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التعريفات واملفاهيم ذات العالقة

النــوع االجتامعــي يعــرف بالتاميــز )الفــروق( بــن الرجــال والنســاء املرتبــط يف أدوار ومســؤوليات وفــرص 
النســاء أو الرجــال الناتجــة عــن املفاهيــم والثقافــات املحليــة، وليــس حســب الجوانــب البيولوجيــة، ويعــرف 

أيضــاً حســب هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة1 بالخصائــص االجتامعيــة والفــرص املرتبطــة بكــون اإلنســان ذكــراً أو 

أنثــى، والعالقــات بــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان، التــي يتــم بناءهــا مــن خــالل التنشــئة االجتامعيــة.

ــن  ــات كل م ــات واحتياج ــم ألولوي ــج املنظ ــر إىل الدم ــذي يش ــراء تنفي ــو إج ــي ه ــوع االجتامع ــج الن دم
ــر  ــة بينهــام، ومراعــاة أث ــة ضــامن العدال الرجــال والنســاء يف كافــة السياســات والترشيعــات واإلجــراءات لغاي

هــذه السياســات والترشيعــات واإلجــراءات يف جميــع مراحــل التخطيــط؛ مــن تنفيــذ، ومتابعــة، وتقييــم، عــىل 

ــوع االجتامعــي يف السياســات  ــم مراعــاة منظــور الن ــارة أخــرى، تعمي أوضــاع كل مــن الرجــال والنســاء. وبعب

والخطــط والربامــج واملوازنــات هــو أن تصبــح املؤسســات واملنظــامت واعيــة لالختالفــات بــن املــرأة والرجــل 

ــز  ــس، وتعزي ــىل الجن ــي ع ــز املبن ــاف التميي ــا، وإيق ــار ملعالجته ــن االعتب ــذ بع ــام، وتؤخ ــات كل منه والحتياج

العدالــة واملســاواة عــىل جميــع املســتويات واملجــاالت لتصبــح جــزءاً ال يتجــزأ مــن عملهــا، حيــث يشــمل ذلــك 

ــة.  الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات واالســراتيجيات املؤسســية واألعــامل اليومي

متكــني املــرأة يعنــي قــدرة النســاء عــىل إدارة شــؤون حياتهــن بشــكل ميّكنهــن مــن تحقيــق القيــم واألهــداف 
التــي يؤمــنَّ بهــا، ومــن االعتــامد عــىل ذاتهــن، واتخــاذ القــرارات أو التأثــر - بشــكل جامعــي أو فــردي - عــىل 

القــرارات التــي متــس جوانــب حياتهــن. وتعتــرب عمليــة التمكــن بشــكل عــام عمليــة طويلــة األمــد ومتداخلــة، 

تنتــج عــن بيئــة مســاعدة تضمــن هــذه القيــم وتســاعد عــىل خلــق الظــروف املواتيــة التــي تهيــئ للنســاء - كــام 

ــف  ــىل الوظائ ــول ع ــيايس، والحص ــل الس ــر والتمثي ــق التعب ــة وح ــة واملعرف ــوارد الالزم ــالك امل ــال - امت الرج

وخاصــًة تبــؤ املناصــب اإلرشافيــة والقياديــة.

املســاواة بــني النســاء والرجــال فتعنــي أن جميــع البــرش، ذكــوراً وإناثــاً، هــم أحــراٌر يف تطويــر قدراتهــم 
واختيــار مســار حياتهــم دون قيــود لهــا عالقــة بالنــوع االجتامعــي. وال يعنــي هــذا بــأن النســاء والرجــال مثــل 

بعضهــم البعــض، ولكنــه يعنــي أن تكــون الفــرص واملســؤوليات واألدوار لــكل مــن الرجــال والنســاء متســاوية. 

ــة  ــة االجتامعي ــوارد ذات القيم ــىل امل ــول ع ــم والحص ــة حياته ــم ملامرس ــة له ــرص املتاح ــاواة يف الف أي املس

ــن  ــدودة، م ــات املح ــف وذات اإلمكاني ــات األضع ــن الفئ ــا متك ــن أحيانً ــك، يتع ــاً لذل ــا. وتحقيق ــرف به والت

الحصــول عــىل املــوارد أو »النهــوض« بهــا.

العــدل يعنــي بشــكل عــام اإلنصــاف يف التعامــل مــع الرجــال والنســاء، كٌل حســب احتياجاتــه الخاصــة، وقــد 
ــث  ــن حي ــاواة م ــن املس ــكل يضم ــن بش ــة، ولك ــالف يف املعامل ــة، أو االخت ــاواة يف املعامل ــك املس ــن ذل يتضم

الحقــوق، واملزايــا، وااللتزامــات والفــرص املتاحــة، وضمــن ســياق التنميــة يتطلــب تحقيــق التكافــؤ والعــدل بــن 

النســاء والرجــال دامئــاً اتخــاذ تدابــر بنــاءة، تعــّوض عــن الحرمــان التاريخــي واالجتامعــي للمــرأة.
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املقدمة

ــرأة يف  ــاركة امل ــز مش ــامية يف تعزي ــة الس ــات امللكي ــة التوجيه ــذ وترجم ــة يف تنفي ــق دور الحكوم ــن منطل م

مختلــف القطاعــات، لالســتفادة مــن مكاســب األردن املتميــزة يف القطــاع العــام ومؤسســات الدولــة، وضمــن 

ــات  ــي يف املؤسس ــوع االجتامع ــوم الن ــج مفه ــن ودم ــن الجنس ــة ب ــق العدال ــة يف تحقي ــزام الحكوم ــار الت إط

الحكوميــة، اعتمــدت وزارة التنميــة اإلجتامعيــة آليــة إعــداد سياســة النــوع اإلجتامعــي لتعزيــز قيــم املســاواة 

ــؤ الفــرص. ــز وتكاف وعــدم التميي

ــاً للهــدف  ــة متخصصــة تحقيق ــوادر برشي ــة مؤسســية متطــورة وك ــوزارة يف الوصــول إىل بيئ ــة ال يف إطــار رؤي

ــر ثقافــة  ــوزارة وتجذي ــز القــدرة املؤسســية لل ــاين يف الخطــة اإلســراتيجية ٢٠17-٢٠٢1 »تعزي االســراتيجي الث

التميــز« واســتجابة للهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلــق بتحقيــق العدالــة واملســاواة بــن 

الجنســن، بــارشت وزارة التنميــة اإلجتامعيــة بإعــداد سياســة النــوع اإلجتامعــي .

كــام وتعتــرب وزارة التنميــة اإلجتامعيــة مــن الــوزارات الخدميــة وتقــدم خدماتهــا لفئــات املجتمــع األكــر ضعفــاً 

و هشاشــة ذكــوراً وإناثــاً ) الفقــراء، كبــار الســن، األطفــال فاقــدي الســند األرسي، ذوي اإلعاقــة، ضحايــا العنــف(، 

وســوف تســاعد سياســة النــوع االجتامعــي واملّعــدة مبــا يتــامىش مــع محــاور السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع 

اإلجتامعــي يف تحليــل اســراتيجية عمــل الــوزارة مــن حيــث األهــداف، وخطــط العمــل التنفيذيــة، واملوازنــة، 

والخدمــات، وتحديــد الفجــوات بــن الجنســن وإيجــاد الحلــول لتحقيــق العدالــة عــىل أســاس الجنــس، وكل ذلــك 

ســرفع مــن إنتاجيــة عمــل الــوزارة إضافــة اىل إبــراز دورهــا يف االلتزامــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا األردن 

اتجــاه قضايــا العدالــة وتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن واملعنيــة بحقــوق اإلنســان.

هدف السياسة

تعتــرب هــذه السياســة سياســة داخليــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة، تــم إعدادهــا اســتجابة ملتطلبــات السياســة 

الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي )٢٠٢٠( وتحــت مظلــة االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ) ٢٠٢٠-

٢٠٢5(. كــام تهــدف السياســة إىل وضــع إطــار مؤّســيس لدمــج النــوع االجتامعــي يف جميــع مديريــات وأقســام 

ــق  ــا، وتحقي ــن فيه ــوزارة والعامل ــاءة ال ــع كف ــي لرف ــوع اإلجتامع ــج الن ــية لدم ــة مؤسس ــق بني ــوزارة، وخل ال

الــرىض الوظيفــي واملســاواة ملوظفــي الــوزارة ومتلقــي الخدمــة ذكــوراً وإناثــاً.
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املرجعيات الدولية والوطنية لتعزيز املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة

تشــمل وزارة التنميــة اإلجتامعيــة يف عملهــا وسياســاتها واســراتيجيتها كافــة الفئــات املتلقيــة لخدماتهــا وتحديداً 

ــوزارة إىل املرجعيــات الوطنيــة  الواقعــن يف نطــاق الحاميــة االجتامعيــة ومنهــم النســاء والفتيــات، وتســتند ال

التاليــة مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ضمــن األطــر الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة واالتفاقيــات الخاصــة 

بحقــوق اإلنســان والحــد مــن العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتامعــي:

ــة  ــراتيجية الوطني ــداد االس ــة إلع ــة األردني ــعت الحكوم ــرأة يف األردن: س ــة للم ــراتيجية الوطني االس
للمــرأة يف األردن ٢٠٢٠-٢٠٢5، حيــث تــم تحديــد أولويــات االســراتيجية لتتــامىش مــع الدســتور األردين، 

والخطــط الوطنيــة واالســراتيجيات القطاعيــة مثــل رؤيــة األردن ٢٠٢5، وعــىل خطــى النهضــة: أولويــات عمــل 

الحكومــة للعامــن ٢٠19-٢٠٢٠، والخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان ٢٠16-٢٠٢5، والخطــة الوطنيــة 

لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 13٢5 )٢٠٠٠(: املــرأة واألمــن والســالم، وخطــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة 

ــة  ــراتيجيات الوطني ــط واالس ــع الخط ــراتيجية م ــي لالس ــل املنطق ــار العم ــط إط ــم رب ــث ت ٢٠19-٢٠٢4. حي

املرتبطــة باملــرأة وكذلــك االلتزامــات والتعهــدات الدوليــة خاصــة اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد املــرأة وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجــن ومــع أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة ٢٠3٠، وخاصــة الهــدف 

الخامــس املتعلــق باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات، باإلضافــة للغايــات ذات العالقــة باألهــداف 

األخــرى. وبهــذا تعتــرب هــذه االســراتيجية خارطــة الطريــق للدولــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن 

ــة  ــة وبالرشاك ــة والترشيعي ــن خــالل الســلطتن التنفيذي ــا م ــىل تحقيقه ــل ع ــم العم ــي يت ــرأة، والت ــن امل ومتك

الفاعلــة مــع املؤسســات الوطنيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص.

ــوع االجتامعــي  ــوع االجتامعــي )2020(: تهــدف سياســة إدمــاج الن ــة إلدمــاج الن السياســة الحكومي
الحكوميــة إىل إضفــاء الطابــع املؤّســيس والرســمي عــىل الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل إدمــاج النــوع االجتامعــي 

ــة  ــذه السياس ــا. وه ــالغ عنه ــة واإلب ــامل الحكومي ــراءات واألع ــة اإلج ــذ كاف ــم وتنفي ــل تصمي ــع مراح يف جمي

ــز اإلنصــاف  ــواء، يف تعزي ــدٍّ س ــىل ح ــة، ع ــا والدولي ــة منه ــات الوطني ــتيفاء االلتزام ــة اس ــم عملي ــة لدع مصّمم

واملســاواة والعدالــة، ويف الوقــت ذاتــه، ملراعــاة التّنــّوع، والفــرص املتســاوية، واملشــاركة )الشــمولية(. وباإلضافــة 

إىل ذلــك، فــإن هــذه السياســة تهــدف إىل اســتكامل مــا تقــوم بــه الحكومــة بصفــة مســتمرة، مــن تنفيذ مبــادرات 

التدخــل املوّجهــة.

اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو(: وقــع األردن بتاريــخ 3/1٢/198٠ 
عــىل اتفاقيــة القضــاء عــىل كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وصــادق عليهــا بتاريــخ 199٢/7/1، وتحَفــظ األردن 

عــىل مادتــن مــن اتفاقيــة ســيداو وهــي الفقــرة )٢( مــن املــادة )9( املتعلقــة بالجنســية، والفقــرات )ج(، )د(، 

)ز(مــن املــادة )16( املتعلقــة بالــزواج والعالقــات األرسيــة وحــق الســكن وحــق التنقــل.
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ــن  ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة  ومتكـــن  الجنســـن 

ــراف  ــدول األط ــد ال ــة: تتعه ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال العه
ــة  ــة واالجتامعي ــع الحقــوق االقتصادي ــع بجمي ــاث يف حــق التمت يف هــذا العهــد بضــامن مســاواة الذكــور واإلن

ــادة )3(. ــا يف هــذا العهــد ضمــن امل ــة املنصــوص عليه والثقافي

قــرار مجلــس األمــن 1325 لســنة 2000: اعرفــت األمــم املتحــدة يف عــام ٢٠٠٠ عــرب مجلــس األمــن ليــس 
فقــط بالتأثــر الخــاص للنزاعــات عــىل النســاء ولكــن أيضــاً بالحاجــة إىل تضمــن النســاء باعتبارهــن صاحبــات 

مصلحــة نشــطة يف مجــال درء الراعــات وحلهــا. 

قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم )A/RES/130/66( 2011: الــذي يحــث الــدول عــىل 
تعـــزيز مـــشاركة املـــرأة يف الحيـــاة الـــسياسية وأن تعجــل بتحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة وأن تعززهــا 

وتحميهــا يف جميــع الحــاالت، مبــا فيهـــا حـــاالت التحــول الســيايس.

إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني: يدعــو الحكومــات واملجتمــع الــدويل واملجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املنظــامت 
ــب،  ــم والتدري ــر، والتعلي ــة والقطــاع الخــاص، إىل اتخــاذ إجــراءات اســراتيجية يف مجــاالت الفق غــر الحكومي

والصحــة، والعنــف، والنــزاع املســلح، واالقتصــاد، ومواقــع الســلطة وصنــع القــرار، واآلليــات املؤسســية للنهــوض 

ــز دور املــرأة  ــدول عــىل تعزي ــة. كــام يحــث ال ــة، والطفل باملــرأة، وحقــوق اإلنســان، ووســائل اإلعــالم، والبيئ

وكفالــة متثيلهــا عــىل قــدم املســاواة عــىل جميــع مســتويات صنــع القــرار يف املؤسســات الوطنيــة والدوليــة. 

ــس  ــدف الخام ــعى اله ــام 2030: يس ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــتدامة لخط ــة املس ــداف التنمي أه
منهــا إىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن والتمكــن لجميــع النســاء والفتيــات وتحديــداً فيــام يخــص: القضــاء 

عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات يف املجالــن العــام والخــاص، مبــا يف ذلــك االتجــار بالبــرش 

ــواع االســتغالل. ــك مــن أن واالســتغالل الجنــيس وغــر ذل
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ــن  ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة  ومتكـــن  الجنســـن 

الرشكاء ذوي العالقة لتعزيز املساواة والعدالة بن الجنسن ومتكن املرأة
 

عالقتها يف تعزيز املساواة والعدالة بني الجنسنيالخصائصاملجموعة

اللجنة الوزارية لتمكن 

املرأة 

متابعة قضايا متكن 

املرأة )السياسيات 

واالسراتيجيات عىل 

املستوى الوزاري(. 

 إصدار القرارات املتعلقة بالسياسات 

واالسراتيجيات املتعلقة بضامن حقوق النساء 

ومتكينهن ومناهضة العنف والتمييز ضدهن 

وضامن إنفاذها.

اللجنة الوطنية لشؤون 

املرأة 

رسم السياسات 

واالسراتيجات والربامج 

واملشاريع ذات العالقة 

باملرأة وتحقيق العدالة 

بن الجنسن.

تتابع وتطلع عىل مدى تنفيذ الربامج واملشاريع 

ذات العالقة بالنوع االجتامعي.

مؤسسات املجتمع 

املدين

العمل يف مجال حقوق 

اإلنسان والتمكن 

النسوي ويف مجاالت 

التنمية املختلفة، ويف 

مجال حامية املرأة من 

العنف.

العمل بشكل مبارش عىل قضايا تعزيز املساواة 

والعدالة بن الجنسن ومتكن املرأة ضمن برامجها 

املختلفة ومن خالل التوعية وبناء القدرات وكسب 

التأييد واملنارصة وتنظيم النساء وتطوير الدراسات 

والتمثيل القانوين وتقديم الخدمات القطاعية 

والرصد والتوثيق النتهاكات حقوق اإلنسان وخاصة 

حقوق املرأة.



1٠
ــن  ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة  ومتكـــن  الجنســـن 

عالقتها يف تعزيز املساواة والعدالة بني الجنسنيالخصائصاملجموعة

جامعة الدول العربية 

/ إدارة املرأة واألرسة 

والطفولة 

متابعة االجتامعات 

الدولية / اإلقليمية 

والقرارات واإلعالنات 

واالسراتيجيات، 

والسياسات ذات 

العالقة بتمكن املرأة 

والنوع االجتامعي 

مع الوزارات واآلليات 

املتعلقة بتمكن املرأة. 

باإلضافة للمشاركة 

يف املؤمترات واللجان 

العربية التي تعقد 

يف مجال متكن 

املرأة وإدماج النوع 

االجتامعي. 

تطوير السياسات واالسراتيجيات الوطنية 

املستجيبة للنوع االجتامعي مبا يتامىش مع 

االسراتيجيات العربية. ومتابعة توصيات 

البيانات العربية والتقارير الصادرة وإدماجها يف 

االسراتيجيات العربية.

هيئة األمم املتحدة 

للمساواة بن الجنسن 

ومتكن املرأة 

االتفاق مع وزارة 

التنمية االجتامعية عىل 

دعم قضايا متكن املرأة 

عىل مستوى متلقي 

الخدمة. 

بناء قدرات الوزارة 

يف آلية إدماج النوع 

االجتامعي يف التطوير 

املؤسيس.

دعم ومتكن وبناء قدرة قسم النوع االجتامعي 

من أجل تفعيل دورها يف مجاالت التنمية بشكل 

عام ويف مجال التطوير املؤسيس حول إدماج قضايا 

النوع االجتامعي. 

كام تعمل مؤسسات األمم املتحدة عىل بناء قدرات 

املؤسسات الحكومية لتمكينها من القيام بالتزاماتها 

أمام املجتمع الدويل، خاصة تلك املتعلقة بتعزيز 

حقوق املرأة ومناهضة العنف ضدها.
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ــن  ــاواة بـ ــز املسـ ــة لتعزيـ ــة القطاعيـ السياسـ
٢٠٢٢  -  ٢٠٢٠ املـــرأة  ومتكـــن  الجنســـن 

مبادئ السياسة

عى املستوى املؤسيس
- إدماج منظور النوع االجتامعي يف كافة سياسات وإجراءات وخطط عمل الوزارة. 

- ضــامن عــدم التمييــز عــىل أســاس الجنــس يف الخدمــات املقدمــة للموظفــن والجمهــور ذكــوراً وإناثــاً، وكافــة 

إجــراءات الــوزارة اإلداريــة واملاليــة والتنفيذيــة وأنظمتهــا.

- منــع أي ترفــات أو مامرســات أو أعــامل ال أخالقيــة تعمــق التمييــز بــن الجنســن، واملحاســبة عليهــا مــن 

خــالل تطويــر اآلليــات املناســبة للمحاســبة املؤسســية ضمــن أســس قامئــة عــىل الشــفافية والعدالــة.

- ضامن إعداد موازنات مستجيبة للنوع االجتامعي. 

ــة، إجرائيــة( تدعــم مشــاركة املــرأة والرجــل يف اتخــاذ  ــة، تنفيذي ــة، قانوني - وضــع إجــراءات مؤسســية )إداري

القــرارات والحصــول عــىل فــرص التنميــة الوظيفيــة بشــكل متســاٍو وعــادل.

- إدماج النوع االجتامعي يف نظام املتابعة والتقييم للوزارة ويتضمن ذلك مؤرشات األداء املؤسيس. 

- تطوير إجراءات مؤسسية إلدماج النوع االجتامعي ضمن كافة مجاالت عمل مديريات وأقسام الوزارة.

عى املستوى الربامجي
ــوزارة أو  ــا ال ــي تــرشف عليه ــادرات واألنشــطة الت ــة املشــاريع واملب ــوع االجتامعــي يف كاف ــاج منظــور الن إدم

تنفذهــا أو تســاهم يف متويلهــا أو تســتقطب التمويــل لهــا، ضمــن كافــة اإلجــراءات املؤسســية والربامجيــة مــن 

ــل.  ــم، ومســح، وتوظيــف، ومتوي ــذ، وتقيي تخطيــط، وتنفي

اإلجراءات اإلدارية واملؤسسية لتنفيذ السياسة

- ضامن توفر املوارد البرشية واملالية الالزمة إلدماج النوع االجتامعي يف كافة مجاالت عمل الوزارة.

- تحديد فريق عمل متخصص من كافة املديريات لدمج النوع االجتامعي يف الوزاة بشكل ممنهج.

- تعميــم وثيقــة هــذه السياســة وتوضيحهــا لكافــة موظفــي الــوزارة وجعلهــا متاحــة لهــم وتســهيل الوصــول 

إليهــا. 

- إزالــة كافــة املعوقــات اإلداريــة والتنفيذيــة واإلجرائيــة وأيــة مامرســات تحــد مــن مشــاركة املــرأة والرجــل يف 

اتخــاذ القــرارات والحصــول عــىل فــرص التنميــة الوظيفيــة بشــكل متســاٍو وعــادل. 

- التعــاون والتنســيق مــع دائــرة اإلحصــاء العامــة وفــق منهجيــة محــددة، لجمــع وتحليــل ونــرش البيانــات التــي 

تتنــاول قضايــا النــوع االجتامعــي ذات الصلــة بشــكل منتظــم وتعزيــز آليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي.

ــوزارة ومراجعتهــا وتقييمهــا. حيــث  ــذ هــذه السياســة داخــل ال ــد الجهــة املســؤولة عــن متابعــة تنفي - تحدي

متــت صياغــة هــذه السياســة يف ســنة ٢٠٢٠ وســيتم مراجعتهــا وتقييمهــا مــن خــالل الجهــة الداخليــة التــي 

ــة االجتامعيــة كل ســنتن.  ــر التنمي يعينهــا معــايل وزي

 




