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مقدمة
حقّقــت اململكــة األردنيــة الهاشــمية تقدّمـاً جديــرا ً باملالحظــة واالهتــام نحــو النهــوض مبســتوى املســاواة بــن الجنســن
بالسياســات والترشيعــات لتحقيــق
ومتكــن املــرأة ،وتجــاه قطــع التزامــات مه ّمــة عــى نفســها لتنفيــذ األطــر املتعلقــة ّ
املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة .فث ّمــة وثائــق تخطيطيــة أساســية تشــر جميعهــا إىل أجنــدة  /برنامــج عمل املســاواة
بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،ومنهــا رؤيــة األردن  ،2025واالســراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة ،واالســراتيجية
الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ،)2025 - 2020وخطــة األردن لالســتجابة لألزمــة الســورية ،وإقــرار الحكومــة أجنــدة ،2030
وأهــداف التنميــة املســتدامة.
ويف الوقــت ذاتــه ،ت َظـ ُّـل التَّحدّيــات قامئـ ًة أمــام تنفيــذ هــذه االلتزامــات تنفيــذا ً كامـاً .فإدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي،
بطريقــة فاعلــة ،يتطلَّــب قــدرات وطنيــة محــدَّدة تتناســب بصــورة تكامليــة مــع عمليــات التّخطيــط عــى املســتوى
الصلــة .فمــع أ َّن الحكومــة األردنيــة لديهــا آليــات
الوطنــي ،وت ُتــاح لهــا إمكانيــة الوصــول إىل البيانــات والتحليــات ذات ّ
عمــل نافــذة املفعــول وذات نوعيــة جيــدة ،تهــدف إىل ال ّنهــوض واالرتقــاء باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة (وهــذه
اآلليــات هــي :اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة ،واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ،وضبــاط ارتبــاط النــوع
االجتامعــي داخــل الــوزارات ،وغريهــا مــن اآلليــات) ،إال أن الــوزارات القطاعيــة ال زالــت بحاجــة إىل دعــم لتطويــر قدراتهــا
الفنيــة يف عمليــة دمــج النــوع االجتامعــي بطريقــة ف ّعالــة .فالتقـدّم عــى صعيــد تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة يف األردن ســوف يعتمــد عــى امللكيــة الوطنيــة لهــذه العمليــة لــي يتــم دمــج النــوع االجتامعــي يف عمليــات
التخطيــط والتمويــل عــى املســتوى الوطنــي ،إىل جانــب اعتــاد األردن عــى الوفــاء بالتزاماتــه املتعلّقــة باملســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة.
ُؤسسـ ّية للحكومــة األردنيــة عــى صعيــد املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة تُ ثّــل
ونظــرا ً أل ّن عمليــة تعزيــز القــدرات امل َّ
إحــدى األولويــات الوطنيــة األردنيــة ،فــإ ّن هــذه الوثيقــة تــرح العمليــة التــي يطرحهــا مكتــب هيئــة األمــم املتحــدة
للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف األردن عــى الــركاء الوطنيــن الــذي يعملــون عــى إدمــاج النــوع االجتامعــي
املؤسســية .ومــن الجديــر بالذكــر بــأن هــذا الدمــج يتح َّقــق مــن خــال توفــر
يف مؤسســاتهم مــن منظــور تطويــر القــدرات َّ
الخــرات الفنيــة امل ُأمسســة والتدريــب امل ُأمســس للمؤسســات الوطنيــة عــى املســتويني الوطنــي واملؤســي عــى ح ـ ّد
املؤسســية ،لــي
ســواء ،كــا يتحقــق ذلــك مــن خــال إنشــاء فريــق عمــل داخــي يف املؤسســة يُعنــى بتطويــر القــدرات ّ
السياســات ،والخطــط وآليــات تنفيــذ الخدمــات .فتطويــر
يأخــذ بزمــام القيــادة يف عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي يف ّ
املؤسس ـ ّية يرتكــز عــى ملكيــة هــذه العمليــة داخل ًيــا ،وعــى الفــرص الوطنيــة لتبــادل املعــارف والتجــارب
القــدرات َّ
والخــرات بشــكل ممنهــج يف الوقــت الــذي ت ُبنــى فيــه بيئــة متكينيَّــة طويلــة األمــد تُع ـ ّزز التنميــة امل ُســتدامة .وعــاو ًة
عــى ذلــك ،فــإن هــذه الوثيقــة تُسـلّط األضــواء أيضـاً عــى العالقــة فيــا بــن هــذا اإلطــار واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة
األردنيــة ،)2025– 2020( 1والسياســة الوطنيــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي.2
1

لقــد انتهــت االسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة ،األحــدث عهــدا ً ( ،)2017 – 2013وشـ�كّل اسـ�تعراض ومراجعـ�ة مـ�ا حقّقتـ�ه هـ�ذه االسـتراتيجية مـ�ن منجـ�زات
نقطــة البدايــة لتطويــر االس ـراتيجية الوطنيــة للمــرأة "يف األردن" ( .)2025 – 2020كذلــك ،وتعتــر هــذه العمليــة مبثابةلفرصــة لتناغــم الخطــط الوطنيــة مــع
االلتزامــات الدوليــة ذات العالقــة باملســاواة بــن الجنســن ،وعــى وجــه التحديــد ،بأهــداف التنميــة املســتدامة.

2

ســوف ت ُحـدّد السياســة الحكوميــة لدمــج النــوع االجتامعــي اإلطــار للــوزارات واملؤسســات الحكوميــة لــي تتف ّهــم أدوارهــا وتوقّعاتهــا حــول مســألة املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن املــرأة يف كل أعاملهــا .كذلــك ســوف تحـدّد هــذه السياســة البنــى وإجـراءات العمــل املوحــدة لــي تجمــع معـاً جميــع االلتزامــات الوطنيــة تجــاه
املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف وثيقــة سياســاتية واحــدة مو َّجهــة ،وهــو مــا ُيثّــل خارطــة طريــق إىل التنفيــذ ،إىل جانــب تصميــم نظــام لتعميــم إدمــاج
منظــور النــوع االجتامعــي يف كل عمليــات ووثائــق التخطيــط الوطنيــة املســتقبلية.
إطــار تطبيقــي لتطويــر القــدرات املؤسســية
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5

أهداف اإلطار التطبيقي
ترتكــز عمليــة تطويــر القــدرات املؤسســية بشــأن إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي عــى ثالثــة عنــارص أساس ـيّة لــي
املؤســي؛ وهــذه العنــارص هــي:
تكفــل تطبيــق دمــج النــوع االجتامعــي وأخــذه بعــن االعتبــار يف كل جوانــب األداء ّ
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 العمــي ملســاعدة الــركاء
عــى املســتوى الوطنــي.
ويعتمــد هــذا اإلطــار عــى منهجيــة التّعلُّــم واملشــاركة؛ فهــو يهــدف إىل توفــر املعــارف املفاهيميــة والعمليــة واإلجرائيــة،3
املؤســي .ويســتند إىل الخــرة الفنيــة والعملية
لــي يو ِّجــه بطريقــة فاعلــة عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي عــى املســتوى َّ
لهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف مســاعدة الــركاء عــى املســتوى الوطنــي لتنظيــم
جهودهــم مــن أجــل إدارة عمليــة املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وتنفيــذ عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن
املؤسس ـيّة .وتعتــر الخطــوات التــي يشــتمل عليهــا هــذا اإلطــار العمــي مرنــة الطابــع ،وذلــك
خــال تطويــر القــدرات ّ
لــي تســمح للمحتــوى واآلليــة بــأن تت ـ ّم مواءمتهــا وتفصيلهــا ،حســب الحاجــة املؤسســية ووفــق األهــداف واملــوارد
املتوافــرة.
كل مــن االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن (– 2020
ســوف يكــون اإلطــار مبثابــة آليــة للتوجيــه العمــي لتنفيــذ ّ
ـكل وثيقــة منهــا ،تطــرح املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة بشــأن
 ،)2025والسياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي؛ فـ ّ
املســاواة بــن الجنســن ،وتعميــم إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي داخــل املؤسســات الوطنيــة.
للمؤسســات الوطنيــة لــي تتب ّنــى عــى املســتوى
وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإن هــذا اإلطــار ســوف يكــون مبثابــة منهــج توجيهــي
ّ
الداخــي املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة ،وتضعهــا موضــع املامرســة العمليــة بشــأن إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن املنظــور
املؤســي.
ّ
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املؤسســية :اســتعراض مــروع قطــاع الطــرق يف البلــدان الناميــة" .املبــادالت التكنولوجيــة للجمعيــة الدوليــة
النغــاس ،م .د .و جيــه أو ِدك (" .)2007بنــاء القــدرات َّ
الدامئــة ملؤمتــر الطــرق ””PIARCوهيئــة التطويــر والتنميــة.
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ﻛﻴﻒ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺎﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻷردن )(٢٠٢٥ – ٢٠٢٠؟
ﻳُﺮﻛّﺰ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻷﻃﺮ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺪرات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓري اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻮع
اﻻﺟﺘامﻋﻲ ،آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌني اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻮاءﻣﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ .وﺑﻨﺎ ًء
ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻷردن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤامرﺳﺔ ﺑﻬﺪف إدﻣﺎج ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ،
وداﺧﻠﻴﺎً ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻣﺞ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﲆ
ﺗﺒﻨﻲ ﺑﻨﻮد ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ وﺧﻄﻂ ﻋﻤﻠﻬﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﺳﻮف ﺗﺤﺘﺎج ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ إﱃ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ إدﻣﺎج ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺳﻮف ﻳﻮﻓّﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻗﱰاح آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.
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املؤسسيّة لدمج النوع االجتامعي
منوذج التحسني املستمر لتطوير القدرات َّ

اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﱠ
اﳌﺆﺳﺴﻴّﺔ ﻫﻲ وﺛﻴﻘﺔ ﺗ ُّﺒني ﺑﺈﻳﺠﺎز ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺘّﺤ ّﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳني
ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﱠ
اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ،اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ُﺳﻠﱠﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ،ﻛام ﺗ ُّﺒني اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .وﺗﺮﺗﻜﺰ
اﳌﺆﺳﺴ ّﻴﺔ ،وﻫﻲ :اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ،واﳌﻠﻜﻴﺔ
ﻫﺬه اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﻋﲆ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﱠ
ﺗﺒني ﺑﺈﻳﺠﺎز ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ،
ﱠ
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ّ
واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﳌﺼﺎﻏﺔ داﺧﻠﻴﺎً ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﴩﻛﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴني ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ.
ّ

ينبثــق هــذا اإلطــار مــن منــوذج التحســن املســتمر – دورة مســتمرة رباعيــة املراحــل( 4تشــمل :التخطيــط ثــم التنفيــذ ثــم
مراجعــة النتائــج ثــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة)  -والــذي يتطلَّــب تنفيــذ العديــد مــن العمليــات التنظيميــة
والفن ّيــة ابتــدا ًء مــن التخطيــط طويــل املــدى ،ومدعومــاً مــن اإلدارة العليــا ،ومو َّجهــاً نحــو زيــادة ف ّعاليــة التطويــر
املؤسيس ،وتحقيق املساواة بني الجنسني باعتبارها أحد األهداف النهائية.
َّ
تبــدأ العمليــة مبرحلــة “التخطيــط” ،والتــي تتض َّمــن تحديــد هــدف أو غــرض مــا ،وتعريــف مقاييــس النجــاح لــه .ثــم
تــي هــذه األنشــطة خطــوة “التنفيــذ” ،التــي يتـ ّم خاللهــا تنفيــذ ُمك ّونــات الخطــة .وتــأيت خطــوة “مراجعــة النتائــج” بعــد
ذلــك ،حيــث تُق ّيــم املخرجــات مــن أجــل اختبــار مــدى صالحيــة وفعاليــة الخطــة ،ولتحديــد اإلشــارات الدّالــة عــى التقـدّم
والنجــاح ،أو عــى املشــكالت ومجــاالت التحســن .ثــم تــأيت خطــوة “اإلجــراءات التصحيحيــة” إلجــراء التعديــات الالزمــة
إلغــاق الــدورة بدمــج مــا أنتجتــه العمليــة برمتهــا مــن التّعلُّــم ،والتــي ُيكــن اســتخدامها لغــرض تعديــل الهــدف ،أو تغيــر
ويكــن تكــرار هــذه الخطــوات األربــع مــرارا ً وتكــرارا ً كجــزء مــن دورة ال
األســاليب ،أو توســيع نطــاق عمليــة التّعلُّــمُ .
تنتهــي مــن التعلّــم والتحســن املســتم ّرين.
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دورة ِد ِمنغ ˝ :˝Deming Cycleعجلة التحسني املستمر.
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ﻴﻂ

ويُل ّخــص الشّ ــكل ( )1خطــوات تنفيــذ عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي باســتخدام منــوذج التحســن املســتمر “التخطيــط
ثــم التنفيــذ ثــم مراجعــة النتائــج ثــم اتخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة الالزمــة”:

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟ ﺘ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وإﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﻌﻨﻴني

ﻘ ﻴﻴ ﻢ

اﻟ ﺘ

ﺨﻄ

وﺿﻊ
رؤﻳﺔ
اﻹدارة
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

اﳌ ﺘ ﺎ ﺑ ﻌ ﺔ
الشكل ( :)1مراحل 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 بضــان “قبــول” أي مؤسســة بتنفيــذ عمليــة تطويــر القــدرات املؤسســية
لدمــج النــوع االجتامعــي .وهــذا ينطــوي عــى مناقشــة ورشح منافــع وإيجابيــات تطويــر القــدرات املؤسســية ألجــل
إدمــاج النــوع االجتامعــي للــركاء عــى املســتوى الوطنــي ،كــا ينطــوي عــى إبــراز رضورة امتــاك تلــك املؤسســة عمليــة
الدمــج ملكيــة كاملــة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،فــإ ّن هــذه العمليــة تتض ّمــن الكيفيــة التــي يعكــس فيهــا اإلطــار املتطلبــات
العمليــة لألُطــر الوطنيــة ،مثــل االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ،)2025 – 2020والسياســة الحكوميــة إلدمــاج
النــوع االجتامعــي.
ومــن الناحيــة املثاليــة ،فــإن الخطــوة األوىل ضمــن هــذه املرحلــة تتمثــل يف تحديــد وحــر الوحــدات واملديريــات ذات
الصلــة بعمليــة التطويــر املؤســي مــن منظــور دمــج النــوع االجتامعــي داخــل املؤسســة .ويــي ذلــك عقــد اجتامعــات
ّ
ثنائيــة ،أو اجتامعــات فنيــة تشــمل جميــع الوحــدات ذات العالقــة لــرح مفهــوم تطويــر القــدرات املؤسســية لدمــج النوع
االجتامعــي .وميكــن االطّــاع عــى مذكــرة املفاهيــم يف امللحــق األول مــن هــذه الوثيقــة ،مـ ّـا يُتيــح املجــال للكــوادرذات
الصلــة لطــرح األســئلة ،ولتحديــد وحــر التّحدّيــات الفن ّيــة التــي تواجــه عمليــة اإلدمــاج .أمــا الوحــدات ذات الصلــة
فهــي عــاد ًة مــا تتض َّمــن (ولكنهــا ال تقتــر عــى) :وحــدات تطويــر األداء املؤســي ،والتخطيــط ،وإدارة  /تطويــر املــوارد
البرشيــة ،والنــوع االجتامعــي ومتكــن املــرأة ،وال ّرصــد والتقييــم ،والتخطيــط االســراتيجي.
إطــار تطبيقــي لتطويــر القــدرات املؤسســية
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أمــا عمليــة التخطيــط يجــب أن ت ُجــرى دامئـاً بطريقــة جامعيــة تشــاركية ،وال تكــون مرتكّــزة عــى وحــدة منفــردة بعينهــا،
ألن هــذا يُعـ ّزز امللكيــة املؤسســية .كذلــك ،فــإ ّن العمــل عــى ربــط اختصاصــات ومهــام الوحــدات مــع أهــداف العمليــة
يدعــم عمليــة قَبــول اإلدمــاج يف هــذه املرحلــة.

اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻹدﻣﺎج ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ ﻣامرﺳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮب
اﺗ ّﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻃﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻷردن،٢٠٢٥ - ٢٠٢٠
واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘامﻋﻲ(.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
• إﻋﺪاد وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﳌﻼمئﺔ.
• إﴍاك اﳌﻌﻨﻴّني.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ )ﺣﴫ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻗﻨﻮات اﻟﺘّﻮاﺻﻞ.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ )اﻟﺒﴩﻳﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ(.
• ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.

وأمــا الخطــوة الثانيــة مــن هــذه املرحلــة فهــي عقــد ورشــة عمــل ،تتض ّمــن موضوعاتهــا عرض ـاً تعريف ًيــا عــن تطويــر
القــدرات املؤسســية الالزمــة لنجــاح عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي .ويــي ورشــة العمــل هــذه قــرار مقــرح لتشــكيل
لجنــة لتطويــر القــدرات املؤسســية ،تضطّلــع مبســؤولية إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي ،مــع تقديــم رشوط مرجعيــة
(نطــاق صالحيــات) مقرتحــة خاصــة بتلــك اللجنــة وكــا يــرد يف امللحــق الثــاين .ويف العــادة ،فــإن ورشــات العمــل مــن هــذا
القبيــل تُح ّقــق ،بصــورة عامــة ،النتائــج التاليــة:
1.تعريف املشاركني مبفهوم تطوير القدرات املؤسسية الالزمة إلدماج النوع االجتامعي ،وعملياته.
2.تحديــد الكيفيــة التــي تســتجيب بهــا عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن منظــور تطويــر القــدرات املؤسســية،
لألطــر الوطنيــة ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ،)2025 – 2020والسياســة
الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي.
3.وضع الرشوط املرجعية للجنة ،حسب الحاجة والطلب ،والتي تُع ّزز مستوى امل ُلكية ملوظفي املؤسسة.
4.وضع معايري اختيار ألعضاء اللجنة.
5.تحديد نهج العمل ،والذي يصبح يف العادة األساس ملسودة خطة عمل اللجنة.
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مرحلة تحليل الواقع – “تعزيز امللكية”:
مــا إن يت ـ ّم إدراك مفهــوم تطويــر القــدرات املؤسســية الالزمــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي ،وقبــول هــذا املفهــوم كجــزء
الصلــة – تــأيت مرحلــة تحليــل
أصيــل مــن الثقافــة املؤسســية مــن جانــب الرشيــك الوطنــي – وتحديــد الوحــدات ذات ّ
الواقــع .وتبــدأ هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة عملهــا بإجــراء /أو اعتــاد تحليــل وتقييــم
واقــع املســاواة بــن الجنســن وإدمــاج النــوع االجتامعــي يف السياســات واإلجــراءات واألنظمــة الداخليــة .وعــاو ًة عــى
ذلــك ،فــإ ّن التحليــل يهــدف إىل تحديــد منهجيــات العمــل املنظّمــة وغــر امل ُنظّمــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي ،ويعمــل
عــى حــر التحديــات والفــرص املمكنــة بصــورة دقيقــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يُعـ ّزز التحليــل مبــدأ امللكيــة عــن طريــق
الســاح للكــوادر بتحديــد ماه ّيــة اإلجــراءات والتّحدّيــات واألنشــطة التــي ال بـ ّد مــن اتّخاذهــا أو تســليط الضــوء عليهــا.
ّ
كــا ال بُـ َّد أن يقــوم الرشيــك الوطنــي بتوفــر أي دراســات أو تقاريــر متوافــرة ،مــن شــأنها أن تدعــم تنفيــذ عمليــة إدمــاج
النــوع االجتامعــي.
أمــا فيــا يتعلّــق باملثــال العمــي ضمــن هــذا الســياق – وهــو الرشاكــة مــع وزارة التنميــة االجتامعيــة – فــإ ّن هيئــة
األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة اعتمــدت عــى اســتنتاجات عمليــة تدقيــق تــم اجراءهــا حديثًــا يف
الــوزارة .فقــد أُجــري تدقيــق وتحليــل للنــوع االجتامعــي لجميــع الــوزارات األردنيــة تقريبـاًُ ،مسـلّطاً الضــوء عــى الوضــع
الراهــن لعمليــات تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،و ُمقدّم ـاً عــددا ً مــن التوصيــات يف هــذا الشــأن .وقــد
ع ـ َّزز االســتناد لنتائــج هــذا التدقيــق مســتوى امللكيــة بــن كــوادر الرشيــك الوطنــي /املؤسســة الوطنيــة؛ ألنّهــا جــاءت
ضمــن وثيقــة كانــوا عــى إطّــاع وإملــام مســبق بهــا .وعــاو ًة عــى ذلــك ،فــإ ّن اســتخدام الوثائــق الداخليــة ألغــراض تطويــر
املؤسســية املنصــوص عليهــا ضمنـاً ،جــاء لينقــل هــذه الجهــود الجامعيــة املشــمولة يف عمليــة التدقيــق خطــو ًة
القــدرات ّ
إضافيــة نحــو التنفيــذ (التطبيــق) داخــل املؤسســة املقصــودة.
مرحلة التنفيذ – “إعداد مسودة خطة العمل”:
بعــد االنتهــاء مــن تطبيــق املراحــل الســابقة ،ســتكون كــوادر الرشيــك الوطنــي جاهــزة ضمــن هــذه املرحلــة لوضــع
املؤسســية مــن منظــور إدمــاج النــوع االجتامعــي .وتُركّــز هــذه
وتطويــر مســودة خطــة عمــل ســنوية لتطويــر القــدرات َّ
املرحلــة عــى امللكيــة الكاملــة لهــذه العمليــة مــن جانــب الرشيــك الوطنــي عــن طريــق اقــراح أنشــطة خطــة العمــل
ومخرجاتهــا ،وعــاد ًة مــا ت ُجــرى هــذه العمليــة عــى مــدى جلســتي عمــل أو ثــاث جلســات .وترتكَّــز األنشــطة يف جلســات
العمــل هــذه عــى ثــاث فرضيــات أساس ـيّة:
املؤسيس ،بدالً من تركيزها عىل املستوى الفردي.
•االستدامة – بحيث ت ُركّز األنشطة عىل املستوى ّ
•ال َّتوافُق ّيــة – بحيــث تكــون األنشــطة مرتبطــة باالختصاصــات واملهــام امل ُكلَّفــة بهــا الوحــدات ،واالســراتيجية  /خطــة
املؤسســ ّية ،واالســراتيجيات الوطنيــة (عــى ســبيل املثــال :رؤيــة األردن  ،2025واالســراتيجية الوطنيــة
العمــل َّ
للمــرأة يف األردن ،والسياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي).
•قابليــة االنتشــار – بحيــث ال تكــون خطــة العمــل تشــمل عــى وحــدة النــوع االجتامعــي فقــط أو عــى وحــدة األداء
املؤسســة بر ّمتهــا.
املؤســي ،ولكــن يتــم تعميــم وإدمــاج هــذه الخطــة ضمــن َّ
َّ
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وفيــا يــي مثــال عــى عمــل ونشــاطات هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة مــع وزارة التنميــة
املؤسســية لربــط عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــع
االجتامعيــة ،التــي اســتخدمت منهجيــة بنــاء وتطويــر القــدرات َّ
الصلــة:
االســراتيجيات املؤسســية والقطاعيــة ذات ّ

الهــدف :تعزيــز وتنفيــذ مجموعــة شــاملة وديناميكيــة مــن األعـراف العامليــة ،والسياســات واملعايــر املتعلقة
باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن جميــع النســاء والفتيــات يف األردن.
متتلــك الحكومــة األردنيــة القــدرة عــى تقييــم التّقــدُّ م املُحــ َرز بشــأن األُطــر املعياريّــة والتنظيميــة
والسياســات ذات العالقــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
ّ
املرجعية مع الخطة االسرتاتيجية لهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
النتيجــة  :1تعزيــز وتنفيــذ مجموعــة شــاملة وديناميكيــة مــن األعــراف ،والسياســات واملعايــر العامليــة
املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن جميــع النســاء والفتيــات.
املرجعية مع إطار التنمية املستدامة الصادر عن األمم املتحدة (:)2022 – 2018
النتيجــة  :1أن تغــدو املؤسســات يف األردن ،عــى املســتويني الوطنــي واملحــي ،أكــر اســتجاب ًة وشــمولي ًة
ومســاءل ًة وشــفاف ّية وقــدرة عــى الصمــود يف وجــه األزمــات.
املرجعية مع الخطة االسرتاتيجية لوزارة التنمية االجتامعية (:)2021 – 2017
النتيجة  :2تعزيز القدرة املؤسسية للوزارة وتجذير ثقافة التميز.
الشكل ( :)2املرجعيات املؤسسية عىل مستوى السياسات لكل من وزارة التنمية االجتامعية وهيئة األمم املتحدة
للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة مع الخطط االسرتاتيجية األخرى
ومــن األمثلــة عــى أحــد األنشــطة األساســية امل ُدرجــة ضمــن خطــة العمــل هــو نشــاط تدريــب املد ّربــن؛ ويتضمــن
هــذا النشــاط تطويــر دليــل تطبيقــي للمد ّربــن مــن داخــل املؤسســة لــي يقدّمــوا ملؤسســاتهم التوجيــه االســراتيجي
والتطبيقــي ألجــل تنفيــذ عمليــة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وتبــادل املعرفــة بشــأن تعزيــز عمليــة
إدمــاج النــوع االجتامعــي بشــكل ممنهــج.
ولــي يتــم تنفيــذ تدريــب املد ّربــن بطريقــة منهجيــة ،ال بُ ـ َّد لــه مــن أن يكــون مرتبط ـاً مــع خطــة التدريــب الســنوية
للرشيــك الوطنــي ،وذلــك لــي يكــون املد ّربــن قادريــن عــى مشــاركة املعرفــة بطريقــة ُممنهجــة ومنظَّمــة .كذلــك ،لــي
يكــون برنامــج تدريــب املد ّربــن مســتداماً ،فإنــه يجــب أن يكــون مرتبط ـاً مــع أحــد األهــداف التــي تحدّدهــا الخطــة
االســراتيجية للرشيــك الوطنــي .ومــن النتائــج الرئيســة لتدريــب املد ّربــن ،أ ّن يقــوم املشــاركني فيــه بوضــع أُســس محــددة
للسياســة الداخليــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي (يف حــال عــدم وجــود سياســة إلدمــاج النــوع االجتامعــي) .ويحتــوي امللحــق
الثالــث ضمــن هــذه الوثيقــة عــى مذكــرة مفاهيميــة بشــأن منهجيــة تدريــب املد ّربــن لــدى هيئــة األمــم املتحــدة
للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة باإلضافــة إىل ملحــق (امللحــق الرابــع) يحتــوي عــى ورقــة مفاهيميــة تبــن كيفيــة
ومراحــل إعــداد سياســة داخليــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي.
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اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﰲ اﻷردن
اﻷﻃﺮ ّ
ﺗَﺤﻜُﻢ اﻷُﻃﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻹدارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ:
• اﻟﻘﻮاﻧني )ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻟﺨﺎص ،واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻮاﺋﺢ داﺧﻠﻴﺔ
)أﻧﻈﻤﺔ(.
• اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﲇ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات :ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
• اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
• ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪات.
• اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﳌﻬﺎم اﳌ ُﻜﻠﱠﻔﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪات.

مرحلة املتابعة والتقييم – “مراجعة النتائج”:
والسياســات يف تحقيــق النتائــج
ـط
ـ
الخط
ـه
ـ
غ
تبل
ـذي
ـ
ال
ـدى
ـ
امل
ـن
ـ
م
ـق
ـ
ق
ح
ت
ال
ـو
ـ
ُّ
ُ
الهــدف الرئيــس ملرحلــة املتابعــة والتقييــم ه ّ
ّ
املرغــوب بهــا .وتتطلــب هــذه العمليــة وضــع وتطويــر مــؤرشات ومعايــر مســتجيبة للنــوع االجتامعــي ،تكــون متّســقة
مــع رؤيــة ورســالة الرشيــك الوطنــي وسياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي .ويجــب مــن الناحيــة املثاليــة إدمــاج هــذه
املــؤرشات يف خطــة املتابعــة والتقييــم املؤسســية.
ومــن الــروري بــدء التنفيــذ يف ظـ ّـل وجــود بيانــات خــط األســاس ،والــذي يُحـدَّد يف أغلــب األحيــان بعــد إجــراء عمليــة
تقييــم الوضــع الراهــن لعمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن منظــور تطويــر القــدرات املؤسســية .وهــذا يُســاعد يف
تحديــد املعلومــات التــي ينبغــي جمعهــا ،واملجــاالت الرئيســة التــي يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار يف خطــة التنفيــذ ،وذلــك
لــي يتسـ ّنى متابعــة التقــدم امل ُحــرز بطريقــة ممنهجــة.
وبنــا ًء عــى ذلــك ،فمــن الــرورة أن تكــون خطــة املتابعــة والتقييــم جــزءا ً ال يتجــزأ مــن خطــة عمــل فريــق العمــل
املعنــي بتطويــر القــدرات املؤسســية – وذلــك لــي يكــون قــاد ًرا عــى جمــع البيانــات الرضوريــة بصــورة دوريــة ،ووضــع
وتطويــر مــؤرشات األداء ،والتّح ّقــق مــن املخرجــات والنتائــج النهائيــة ،ومــن تقديــم التوصيــات التــي تُســهم يف تطويــر
األداء.
مرحلة التعديل والتطوير – “اإلجراءات التصحيحية”:
تتض ّمــن هــذه املرحلــة اتّخــاذ القــرارات بشــأن اإلجــراءات التصحيحيــة والتّغيــرات املطلوبــة لتحســن األداء اســتنادا ً إىل
النتائــج التــي انبثقــت عــن عمليــة املتابعــة والتقييــم .فــإذا أثبتــت عمليــة املتابعــة والتقييــم بــأ ّن مرحلتــي التخطيــط
والتنفيــذ قــد تــم االنتهــاء مــن تنفيذهــا بطريقــة فاعلــة ،فــإ ّن العمــل ســوف يُن َجـ ُز وفــق الخطــة التــي أُعـدّت مــع إدخــال
تحســن كبــر أثنــاء مرحلــة
تحســينات وتعديــات طفيفــة عليهــا ألجــل تحقيــق النتائــج امل ُثــى .ويف حالــة عــدم تحقيــق ُّ
إطــار تطبيقــي لتطويــر القــدرات املؤسســية
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التنفيــذ ،فمــن الــروري تحديــد التدابــر واإلجــراءات التصحيحيــة املطلوبــة لتحســن األداء وتحقيــق النتائــج املرغــوب
بهــا ،وتعديــل خطــة العمــل تب ًعــا لذلــك .ومــن بــن األركان األكــر أهميــة لعمليــة التنفيــذ الناجــح آلليــة إدمــاج النــوع
االجتامعــي ،نُــورِد مــا يــي:
•إرشاك اإلدارة ال ُعليــا للمؤسســة يف تحســن األداء مــن خــال عقــد اجتامعــات تشــاوريّة مــع اإلداة العليــا والكــوادر
لتحديــد أهــداف ومهـ ّـات الدوائــر (اإلدارات  )...ذات العالقــة ،وأعضــاء فريــق العمــل املعنــي بتطويــر القــدرات
املؤسسـيّة.
َّ
•إقــرار آليــات تواصــل ف ّعالــة ،وخطــة إلدارة املعرفــة ،وتعزيــز الوعــي باألهــداف وبآليــة التنفيــذ ،وذلــك لــي يتــم
املؤســي.
إرشاك جميــع الكــوادر املعنيــة يف املباحثــات ،وتحســن األداء ّ
•إقــرار آليــات مالمئــة لتحديــد إنجــازات الرشيــك وال ِف ـ َرق واألفــراد عــى املســتوى الوطنــي ،وإبــراز أدوارهــم يف
عمليــة تطويــر األداء املؤســي ،وكذلــك يف ربــط هــذه اإلنجــازات مــع اســراتيجية الرشيــك الوطنــي ،وخطــط
اإلنجــاز واألهــداف الوطنيــة املرتبطــة بذلــك ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال :جائــزة امللــك عبداللــه الثــاين للتّميُّــز،
ورؤيــة األردن  ،2025واألهــداف االســراتيجية كأســاس لتحديــد األولويــات يف إطــار جميــع مســتويات عمليــة
إدمــاج النــوع االجتامعــي.
•تنظيــم وعقــد اجتامعــات دوريــة ونقاشــات جامعيــة ُمركَّــزة لتشــجيع الكــوادر ضمــن جميــع املســتويات ،عــى
املؤسســية ،والتّغيــرات والتحســينات املطلوبــة ،وتعزيــز األفــكار الالزمــة للتحســن
املشــاركة يف تحديــد األولويــات ّ
مــن خــال عمليــة التقييــم الــذايت لإلجــراءات والخطــط امل ُق ـ َّرة ،والتــي تهــدف إىل رفــع مســتوى الوعــي بعمليــة
إدمــاج النــوع االجتامعــي عــى كافــة املســتويات وتطويــر األداء املؤســي وتعزيــز مبــادئ امللكيــة والرشاكــة
واالســتدامة .كذلــك يتعـ َّـن تقديــم التدريــب الفنــي عــى املوضوعــات ذات العالقــة ،لــي يتس ـ ّنى تعزيــز ثقافــة
التحســن املســتمر.
•إقــرار قواعــد وأدوات قيــاس مرجعيــة لتقييــم األداء ،ونُظُــم للتّغذيــة ال ّراجعــة عــن طريــق متابعــة نتائــج القيــاس،
وعمــل التحســينات الرضوريــة .هــذا إىل جانــب ربــط نتائــج التقييــم الــذايت مــع نتائــج اســتعراض ومراجعــة األداء
والســعي إىل إيجــاد الحلــول للمشــكالت والتّحدّيــات.
الســنوي ،وإبــراز املامرســات الفُضــى ّ
املؤسســية بشــأن عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن ِقبَــل مديريــة/
•التوثيــق الكامــل لعمليــة تطويــر القــدرات َّ
املؤســي أو الوحــدة اإلداريــة املعنيــة لــدى الرشيــك الوطنــي بهــدف تصميــم نظــام توثيــق بســيط
قســم التطويــر ّ
ومــرن ،وتقييــم املخرجــات وقيــاس تأثــرات تدريــب املد ّربــن عــى عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي .هــذا باإلضافة
إىل مــؤرشات قيــاس األداء ،واإلجــراءات التــي يجــب تطبيقهــا عــى كافــة املســتويات.
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التَّح ّديات املحتملة والحلول املمكنة
مؤســي ،إ ّما يف
تتض َّمــن عمليــة تطويــر القــدرات املؤسســية ألجــل تعميــم إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي إحداث تغيــر ّ
آليــات التخطيــط والتّنفيــذ ،وإمــا يف نطــاق البنــى والهياكل الداخليــة ،وإما يف كلتيهام معـاً .فاملوظفون ال يقبلــون ،يف العادة،
التّغيــر عــى نحــو رسيــع ،ولذلــك فقــد يســتغرق ذلــك التغيــر بعــض الوقــت لالســتجابة بإيجابيــة للمنهجيــات الجديــدة.
وميثّــل الجـ ُ
ـدول التــايل أمثلـ ًة حقيقيــة عــى تحدّيــات التنفيــذ التــي واجههــا الــركاء الوطنيــون يف عامــي  2018و .2019
ال ّتحدي

الحل امل ُ َّت َبع
ُّ

تركيـــز  /مركزيـــة
كل العمـــل عـــى
كاهـــل وحـــدة النـــوع
ا ال جتام عـــي

يكــون ر ُّد الفعــل األويل للكثــر مــن الــركاء عــى املســتوى الوطنــي ملفهــوم إدمــاج
املؤسســية كــا يــي" :لدينــا
النــوع االجتامعــي مــن منظــور تطويــر القــدرات ّ
وحــدة مختصــة بالنــوع االجتامعــي" أو "هــذا العمــل يجــب أن يكــون ضمــن إطــار
وحــدة النــوع االجتامعــي" .لقــد تــم التّغلّــب عــى هــذا التحــدي عــن طريــق
إجــراء اســتعراض مكتبــي ُمســبق لالختصاصــات امل ُكلَّفــة بهــا مختلــف الوحــدات
داخــل املؤسســة املعنيــة .ثــ ّم تــ ّم ربــط عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي مــع
االختصاصــات امل ُكلَّفــة بهــا الوحــدات املختلفــة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،فــإ ّن جعــل
الوحــدات تقــوم بإعــداد مســودة خطــة العمــل قــد عــ ّززت ملكيــة الوحــدات
لتلــك العمليــة ،ودعمــت مقارب ـ ًة جامعيــة بشــكل أكــر ركّــزت عــى عمــل الفريــق.

وجـــود حاجـــة إىل
خــرات فني ــة إضافي ــة يف
عملي ــة تطوي ــر الق ــدرات
ألجـــل
املؤسســـية
إدمـــاج منظـــور النـــوع
ا الجتام عـــي

ـي منظّــم عــى شــكل تدريــب مد ِّربــن اســتنادًا إىل األنشــطة
يتــم غال ًبــا تنظيــم دعــم فنـ ّ
الــواردة يف خطــة العمــل التــي وضعــت مســودتها اللجنــة الداخليــة لعمليــة تطويــر
املؤسســية املعنيــة بتعميــم إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي .وذلــك لــي
القــدرات ّ
يكــون هنــاك خــرة يف كيفيــة إدمــاج النــوع االجتامعــي ليــس فقــط ضمــن موظفــي
الوحــدات املســؤولة عــن النــوع االجتامعــي ولكــن أيضً ــا ضمــن كل الوحــدات األخــرى
(الرجــاء مراجعــة الورقــة املفاهيميــة لتدريــب املدربــن الــواردة ضمن امللحــق الثالث).

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

يتــم غال ًبــا تنظيــم وعقــد جلســات عمــل وحمــات توعويــة بصــورة دوريــة منتظمــة،
لرفــع مســتوى التوعيــة والتثقيــف يف أوســاط الرجــال والنســاء باملفاهيــم الصحيحــة
ليــس فقــط ضمــن موظفــي الوحــدات املســؤولة عــن النــوع االجتامعــي و لكــن أيضً ــا
ضمــن كافــة الوحــدات الــواردة يف الهيــاكل التنظيميــة.

االفـــراض الضمنـــي بـــأن
امل ــرأة غ ــر كف ــؤة عندم ــا
يتعلّ ــق األم ــر باملش ــاركة
يف فــرق العمــل ،واللجــان
والـــدورات التدريبيـــة
الخارجي ــة (خ ــارج البل ــد)

يتــم غال ًبــا تنظيــم وعقد جلســات عمــل توعوية بشــأن إدمــاج منظور النــوع االجتامعي
لص ُّنــاع القـرار يف مؤسســة الرشيــك الوطنــي ،مبــا يف ذلــك الكوادر املســؤولة عن تشــكيل
فــرق العمــل ،واللجــان والتدريــب .باإلضافــة لألخــذ بعــن االعتبــار عمليــة التخطيــط
الخــاص بتعاقــب املوظفــن املتــوازن بــن الجنســن ،مــن خــال تدريــب مجموعــة
مــن القيــادات النســوية (مديـرات ورئيســات الدوائــر والوحــدات  ،)...وبنــاء قدراتهـ ّن
ومؤهالتهــن يف مجــال القيــادة ،ألجــل ضــان اســتمرار الجهــود ورفــع نســبة مشــاركة
املــرأة يف مواقــع صنــع القـرار بهــدف تحقيــق التغيــر الحقيقــي عــى مســتوى التنفيــذ.
إطــار تطبيقــي لتطويــر القــدرات املؤسســية
لدمــج النــوع االجتامعــي عىل املســتوى الوطني
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امللحقات
امللحق األول :مذكرة مفاهيم تطوير القدرات املؤسسية
خلفية عامة
تعتــر مســألة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن مــن ضمــن األولويــات الرئيســية للمملكــة األردنيــة الهاشــمية كونهــا
تتــاىش مــع األهــداف العامليــة للتنميــة املســتدامة  2030ورؤيــة األردن  2025والربنامــج التنفيــذي التنمــوي املنبثــق
عنهــا والخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان .وتتقاطــع هــذه األولويــة مــع وثيقــة سياســات الفرصــة الســكانية
التــي تتحــدث عــن متكــن املــرأة ،واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ،كــا يتضمــن عــى ذلــك كتــاب التكليــف
الســامي واألوراق النقاشــية امللكيــة .ويلتــزم األردن أيضـاً بتعزيــز حقــوق املــرأة وحاميتهــا؛ وذلــك مــن خــال املراجعــة
املســتمرة للترشيعــات الوطنيــة والسياســات والخطــط والربامــج ،وتعديلهــا مبــا يتوافــق مــع قضايــا متكــن املــرأة وخلــق
بيئــة تنظيميــة مســتجيبة للنــوع االجتامعــي.
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 .فوفقـاً للتقريــر العاملــي حــول الفجــوة
بــن الجنســن لعــام ( ،)2020والــذي أع ـدّه املنتــدى االقتصــادي العاملــي ،5فــإن األردن يحتـ ّـل ترتيب ـاً منخفض ـاً مــن حيــث
التقــدم املحــرز بشــأن املســاواة بــن الجنســن (املرتبــة  138مــن أصــل  153بلــدا ً) .وذلــك بســبب ضعــف كل مــن املشــاركة
االقتصاديــة للمــرأة والتمكــن الســيايس ،ووجــود التّرشيعــات وامل ُامرســات االجتامعيــة التــي تُ يّــز بحــق املــرأة وت ُش ـكِّل
قيــودا ً إضافيــة تعيــق التقــدم.
مؤســي واضــح يُح ـدّد األدوار واملســؤوليات بهــدف ضــان نجــاح
يقتــي هــذا الوضــع الســعي إىل تطويــر إطــار عمــل ّ
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
عــى مســتوى التخطيــط اإلســراتيجي وزارة التنميــة االجتامعيــة ،ويشــمل ذلــك مراجعــة الهيــاكل التنظيميــة ،والترشيعات
واألنظمــة اإلداريــة والخطــط االســراتيجية ،واملوازنــات ،والخدمــات املقدمــة ،واإلجــراءات والعمليــات ،ملعرفــة مــدى
اســتجابتها ملنظــور النــوع اإلجتامعــي ،لــي يكــون مبقــدور كافــة املديريــات واألقســام تنفيــذ جميــع مهامهــم بفاعليــة
وتحقيــق األهــداف الخاصــة بالنــوع االجتامعــي ،وضــان اســتدامة الجهــود التــي تســعى لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.
ُؤسسية؟
ما املقصود بتطوير القُدرات امل ّ
املؤسســية املالمئــة والتــي تســهم يف متكــن الكــوادر العاملــة
املؤسســية إىل إيجــاد البيئــة ّ
تهــدف عمليــة تطويــر القــدرات ّ
مــن تنفيــذ مهامهــم بكفــاءة وفعاليــة ،مــن خــال رفــع كفاءتهــم ومهاراتهــم والقيــام بتطويــر اإلجــراءات لضــان اســتدامة
املؤسســية إىل إيجــاد تــوازنٍ بــن تحســن مســتوى املهــارات
عمليــة التّطويــر .كــا تســعى عمليــة تطويــر القــدرات ّ
للكــوادر العاملــة ،باعتبارهــا “املقومــات غــر امللموســة” ،وبــن تحســن كفــاءة ومالءمــة املق ِّومــات املاديــة “املق ِّومــات
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امللموســة” ،ويشــمل ذلــك :الخطــط االســراتيجية والخطــط التنفيذيــة وبرامــج التدريــب ،ودليــل السياســات واإلجــراءات.
املؤســي نهــج لبنــاء القــدرات التنظيميــة لــذا ال بــد مــن أن تكــون قيــادة هــذه العمليــة واإلرشاف
وتعتــر عمليــة التّطويــر ّ
عليهــا منبثقــة مــن داخــل املؤسســة ذاتهــا.
املؤسس ّية؟
ما هي خارطة الطريق لعملية تطوير القدرات َّ
املؤسس ـيّة تعتــر وثيقــة تُنظّــم عنــارص التّح ـ ّول الفــردي والتنظيمــي التــي
خارطــة الطريــق لعمليــة تطويــر القــدرات ّ
يتــم وضعهــا عــى ُس ـلَّم األولويــات ،كــا تُنظّــم الخطــوات الالزمــة لتحقيــق تلــك العنــارص .فقــد بُنيــت مك ّونــات هــذه
املؤسسـ ّية ،والتــي تشــمل :املقاربــة التّشــارك ّية ،وامللكيــة
الخارطــة اســتنادا ً إىل املبــادئ األساســية لعمليــة تطويــر القــدرات َّ
والســيناريوهات والتّسلســل ،الالزمــة
املؤسســيّة واالســتدامة .وت ّ ُ
ّ
ُبــن خارطــة الطريــق بإيجــاز االقرتاحــات امللموســةّ ،
املؤسســة.
ـل
ـ
داخ
ـي
ـ
املؤس
ـر
ـ
التطوي
ـة
ـ
عملي
ـذ
ـ
لتنفي
ّ
َّ
املؤسس ّية
الهدف من عملية تطوير القدرات َّ
ســوف تدعــم هيئـ ُة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة الــركاء الوطنيــن يف عمليــة تطويــر القــدرات
املؤسســية ،وذلــك ألجــل تعزيــز واســتدامة وزيــادة مســتوى ملكيــة املؤسســات لعمليــة إدمــاج مفاهيــم املســاواة بــن
ّ
الجنســن والنــوع االجتامعــي ضمــن االختصاصــات واملهــام امل ُكلَّفــة بهــا ،ويف مجــاالت عملهــا بهــدف تحقيــق النتائــج
والصمــود (بنــاء القــدرة عــى
املرجــوة عــى صعيــد املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف إطــار العمــل اإلنســاينُّ ،
املؤسس ـيّة يُســهم يف تحقيــق هــدف
مواجهــة األزمــات  ،)...والعمــل التنمــوي داخــل األردن .فإطــار تطويــر القــدرات َّ
املســاواة بــن الجنســن مــن خــال عمليــة التحســن املســتمر عــى صعيــد النتائــج ،والتــي ت ُعنــى بالنســاء والفتيــات يف
األردن.
منهج وإطار العمل ال ّتنسيقي
تدعــم هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة الــركاء الوطنيــن يف إجــراء تقييــم لالحتياجــات
املؤسســية،
بطريقــة تشــارك ّية ،وذلــك ألجــل تشــكيل األســاس الــذي تنطلــق منــه خارطــة طريــق عمليــة تطويــر القــدرات ّ
وتحديــد االحتياجــات والفجــوات ضمــن إطــار مــا متلكــه املؤسســة مــن مصــادر ومــوارد برشيــة وتنظيميــة لتحقيــق
املؤسســية لــدى هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة
املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة .ويقــوم ّ
أخصــايئ تطويــر القــدرات ّ
بــن الجنســن ومتكــن املــرأة بقيــادة وتوجيــه عمليــة التقييــم التشــاركية اآلنفــة الذكــر ،كــا يقــوم بإجــراء املشــاورات
املؤسســية
بشــأن إعــداد خارطــة الطريــق ،والحصــول عــى مصادقــة املؤسســة عليهــا .ثــم يقــوم ّ
أخصــايئ تطويــر القــدرات ّ
املؤسســة وضمــن أســس محــددة بحيــث
بعــد ذلــك بالعمــل عــن كثــب مــع فريــق عمــل يتــم تعيــن أعضــاؤه مــن داخــل ّ
مســك بهــا
يُعنــى بتطويــر القــدرات للتأكــد مــن دعــم مبــادئ املشــاركة ،وتحقيــق أقــى قــدر مــن االســتدامة وامللكيــة والتّ ّ
املؤسســة لدراســتها والعمــل مبوجبهــا.
ضمــن النســخة النهائيــة مــن خارطــة الطريــق امل ُقدَّمــة إىل قيــادة ّ

إطــار تطبيقــي لتطويــر القــدرات املؤسســية
لدمــج النــوع االجتامعــي عىل املســتوى الوطني

17

امللحق الثاين :نهج تدريب املد ّربني واملدربات لدى وزارة التنمية االجتامعية
خلفية عامة
تعتــر وزارة التنميــة االجتامعيــة أحــد املؤسســات الوطنيــة األساســية يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية ،يف مجــال ال ّنهــوض
مبســألة املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وتطبيــق ذلــك ضمــن إطــار االلتزامــات عــى مســتوى السياســات الوطنيــة
منهــا والدوليــة ،وعــى املســتويني االســراتيجي والتشــغييل .وتبقــى التّحدّيــات ،يف الوقــت نفســه ،قامئ ـ ًة أمــام الوفــاء
الكامــل بتلــك االلتزامــات .إذ تتطلَّــب عمليــة إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي بطريقــة فاعلــة ،قــدرات وطنيــة ُمحـدَّدة
تتــوا َءم بالكامــل وتندمــج ضمــن إطــار عمليــات التخطيــط الوطنــي ،وت ُتــاح لهــا إمكانيــة الحصــول عــى البيانــات والتقاريــر
الصلــة.
التحليليــة ذات ّ
لقــد دعمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وال تــزال تدعــم وزارة التنميــة االجتامعيــة
املؤسس ـيّة يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وذلــك عــن طريــق تقديــم الخــرات
بهــدف تعزيــز قدراتهــا ّ
الفنيــة والتدريــب ضمــن مختلــف دوائرهــا (مديرياتهــا وأقســامها ووحداتهــا) عــى املســتويني الوطنــي واملؤســي عــى
املؤسسـيّة ،ويضطّلــع
حــد ســواء .فقــد دعمــت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة إنشــاء فريــق عمــل يُعنــى بتطويــر القــدرات َّ
بقيــادة عمليــة إدمــاج أدوات ومقاربــات تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف إطــار السياســات والتخطيــط
وتقديــم الخدمــات ،مرتكــزا ً يف ذلــك عــى امللكيــة الوطنيــة لهــذه العمليــة وعــى الفــرص املتاحــة لتبــادل املعــارف
والخــرات.
املؤسســية ،فــإن نشــاط تدريــب
واســتنادا ً إىل هــذا الواقــع ،وضمــن إطــار خطــة العمــل الخاصــة بتطويــر القــدرات ّ
املد ّربــن واملدربــات يهــدف إىل تجهيــز موظفــي وزارة التنميــة االجتامعيــة باملهــارات املســتندة إىل األُســس العلميــة
لتنفيــذ عمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي وتبــادل املعــارف بشــأنها بطريقــة منظَّمــة مــن أجــل تحقيــق املســاواة بــن
الســنوية لــدى وزارة
الجنســن ومتكــن املــرأة .وســوف يتــم ربــط تدريــب املد ّربــن واملدربــات هــذا مــع خطــة التدريــب َّ
التنميــة االجتامعيــة ،وإىل االعتــاد عــى مدربــن ومدربــات الــوزارة يف تدريــب املوظفــن اآلخريــن مــن الذكــور واإلنــاث،
يف امليــدان ومركــز الــوزارة ،عــى آليــات إدمــاج النــوع االجتامعــي وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
الهــدف الرئيــي مــن الدعــم الفنــي املقــدم مــن قبــل هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة
لــوزارة التنميــة االجتامعيــة يف هــذا التدريــب:
يرتبــط برنامــج تدريــب املدربــن واملدربــات بالهــدف االســراتيجي الثــاين الــوارد يف الخطــة االســراتيجية لــوزارة التنميــة
االجتامعيــة (“ :)2021-2017تعزيــز القــدرة املؤسســية للــوزارة وتجذيــر ثقافــة التميــز” ،ويرتبــط أيض ـاً بالنتيجــة األوىل
الــواردة يف إطــار عمــل األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة“ :) )UNSDAFاملؤسســات يف األردن عــى املســتويني الوطنــي
واملحــي أكــر اســتجابة وشــمولية ومســاءلة وشــفافية وقــدرة عــى الصمــود” .وبالتــايل تهــدف هيئــة األمــم املتحــدة
للمــرأة إىل دعــم وزارة التنميــة االجتامعيــة يف تأهيــل وتعزيــز قدراتهــا الداخليــة مــن أجــل القيــام مبــا يــي:
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1.تقييــم التَّق ـدُّم امل ُح ـ َرز ،وتنفيــذ األُطــر املعياريــة والسياســات املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء
والفتيــات مــن خــال القــدرات الداخليــة لــدى الــوزارة.
2.إضفــاء الطابــع املؤســي (مأسســة) عــى عمليــة دمــج النــوع االجتامعــي ضمــن عمليــات التخطيــط الوطنيــة،
وإعــداد االســراتيجيات والسياســات وإجــراءات العمــل الداخليــة؛ ورصــد التقــدم املحــرز واإلبــاغ عــن االلتزامــات
الحكوميــة.
النهج
ينــدرج برنامــج تدريــب املدربــن واملدربــات ضمــن خطــة عمــل الفريــق املختــص لدمــج النــوع االجتامعــي يف تطويــر
األداء املؤســي ويتكامــل مــع األنشــطة األخــرى داخــل خطــة الفريــق .ويعطــي تدريــب املدربــن واملدربــات امللكيــة
الكاملــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة ،إذ ال بــد مــن أن تكــون قيــادة هــذه العمليــة واإلرشاف عليهــا منبثقــة مــن داخــل
املؤسســة ذاتهــا وســيتم ذلــك مــن خــال 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 ثــاث مراحــل رئيســية:
1.اإلطــار املفاهيمــي :ســيتم تدريــب املشــاركني عــى املفاهيــم الرئيســية ومختلــف األســاليب واألدوات الخاصــة
بعمليــة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وســتنفذ هــذه املرحلــة عــى مــدار أربعــة أيــام ،وتــم تحديــد
مــكان التدريــب يف مقــر وزارة التنميــة االجتامعيــة لضــان املرونــة يف متابعــة األعــال الطارئــة.
2.التوجيــه املنظــم ضمــن موقــع العمــل :ســوف يتبــع املشــاركون آليــة ممنهجــة إلدارة عمليــة املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن املــرأة يف مــكان عملهــم بنــا ًء عــى إجــراءات محــددة ســيتم إعدادهــا الحقـاً .وســيتم تنفيــذ هــذه املرحلــة
عــى مــدار أربعــة إىل ســتة أســابيع.
3.مشــاركة املعرفــة :عــى املدربــن تقديــم ثــاث دورات تدريبيــة ســنوياً (ضمــن مجموعــات ثنائيــة) تنــدرج ضمــن
خطــة التدريــب الســنوية الداخليــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة .وســتنفذ هــذه املرحلــة عــى مــدار أربعــة أشــهر،
ثــم ســيتم إجــراء تقييــم للمشــاركني وســتصدر شــهادات مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف األردن للمدربــن
املؤهلــن.
النتائج املتوقّعة
مــن املتوقــع لتدريــب املد ّربــن واملدربــات أن يــؤدي إىل تخريــج  15 – 10مد ّربـاً ومد ّربــة مــن موظفــي وموظفــات وزارة
التنميــة االجتامعيــة ،بحيــث يكونــوا مؤهلــن وقادريــن عــى التدريــب يف مجــال دمــج النــوع االجتامعــي .كــا ســيعمل
املدربــن واملدربــات عــى تقديــم مــا ال يقــل عــن مثــاين دورات تدريبيــة عــى موضــوع إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي
يف مركــز الــوزارة ومديرياتهــا الفنيــة عــى مــدار العــام .باإلضافــة إىل أن هــذا الربنامــج ســوف يُد َمــج يف خطــة التدريــب
الســنوية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة لعــام  ،2020 – 2019وســوف يق ـدّم أيضً ــا املك ّونــات واملقاربــة الفنيــة الرضوريــة
ّ
للرشيــك الوطنــي لوضــع وتطويــر سياســة وإجــراءات داخليــة خاصــة بإدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي يف كافــة أعــال
الــوزارة.
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امللحق الثالث :الرشوط املرجعية الختيار فريق عمل لجنة التطوير املؤسيس لدمج النوع االجتامعي
تعتــر مســألة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن مــن ضمــن األولويــات الرئيســية للمملكــة األردنيــة الهاشــمية كونهــا
تتــاىش مــع األهــداف العامليــة للتنميــة املســتدامة  2030ورؤيــة األردن  2025والربنامــج التنفيــذي التنمــوي املنبثــق
عنهــا والخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان .وتتقاطــع هــذه األولويــة مــع وثيقــة سياســات الفرصــة الســكانية
التــي تتحــدث عــن متكــن املــرأة ،واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ،كــا يتضمــن عــى ذلــك كتــاب التكليــف
الســامي واألوراق النقاشــية امللكيــة .ويلتــزم األردن أيضـاً بتعزيــز حقــوق املــرأة وحاميتهــا؛ وذلــك مــن خــال املراجعــة
املســتمرة للترشيعــات الوطنيــة والسياســات والخطــط والربامــج ،وتعديلهــا مبــا يتوافــق مــع قضايــا متكــن املــرأة وخلــق
بيئــة تنظيميــة مســتجيبة للنــوع االجتامعــي.
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 .فوفقـاً للتقريــر العاملــي حــول الفجــوة
بــن الجنســن لعــام ( ،)2020والــذي أعـدّه املنتــدى االقتصــادي العاملــي ،6فــإن األردن يحتّــل ترتيبـاً ِضمــن البلــدان العــرة
األدىن مســتوى مــن حيــث التّقــدم امل ُحــرز بشــأن املســاواة بــن الجنســن (املرتبــة  138مــن أصــل  153بلــدا ً) .وذلــك
بســبب ضعــف كل مــن املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة والتمكــن الســيايس ،ووجــود التّرشيعــات وامل ُامرســات االجتامعيــة
التــي تُ يّــز بحــق املــرأة وتُشـكِّل قيــودا ً إضافيــة تعيــق تقدمهــا.
مؤســي واضــح يُح ـدّد األدوار واملســؤوليات بهــدف ضــان نجــاح
يقتــي هــذا الوضــع الســعي إىل تطويــر إطــار عمــل ّ
الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة .وتحقيق ـاً لهــذه الغايــة ،فــإ ّن
التنفيــذ الف ّعــال لعمليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي يقتــي االلتــزام ،واملشــاركة واملســاهمة مــن جميــع املوظفــن لتحقيــق
املؤســي
ذلــك .أمــا املســؤولية واملســاءلة عــن نجــاح تنفيــذ هــذه العمليــة ،فتقــع عــى عاتــق مديريــة  /وحــدة التطويــر ّ
لــي يتــم ضــان تقديــم الدعــم الــكايف لتنفيــذ الــروط املرجعيــة الخاصــة هــذه.
كل مديريــة ذات صلــة ،لدعــم تنفيــذ عمليــة تطويــر القــدرات
وســوف تضـ ّم اللجنــة يف عضويتهــا ممثّلــن وممثــات عــن ّ
املؤسســية الالزمــة إلدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي .ويتعــن عــى مــدراء املديريــات املعنيــة توفــر الوقــت الــازم
ّ
والظــروف املناســبة (تهيئــة البيئــة املناســبة) لضــان قيــام فريــق العمــل مبهامــه بكفــاءة وفاعليــة والقــدرة عــى تحقيــق
األهــداف ،ويقــدر الوقــت الفعــي 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.
(كل ثالثــة أشــهر) كجــزء ال يتجــزأ مــن
وســوف ت ُق ّيــم مديريــات الــوزارة ذات الصلــة خطــة العمــل هــذه بشــكل ربعــي ّ
تنفيــذ عمليــة إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي ،بهــدف ضــان اســتمرارية عمليــة إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي
وبقائهــا مدرج ـ ًة يف خطــط الــوزارة ،وإجراءاتهــا وأنشــطتها .وســوف تعمــل اللجنــة مبثابــة العامــل االســايس والداعــم
لتنفيــذ خطــة العمــل ،كــا ســوف تســاعد جميــع املوظفــن املعنيــن يف رصــد وتقييــم األنشــطة الهادفــة إىل تحقيــق
املســاواة بــن الجنســن .عل ـاً بــأن جميــع املوظفــن ُمطالبــن بتقديــم دعمهــم الكامــل وجهودهــم املســتم ّرة لتحقيــق
الهــدف املنشــود.
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أدوار أعضاء فريق عمل لجنة التطوير املؤسيس 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 الــازم للموظفــن املعنيــن وكل حســب عملــه واختصاصــه ،ومتابعــة التقــدم امل ُحــرز
وعرضــه بشــكل دوري عــى اإلدارة العليــا .ويجــب أن يتلقــى ضابــط االرتبــاط الدعــم مــن إدارتــه مــن خــال توضيــح
األدوار واملســؤوليات ،باإلضافــة إىل توفــر الوقــت ليســتطيع املوظــف أداء مهامــه بكفــاءة كعضــو يف الفريــق.
-1
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اختيار أعضاء فريق عمل لجنة التطوير املؤسيس لدمج النوع االجتامعي (فريق العمل)
املؤســي ،مديريــة السياســات واالســراتيجيات،
يتألّــف أعضــاء فريــق العمــل مــن (مثــال)؛ مديريــة التطويــر ّ
املؤسســية التابــع لهيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وأخصــايئ
أخصــايئ تطويــر القــدرات ّ
النــوع االجتامعــي .وميكــن أن يتغــر ضابــط االرتبــاط املمثــل للمديريــة كل عــام وذلــك ملشــاركة املســؤولية بــن
املزيــد مــن املوظفــن واملوظفــات عــى أن تكــون الفرصــة متاحــة ملشــاركة الذكــور واإلنــاث عــى حــد ســواء.
تخصيص الوقت والظروف املناسبة
عــى مديــر املديريــات املعنيــة تقديــم الدعــم الفنــي وتخصيــص الوقــت الــكايف والظــروف املناســبة حتــى يتمكــن
ضابــط االرتبــاط مــن القيــام باملهــام املطلوبــة بكفــاءة .ومــن املهــم أيض ـاً أن ينظــر املديــر ملهــام اللجنــة بنفــس
مســتوى األهميــة التــي يوليهــا للمهــام األخــرى التــي يقــوم بهــا املوظــف يك ال تعتــر إضافــة إىل عــبء العمــل
األصــي ،إذ مــن املمكــن توضيــح وإدراج مهــام الفريــق ضمــن الوصــف الوظيفــي ،وتبيــان ذلــك يف تقييــم األداء
الســنوي.
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األنشطة وبناء القدرات
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 .كــا ســتقوم هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة بتقديــم فــرص تدريــب
ليحصــل ضابــط االرتبــاط عــى خــرة نوعيــة يف مجــال النــوع االجتامعــي ليســتطيع تنفيــذ املهــام املطلوبــة منــه
وتقديــم الدعــم ملديريتــه وزمالئــه وزميالتــه.

الصالح ّيات
نطاق ّ
فيــا يــي عــرض للمســؤوليات الرئيســية التــي ُيكــن مــن خاللهــا لرئيــس اللجنــة وألعضــاء فريــق العمــل تحديــد بعــض
الصالحيــات امل ُحـدّد لهــم.
املهــام املمكنــة ،واالتفــاق عليهــا ضمــن نطــاق ّ
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املسؤوليات الرئيسية لجميع ضباط ارتباط النوع االجتامعي
املشــاركة يف إعــداد أنشــطة الربامــج املنتظمــة الدوريــة لــدى الــوزارة ،بهــدف تشــجيع الزمــاء عــى وضــع وتطويــر
أهــداف وخطــط عمــل ُمســتجيبة للنــوع االجتامعــي.
•العمــل مبثابــة “املرجــع الرئيــي” يف املديريــة للحصــول عــى املصــادر واملعلومــات ذات العالقــة بقضايــا النــوع
االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن.
•تشــجيع الزمــاء عــى تعزيــز تكافــؤ الفــرص بــن النســاء والرجــال املشــاركني يف الف ّعاليــات واللجــان والتدريــب
واملشــاريع ،وكذلــك يف تحقيــق التــوازن بــن الجنســن فيــا بــن كــوادر املكاتــب.
ُنســق
ت
ـي
ـ
الت
ـة
ـ
الصل
ذات
ـدات
•العمــل مبثابــة ضابــط االرتبــاط (نقطــة االتصــال والتنســيق) مــع الكــوادر والوحـ
ّ
عمليــات تحليــل النــوع االجتامعــي عــى املســتوى املؤســي ،يف حــال عزمــت الــوزارة عــى إجــراء إحــدى عمليــات
التدقيــق والتحليــل.
وكل
•اإلســهام يف تبــادل املعــارف ،والخــرات وتعزيــز املامرســات الجيــدة للمســاواة بــن الجنســن داخــل الوحــداتٌّ ،
حســب اختصاصه.
•التنسيق مع الفرق الوزارية األخرى بشأن تطوير عملية إدماج منظور النوع االجتامعي داخل الوزارة.
املسؤوليات اإلضافية لفريق العمل يف املكاتب امليدانية
•القيــام بدعــم زمالئهــم العاملــن يف املديريــة واملديريــات امليدانيــة لتحديــد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ بالنــوع االجتامعــي
واقرتاحهــا ضمــن ﺟﺪاول أﻋﺎﻤل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟخارجيــة وﻲﻓ برامــج التدريــب وأي فعاليــات أخــرى تنظمهــا
الــوزارة.
•التّشــجيع عــى إدراج األهــداف والنتائــج واملــؤرشات املتعلّقــة بالنــوع االجتامعــي عــى وجــه التحديــد ،ضمــن
خطــط العمــل واالنشــطة.
الدعم املطلوب لفريق العمل
•ســيتلقى جميــع أعضــاء فريــق العمــل التدريــب الــازم واملعلومــات األساســية حــول اآلليــات املتعلقــة بإدمــاج
النــوع االجتامعــي وتحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص ،إىل جانــب تل ّقــي الدّعــم الفنــي.
•يجــب منــح الفــرص ألعضــاء اللجنــة  /فريــق العمــل للمشــاركة يف اجتامعــات اللجنــة التــي تُعقــد دوريّـاً وبواقــع
مرتــن شــهرياً.
•يجب أن تتاح الفرصة أيضاً ألعضاء فريق العمل للمشاركة يف الدورات التدريبية والفعاليات واألنشطة.
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امللحق ال ّرابع :اإلطار الداخيل لسياسة إدماج النوع االجتامعي
بالتّــواؤم مــع االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ،)2025 – 2020ومــع السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع
االجتامعــي ،فــإ ّن سياســة النــوع االجتامعــي الداخليــة للرشيــك الوطنــي تعتــر وثيقــة تو ّجــه املؤسســة إلعــداد هياكلهــا
وسياســاتها وإجراءاتهــا الداخليــة بشــكل يتوائــم مــع األُطــر واألدوار والتّوقّعــات الوطنيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن
للمؤسســة .ويتمحــور محتــوى
ومتكــن املــرأة ومعالجــة الفجــوات التــي تحــول دون تحقيــق ذلــك عــى املســتوى الداخــي
ّ
السياســة حــول تضمــن آليــة دمــج النــوع االجتامعــي ضمــن كافــة الخطــط واآلليــات واإلجــراءات التــي تقــوم بهــا
هــذه ّ
املؤسســة ،ومبــا يراعــي جميــع االلتزامــات الوطنيــة الخاصــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة .لــذا تعتــر وثيقــة
السياســة خارطــة طريــق لعمليــة التّنفيــذ الف ّعــال إلدمــاج النــوع االجتامعــي عــى املســتوى املؤســي.
ّ
تعريف سياسة إدماج النوع االجتامعي
توفــر سياســة النــوع االجتامعــي لصانعــي القــرار إطــارا ً واضحـاً لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومبــدأ تكافــؤ الفــرص من
خــال دمــج النــوع االجتامعــي يف كافــة السياســات والترشيعــات واألنظمــة والربامــج.
نقطة البداية
يجــب إعــداد سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي وفــق مبــدأ اإلدارة املبنيــة عــى النتائــج  :وهــذا املبــدأ يعتــر طريقــة
تفكــر واســراتيجية إداريــة تضمــن مــن خاللهــا جميــع الجهــات الفاعلــة يف تحقيــق مجموعــة مــن النتائــج ،بــأن كافــة
عملياتهــا وخدماتهــا تســاهم يف تحقيــق النتائــج املرجــوة (املخرجــات والنتائــج واألهــداف أو التأثــرات ذات املســتوى
األعــى).
7

7

املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،الدليل الوجيز بشأن التخطيط والرصد والتقييم لنتائج التنمية.2009 ،
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اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ:
• اﳌﻨﺎﴏة وﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮة وﻣﻮاﻃﻦ
اﻟﻀﻌﻒ.

اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ:
• اﻷﻋـــامل اﻟﺘّﺼﺤﻴﺤ ّﻴﺔ وﺗﺸـــﻤﻞ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
• اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺪورة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ:
اﳌﺆﺳﴘ.
• اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ّ
• وﺿﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ.

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
• اﻹﴍاف ﻋﲆ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺠﺎري
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء

الشكل ( :)1عملية اإلدارة املبنية عىل النتائج
املنهجية
األُســلوب املتّ َبــع يف تنفيــذ هــذا اإلطــار الداخــي يقــوم عــى النهــج التّشــاريك للجنــة التطويــر املؤســي لدمــج النــوع
االجتامعــي ،والتــي تـ ّم اإلشــارة إليهــا يف امللحــق الثــاين .أمــا املعنيــن الرئيســيني بإعــداد هــذا اإلطــار ضمــن املؤسســة هــم:
املؤسسـ ّية .ومــن املتوقــع
وحــدة النــوع االجتامعــي ،ووحــدة السياســات ،والكــوادر العاملــة يف وحــدة تطويــر القــدرات ّ
عقــد عــدد مــن جلســات العمــل إلعــداد هــذا اإلطــار والتعريــف بــه لــكل مــن أعضــاء فريــق اللجنــة واملديريــات كافــة،
ومــن املقــرح أن تكــون عــى هيئــة ورشــة عمــل ت ُقــام ملــدة نصــف يــوم.
الخطوات العملية
ُ
تعتــر الخطــوات التاليــة مبثابــة نهــج متكامــل ذو طابــع عمــي إلعــداد إطــار سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي وعرضــه
خــال ورشــة العمــل.
أ.
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جمع البيانات واألدلة
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
النــوع االجتامعــي بشــكل موضوعــي (مــؤرش الفجــوة العامليــة بــن الجنســن ،كتــب التكليــف الســامي ،األجنــدة
الوطنيــة ،السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي ،التحليــل املؤســي للنــوع االجتامعــي ،اســراتيجية
الــوزارة ،بطاقــات متلقــي الخدمــة) .ويُقــرح أن تقــوم وحــدة النــوع االجتامعــي بإعــداد وتقديــم هــذا القســم
مــن الوثيقــة ،ونُشـدّد يف التوصيــة بتوزيــع نســخ إلكرتونيــة مــن املــواد الــواردة أعــاه عــى أعضــاء لجنــة التطويــر
املؤســي لدمــج النــوع االجتامعــي لالطــاع عليهــا قبــل وقــت كاف مــن عقــد ورشــة العمــل.
إطــار تطبيقــي لتطويــر القــدرات املؤسســية
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ب .تقييم واقع النوع االجتامعي
إجــراء تقييــم تقديــري لواقــع النــوع االجتامعــي اســتنادًا إىل االلتزامــات الدوليــة ،ومنهــا توصيــات اتفاقيــة
ســيداو (اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة) ،واملعاهــدات الدوليــة واالتفاقيــات املعنيــة
بحقــوق اإلنســان (املالحظــات) ،األهــداف العامليــة االســراتيجية لهيئــة األمــم املتحدة للمســاواة بــن الجنســن
ومتكني املــرأة.
آليــة التقييــم التقديــري لواقــع النــوع االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن (يقــوم أعضــاء اللجنــة باإلجابــة عــن األســئلة
املطروحــة أدنــاه بطريقــة جامعيــة)
من هم املتأثرون من عدم املساواة بني الجنسني؟ ما هو األثر تحديدًا؟ أين تقع أوجه عدم املساواة بني الجنسني؟تغي الوضع  /أسلوب انعدام املساواة بني الجنسني مع مرور الوقت؟
 كيف َّملاذا تحدُ ث إشكاالت انعدام املساواة بني الجنسني (ما األسباب)؟
ويُق ـ َرح أن تقــوم وحــدة التطويــر املؤســي بتيســر عمليــة تقديــم هــذا القســم مــن إطــار الوثيقــة ،بهــدف ضــان
واملؤســي.
مشــاركة جميــع األعضــاء ،وضــان إجــراء املناقشــات عــى املســتوى املهنــي
ّ
السياسات املامثلة
ج .استعراض ّ
للسياســات املامثلــة لسياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي ،لــدى
تتض َّمــن هــذه الخطــوة اســتعراض (مراجعــة إطاريــة) ّ
الــوزارة أو الــوزارات األُخــرى .وتكمــن أهميــة القيــام بهــذه الخطــوة إىل تكويــن تصــور واضــح لهيــكل (بنيــة)
السياســات الداخليــة ،وفهــم الصالحيــة التــي تُ َنــح ،وااللتزامــات التــي ت ََتتَّــب عــى وجــود هــذه السياســة ،مثــل:
ـرح
مــا الوحــدات التــي يجــب أن تكــون مســؤولة عــن صياغــة السياســة ،واســتعراضها ومراجعتهــا ،وتحديثهــا؟ .ويُقـ َ َ
أن تقــوم وحــدة السياســات بتقديــم هــذا القســم لضــان تقديــم أدلــة اإلثبــات عــى وجــود سياســات مؤسســية
مامثلــة لهــذه السياســة.
د.

صياغة محتوى السياسة
املؤسســية الداخليــة،
تُعتــر النقــاط الــواردة أدنــاه مبثابــة البنــود األساس ـيّة التــي ينبغــي تضمينهــا يف السياســات ّ
وســع يف هــذه النقــاط وإضافتهــا إىل
وهــي نقــاط أساسـ ّية ينبغــي إدراجهــا يف أي سياســة كانــت .ومــن امل ُمكــن التَّ ُ
اإلجــراءات  /وثيقــة خطــة العمــل التــي تــي آليــة رســم السياســة؛ وذلــك بهــدف جعــل السياســة محصــورة يف
السياســة بســهولة عــى املســتوى الرســمي.
نقــاط توجيهيــة أساســية ،مـ ّـا يــؤدي إىل إقــرار ّ
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بنود محتوى سياسة النوع االجتامعي
املؤسسة.
1.متهيد :خطاب تقدميي من الوزير  /رئيس ّ
2.مقدّمة :رؤية املؤسسة ورسالتها وتأكيد الدور األسايس للوزارة  /للمؤسسة يف تحقيق املساواة بني الجنسني.
3.نطــاق السياســة وم ّربراتهــا :معلومــات وحقائــق أساســية تعــرض واقــع املــرأة يف األردن والكيفيــة التــي بُنيــت عليهــا
هــذه السياســة وعــى مــاذا اســتندت؛ وعــى ســبيل املثــال (االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ،2025 – 2020
والسياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي).
4.الهدف :الهدف الرئيس للسياسة.
السياســة (املالحظــات التوجيهيــة الفنيــة) :املبــادئ األساســية التــي تســعى السياســة إىل االلتــزام بهــا أثنــاء
5.مبــادئ ّ
ـص بوضــوح عــى التدابــر التــي يجــب تطبيقهــا
عمليــة التنفيــذ .وهــي تشــمل أركان السياســة ،وموادهــا التــي تنـ ّ
لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.
6.مسؤولية تنفيذ السياسة :ويشري إىل املعنيني بتطبيق بنود السياسة.
7.آليــة املتابعــة والتقييــم :املــؤرشات الداخليــة األساســية آلليــة املتابعــة والتقييــم ،واملتعلّقــة بتقييــم التقــدم امل ُحــرز،
ومتابعــة ســر العمــل وتقييــم عمليــة تنفيــذ إدمــاج النــوع االجتامعــي يف عمــل املؤسســة.
8.امللحق :اإلجراء  /خطة العمل املرتبطة بتحقيق بنود السياسة.
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