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 النوع االجتماعي ضمن المؤسسات العامة إدماج
  

  زـموج
  

، وضرورة التصدي لهاالتي تعيق عمل اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة  في ضوء التحديات  
نص  ياألهداف التمن أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، و 5الهدف وسعياً إلى تحقيق 

عليها منهاج عمل بيجين بشأن إدماج منظور النوع االجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
ويهدف هذا المشروع  . النوع االجتماعي ضمن المؤسسات العامة إدماجتطوير مشروع على اإلسكوا تعمل 
ة، في المنطقة العربي العامة دعم جهود تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن المؤسساتإلى 

ين تنفيذ خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكفي  وذلك باالستناد إلى النجاحات التي حققتها اإلسكوا
   .مة األمم المتحدةالمرأة على نطاق منظو

  
وقد نتج عن تنفيذ الخطة خبرات فنية ودروس مستفادة يمكن أن تنقلها اإلسكوا إلى الدول العربية   

الستثمارها في دعم جهودها الوطنية المتعلقة بتعزيز الكفاءة اإلدارية واالستفادة المثلى من الطاقة البشرية 
ويات والمجاالت ضمن األجهزة بالتوازي مع دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المست

وتتضمن هذه الوثيقة عرضاً لخطة العمل وجدوالً مفصالً لمؤشرات األداء التي نصت عليها الخطة الوطنية. 
من أجل قياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى منظومة األمم 

في تنفيذ خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما تتضمن عرضاً لتجربة اإلسكوا  حدة.متال
  النوع االجتماعي إلى الدول األعضاء. إدماجوالخطوات التي ينبغي اتخاذها لنقل خبرة اإلسكوا في 
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  ةـمقدم
  
ن المرأة واة بين الجنسين وتمكياالدول العربية إلى تحقيق المسفي  تهدف اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة  -1

ومن أبرز المهام  عمل. العلى جميع مستويات  ياالجتماعنهج إدماج منظور النوع  اعتمادوذلك من خالل 
 اعيةوسياسات قطمن خالل تصميم خطط واستراتيجيات  يج مفهوم النوع االجتماعادمإطة باآلليات الوطنية والمن

   المرأة. ر الثقافة المعادية للمساواة بين الجنسين وتمكينيبناء القدرات المؤسسية، وتغيوللمرأة، 
  
ً الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين  يالتقرير العرب قد أشارو  -2 إلى عدة تحديات  )1(بعد عشرين عاما

مرأة في إدماج منظور النوع االجتماعي، أبرزها محدودية التمويل في للنهوض بالتعيق عمل اآلليات الوطنية 
جتماعي على مستوى الاألدوات الخاصة بدمج مفاهيم النوع ا نقصالمجاالت المتعلقة بالنوع االجتماعي، و

ضعف آليات المساءلة  ، باإلضافة إلىالبشرية المؤهلة لدمج هذا المنظور مواردتوافر العدم المؤسسات، و
 وتم تحديد الثقافة المؤسسية المعادية للمساواة بين الجنسين المؤسسية بشأن تطبيق سياسات النوع االجتماعي. 

  مما يحول  ،للفجوة بين التخطيط والتنفيذ على مستوى المؤسسات ينصديقة للمرأة كمسببالبيئة الوغياب 
  دون التطبيق الكامل والفعال لسياسات المساواة بين الجنسين.

  
النوع مفهوم ل تجارب البلدان العربية في إدماج إلسكوا حوا التي أعدتهادراسة ال بالمثل، وجدتو  -3

أن اآلليات الوطنية للنهوض بالمرأة تواجه تحديات عديدة في هذا المجال،  )2(المؤسسات الحكوميةفي  االجتماعي
أبرزها بحسب الردود التي وردت إلى اإلسكوا من البلدان، ضعف اإلرادة السياسية، وقلة اإللمام بقضايا النوع 
االجتماعي في المؤسسات الحكومية، والتغيير المستمر لكوادر وحدات النوع االجتماعي، وضعف الخبرات 

هذه الدراسة إلى تعزيز المعرفة حول قضايا النوع دعت وت، وضعف آليات المساءلة والمراقبة. ءاوالكفا
  ين واة بين الجنستعزيز المساتخاذ اإلجراءات المؤسسية الالزمة لاجتماعي في المنطقة العربية في سياق الا

  وتمكين المرأة.
  
ً لهاالتصدي  ضرورةتلك التحديات و وفي ضوء  -4 عمل  ليها منهاجع نص يإلى تحقيق األهداف الت ، وسعيا

 5لهدف وإلى تنفيذ التحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،  يإدماج منظور النوع االجتماع بشأنبيجين 
لنوع ا إدماجمشروع تطوير على  اإلسكواتعمل من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، 

 اتالمؤسسضمن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن المؤسسات العامة، لدعم جهود  ياالجتماع
لمساواة بين ا بشأنعمل التنفيذ خطة  إلسكوا فياالتي حققتها نجاحات ال باالستناد إلىفي المنطقة العربية، وذلك 

  .على نطاق منظومة األمم المتحدة الجنسين وتمكين المرأة
  
لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أهمية إيجاد بشأن اعمل التجربة اإلسكوا في تنفيذ خطة  تثبتوقد أ  -5

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن الهيئات التنفيذية المعنية بدعم صنع تحقيق آليات مؤسسية لدعم جهود 
ا ستثمارها في دعم جهودهاالقرار، كما نتج عن هذه التجربة خبرات فنية ودروس مستفادة يمكن للدول العربية 

والمساواة  لزي مع دعم العدلطاقة البشرية بالتوامن ا ىمثلال فادةستالالوطنية المتعلقة بتعزيز الكفاءة اإلدارية وا
  الوطنية. ةجهزاألبين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المستويات والمجاالت ضمن 

                                                
 . متاح على2015أعدته اإلسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وصدر في عام   )1(

.                                                 http://www.lasportal.org/ar/sectors/dep/Pages/DepVersionsDetails.aspx?ReqID=97&RID=22&SID=6  

  .E/ESCWA/ECW/2013/5 ،تجارب البلدان العربية في إدماج مفهوم النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية، 2013، اإلسكوا  )2(
  .https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/e_escwa_ecw_13_5_a.pdfاح على مت
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  وتمكين المرأةالمساواة بين الجنسين بشأن خطة العمل   -أوالً 
  نطاق منظومة األمم المتحدة على

  
هتمت منظومة األمم المتحدة بقضايا تمكين ا  -6

فل قد كفها، ئالمرأة والمساواة بين الجنسين منذ إنشا
المساواة في  )1948(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 . )3(الحقوق بين الرجال والنساء دون أي تمييز
منظمات وهيئات األمم المتحدة مبدأ وترجمت مختلف 

المساواة بين الجنسين بأشكال ودرجات متفاوتة 
نت آليات وهيئات متخصصة لتعزيز جهود وكوّ 

المنظومة األممية والدول األعضاء ومختلف الشركاء 
، صدق مجلس 2006عام  فيو في هذا السياق. 

األمم المتحدة على  يف (CEB) التنفيذيين الرؤساء
سياسة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 تبرعتُ اعلى نطاق منظمات وهيئات األمم المتحدة، 
شموليتها  من ناحيةاألولى من نوعها في المنظومة، 

  وعمقها وطموح أهدافها.
  
 يهف منظمات األمم المتحدة. في  تعميم مفهوم الجنسين بشأن عتبر خطة العمل أول إطار للمساءلةوتُ   -7

ن تحقيق المساواة بيل ؤشرات المحددةمجموعة من الم تعريف ورصد وتحقيق التقدم فيعلى نحو يسهل مصممة 
  منظمات األمم المتحدة.وتنطبق على كل كيانات وإدارات ومكاتب  ، وهيالجنسين وتمكين المرأة

  
 األمم المتحدة قياس أداء مختلف مكونات منظومة تهدف إلىاً، مؤشر 15 هذه المؤشرات، البالغ عددها  -8

 ؛جلى النتائع قائمةال اإلدارةو ؛: المساءلةيستة مجاالت وظيفية ه تندرج في، في مجموعة من اإلجراءات المحددة
  وإدارة المعرفة والمعلومات. تساقاالو ؛القدراتو ؛الموارد البشرية والماليةو ؛شرافإلاو
  

 ً   لخطة العملدليل التقني ال  -ثانيا
  
يهدف إلى مساعدة منظمات األمم المتحدة في إعداد  )4( تقنياً أصدرت هيئة األمم المتحدة للمرأة دليالً   -9

 على نطاق منظومة األمم المتحدة.  بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةخطة العمل التقارير عن تنفيذ 
نفيذها شرحاً لكيفية توخطة العمل  نصت عليها"مؤشرات األداء" التي  استيفاءتوجيهات بشأن الدليل  ويتضمن

  حدد الدليل لكل مؤشر من مؤشرات األداء ما يلي:وي . باإلضافة إلى عرض ألفضل الممارسات في هذا المجال
  

                                                
 من اإلعالن، وهو متاح على 2مادة العالمي لحقوق اإلنسان، واللفقرة الخامسة من ديباجة اإلعالن ا  )3(

                                          .                                                                                                              http://www.un.org/ar/documents/udhr  

  /http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments الدليل التقني. اتستند األجزاء التالية من هذه الوثيقة إلى هذ )4(
.                                                                                                             notes.pdf-technical-swap-sections/how%20we%20work/unsystemcoordination/un 

  الهدف
  

تعزز خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين   
على نطاق منظومة األمم المتحدة قدرة المنظمات على  المرأة

تحّمل المسؤولية بطريقة أكثر منهجية وانسجاماً في ما يخص 
  عملها المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

  
  وتهدف خطة العمل إلى تحقيق ما يلي:  

  
 ؛فهم مشترك للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة •
 ؛لتحقيق الهدفمشترك أسلوب  •
 مقياس تدّرجي مشترك لرصد التقدم الذي يتحقق. •
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لى واإلدارة القائمة ع ،المساءلة مجاالت الوظيفية الستة السابق ذكرها وهيوفقاً للالمجال الوظيفي   (أ) 
  واالتساق وإدارة المعرفة والمعلومات؛ ،النتائج، واإلشراف، والموارد البشرية والمالية، والقدرات

  المؤشر؛ الدولية التي يستند إليها /المرجعيةواليةال  (ب) 

  تقرير عن األداء؛ عدادالالزمة إل أي الخطوات، المؤسسة كيفية تصنيف أداء  (ج) 

، يمكن االستفادة منها الستيفاء الممارسات الحالية وأمثلة من مختلف كيانات منظومة األمم المتحدة  (د) 
  لمؤشر وتجاوزه.المطلوب ل

  
 ً   نظام التقييم  -ثالثا

  
 على نطاق منظومة األمم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةن نظام التقييم لخطة العمل يتكوّ   -10

  منظومة على إجراء تقييم ذاتي ورفع تقارير حول ما حققته التساعد كيانات ، مستوياتالمتحدة من خمسة 
ية وفي في التوع همتوقع من عملية تحديد مستويات التقييم أن تساويُ  ما يتعلق بكل مؤشر من المؤشرات.  في

التساق.  ة والتوجيه وتعزيز اهكذا، يكون نظام التقييم أداة لدعم القيادو تحليل وقائع األداء وتوقعاته للمستقبل. 
  ما يلي المستويات الخمسة لنظام التقييم: وفي

  
  ؛المطلوباألول: يتجاوز  •
  ؛طلوبيلبي الم الثاني: •
  ؛طلوبيقارب الم الثالث: •
  ؛غير متوفر الرابع: •
  ال ينطبق. الخامس: •

  
توقع من كل كيان من كيانات منظومة األمم المتحدة توفير أساس في نظام رفع التقارير عن خطة العمل، يُ   -11

مية مؤشر الثقافة التنظي ن (مثلمؤشر أداء معيّ عناصر متعددة في إطار  تندرجوعندما  منطقي واضح لكل تقييم. 
ويؤكد   العناصر.هذه طلب رفع تقرير عن كل عنصر من ينبغي تلبيتها)، يُ عناصر سبعة  تندرج في إطارهي ذال
بداية على ال ليست سوى "المطلوب تلبية"غير أن  " كحٍد أدنى. المطلوبمستوى "يلبي تحقيق دليل التقني ضرورة ال

ب"، ولإلى مستوى "يتجاوز المط السعيضرورة  الدليليؤكد  ، إذطريق تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
  اة بين الجنسين وتمكين المرأة.لتكون األمم المتحدة المؤسسة الرائدة في تحقيق المساو

  
 ً   مؤشرات األداءلتحسين خطط عالجية   -رابعا

  
ً  يتطلب خطة العمل إعداد التقارير عن تنفيذ  -12  ، تتضمن جدوالً المؤشراتكل لعالجية  ةوضع خط أيضا
ً زمن لمجاالت على ا، وبالتالي فهي تسلط الضوء والمسؤولية عن إجراءات المتابعة الالزمة، ن، والموارديللتحس يا

خطط العالجية حاسمة األهمية لمعالجة الفجوات والتحديات، وحيث ال. والتي يجب التركيز عليها واالستثمار فيها
  .يكون ذلك ممكناً ينبغي الموافقة عليها على أعلى المستويات
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  الجداول الزمنية  (أ)
  

واقعية وأن تعكس خطط التنفيذ وتواريخ تحسين األداء في كل مؤشر لينبغي أن تكون الجداول الزمنية   -13
النتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المدرجة في /أو و المراجعة الُمدرجة في سياسات وخطط قضايا الجنسين

تباراً من ععدد السنوات واألشهر الالزمة لبلوغ المستوى التالي لألداء ا تحديدينبغي كما  ستراتيجية. الالخطط ا
  لتقرير.تاريخ تقديم ا

  
  الموارد  (ب)

  
في الموارد الالزمة لتحسين األداء لكل مؤشر وتوثيق  النظر مدعوة إلىكيانات منظومة األمم المتحدة   -14

هذه الكيانات بتخصيص األموال الالزمة، ال تُلزم اإلشارة إلى الموارد المطلوبة والموارد في خطط عملها. هذه 
لموارد المطلوبة ضمن الكيانات وعبر منظومة األمم المتحدة لتحقيق المساواة لإنما هي فقط، توفر دليالً تقديرياً 

  بين الجنسين وتمكين المرأة، كما أن تقدير الموارد المطلوبة مفيد أيضاً في تعبئة الموارد.
  

  مسؤولية المتابعة  (ج)
  

يان ين المرأة في كل كلتشجيع المركزية المسؤولية والمساءلة إزاء تحقيق المساواة بين الجنسين وتمك  -15
 وحدة المعنية بقضايا المساواةالمن كيانات منظومة األمم المتحدة، ينبغي، حيث أمكن، أن يكلّف موظفون من غير 

دعم جهود ل لمتابعةلتعيين كبار المديرين  من المستحسنكذلك  بين الجنسين بمسؤوليات متابعة خطط العمل. 
  تحقيق المساءلة.

  
  مؤشرات األداء  -خامساً 

  
ً لمجاالتها الوظيفية التاليالجدول  يعرض  -16  لكتنفيذها لتحقيق  طلوباألنشطة المو مؤشرات األداء وفقا

  ب.ويتجاوز المطل ؛بوالمطل ييلب ؛بو: يقارب المطلةم الثالثيالتقي مستوياتمن 
  

  المساءلة  -ألف

  مؤشر األداء: السياسة والخطة  -1

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

 سياسة وخطةيجري وضع   (أ) 1
لمساواة بين الجنسين وتمكين ل

دماج النوع إالمرأة، بما في ذلك 
تمثيل  يوالمساواة ف ياالجتماع

  في الوظائف المرأة

 ثةحدَّ م ةوخط ةُنفذت سياس  (ب) 1
للمساواة بين الجنسين وتمكين 

دماج النوع إالمرأة، بما في ذلك 
تمثيل  يوالمساواة ف ياالجتماع

  في الوظائف المرأة

 ثةحدَّ م ةوخط ةُنفذت سياس  )1-(ج 1
للمساواة بين الجنسين وتمكين 

دماج النوع إالمرأة، بما في ذلك 
 يوالمساواة ف ياالجتماع

  في الوظائف تمثيل المرأة

  و

ضعت آلية محددة لضمان وُ   )2-(ج 1
موظفي المستويات مساءلة 

المساواة تعزيز بشأن العليا 
  بين الجنسين وتمكين المرأة
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  (تابع) المساءلة  -ألف

  المراعية لقضايا الجنسينمؤشر األداء: إدارة األداء   -2

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

المساواة بين إدراج العمل على   (أ) 2
 ضمن الجنسين وتمكين المرأة

األساسية القيم و/أو الكفاءات 
  الوظائف لجميعالمطلوبة 

المساواة بين الجنسين  إدراج  (ب) 2
القيم و/أو وتمكين المرأة ضمن 

المطلوبة األساسية الكفاءات 
التركيز مع  الوظائفلجميع 
من  ة الفنيةالفئوظائف على 
  أو ما يعادلها  4-ف ىمستو

  وما فوق

المساواة بين الجنسين  إدراج  )1-(ج 2
القيم و/أو  منضوتمكين المرأة 

المطلوبة األساسية الكفاءات 
تركيز المع ف ائلجميع الوظ

من  الفئة الفنية فائوظ على
يعادلها وما و ما أ 4-ف مستوى

 صنع ناصبفوق، بما في ذلك م
القرار في جميع اللجان 

  والبعثات والهيئات االستشارية

  و

 جيدالبالعمل  للتنويهنظام  اعتماد  )2-(ج 2
في تعزيز المساواة بين الجنسين 

  وتمكين المرأة
  قائمة على النتائجالدارة اإل  -باء

  مؤشر األداء: التخطيط االستراتيجي  -3

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

قضايا المساواة تحليل  إدراج  )1-(أ 3
 ةفي الخط بين الجنسين
 ةالمركزي ةاالستراتيجي

  والبرامج القطرية الرئيسية

  أو

 ةاالستراتيجي ةن الخطيتضم  )2-(أ 3
على األقل نتيجة  ةالمركزي
إنجازاً متوقعاً أو  محددة

ومؤشراً محدداً بشأن المساواة 
  بين الجنسين وتمكين المرأة

قضايا المساواة تحليل  إدراج  )1-(ب 3
 ةفي الخط بين الجنسين
 ةالمركزي ةاالستراتيجي

  والبرامج القطرية الرئيسية

  و

 ةاالستراتيجي ةن الخطيتضم  )2-(ب 3
على األقل نتيجة  ةالمركزي
إنجازاً متوقعاً أو  محددة

ومؤشراً محدداً بشأن المساواة 
  بين الجنسين وتمكين المرأة

قضايا المساواة تحليل  إدراج  )1-(ج 3
 ةفي الخطبين الجنسين 

 ةالمركزي ةاالستراتيجي
  والبرامج القطرية الرئيسية

  و

 ةاالستراتيجي ةن الخطيتضم  )2-(ج 3
أكثر من نتيجة  ةالمركزي
أكثر إنجاز متوقع وأو  محددة

مؤشر محدد بشأن المساواة من 
  بين الجنسين وتمكين المرأة

  التقارير إعدادومؤشر األداء: الرصد   -4

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

إعداد تقارير عن النتائج   )1-(أ 4
المحققة للمساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة وفق الهدف 
المحدد في الخطة 

  االستراتيجية المركزية

  أو

إعداد تقارير عن النتائج   )1-(ب 4
المحققة للمساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة وفق الهدف 
المحدد في الخطة 

  االستراتيجية المركزية

  و

إعداد تقارير عن النتائج   )1-(ج 4
المحققة للمساواة بين الجنسين 

وتمكين المرأة وفق الهدف 
المحدد في الخطة 

  االستراتيجية المركزية

  و
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  (تابع) اإلدارة القائمة على النتائج  -باء

  (تابع) التقارير إعدادمؤشر األداء: الرصد و  -4

  يتجاوز المطلوب  يلبي المطلوب  يقارب المطلوب

لتي الرئيسية ابيانات تصنيف ال  )2-أ( 4
حسب بالمنظمة تصدرها 
 في حالسبب التحديد الجنس و

  هاتصنيفعدم 

لتي الرئيسية ابيانات ال تصنيف  )2-(ب 4
حسب بالمنظمة تصدرها 
 في حالسبب ال تحديدالجنس و

   هاتصنيفعدم 

لتي الرئيسية ابيانات التصنيف   )2-(ج 4
حسب بالمنظمة تصدرها 
 في حالسبب ال تحديدالجنس و

   هاتصنيفعدم 

  و

اإلدارة القائمة نهج تضمين   )3-(ج 4
دمج المساواة بين على النتائج 

  الجنسين وتمكين المرأة

  اإلشراف  -جيم

  مؤشر األداء: التقييم  -5

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

 معاييرالقواعد والببعض الوفاء   (أ) 5
المتعلقة بالنوع االجتماعي التي 

فريق األمم المتحدة وضعها 
  المعني بالتقييم

القواعد والمعايير بجميع الوفاء   (ب) 5
 يالت لنوع االجتماعيالمتعلقة با
فريق األمم المتحدة وضعها 

  المعني بالتقييم

القواعد بجميع الوفاء   )1-(ج 5
لنوع المتعلقة باوالمعايير 
فريق  وضعها يالت االجتماعي

  األمم المتحدة المعني بالتقييم
  و    

الفعال التطبيق إثبات   )2-(ج 5
لتوجيهات فريق األمم المتحدة 

المعني بالتقييم بشأن التقييم 
من منظور حقوق اإلنسان 

  والمساواة بين الجنسين
  نوع االجتماعيمؤشر األداء: التدقيق المراعي لل  -6

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

المخاطر المتعلقة اعتبار   (أ) 6
باستراتيجية المنظمة وخططها 
لتحقيق المساواة بين الجنسين 
 ةوتمكين المرأة جزءاً من الخط

قدير تالقائم على للتدقيق السنوية 
  المخاطر

نقاط مشاورات مع إجراء   (ب) 6
المعنية  أو اإلدارة ،االتصال

 بشأن بقضايا النوع االجتماعي
المخاطر المتعلقة اعتبار 

بالمساواة بين الجنسين وتمكين 
السنوية  ةمن الخط اً المرأة جزء

قدير تالقائم على للتدقيق 
  المخاطر

على جميع مشاورات إجراء   )1-ج( 6
 اعتباربشأن  مستويات المنظمة

المخاطر المتعلقة بالمساواة بين 
 اً الجنسين وتمكين المرأة جزء

للتدقيق  السنوية ةمن الخط
  قدير المخاطرتالقائم على 

  و

وع نالتدقيق التشاركي للإجراء   )2-(ج 6
منظمة أقرته الذي  االجتماعي

، أو ما يعادله ،العمل الدولية
  مرة كل خمس سنوات 

  على األقل
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  (تابع) اإلشراف  -جيم

  مؤشر األداء: مراجعة البرنامج  -7

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

تحليل قضايا الجنسين في دمج   (أ) 7
ً مراقبة نظام    الجودة دمجاً جزئيا

ي ف قضايا الجنسينتحليل دمج   (ب) 7
  الجودة دمجاً كامالً مراقبة نظام 

ي ف قضايا الجنسينتحليل دمج   )1-(ج 7
  الجودة دمجاً كامالً مراقبة نظام 

  و

بالبرامج  لإلشادةد آلية ااعتم  )2-(ج 7
ساواة المفي تحقيق التي تتفوق 

  بين الجنسين وتمكين المرأة

  الموارد البشرية والمالية  -دال

  المالية مؤشر األداء: تتبع الموارد  -8

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

ع تتبُّ لآلية وضع العمل على   (أ) 8
تحديد من أجل موارد المالية لا

ز يتعزل الزمةاألموال ال
وتمكين المساواة بين الجنسين 

  المرأة

 لموارد الماليةاع استخدام آلية تتبُّ   (ب) 8
ز يتعزالالزمة لتحديد األموال ل

المساواة بين الجنسين وتمكين 
  المرأة

لموارد اع استخدام آلية تتبُّ   )1-(ج 8
الالزمة األموال  تحديدلالمالية 

ز المساواة بين الجنسين يتعزل
  وتمكين المرأة

  و

ع الموارد نتائج تتبُّ ب األخذ  )2-(ج 8
الالزمة لتعزيز المالية 

المساواة بين الجنسين وتمكين 
التخطيط في  المرأة

االستراتيجي المركزي 
  ةيزانيالمبمخصصات المتعلق 

  المالية مؤشر األداء: تخصيص الموارد  -9

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

لتخصيص وضع معيار مرجعي   (أ) 9
لتنفيذ  الالزمةة ماليالموارد ال

بالمساواة بين  ةالمتعلق الوالية
  الجنسين وتمكين المرأة

المعيار المرجعي  استيفاء  (ب) 9
المالية لتخصيص الموارد 

 ةالمتعلقالوالية لتنفيذ الالزمة 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين 

  المرأة

ز المعيار المرجعي تجاوُ   )ج( 9
المالية لتخصيص الموارد 

 ةالمتعلقالوالية لتنفيذ الالزمة 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين 

  المرأة
  مؤشر األداء: هيكلية العمل للمساواة بين الجنسين  -10

  يتجاوز المطلوب  يلبي المطلوب  يقارب المطلوب

لقضايا النوع  نقاط االتصال  )1-(أ 10
االجتماعي أو ما يعادلها، 

التي تّم تعيينها على مستوى 
المقر والمستويات اإلقليمية 

والقطرية، تتألف من 
  موظفين:

نقاط االتصال لقضايا النوع   )1-(ب 10
االجتماعي أو ما يعادلها، 

التي تّم تعيينها على مستوى 
المقر والمستويات اإلقليمية 

والقطرية، تتألف من 
  فين:موظ

نقاط االتصال لقضايا النوع   )1-(ج 10
االجتماعي أو ما يعادلها، 

التي تّم تعيينها على مستوى 
المقر والمستويات اإلقليمية 

والقطرية، تتألف من 
  موظفين:
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  (تابع) الموارد البشرية والمالية  -دال

  (تابع) بين الجنسين هيكلية العمل للمساواةمؤشر األداء:   -10

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

ينتمون إلى الفئة الفنية من   -أ
  فما فوق 4-مستوى ف

وفق اختصاصات  ونعملي  -ب
  مكتوبة مرجعية

في المائة على  20 ونصخصِّ ي  -ج
قضايا  لتعميم ماألقل من وقته
ي وتعزيز تمثيل النوع االجتماع

  المرأة

  أو

المساواة خطة لتحقيق ضع و  )2-(أ 10
وظائف في لمرأة اتمثيل في 

وظائف الخدمات العامة و
 4-فمن مستوى الفنية الفئة 

فما فوق في السنوات الخمس 
  المقبلة

ينتمون إلى الفئة الفنية من   -أ
  فما فوق 4-مستوى ف

وفق اختصاصات  ونعملي  -ب
  مكتوبة مرجعية

في المائة على  20 ونصخصِّ ي  -ج
قضايا لتعميم  ماألقل من وقته

ي وتعزيز االجتماعالنوع 
  تمثيل المرأة

  و

تمثيل ي ف اةالمساو تحقيق  )2-(ب 10
لمرأة في وظائف الخدمات ا

الفنية الفئة العامة ووظائف 
  فما فوق 4-فمن مستوى 

  و

النوع وحدة أو  إدارةتزويد   )3-(ب 10
بالموارد الكاملة  ياالجتماع

  لوالية المنظمةوفقاً 

ينتمون إلى الفئة الفنية من   -أ
  فما فوق 4-مستوى ف

وفق اختصاصات  ونعملي  -ب
  مكتوبة مرجعية

في المائة على  20 ونصخصِّ ي  -ج
قضايا لتعميم  ماألقل من وقته
ي وتعزيز تمثيل النوع االجتماع

  المرأة

تتوفر موارد مالية مخصصة   -د
كشبكة معنية  عملهملدعم 

  يالنوع االجتماعقضايا ب

  و

تمثيل ي اة فالمساو تحقيق  )2-(ج 10
الخدمات وظائف في لمرأة ا

ن مالفنية الفئة  وظائفو العامة
فما فوق، بما  4-فمستوى 
العليا في الرتب في ذلك 

المكاتب الميدانية واللجان 
والهيئات االستشارية 

والصناديق بغض النظر عن 
  ميزانيةرد الامو

  و

النوع وحدة أو  إدارةتزويد   )3-(ج 10
بالموارد الكاملة  ياالجتماع

  لوالية المنظمةوفقاً 

  المنظمةمؤشر األداء: ثقافة   -11

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

جزئياً المنظمة تدعم ثقافة   (أ) 11
تعزيز المساواة بين الجنسين 

  وتمكين المرأة

تعزيز المنظمة تدعم ثقافة   (ب) 11
المساواة بين الجنسين 

  وتمكين المرأة دعماً كامالً 

تعزيز  المنظمة تدعمثقافة   )1-(ج 11
المساواة بين الجنسين 

  وتمكين المرأة دعماً كامالً 
  و    

يبرهن كبار المديرين عن   )2-(ج 11
قيادة ومناصرة علنية لتعزيز 

ي ف لمرأةاتمثيل المساواة في 
  الوظائف
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  القدرات  -هاء

  مؤشر األداء: تقييم القدرات  -12

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

في الموظفين تقييم قدرات   (أ) 12
مجال المساواة بين الجنسين 

  وتمكين المرأة 

تقييم قدرات الموظفين في   )1-(ب 12
مجال المساواة بين الجنسين 

  وتمكين المرأة

  و

وضع خطة لتنمية القدرات   )2-(ب 12
مرة تحديث الخطة القائمة أو 

  كل خمس سنوات على األقل

قدرات الموظفين في تقييم   )1-(ج 12
مجال المساواة بين الجنسين 

  وتمكين المرأة

  و

وضع خطة لتنمية القدرات   )2-(ج 12
مرة تحديث الخطة القائمة أو 

  كل ثالث سنوات على األقل
  القدرات نميةمؤشر األداء: ت  -13

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

تدريب إلزامي مستمر  إعداد  (أ) 13
جميع من ن موظفيلل

   المستويات

لزامي اإلتدريب التنفيذ   (ب) 13
ن من جميع موظفيللمستمر ال

  المستويات

لزامي اإلتدريب التنفيذ   )1-(ج 13
من جميع  نموظفيللمستمر ال

  المستويات

  و

كبار توفير تدريب خاص ل  )2-(ج 13
ضمن برنامج المديرين 

لدى الذي يتلقونه  التوجيه
  تسلم مهامهم

  االتساق وإدارة المعرفة والمعلومات  -واو

  مؤشر األداء: توليد المعرفة ونشرها  -14

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

إنتاج معلومات عن المساواة   (أ) 14
بين الجنسين وتمكين المرأة 

  وتبادل هذه المعلومات

توثيق المعرفة عن المساواة   )1-(ب 14
بين الجنسين وتمكين المرأة 

  بطريقة منهجية وتعميمها

  و

المساواة بين الجنسين ج ادرإ  )2-(ب 14
ضمن خطة المرأة وتمكين 

نشر المعلومات داخل 
  هاوخارجالمنظمة 

توثيق المعرفة عن المساواة   )1-(ج 14
بين الجنسين وتمكين المرأة 

بطريقة منهجية وتعميمها 
  نشرها و

  و

المساواة بين الجنسين ج ادرإ  )2-(ج 14
ضمن خطة وتمكين المرأة 

نشر المعلومات داخل 
  هاوخارجالمنظمة 

  و

شبكة في  الفاعلةشاركة الم  )3-(ج 14
العاملين في مجال المساواة 

بين الجنسين وتمكين المرأة، 
  المشتركة بين الوكاالت
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  (تابع)االتساق وإدارة المعرفة والمعلومات   -واو

  االتساق مؤشر األداء:   -15

  المطلوبيتجاوز   المطلوبيلبي   المطلوبيقارب 

في  ةغير منتظم ةشاركم  (أ) 15
آليات التنسيق المشتركة بين 
الوكاالت بشأن المساواة بين 

  الجنسين وتمكين المرأة

في آليات  ةمنتظم ةشاركم  (ب) 15
التنسيق المشتركة بين 

الوكاالت بشأن المساواة بين 
  الجنسين وتمكين المرأة

في آليات  ةمنتظم ةشاركم  )1-(ج 15
التنسيق المشتركة بين 

الوكاالت بشأن المساواة بين 
  الجنسين وتمكين المرأة

  و

في عملية  ةشاركمال  )2-(ج 15
استعراض األقران لخطة 

بشأن المساواة بين العمل 
على  الجنسين وتمكين المرأة

  األمم المتحدة نطاق منظومة

  
 ً   لمساواة بين الجنسينالعمل بشأن اخطة  نفيذت يتجربة اإلسكوا ف  -سادسا

  على نطاق منظومة األمم المتحدة وتمكين المرأة
  

ً بيتجرتنفيذاً اإلسكوا  أجرت ،2011في أواخر عام   -17 مكين وت المساواة بين الجنسينشأن خطة العمل بل يا
هيئات لألمم المتحدة  يواحدة من ضمن ثمان حينهاكانت اإلسكوا و .على نطاق منظومة األمم المتحدة المرأة

 14ن أالخمسة عشر داء األ اتما يتعلق بتطبيق مؤشر ونتج عن تحليل عمل اإلسكوا في شارك بهذه التجربة. ت
 ي، ف"المطلوبقارب "ي في المائة منها في خانة 65و ،"غير متوفر" جاءت في خانةالمؤشرات في المائة من 

درجة  ىولم تصل اإلسكوا إل . "المطلوب كانت في خانة "يلبيمن المؤشرات فقط  في المائة 21حين أن 
 منظور النوع االجتماعي إدماج يمن المؤشرات. وأشارت نتائج التحليل إلى فجوات ف ّيٍ أفي  "المطلوبيتجاوز"

ين استراتيجية مفعلة للمساواة بين الجنس بوجودما يتعلق  ق ذلك، وخاصة فييظم تحقداخل المنظمة وإلى غياب نُ 
كما كان ضعف تمثيل المرأة في المناصب العليا وغياب  . لقضايا النوع االجتماعي فعالة نقاط اتصالأو شبكة 

  ل.ها التحليكشفعلى المساواة بين الجنسين من أهم التحديات التي  التوالعام برامج لبناء قدرات العاملين
  

ففي عام  . وتراكمية وضعت اإلسكوا خطة عالجية لسد الفجوات بطريقة متدرجة ،ومنذ ذلك الحين  -18
خطة عمل سنوية  ووضعتوحددت دورها  نوع االجتماعيقضايا الل نقاط االتصالفعّلت اإلسكوا شبكة  ،2012

ق تطبيفي  عمل اإلدارات المختلفة، مما أسفر عن تحسن طفيففي  تهدف إلى دمج منظور النوع االجتماعي
نجازات إلوكان من أهم ا . اً رمؤش 15من أصل  5 تحّسن أداء اإلسكوا في ،2013عام  يوف بعض مؤشرات األداء. 

غرات ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، للوقوف على الث باإلسكوا في والعامالت عام تقييم قدرات العاملينذلك ال يف
ساواة لتتضمن منظور الم يعرام المشيتقي بشأننجازات مراجعة سياسة اإلسكوا إلالواجب معالجتها. كما تضمنت ا

  نسان.إلحقوق ا ئومباد
  

 علىالمساواة بين الجنسين  بشأنتطبيق خطة العمل  يطفرة نوعية ف 2014عام في وشهدت اإلسكوا   -19
ً تحسن إذ سجلت، 1 الجدولفي وضح الم النحو وكان من أبرز  . 2013مقارنة بعام  اً مؤشر 15من أصل  9 يف ا

راجعة ومعمل المنظمة،  يالنوع االجتماعي ف إدماجعام وضع خطط وسياسات تضمن ذلك ال ينجازات فإلا
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ذلك  منوقد تض النُظم اإلجرائية لتحسين بيئة العمل والتجاوب مع القضايا التي ظهرت من خالل تنفيذ الخطة. 
 يوضع خطة إدارية لزيادة تمثيل النساء فو، 2018-2014للفترة إعداد سياسة اإلسكوا للمساواة بين الجنسين 

، وإعداد أول تدقيق يمنظور النوع االجتماعتصال والمعرفة من التصميم استراتيجية اإلسكوا لو، وظائفال
كما تضمنت اإلنجازات تصميم نظام مرن لمواقيت العمل يسمح  على نطاق المنظمة.  ينوع االجتماعلل يتشارك

من تقديرية لمن يعمل أول جائزة أيضاً  2014اإلسكوا في عام  وأطلقت المنظمة. وظائف  يبزيادة تمثيل النساء ف
ة ثالثل 2016و 2014 ينعامكل من الفي  وتمكين المرأة، وقد ُمنحتن الجنسين يالمساواة بتحسين على موظفيها 

  .هذا المجال يوإنجازاتهم فجهودهم بتميزوا  من موظفيها
 

 ،األبحاث يدمج منظور النوع االجتماعي ف اأهمه ذات صلةكما صممت اإلسكوا عدة برامج تدريبية   -20
 يإدراج منظور النوع االجتماع زيادة هذين البرنامجين التدريبيين عن نتجو . وإحصاءات النوع االجتماعي

خصصت اإلسكوا الميزانية الالزمة و عمل جميع إدارات اإلسكوا بشكل علمي.  يالمساواة بين الجنسين فمفهوم و
لذي ا في البرنامج التدريبي المتخصص نقاط االتصال لقضايا النوع االجتماعيمشاركة عدد من  تغطية تكاليفل

  الدولية في تورين، إيطاليا. منظمة العمل تقدمه
  

ظمات من أوائل المن جعلها 2015 ي عامفوأحرزت تقدماً ملموساً في هذا المجال وتتالت إنجازات اإلسكوا   -21
األمم المتحدة. وكان من أهم نطاق منظومة على بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لخطة العمل  المنفذة

األموال المنفقة ة قيملتحديد  يع مال، وتصميم نظام تتبُّ موظفيننجازات تصميم برامج تدريبية متخصصة للاإل تلك
اإلسكوا، وأيضاً وضع هدف مالي لتنفيذ الوالية المتعلقة بالمساواة بين  يعلى تعزيز المساواة بين الجنسين ف

 الجنسين على مستوى المنظمة. 
  

  في مؤشرات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كوا اإلستقييم أداء   -1 الجدول
 2015-2012للسنوات 

 
    (بالنسبة المئوية) معدالت األداء في كل المؤشرات  

2012  2013  2014  2015  

 73  33  --  --  المطلوبيتجاوز 

 20  40  40  13  المطلوبيلبي 

 7  27  47  67  المطلوبيقارب 

 --  --  13  13  غير متوفر

 --  --  --  7  ال ينطبق

  
متطلبات خطة العمل بالمقارنة مع األمانة العامة لألمم المتحدة ومنظومة  استيفاءقت اإلسكوا في وتفوّ   -22

في  من المؤشرات في المائة 73 في المطلوبتجاوزت أن اإلسكوا  ىإل 2 الجدولفيشير  األمم المتحدة عامةً. 
في  في المائة 33وهي نسبة تفوق النسب التي حققتها كيانات أخرى في منظومة األمم المتحدة وهي  ،2015عام 

وجدير  منظمات األمم المتحدة بشكل عام.  يف في المائة 17وفي األمانة العامة  في المائة 15وقليمية إلاللجان ا
في أي من المؤشرات،  2015" و"ال ينطبق" في عام غير متوفر" نيييمتقالأي من  سجلبالذكر أن اإلسكوا لم ت

 كانتعامةً المتحدة ألمانة العامة ومنظومة األمم ا تي سجلتهاال ييمالتقدرجات من كافة  في المائة 16أن بعلماً 
  " و"ال ينطبق".غير متوفر"
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  ة مع الكيانات األخرى في مؤشرات المساواة بين الجنسين مقارنأداء اإلسكوا   -2 الجدول
 2015لعام وتمكين المرأة 

  
  (بالنسبة المئوية) معدالت األداء في كل المؤشرات  

ً   األمانة العامة  اللجان اإلقليمية  اإلسكوا   منظومة األمم المتحدة عموما
 17  15  33  73  طلوبيتجاوز الم

 40  43  40  20  طلوبيلبي الم

 28  26  20  7  طلوبالم يقارب

 9  7  7  --  غير متوفر

 6  9  --  --  ال ينطبق

  
  اإلسكوافي نقل الخبرات إلى الدول األعضاء   -سابعاً 

  
واة بين المساتحقيق تجربة اإلسكوا في تنفيذ خطة العمل أهمية إيجاد آليات مؤسسية لدعم جهود  أثبتت  -23

روس وتشكل الخبرات الفنية والد الجنسين وتمكين المرأة ضمن الهيئات التنفيذية المعنية بدعم صنع القرار. 
ية دعم جهودها الوطنلستثمارها والبناء عليها االمستفادة الناتجة عن هذه التجربة فرصة يمكن للدول العربية 

لطاقة البشرية بالتوازي مع دعم العدل والمساواة بين ا ى منالمثل فادةستالالمتعلقة بتعزيز الكفاءة اإلدارية وا
 ينطالقاً من النجاح الذاو الوطنية.  ةجهزاألالجنسين وتمكين المرأة في مختلف المستويات والمجاالت ضمن 

ا ايما يتعلق بتحسين المعرفة حول القض تطبيق تلك الخطة وما نتج عنه من تقدم ملحوظ في يحققته اإلسكوا ف
ي تحسن ف وانعكاس ذلكالستة، الوظيفية تها اإلدارية والفنية في المجاالت أجهزالرجال والنساء ضمن  هالتي تواج

تنفيذ برنامج عملها بفاعلية وكفاءة أكبر وتحسن بيئة العمل اإلنتاجية، سعت اإلسكوا إلى تعميم على قدرة اإلسكوا 
اجات مالءمتها مع احتي إلى والسعيعضاء الدول األبالمرأة في  للنهوضالخطة ونقل التجربة إلى اآلليات الوطنية 

 .هذه الدول وواقع
 

عرضه وضمن المؤسسات العامة  يالنوع االجتماع إدماج عليه قامت اإلسكوا بتصميم مشروع بناءً و  -24
 فوافقت عليه ). 2016 ي/ينايركانون الثان 21-20 ،مسقط(على الدول األعضاء خالل الدورة السابعة للجنة المرأة 

مؤازرة األمانة التنفيذية في جهودها الرامية إلى إدماج منظور النوع االجتماعي في كافة أنشطتها ب وأوصتالدول 
اآلليات الوطنية والعمل مع وهياكلها اإلدارية، وإلى تعزيز ريادتها لهذه العملية داخل منظومة األمم المتحدة؛ 

د إطار عربيأول لتنفيذ هذا المشروع الطموح في المؤسسات العامة؛ وإنشاء للمرأة  لقياس التقدم باتجاه  موحَّ
  تحقيق المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة.

  
 يلقياس الجهود المتعلقة بالمساوة بين الجنسين ف يعرب مساءلة تصميم أول إطارويهدف المشروع إلى   -25

 ةاألهلي المنظماتو الحكوميةالعمل مع المؤسسات  منللمرأة ن اآلليات الوطنية سيمكِّ وهو  المؤسسات العامة. 
األداة مع السياق الوطني هذه مة ءعملهم، وذلك من خالل تطويع وموافي  لدمج منظور النوع االجتماعي

  مع القوانين الوطنية لكل دولة. واستخدامها بما يتناسب
  

ً تشاركي اً مشروع نهجاليتبع و  -26 للغة اإلى دليل التقني لخطة العمل الترجمة إلى اإلسكوا  بادرت، حيث ا
الحظات على م بناءً حالياً ، كمسودة أولى يتم مراجعتها البحرين يبالشراكة مع المجلس األعلى للمرأة ف العربية
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 صينالخبراء المتخص حشد منعلى و لمناقشتهاسيتم عرض المسودة األولى على الدول األعضاء والدول العربية. 
  الدول العربية.  ييمكن تطبيقها ف يجتماع خبراء بهدف التوافق على مؤشرات األداء التافي 

  
  المشروع الخطوات التالية:تنفيذ ويتضمن   -27
  

  مالحظات  النشاط

لخطة العمل بشأن التقني ترجمة الدليل   (أ)
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على 

  األمم المتحدة إلى اللغة العربية؛نطاق منظومة 

 يرجم الدليل بالشراكة مع المجلس األعلى للمرأة فتُ 
  البحرين وبمنحة كريمة منه

وخاصة عناصر الخطة  التقنيمراجعة الدليل   (ب)
والمؤشرات الخمسة عشر لمالءمتها مع 

احتياجات الدول العربية، وذلك في اجتماع 
ة ت الوطنيخبراء يشارك فيه ممثلون عن اآلليا

  للنهوض بالمرأة وخبراء من المنطقة العربية؛

بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة  ُعقد اجتماع الخبراء
يويورك نفي  يللمساواة بين الجنسين (المكتب الرئيس

ا بين م الفترة يفللدول العربية)  يقليمإلوالمكتب ا
مراجعة  فيه وجرت /نوفمبريتشرين الثان 16و 14

  م مع احتياجات الدول األعضاءءالدليل وتكييفه ليتال

على مالحظات الدول  بناءً  التقنيتعديل الدليل   (ج)
األعضاء للخروج بأول إطار عربي لقياس 
الجهود المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في 

  المؤسسات العامة؛

قليمية بتعديل الدليل وإدراج إلستقوم المستشارة ا
  المقدمة من الدول األعضاءالجيدة الممارسات 

بناء قدرات الدول األعضاء على تطبيق بعض   (د)
خالل ثالث ، حسب االحتياج مؤشرات األداء

  ؛ورشات عمل

مشروع تعزيز  في إطارسيتم تطبيق هذا النشاط 
الممول من العدالة االجتماعية فى البلدان العربية (

  حساب التنمية)

على مستوى إحدى اآلليات الدليل تجربة   )ه(
على  الوطنية للنهوض بالمرأة، وذلك بناءً 

  رغبة الدول األعضاء؛

 يمقليإلسيتم تجربة الدليل بالشراكة مع المكتب ا
لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين من خالل 

 يالدعم الفنتقديم تقديم منحة إلى اآللية الوطنية و
  من خالل عدة زيارات ميدانيةالالزم 

تعميم المشروع على مستوى المؤسسات   )و(
الحكومية في الدول األعضاء وتقديم الدعم 

  الفني لها في هذا المجال.

 سيتم تعميم المشروع على الهيئات الحكومية بناءً 
للنهوض ، وذلك من خالل اآللية الوطنية اعلى طلبه

  بالمرأة

  
األعضاء مدعوة إلى النظر في إمكانية مساندة اآلليات الوطنية الختبار هذا المشروع الطموح والدول   -28

  وتعميمه على المستوى الوطني وفقاً إلحتياجاتها وظروفها.
  

-----  


