاف مــن عقــد ورشــة العمــل.
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تقييم واقع النوع االجتامعي ب. 

إجــراء تقييــم تقديــري لواقــع النــوع االجتامعــي اســتناًدا إىل االلتزامــات الدوليــة، ومنهــا توصيــات اتفاقيــة 

ــة  ــات املعني ــة واالتفاقي ــرأة(، واملعاهــدات الدولي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــىل جمي ــيداو )اتفاقي س

ــن  ــن الجنس ــاواة ب ــم املتحدة للمس ــة األم ــراتيجية لهيئ ــة االس ــداف العاملي ــات(، األه ــان )املالحظ ــوق اإلنس بحق

ومتكن املــرأة. 

آليــة التقييــم التقديــري لواقــع النــوع االجتامعــي واملســاواة بــني الجنســني )يقــوم أعضــاء اللجنــة باإلجابــة عــن األســئلة 

املطروحــة أدنــاه بطريقــة جامعيــة(

-من هم املتأثرون من عدم املساواة بن الجنسن؟

- ما هو األثر تحديًدا؟

- أين تقع أوجه عدم املساواة بن الجنسن؟

- كيف تغرَّ الوضع / أسلوب انعدام املساواة بن الجنسن مع مرور الوقت؟

 ملاذا تحُدث إشكاالت انعدام املساواة بني الجنسني )ما األسباب(؟ 

ــامن  ــدف ض ــة، به ــار الوثيق ــن إط ــم م ــذا القس ــم ه ــة تقدي ــر عملي ــي بتيس ــر املؤس ــدة التطوي ــوم وح ــرَح أن تق ويُق

ــي. ــي واملؤّس ــتوى املهن ــىل املس ــات ع ــراء املناقش ــامن إج ــاء، وض ــع األعض ــاركة جمي مش

استعراض الّسياسات املامثلة ج. 

ــن هــذه الخطــوة اســتعراض )مراجعــة إطاريــة( للّسياســات املامثلــة لسياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي، لــدى  تتضمَّ

ــة(  ــكل )بني ــن تصــور واضــح لهي ــذه الخطــوة إىل تكوي ــام به ــة القي ــرى. وتكمــن أهمي ــوزارات األُخ ــوزارة أو ال ال

السياســات الداخليــة، وفهــم الصالحيــة التــي مُتَنــح، وااللتزامــات التــي تََرتَّــب عــىل وجــود هــذه السياســة، مثــل: 

مــا الوحــدات التــي يجــب أن تكــون مســؤولة عــن صياغــة السياســة، واســتعراضها ومراجعتهــا، وتحديثهــا؟. ويُقــَرَح 

أن تقــوم وحــدة السياســات بتقديــم هــذا القســم لضــامن تقديــم أدلــة اإلثبــات عــىل وجــود سياســات مؤسســية 

مامثلــة لهــذه السياســة.

صياغة محتوى السياسة د. 

ــة البنــود األساســيّة التــي ينبغــي تضمينهــا يف السياســات املؤّسســية الداخليــة،  ــاه مبثاب ــواردة أدن تُعتــر النقــاط ال

وهــي نقــاط أساســيّة ينبغــي إدراجهــا يف أي سياســة كانــت. ومــن املُمكــن التَّوُســع يف هــذه النقــاط وإضافتهــا إىل 

ــك بهــدف جعــل السياســة محصــورة يف  ــة رســم السياســة؛ وذل ــيل آلي ــي ت اإلجــراءات / وثيقــة خطــة العمــل الت

نقــاط توجيهيــة أساســية، مــاّم يــؤدي إىل إقــرار الّسياســة بســهولة عــىل املســتوى الرســمي.
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بنود محتوى سياسة النوع االجتامعي

متهيد: خطاب تقديي من الوزير / رئيس املؤّسسة.. 1

مقّدمة: رؤية املؤسسة ورسالتها وتأكيد الدور األسايس للوزارة / للمؤسسة يف تحقيق املساواة بن الجنسن. . 2

نطــاق السياســة ومّرراتهــا: معلومــات وحقائــق أساســية تعــرض واقــع املــرأة يف األردن والكيفيــة التــي بُنيــت عليهــا . 3

هــذه السياســة وعــىل مــاذا اســتندت؛ وعــىل ســبيل املثــال )االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن 2020 – 2025، 

والسياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي(.

الهدف: الهدف الرئيس للسياسة.. 4

مبــادئ الّسياســة )املالحظــات التوجيهيــة الفنيــة(: املبــادئ األساســية التــي تســعى السياســة إىل االلتــزام بهــا أثنــاء . 5

عمليــة التنفيــذ. وهــي تشــمل أركان السياســة، وموادهــا التــي تنــّص بوضــوح عــىل التدابــر التــي يجــب تطبيقهــا 

لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.

مسؤولية تنفيذ السياسة: ويشر إىل املعنين بتطبيق بنود السياسة.. 6

آليــة املتابعــة والتقييــم: املــؤرشات الداخليــة األساســية آلليــة املتابعــة والتقييــم، واملتعلّقــة بتقييــم التقــدم املُحــرز، . 7

ومتابعــة ســر العمــل وتقييــم عمليــة تنفيــذ إدمــاج النــوع االجتامعــي يف عمــل املؤسســة.

امللحق: اإلجراء / خطة العمل املرتبطة بتحقيق بنود السياسة.. 8




