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 المؤسسات في تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربيةدور تعزيز 

 ضمن المؤسسات العامة منظور المساواة بين الجنسينإدماج 

 زـموج

ضمن المؤسسات العامة،  منظور المساواة بين الجنسينعملت اإلسكوا على تطوير مشروع إلدماج 
وسعيًا إلى  ،ليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأةاآل إدراكًا منها ألهمية معالجة التحديات التي تواجهها

لتحقيق المساواة بين  قضايا الجنسين منظور تحقيق األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن إدماج
. ة المتعلق بالمساواة بين الجنسينالجنسين وتمكين المرأة، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدام

مساواة بين الجنسين اللتحقيق  المبذولة لقياس الجهودإطار مساءلة وإطالق تصميم ويهدف المشروع إلى 
 سكوااإلخبرة . ويستند المشروع إلى المنطقة العربيةفي األول من نوعه  . وهذا اإلطار هووتمكين المرأة

، التي خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظومة األمم المتحدةفي تطبيق 
 .العامة المؤسساتفي  هاقيتطب ، بحيث يمكنتعديلها جرى

ن المساواة بين الجنسين وتمكين الدليل التقني لخطة العمل بشأ ُترِجموفي مرحلة المشروع األولى، 
مع احتياجات الدول  تالءملي الدليل التقني تعديللإقليمية ورشة عمل المرأة إلى اللغة العربية، من ثم ُعقدت 

المساواة بين الجنسين في المؤسسات نحو لقياس الجهود  اإلطار العربي الموحدوالتوصل إلى ، العربية
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون  فيتطبيق اإلطار العربي لدعم مالي وتقني  ُيقدَّم ،الحاليةوفي المرحلة  .العامة
 .الدول العربية سائر فيمرحلة الحقة  يالتجربة ف تَعمَّم ، على أنالمرأة
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 ةـمقدم

على  منظور المساواة بين الجنسيندعم عملية إدماج بالمرأة بالنهوض ليات الوطنية المعنية آلا تتولى -1
تطوير السياسات ليات من مهام هذه اآلو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كافة المستويات، بهدف

وبناء القدرات المؤسسية، برامج، الخطط والفي  المساواة بين الجنسين ووضع االستراتيجيات، وإدماج قضايا
 .وتعزيز الثقافة الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

ي المنطقة العربية أدخلت بعض بالمرأة فبالنهوض ليات الوطنية المعنية ن اآلأوتشير الدراسات إلى  -2
المؤسسات واإلدارات المختلفة، ولكن  ضمن منظور المساواة بين الجنسينالترتيبات المؤسسية لدعم عملية إدماج 

ليات العديد مساءلة. وتواجه هذه اآلللتنسيق والمتابعة والواضح  إطار ال تندرج ضمن، هذه الجهود كانت مجزأة
فر الموارد البشرية الكافية، ونقص األدوات الخاصة بدمج محدودية التمويل، وعدم توات مثل من القيود والتحدي

زال ي الكما وضعف المراقبة والمساءلة. السياسية،  اإلرادة وغيابالمؤسسات،  في المساواة بين الجنسينمفاهيم 
في العمل، وظروف الجنسين التوازن بين سية، ومثل الثقافة المؤسالمجاالت هناك العديد من الثغرات في عدد من 

 وبناء القدرات والتطوير المؤسسي. ،العمل

منظور ، وسعيًا إلى تحقيق األهداف الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن إدماج ولمعالجة هذه التحديات -3
امة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستد المساواة بين الجنسين

اإلسكوا  ُتنفذعن لجنة المرأة في دورتها السابعة، الصادرة  (ه) 4وعمالً بالتوصية  المتعلق بالمساواة بين الجنسين،
ليات ضمن المؤسسات العامة. ويهدف هذا المشروع إلى دعم اآل منظور المساواة بين الجنسينمشروع إدماج 

من خالل تصميم  ،تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةفي عملها على المعنية بالنهوض بالمرأة الوطنية 
األول من  وهذا المشروع هو .مساواة بين الجنسين وتمكين المرأةلالمبذولة للقياس الجهود  مساءلةوإطالق إطار 

 في المنطقة العربية. نوعه

الجنسين وتمكين المرأة خطة العمل بشأن المساواة بين  تنفيذاإلسكوا في  خبرةويستند هذا المشروع إلى  -4
من منظمة  72 من أصلاإلسكوا كأفضل منظمة داخل األمم المتحدة  نفتُص وقد. على نطاق منظومة األمم المتحدة

تجربة اإلسكوا في دعم الجهود الوطنية  لخبرات الفنية والدروس المستفادة منوتساعد ا. الخطة تنفيذفي  حيث النجاح
المساواة بين الجنسين وتمكين دعم  وفي ،ة اإلدارية واالستغالل األمثل للطاقة البشريةتعزيز الكفاءفي للدول العربية 

 .ضمن األجهزة الوطنيةفي مختلف المجاالت ت ومختلف المستويا علىالمرأة 

 خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   -أواًل
 على نطاق منظومة األمم المتحدة

مختلف  والتزمت منظومة األمم المتحدة بقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منذ إنشائها، تهتم -5
وكونت آليات وهيئات  ،ودرجات متفاوتة بطرقمنظمات وهيئات األمم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين 

، 2006وفي عام  .المجالا متخصصة لتعزيز جهود المنظومة األممية والدول األعضاء ومختلف الشركاء في هذ
سياسة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على على األمم المتحدة  يالتنفيذيين ف الرؤساءصدق مجلس 
 شموليتها وعمقها وطموح أهدافها. حيثاألولى من نوعها من  اعتبرت، األمم المتحدة وهيئات نطاق منظمات
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تنفيذ السياسة ل إعداد خطة عملوعملت هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على  -6
 ًامؤشر خمسة عشرمجموعة من . وشملت خطة العمل 2006ن في عام يالتي وضعها مجلس الرؤساء التنفيذي

القائمة على واإلدارة  ؛مساءلة: الن وهييتتمحور حول العناصر الستة المحددة في سياسة مجلس الرؤساء التنفيذي
 وصممتالتنسيق وإدارة المعرفة والمعلومات. و ؛بناء القدرات؛ والموارد البشرية والماليةو ؛واإلشراف ج؛النتائ

تحقيق المساواة بين الجنسين لالمحددة  المؤشراتمجموعة  فيتعريف ورصد التقدم على نحو ُيسهل  خطة العمل
إطار أول ك ،ملزمة لجميع كيانات األمم المتحدة 2012اعتمادها في عام  بعد. وأصبحت خطة العمل وتمكين المرأة

 .الجنسينالمساواة بين تعميم مفهوم  بشأنللمساءلة 

ة بين الجنسين وتمكين المرأة دلياًل تقنيًا يهدف إلى مساعدة كيانات اأصدرت هيئة األمم المتحدة للمساوو -7
تضمن وعن تنفيذ خطة العمل،  إلعداد تقارير دوريةعلى أساس منطقي واضح إجراء تقييم ذاتي األمم المتحدة في 
 ، تيتجاوز المتطلبا (1) تتراوح بين درجات كيفية قياس كل مؤشر أداء وفق خمستوجيهات بشأن 

بلوغ كل  ضرورةعلى ويؤكد الدليل . ال ينطبق (5)غير متوفر،  (4)، تيقارب المتطلبا (3)، تالمتطلبا يلبي (2)
" لتكون األمم المتحدة المؤسسة تالمتطلبا يتجاوز" درجة السعي إلى" كحد أدنى، وتالمتطلبا"يلبي  مؤشر درجة

 المساعدة هو التقييم مستويات تحديد عملية من والهدفالرائدة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 
 .للمستقبل وتوقعاته األداء وقائع وتحليل التوعية في

لترافق جميع تصنيفات المؤشرات، تتضمن إصالحية تقديم خطط عمل  عملية إعداد التقاريرتتطلب و -8
 لط؛ وتسوالمسؤولية عن إجراءات المتابعة، والموارد الالزمة لتحسين األداء، لسد الفجواتجدواًل زمنيًا واقعيًا 

 .وارد للتعامل معهاوتخصيص المينبغي التركيز عليها  يالتالضوء على المجاالت 

  سيالغربي آ واالجتماعية االقتصاديةتجربة اللجنة   -ًانيثا
 العمل خطة تطبيق في

لخطة  هيئات لألمم المتحدة في إجراء تنفيذ تجريبي بين ثمانشاركت اإلسكوا  ،2011في أواخر عام  -9
طبيق مؤشرات األداء بت المتعلق. ونتج عن تحليل عمل اإلسكوا بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة العمل

"يقارب  فئةفي في المائة  65، و"تالمتطلبا"يلبي  فئةفي المائة فقط من المؤشرات في  21 الخمسة عشر تصنيف
تجاوز ي" فئةضمن حينئذ أي من المؤشرات  تصنفولم  "غير متوفر". فئةفي  في المائة 14"، وتالمتطلبا
وإلى ضمن المنظمة،  المساواة بين الجنسينإدماج منظور أشارت نتائج التحليل إلى فجوات في و ."تالمتطلبا

ستراتيجية مفعلة للمساواة بين الجنسين أو شبكة نقاط اتحقيق ذلك، وخاصة فيما يتعلق بوجود ل نظام عدم وجود
ضعف تمثيل عدة تحديات، أهمها وجود  نكما أسفر التحليل ع. المساواة بين الجنسينقضايا ب ُتعنى فعالة ارتكاز

 .المساواة بين الجنسينفي مجال والعامالت  برامج لبناء قدرات العاملين عدم توفرالمرأة في المناصب العليا و

تسمح بمراكمة المعرفة لسد الفجوات  تدريجية خطةعلى وضع اإلسكوا  عملتعلى هذه المعطيات،  ًءوبنا -10
أو موظفة  ًاتضم موظفو المساواة بين الجنسينقضايا ب عنىُت ارتكازشبكة نقاط فّعلت  ،2012ففي عام  .والخبرة
في  المساواة بين الجنسينج منظور ادمإعمل سنوية تهدف إلى خطة لها وحددت دورها ووضعت  شعبة،من كل 

اإلسكوا ، تحسن أداء 2013وفي عام  في بعض مؤشرات األداء. ًاطفيف ًاتحسنوأثمر ذلك  .المختلفة عبالُشعمل 
المساواة بين  في مجالأهم إنجازات ذلك العام تقييم قدرات العاملين والعامالت من في خمسة مؤشرات. وكان 

 ضمنتت ، بحيثمراجعة سياسة اإلسكوا بشأن تقييم المشاريعو ،الجنسين، الذي أدى إلى تحديد عدد من الثغرات
 المساواة ومبادئ حقوق اإلنسان. عدُب
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تحسن في تسعة مؤشرات إضافة  جلفُس ،في اإلسكواقفزة نوعية في تطبيق خطة العمل  2014عام وشهد  -11
في  المساواة بين الجنسينمنظور وضع خطط وسياسات تضمن مأسسة إلى العديد من اإلنجازات، من أبرزها 

تنفيذ خطة العمل، خالل سابقًا الثغرات التي ظهرت  سدو ، ومراجعة الُنظم اإلجرائية لتحسين بيئة العملالمنظمة
. وتضمنت خطة إدارية لزيادة تمثيل النساءووضع  ،2018-2014للفترة إعداد سياسة اإلسكوا للمساواة بين الجنسين و

 لالتصالتصميم استراتيجية و ،على نطاق المنظمة للمساواة بين الجنسينتشاركي  إعداد أول تدقيقاإلنجازات أيضًا 
ح بزيادة تمثيل النساء في يسم نظام مرن لمواقيت العملتصميم و ،الجنسينالمساواة بين والمعرفة من منظور 

وتمكين  ن الجنسينيتحسين المساواة بالعاملين على والموظفات لموظفين تقديرية لجائزة  طلقتكما ُأالوظائف. 
 بجهودهم وإنجازاتهم في هذا المجال. تمّيزوالموظفين  2016ومن ثم في عام  2014المرأة، وقد ُمنحت في عام 

في طليعة كيانات األمم المتحدة المنفذة  2016و 2015حلت في عامي وإنجازات اإلسكوا،  استمرتو -12
نجازات تصميم وتنفيذ العديد من البرامج اإللخطة العمل حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومن أهم 

والمساواة بين الجنسين بشكل علمي  المساواة بين الجنسينفي إدراج مفهوم  عنها زيادةالتدريبية المتخصصة، نتج 
ة على تعزيز المساواة بين الجنسين نفَقالُم المبالغصميم نظام تتبع مالي لتحديد في عمل إدارات اإلسكوا كافة، وت

 بين الجنسين على مستوى المنظمة. لتنفيذ الوالية المتعلقة بالمساواة المنظمة، ووضع هدف مالي يف

 تقييم أداء اإلسكوا في مؤشرات المساواة بين الجنسين   -1الجدول 
 2016-2012وتمكين المرأة للسنوات 

 معدالت األداء في كل المؤشرات )بالنسبة المئوية( 
2012 2013 2014 2015 2016 

 73 73 33 0 0 تالمتطلبايتجاوز 

 20 20 40 40 13 تالمتطلبايلبي 

 7 7 27 47 67 تالمتطلبايقارب 

 0 0 0 13 13 غير متوفر

 0 0 0 0 7 ال ينطبق

بالمقارنة مع األمانة العامة لألمم المتحدة ومنظومة األمم تطلبات خطة العمل م استيفاءفي ا اإلسكو تفوقتو -13
في فئتي  2016عام في في المائة من تصنيفات اإلسكوا  93 تدرجُأ، 2كما هو مبين في الجدول و المتحدة عامًة.

والبالغة وهي نسبة تفوق النسبة التي سجلتها منظومة األمم المتحدة عمومًا "، تالمتطلبا" و"يتجاوز تالمتطلبا"يلبي 
في  " أو"غير متوفرأي من المؤشرات في فئة . والجدير بالذكر أن اإلسكوا لم تسجل تين الفئَتينافي المائة في ه 64
 تين الفئَتين.افي المائة في ه 13 ، في حين سجلت منظومة األمم المتحدة عمومًا نسبة"ال ينطبق" فئة

 أداء اإلسكوا مقارنة مع الكيانات األخرى في مؤشرات المساواة بين الجنسين تقييم   -2الجدول 
 2016وتمكين المرأة لعام 

 المئوية(معدالت األداء في كل المؤشرات )بالنسبة  

 منظومة األمم المتحدة عمومًا األمانة العامة اإلسكوا

 19 18 73 تالمتطلبايتجاوز 

 45 53 20 تالمتطلبايلبي 

 23 19 7 تالمتطلبايقارب 

 6 0 0 غير متوفر

 7 10 0 ال ينطبق
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 تجاوز المتطلبات في حوالى  بها إلىاألنشطة المتعددة التي قامت بها اإلسكوا أدت  أن والجدير بالذكر -14
 .األمم المتحدةبين منظمات من حيث األداء  في المرتبة العلياتصنيف ال فاستحقت ،المائة من المؤشراتفي  73
 لدول األعضاء.إلى ا فكرة مشروع نقل خبرة اإلسكوا الناجحة نشأتا نه منو

 اإلسكوافي نقل الخبرات إلى الدول األعضاء   -ثالثًا

المساواة بين الجنسين  مؤسسية لدعم جهود خطةأثبتت تجربة اإلسكوا في تنفيذ خطة العمل أهمية إيجاد  -15
هذه  منصنع القرار. وتشكل الخبرات الفنية والدروس المستفادة بوتمكين المرأة ضمن الهيئات التنفيذية المعنية 

تعزيز الكفاءة اإلدارية  فيوالبناء عليها لدعم الجهود الوطنية للدول العربية  استثمارها التجربة فرصة يمكن
دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المستويات  من خاللاألمثل للطاقة البشرية  واالستغالل

 االخطة وما نتج عنه تلك تنفيذمن النجاح الذي حققته اإلسكوا في  وانطالقًا والمجاالت ضمن األجهزة الوطنية.
بيئة العمل، في إنتاجية ن قدرة اإلسكوا على تنفيذ برامج عملها بفاعلية وكفاءة أكبر وتحُس فيمن تقدم ملحوظ 

بالمرأة في الدول األعضاء بالنهوض ليات الوطنية المعنية اآلإلى  ةسعت اإلسكوا إلى تعميم هذه الخطة ونقل التجرب
 .هاوواقعالدول جات احتيا بحيث تلبيالخطة  تكييفو

ضمن  منظور المساواة بين الجنسين، عملت اإلسكوا على تصميم مشروع "إدماج من هذا المنطلقو -16
ة للجنة المرأة المنعقدة في مسقط بععلى الدول األعضاء خالل اجتماعات الدورة الساالمؤسسات العامة" وعرضته 

مؤازرة األمانة التنفيذية بوصت "ألمشروع، وهذا ا وافقت الدول األعضاء علىو .2016في كانون الثاني/يناير 
في كافة أنشطتها وهياكلها اإلدارية، وإلى تعزيز  المساواة بين الجنسينفي جهودها الرامية إلى إدماج منظور 

منظور  مأسسةريادتها لهذه العملية داخل منظومة األمم المتحدة؛ والعمل مع اآلليات الوطنية للمرأة لتنفيذ مشروع 
في المؤسسات العامة؛ وإنشاء إطار عربي لقياس التقدم باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين  مساواة بين الجنسينال

 ".على مستوى المؤسسات الحكومية المساواة بين الجنسينفي المؤسسات العامة؛ والعمل على تعميم منظور 

أول إطار إطالق العامة" إلى ضمن المؤسسات  منظور المساواة بين الجنسينويهدف مشروع "إدماج  -17
ووضعه في السياق  ،مساءلة في المنطقة العربية لقياس الجهود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةلل

 اآلليات دعمإلى على المدى الطويل المشروع كما يهدف الوطني واستخدامه بما يتناسب مع القوانين الوطنية. 
منظور من العمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات األهلية إلدماج وتمكينها لمرأة بابالنهوض المعنية الوطنية 

 .افي عمله المساواة بين الجنسين

في مرحلة أولى بترجمة الدليل التقني لخطة العمل  اقامت اإلسكوويتبع هذا المشروع نهجًا تشاركيًا، حيث  -18
ومة األمم المتحدة إلى اللغة العربية بالشراكة مع ق منظابشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نط

 ملكة البحرين، وبمنحة كريمة منه.المجلس األعلى للمرأة في م

)المكتب هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  ومن ثم عقدت اإلسكوا بالشراكة مع -19
هدفت إلى بناء قدرات  2016حول المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر قليمية إورشة عمل الرئيسي في نيويورك( 

عرض الدليل التقني و .في المؤسسات العامة منظور المساواة بين الجنسيندماج إالدول األعضاء في مجال 
لقياس الجهود المتعلقة  عربي موحد بإطارالخروج ، واحتياجات الدول العربية تكييفه بحيث يلبيالمترجم بهدف 

 .لمساواة بين الجنسين في المؤسسات العامةبا
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منظور دمج على أسلوب منهجي العمل بضرورة ، وهذا اإلطارأهمية بفي الورشة المشاركون  ونوه -20
باالستراتيجيات والسياسات  اإلطارعلى ارتباط المشاركون  أكدو. في المؤسسات العامة المساواة بين الجنسين

عمل اآلليات الوطنية مثل غياب  في النواقصإلى العديد من  وأشاروا .الجنسينالمساواة بين الوطنية المتعلقة ب
 تحقيق المساواة بين الجنسينمجال  فيوالعامالت م كفاءات العاملين يستراتيجية داخلية لآللية، وغياب برنامج لتقيا

وفي ختام كفاءات اآلليات الوطنية.  تعزيزتنفيذ اإلطار الموحد ل يبرامج عملية لبناء قدراتهم، مما يستدعوكذلك 
المعنية لية الوطنية على مستوى اآلهذا اإلطار  الختباروفني تقديم دعم مالي لالورشة، أعلنت اإلسكوا عن استعدادها 

 .الرسمي هاوطلب تلك الدولة ، وذلك بناًء على رغبةفي أحد الدول األعضاء بالمرأة وضبالنه

 عربي لقياس الجهود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الطار اإل  -رابعًا
 في المؤسسات العامة

ورشة العمل المنعقدة  نتائجعلى مناقشات و ع بناًءِضالذي ُو طار العربيمؤشرات أداء اإلالجدول  يتضمن -21
تطبيق  فيهذا اإلطار بتجارب ناجحة وممارسات جيدة  َعّززُي. ومن المتوقع أن 2016 في تشرين الثاني/نوفمبر

وفقًا للمجاالت الوظيفية واألنشطة المطلوب تنفيذها بين الجدول كيفية تصنيف المؤشرات وُي هذه المؤشرات.
 و"يلبي المتطلبات" و"يتجاوز المتطلبات"." تالمتطلبالتحقيق كل من مستويات التقييم الثالثة: "يقارب 

 المساءلة  -ألف

 خططهاو مؤسسةات المؤشر األداء: سياس  -1

يرتبط بتوفر سياسة وطنية للمساواة  والتي تحكم آليات عملها. ويجب أال للمؤسسةيتعلق هذا المؤشر بالسياسة الداخلية المعتمدة 
ساواة بين لهذا المؤشر توفر سياسات داخلية وخطط حديثة لضمان الم المعنية مؤسسة. وتتطلب تلبية الهابين الجنسين أو غياب

وتعميم منظور  مؤسسةفي الما في ذلك المساواة في التمثيل على كافة المستويات اإلدارية والفنية ، وبالجنسين وتمكين المرأة
 .المساواة بين الجنسين

 المتطلباتيتجاوز  المتطلباتيلبي  يقارب المتطلبات

 إجراءات لوضع مؤسسةتتخذ ال)أ(  1
سياسات وخطط للمساواة بين 

بما في ذلك  الجنسين وتمكين المرأة،
 المساواة في التمثيل

 ًاسياسات وخطط مؤسسةال تنفذ )ب( 1
حديثة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

 المرأة، بما في ذلك المساواة في التمثيل

 ًاسياسات وخطط مؤسسةال تنفذ (1-)ج 1
حديثة للمساواة بين الجنسين وتمكين 

 المرأة، بما في ذلك المساواة في التمثيل

 و  

 آلية أوتتوفر في المؤسسة ( 2-)ج 1  
ضمن ي رئاستهاالتزام مكتوب من 

 المساءلة

 المساواة بين الجنسين منظورمن  األداء الوظيفي للموظفين والموظفاتمؤشر األداء: إدارة   -2

 عليها وموظفاتها بناًءها يقيَّم موظفوالتي األساسية  مؤسسةاليم ِقمبدأ المساواة بين الجنسين في بتضمين  المؤشريتعلق هذا 

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

على تضمين  مؤسسةتعمل ال )أ( 2
يمها مبدأ المساواة بين الجنسين في ِق

 األساسية

 مؤسسةيم األساسية للتتضمن الِق )ب( 2
 مبدأ المساواة بين الجنسين 

مؤسسة لل تضمن الِقيم األساسيةت( 1-)ج 2
جميع  ويقيَّممبدأ المساواة بين الجنسين 
عليها في كافة  الموظفين والموظفات بناًء

 المستويات
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 )تابع( المساواة بين الجنسين منظورمن  األداء الوظيفي للموظفين والموظفاتمؤشر األداء: إدارة   -2

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

 و  

حوافز لل ًانظام مؤسسةتوفر ال (2-)ج 2
والتقدير للموظفين والموظفات الملتزمين 

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين ب
 المرأة

 اإلدارة القائمة على النتائج  -باء

 التخطيط االستراتيجي: مؤشر األداء  -3

 أو االستراتيجي اإلطار مثل ،مؤسسةلل المركزي االستراتيجي التخطيط وثيقة تتضمنهذا المؤشر على ضرورة أن  يؤكد
 .المساواة بين الجنسينقضايا  يراعي وافيًاتحلياًل  السنوات، المتعدد التمويل إطار أو االستراتيجية الخطة

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

التخطيط تشمل وثيقة ( 1-)أ 3
 مؤسسةللاالستراتيجي المركزي 

 تحلياًل الرئيسيةووثائق البرامج 
 المساواة بين الجنسين يراعي قضايا

التخطيط تشمل وثيقة ( 1-)ب 3
ووثائق  مؤسسةللاالستراتيجي المركزي 

 يراعي قضايا تحلياًل البرامج الرئيسية
 المساواة بين الجنسين

التخطيط تشمل وثيقة ( 1-)ج 3
ووثائق  مؤسسةللاالستراتيجي المركزي 

 يراعي قضايا تحلياًل البرامج الرئيسية
 المساواة بين الجنسين

 و و أو

تتضمن وثيقة التخطيط ( 2-)أ 3
على  مؤسسةللاالستراتيجي المركزي 

 ًامحدد ًاواحد إنجازًا/األقل نتيجة
ومؤشرًا واحدًا محددًا بشأن المساواة 

 بين الجنسين وتمكين المرأة

تتضمن وثيقة التخطيط ( 2-)ب 3
على  مؤسسةللاالستراتيجي المركزي 

محددًا ومؤشرًا  ًاواحد إنجازًا/األقل نتيجة
واحدًا محددًا بشأن المساواة بين الجنسين 

 وتمكين المرأة

تتضمن وثيقة التخطيط ( 2-)ج 3
 من أكثر مؤسسةللاالستراتيجي المركزي 

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

 الرصد وإعداد التقارير: مؤشر األداء  -4

بين  المساواةب هاالتزامفي  حققةتالم الرئيسية النتائج التقارير تقيس أن ينبغي إذ. تقاريررفع الو رصد اإلنجازات على المؤشر هذا يركز
 .مؤسسةلل في وثيقة التخطيط االستراتيجي المركزي والمتوفرة للمساواة بين الجنسين مراعيةال مؤشراتللالجنسين وتمكين المرأة وفقًا 

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

تقارير عن  مؤسسةد الِعُت (1-أ) 4
المساواة التزامها ب فيالمحققة  نتائجال

التي وبين الجنسين وتمكين المرأة 
وثيقة التخطيط عليها  تنص

 االستراتيجي المركزي

 نتائجالتقارير عن  مؤسسةال دِعُت (1-ب) 4
المساواة بين التزامها ب فيالمحققة 

عليها  تصالتي نوالجنسين وتمكين المرأة 
 وثيقة التخطيط االستراتيجي المركزي

 نتائجالتقارير عن  مؤسسةد الِعُت( 1-ج) 4
المساواة بين التزامها ب فيالمحققة 

 تصالتي نوالجنسين وتمكين المرأة 
التخطيط االستراتيجي وثيقة عليها 

 المركزي

 و و أو

 اتبيان مؤسسةلدى التتوفر  (2-أ) 4
مفصلة حسب الجنس وإن لم تتوفر، 

 ي لذلكالسبب الرئيسُيَوضَّح 

 بيانات مؤسسةلدى التتوفر ( 2-ب) 4
مفصلة حسب الجنس وإن لم تتوفر، 

 ي لذلكالسبب الرئيسُيَوضَّح 

 بيانات مؤسسةلدى التتوفر ( 2-ج) 4
مفصلة حسب الجنس وإن لم تتوفر، 

 ي لذلكالسبب الرئيسُيَوضَّح 

 و  

المساواة منظور  مؤسسةتدمج ال( 3-ج) 4  
هجها َنتمكين المرأة في وبين الجنسين 

 اإلداري المبني على تحقيق النتائج
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 اإلشراف  -جيم

 التقييم: مؤشر األداء  -5

 .للمساواة بين الجنسينومدى مراعاة هذه المشاريع  مؤسسةتنفذها الالتي مشاريع البتقييم هذا المؤشر يتعلق 

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

قواعد ال بعض مؤسسةتستوفي ال( أ) 5
لنهوض ل التي وضعتها معاييرالو

 بالمرأة

قواعد ال كل مؤسسةتستوفي ال( ب) 5
 للنهوض بالمرأة التي وضعتها معاييرالو

القواعد كل  مؤسسةتستوفي ال( 1-ج) 5
 معايير التي وضعتها للنهوض بالمرأةالو

 و  

إرشادات  مؤسسةتتبع ال( 2-ج) 5  
مجموعة األمم المتحدة في تقييم قدرتها 

منظور حقوق اإلنسان على إدماج 
 في مشاريعها بين الجنسينوالمساواة 

   بين الجنسينالمساواة من منظور التدقيق المؤسسي : مؤشر األداء  -6

لتحديد المخاطر المتعلقة  المساواة بين الجنسين من منظور مؤسسةيركز هذا المؤشر على التدقيق المؤسسي في عمل ال
باستراتيجياتها وخططها لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتهدف نتائج التدقيق إلى إعادة النظر في استراتيجية 

ظم داخلية وتطوير ن الضعف وتبيان اإلجراءات المتبعة لتحديثها بما يضمن توفير قوانين وُنواِطالداخلية وتوضيح َم مؤسسةال
 .الفنية بما يحقق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مؤسسةمخرجات ال

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

المشاورات مع  مؤسسةأت البد( أ) 6
المسؤولة عن التدقيق الوطنية الهيئات 

المتعلقة من إدماج المخاطر للتأكد 
نسين وتمكين المرأة بالمساواة بين الج

كجزء من المخاطر التي تواجهها 
 الدولة ككل

في داخلي عمل فريق قوم ي( ب) 6
المخاطر المتعلقة  في تدقيقبال مؤسسةال

من مرأة نسين وتمكين البالمساواة بين الج
تقدير لالتخطيط السنوية دورة  ضمن

 المخاطر

قدت المشاورات التي ُعأّدت  (1-ج) 6
إلى إدماج  الوطنيمع هيئة التدقيق 

المستوى  على المساواة بين الجنسين
 التدقيق الوطني في

 و  

كل خمس  مؤسسةالجري ُت (2-ج) 6  
ًا، وفق تشاركي ًاتدقيقسنوات على األقل 

في  العمل الدولية، مؤسسةمعايير 
 المساواة بين الجنسين

 مراجعة البرامج: مؤشر األداء  -7

 .جودة البرامجتقييم وليس ب ،في تصميم البرامج والمشاريع منظور المساواة بين الجنسينهذا المؤشر بمدى إدماج يتعلق 

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

تتضمن المشاريع والبرامج ( أ) 7
 للمساواة بين الجنسين ًاجزئي تحلياًل

تتضمن المشاريع والبرامج تحلياًل ( ب) 7
 للمساواة بين الجنسينكاماًل 

تتضمن المشاريع والبرامج ( 1-ج) 7
 للمساواة بين الجنسينتحلياًل كاماًل 

 و

بالبرامج التي  مؤسسةال تشيد (2-ج) 7  
تتفوق في تصميمها وتنفيذها في العمل 

على تعزيز المساواة بين الجنسين 
 وتمكين المرأة
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 البشرية والمالية الموارد  -دال

 الماليةتتبع الموارد : مؤشر األداء  -8

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.تعزيز ل مؤسسةالتي تستخدمها اللتحديد األموال مالي تتبع  يتعلق هذا المؤشر بتوفر آلية

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

على تطوير آلية  مؤسسةتعمل ال( أ) 8
األموال لرصد تتبع للموارد المالية 

ز المساواة بين يلتعزالمخصصة 
 الجنسين وتمكين المرأة

تتبع آلية  مؤسسةتتوفر لدى ال( ب) 8
 األموال ُتستخدم لرصد المالية، مواردلل

لتعزيز المساواة بين الجنسين  المخصصة
 وتمكين المرأة

تتبع آلية  مؤسسةتتوفر لدى ال( 1-ج) 8
 األموال ُتستخدم لرصد المالية، مواردلل

لتعزيز المساواة بين الجنسين  المخصصة
 وتمكين المرأة

 و  

نتائج تتبع  مؤسسةدرج الُت( 2-)ج 8  
الموارد المالية في التخطيط االستراتيجي 

على  الموازنة بناًء وتخصص زيالمرك
 التوصيات الصادرة عن نتائج التتبع

 المالية تخصيص الموارد: مؤشر األداء  -9

 بين بالمساواة المتعلقةالداخلية و مؤسسةالتزامات ال لتنفيذمؤقت،  مرجعي مالي معيار وضع ضرورة على المؤشر هذا يركز
 .المرأة وتمكين الجنسين

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

على وضع  مؤسسةتعمل ال( أ) 9
ص للتحقق معيار مرجعي مالي يخصَّ

دورها في تحقيق ب هاالتزاممن 
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الموارد المالية  مؤسسةُتوفر ال( ب) 9
الالزمة لتحقيق المساواة بين الجنسين 

للمعيار المرجعي  وتمكين المرأة وفقًا
 المالي

الموارد المالية  مؤسسةتوفر ال( ج) 9
لتحقيق المساواة بين  وتتجاوزها،

 للمعيار المرجعي المالي الجنسين وفقًا

 هيكلية العمل للمساواة بين الجنسينمؤشر األداء:   -10

التكافؤ على و ،في كافة جوانب عمل المؤسسة المساواة بين الجنسينلقضايا  ارتكازعلى ضرورة تعيين نقاط  يركز هذا المؤشر
 .المساواة بين الجنسينوحدة شؤون توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لبين الجنسين في مجال التوظيف، و

 تطلباتيتجاوز الم يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

قضايا ل ارتكازتوجد نقاط )أ(  10
أو ما يعادلها  المساواة بين الجنسين

 :الوزاراتعلى مستوى 

 موظفين وموظفاتمن تعّين  -أ
في مستوى اإلدارة 

صالحيات  المتوسطة، ولديها
 قرار الاتخاذ 

نقاط ارتكاز لقضايا  توجد( 1-)ب 10
أو ما يعادلها على  المساواة بين الجنسين

 مستوى الوزارات:

موظفين وموظفات في من تعّين  -أ
 ، ولديهامستوى اإلدارة المتوسطة

 قرار الصالحيات اتخاذ 

قضايا ل ارتكازنقاط  توجد( 1-)ج 10
أو ما يعادلها على  المساواة بين الجنسين

 الوزارات:مستوى 

موظفين وموظفات في من تعّين  -أ
 ، ولديهاطةمستوى اإلدارة المتوس

 قرار الصالحيات اتخاذ 

 و و و

قضايا المعنية برتكاز االلنقاط  -ب
شروط  المساواة بين الجنسين

 موثقةعمل مرجعية 

قضايا ب المعنيةرتكاز االلنقاط  -ب
شروط عمل  المساواة بين الجنسين

 موثقةمرجعية 

بقضايا  االرتكاز المعنيةلنقاط  -ب
شروط  المساواة بين الجنسين

 موثقةعمل مرجعية 
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 )تابع( هيكلية العمل للمساواة بين الجنسينمؤشر األداء:   -10

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

 و  

موارد مالية  مؤسسةتخصص ال -ج  
االرتكاز كافية لدعم مهام نقاط 

المساواة بين بقضايا  المعنية
 الجنسين

 و و 

الموارد الكافية  مؤسسةتوفر ال (2-ب) 10 
  المساواة بين الجنسينوحدة قضايا /دارةإل

الموارد الكافية  مؤسسةتوفر ال (2-ج) 10
  المساواة بين الجنسينوحدة قضايا /دارةإل

 الثقافة المؤسسية: مؤشر األداء  -11

عمالها أل مؤسسةفي طريقة إدارة الوالموظفات يجابية داعمة لجميع الموظفين إ وجود ثقافة مؤسسية علىهذا المؤشر  يركز
بغض النظر عن الرتبة أو الدرجة أو )مدى مشاركة الموظفين والموظفات على ؛ ويها وموظفاتها وشركائهامع موظف وتعاملها

 صنع القرار؛ ومدى توفر المعلومات.في عملية ( الرأي

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

 ، إلى حد ما،مؤسسةتدعم ثقافة ال)أ(  11
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

المساواة بين  مؤسسةثقافة التدعم ( ب) 11
 الجنسين وتمكين المرأة دعمًا كاماًل

المساواة  مؤسسةثقافة التدعم ( 1-ج) 11
 بين الجنسين وتمكين المرأة دعمًا كاماًل

 و  

كبار المديرين  يوفر (2-ج) 11  
والمديرات النموذج القدوة ويناصرون 

 جميعالتمثيل المتساوي للمرأة في 
 مجاالت المشاركة

 القدرات  -هاء

 تقييم القدرات: مؤشر األداء  -12

كما يركز على وجود  ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،يركز هذا المؤشر على ضرورة تقييم قدرات الموظفين في مجال الم
 .باستمرارخطة لتنمية القدرات 

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

قدرات  مؤسسةم التقّي (أ) 12
 رتكازاالالموظفين والموظفات ونقاط 

في  المساواة بين الجنسينب المعنية
المكتب الرئيسي والفروع والمكاتب 

المساواة بين  في مجالالمحلية 
 الجنسين وتمكين المرأة

قدرات  مؤسسةم ال( تقّي1-)ب 12
 رتكازاالونقاط الموظفين والموظفات 

في المكتب  المساواة بين الجنسينب المعنية
في الرئيسي والفروع والمكاتب المحلية 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مجال

قدرات  مؤسسةم التقّي( 1-ج) 12
 رتكازاالونقاط الموظفين والموظفات 

في  المساواة بين الجنسينب المعنية
المكتب الرئيسي والفروع والمكاتب 

المساواة بين الجنسين  في مجالالمحلية 
 وتمكين المرأة

 و و 

تتوفر لدى المؤسسة خطة ( 2-)ب 12 
لتنمية قدرات الموظفين والموظفات ونقاط 

 ،المساواة بين الجنسينب المعنية رتكازاال
كل خمس سنوات على  يجري تحديثها

 األقل

خطة  مؤسسةتتوفر لدى ال( 2-)ج 12
لتنمية قدرات الموظفين والموظفات ونقاط 

 ،المساواة بين الجنسينب المعنية رتكازاال
كل ثالث سنوات على يجري تحديثها 

 األقل
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 تطوير القدرات: مؤشر األداء  -13

 المساواة  في مجال كبار المديرين تدريبًا خاصًاتدريب و ،تنفيذ تدريب إلزامي لجميع الموظفين ىالمؤشر عليركز هذا 
 .بين الجنسين

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

يجري اإلعداد لبرنامج تدريب )أ(  13
إلزامي للموظفين والموظفات على 

جميع المستويات في المقر الرئيسي 
 رتكازاالولنقاط  المحليةوالمكاتب 

 المساواة بين الجنسينب المعنية

برنامج  باستمرار مؤسسةتنفذ ال( ب) 13
التدريب اإللزامي للموظفين والموظفات 

يسي على جميع المستويات في المقر الرئ
 المعنية رتكازاالولنقاط  المحليةوالمكاتب 

 المساواة بين الجنسينب

 باستمرار مؤسسةتنفذ ال( 1-ج) 13
برنامج التدريب اإللزامي للموظفين 

والموظفات على جميع المستويات في 
ولنقاط  المحليةالمقر الرئيسي والمكاتب 

 المساواة بين الجنسينب المعنية رتكازاال

 و  

تتضمن برامج تدريب ( 2-ج) 13  
المدراء والمديرات في اإلدارة العليا حال 

استالم المهام برنامجًا متخصصًا في 
 المساواة بين الجنسينمجال 

 وإدارة المعرفة والمعلومات االتساق  -واو

 توليد المعرفة ونشرها: مؤشر األداء  -14

توثيق المعرفة وتبادلها  ، وكذلك علىالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشأنمعلومات  وتحليليركز هذا المؤشر على إنتاج 
 بطريقة منهجية.وتعميمها 

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

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

وتعمل على تعميم ما تتضمنه من 
 معرفة ومعلومات 

 ًاواضح ًانهج مؤسسةبع التت( 1-ب) 14
المساواة بين  عنلتوثيق وتعميم المعرفة 
 الجنسين وتمكين المرأة

 ًاواضح ًانهج مؤسسةتتبع ال( 1-ج)14
لتوثيق وتعميم المعرفة عن المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة 

 و و 

منظور  مؤسسةال تدرج( 2-ب) 14 
نسين وتمكين المرأة المساواة بين الج
على المستويين عالمية ضمن خطتها اإل

 الداخلي والخارجي

منظور  مؤسسةتدرج ال( 2-ج) 14
نسين وتمكين المرأة المساواة بين الج
 على المستويينعالمية ضمن خطتها اإل

 الخارجيوالداخلي 

 و  

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

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
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 االتساق: مؤشر األداء  -15

استعراض المشاركة في عملية مدى على وكذلك  ،بين المؤسسات لتبادل المعرفةيركز هذا المؤشر على المشاركة في اللقاءات 
 .لة وتبادل الخبراتءلتعزيز المسا األقران

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات المتطلباتيقارب 

على غير  مؤسسةتشارك ال)أ(  15
في آليات التنسيق المشتركة بين  انتظام

الهيئات والمؤسسات على المستوى 
الوطني واإلقليمي والدولي بشأن 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

في  بانتظام مؤسسةتشارك ال( ب) 15
آليات التنسيق المشتركة بين الهيئات 
والمؤسسات على المستوى الوطني 

واإلقليمي والدولي بشأن المساواة بين 
 الجنسين وتمكين المرأة

في  بانتظام مؤسسةتشارك ال( 1-ج) 15
آليات التنسيق المشتركة بين الهيئات 
والمؤسسات على المستوى الوطني 

بين واإلقليمي والدولي بشأن المساواة 
 الجنسين وتمكين المرأة

 و  

 مؤسسةال جهود تخضع( 2-ج) 15  
اواة الستعراض األقران في مجال المس

 بين الجنسين وتمكين المرأة

 بين الجنسينعربي لقياس الجهود المتعلقة بالمساواة الطار اإلتجربة   -خامسًا
 في المملكة األردنية الهاشمية في المؤسسات العامة

ضمن المؤسسات العامة، تعاونت  منظور المساواة بين الجنسينمشروع إدماج في المرحلة الثانية من  -22
اإلسكوا مع المكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من 

ثر ورشة العمل اإلقليمية إألعضاء. وعلى اإلطار العربي في إحدى الدول ا الختباروفني أجل تقديم دعم مالي 
 إلىتقدم رسميًا من ، كانت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة أول 2016تشرين الثاني/نوفمبر المنعقدة في 

 .اإلسكوا بطلب الدعم لتجربة اإلطار العربي

حليل الوضع بت شروعتنفيذ المعلى اإلسكوا العمل مع اللجنة الوطنية بدأت ، 2017وفي شهر أيار/مايو  -23
عملية وتهدف  على مستوى اللجنة. للمساواة بين الجنسين مراٍع تشاركي تدقيقأول  أجريف ،للجنة الوطنية الحالي

منظور مراقبة التقدم المحرز في تعميم خالل دعم االلتزام بالمساواة بين الجنسين من التشاركي إلى التدقيق 
والتوصية بكيفية معالجتها وتوثيق الممارسات  التحديات،الثغرات وو ،األساسخط وتحديد ، المساواة بين الجنسين

المعطيات  بناًء علىمنهجية تشاركية اتبعت  اللجنة الوطنية األردنية فيوالجدير بالذكر أن عملية التدقيق . السليمة
شة مشاغل واهتمامات مدخاًل لمناق يومن المتوقع أن يشكل التدقيق التشاركالموضوعية ومالحظات الموظفين. 

عات الطويلة في مثل السا المساواة بين الجنسينعلى مسائل تتجاوز تلقي نتائج التدقيق الضوء ، حيث أخرى
 .والتكيُّفاقية للمشاركة والتعلم نى االستبالزمنية، واالفتقار إلى الُب المكتب، وضغوط المهل

 التالية: إجراءاتالمجاالت  في الوطنية األردنية اللجنةعمل بحث توثيقي شامل لإجراء عملية التدقيق  وشملت -24
ية والمشتريات وادارة ليات العمل الداخلية )المالآإجراءات وو؛ العمل وظروف شروط؛ تعيين وتقييم الموظفين

دارة عملية إو؛ ليات بناء القدرات والتطوير المؤسسيوآ؛ ليات توزيع الموارد المالية والبشريةوآ؛ الصالحيات(
وتقييم احتياجات الفريق التدريبية ؛ ليات التخطيط ووضع البرامج والمتابعة والتقييموآ؛ المعرفة الداخلية والخارجية

تقارير كالالعديد من وثائق اللجنة  تحليل ألغراض هذا البحث، جرى .منظور المساواة بين الجنسيندماج إحول 
أخبار والوظيفية،  والُوُصفالموازنة المالية، ورد البشرية، األنظمة الخاصة بالمواوالنظام الداخلي، والسنوية، 

 اللجنة في الصحف.
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ثالثة أيام، لمدة  2017زيارة ميدانية إلى مقر اللجنة في أيار/مايو بالمكلفة من اإلسكوا  ةالمستشار وقامت -25
معرفة البهدف تقييم وظفي اللجنة ملتشاركية تدريبية  ورشة عمل نظمتكما . التدقيقلفريق المكلف باخاللها التقت 

في عمل  المساواة بين الجنسينمنظور تعميم بالمتعلقة  وبناء قدرات الموظفين المساواة بين الجنسينبقضايا وعي الو
خطة التدقيق بعمل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة المكلف فريق ووضعت المستشارة بالتعاون مع اللجنة. 

وفي  نتائج البحث التوثيقي. تكّملمعلومات إضافية جمع  مع موظفي اللجنة بهدف ديةفر مقابالتجراء إل
وشمل التقرير النهائي  التوصيات.ولموظفين بهدف عرض أبرز نتائج التدقيق ل، ُعقدت جلسة 2017ب/أغسطس آ

اء إجركيفية الممارسات الجيدة، واقترح توصيات لتحسين األداء و وتناوللتدقيق النتائج الرئيسية للتقييم، ا من المنبثق
 .في المستقبللعمل ل تحسينات ملموسة لمتابعة العمل. وفي هذا التقرير قاعدة

 خطة لتبني المؤشرات خالل األعوام تعمل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة على وضع وس -26
وبناء  التدقيق التي بّينتها عملية لسد الفجواتسنويًا تتضمن اإلطار الزمني والموارد المطلوبة ، 2017-2020

اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين  وستقدم نتائج التقييم. لتلبية متطلباتقدرات اللجنة 
طار اإلني من تنفيذ الخطة وتبكي تتمكن  لجنة،ل الماليوالمكتب اإلقليمي للدول العربية الدعم الفني  -المرأة 

 .مساواة بين الجنسين في المؤسسات العامةجهود العربي لقياس ال

 الخطوات المستقبلية  -سادسًا

سعيًا إلى ربط خطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على نطاق منظمات األمم و -27
  .تعديل خطة العمل، بادرت هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى 2030م المتحدة بخطة التنمية المستدامة لعا

مؤشرات ما تتضمنه من أصدرت نسخة ثانية منها أدخلت فيها بعض التعديالت على  2017في آب/أغسطس و
ألداء، وزيادة مؤشَرين إثنين عليها. وتهدف التعديالت إلى التشديد على أهمية النتائج المحققة. وقد قسمت ل

 المؤشرات السبعة عشر ضمن ركيزَتين وهما:

 ؛بالمساواة بين الجنسيننتائج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة  )أ( 
 تدعيم المؤسسات لمساندة تحقيق النتائج. )ب( 

المؤشران المضافان بالقيادة والتمثيل المتساوي للمرأة. ومن المتوقع تبني النسخة الثانية من الخطة  ويتعلق -28
 .2018األمم المتحدة في عام  منظمات ضمن نطاق

 مؤشر األداء: القيادة

اإلطار المعد لقياس الجهود دعم تنفيذ يرين والمديرات ومدى التزامهم بالذي يلعبه كبار المد المهميتعلق هذا المؤشر بالدور 
 المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات المتطلباتيقارب 

)أ( يؤيد ويدعم كبار المديرين 
بين الجنسين والمديرات المساواة 
 صعيد المؤسسةوتمكين المرأة على 

)ب( يؤيد ويدعم كبار المديرين 
 والمديرات المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة على صعيد المؤسسة 
 وخارج نطاقها

( يؤيد ويدعم كبار المديرين 1-)ج
 والمديرات المساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة على صعيد المؤسسة 
 وخارج نطاقها
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 )تابع( مؤشر األداء: القيادة

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات المتطلباتيقارب 

 و  

  ،يشجع كبار المديرين والمديرات  
 تحسين األداء  ،استباقيعلى نحو و

 بالمؤشرات التي ال تلبي أو  المتعلق
 ال تتجاوز المتطلبات

 مؤشر األداء: تمثيل متساٍو للمرأة

 مستويات اإلدارةيتعلق هذا المؤشر بالتمثيل المتساوي للمرأة على جميع 

 يتجاوز المتطلبات يلبي المتطلبات يقارب المتطلبات

تضمن  خطًةالمؤسسة )أ( توّفر 
تحقيق التمثيل المتساوي للمرأة في 
 جميع كوادر اإلدارة في السنوات 

 الخمس المقبلة

)ب( حققت اإلدارة التمثيل المتساوي 
 للمرأة على صعيد كوادرها

حققت اإلدارة التمثيل المتساوي )ج( 
للمرأة على صعيد كوادرها وكبار 

في المكتب الرئيسي مديريها وذلك 
 والفروع والمكاتب المحلية

تطبيق بعض وتقديم الدعم الفني لها في  ، حسب طلبها،بناء قدرات الدول األعضاءعلى اإلسكوا  تعملسو -29
 اإلطار المقترحثالث ورشات عمل لتعميم . ومن األنشطة المزمع تنفيذها على هذا الصعيد، الخطة مؤشرات أداء

عضاء في تطبيق توثيق وتبادل تجارب الدول األللكترونية إمنصة  المقرر إنشاءومن  .العامةالمؤسسات  في
 .مؤشراتالتطبيق  فيمتابعة التطور اإليجابي و ،اإلطار

----- 


