
   

 
 

 إنجاز مشروع تطوير األداء المؤسسي للنوع االجتماعي لوزارة التنمية 

 

ن العام لوزارة التنمية االجتماعية ، الدكتور األستاذ زياد شيخ، ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة فب األردن، سعادة الدكتور برق الضمور، األمي 
وع "تطوير األداء المؤسسي للنوع  اميليو كباسينو  ي حفل اختتام مشر

ن والمشاركات فن ، مدير مكتب الوكالة اإليطالية للتنمية والتعاون، والمشاركي 
ي وزارة التنمية االجتماعية". الصورة: وزارة التنمية االجتماعية/ وليد الرصايره 

 االجتماعي فن

 
ا(  8عمان   ن عام وز   -حاتم الظاظا  -أيلول )بتر ارة التنمية االجتماعية الدكتور برق الضمور، إن األردن حقق تقدًما  قال أمي 

المتعلقة   األطر  ووضع  الدولية،  اماته  ن التر تنفيذ  باتجاه  المرأة،  ن  وتمكي  ن  الجنسي  ن  بي  المساواة  بمستوى  النهوض  نحو 
يعات لتحقيق المساواة اتيجيات والتشر  .بالسياسات واالستر

 
ي وزارة التنمية االجتماعية" الممول من جاء ذلك خالل حفل اختتام  

وع "تطوير األداء المؤسسي للنوع االجتماعي فن مشر
ي األردن، مندوًبا عن وزير التنمية  

قبل الوكالة اإليطالية للتعاون التنموي، والمنفذ من قبل مكتب األمم المتحدة للمرأة فن
 .االجتماعية أيمن المفلح

 
ي عام  وأضاف الضمور أن الحكومة ممثلة بال

ي األردن    2020لجنة الوزارية للمرأة، أطلقت فن
اتيجية المرأة فن -2025استر

ن المرأة عىل جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وفقا  2020 عد وثيقة سياسات تجاه تمكي 
ُ
ي ت

، والتر
 .لألولويات الوطنية

 
الحكومي السياسية  للمرأة  الوزارية  اللجنة  من خالل  أطلقت  النوع كما  ادماج  تجاه  وثيقة سياسات   ، االجتماعي للنوع  ة 
ي القطاع العام بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة

 .االجتماعي فن
 

النوع   فجوة  ن  تحسي  عملية  ي 
فن مهمة  ي كخطوة 

تأتر  ، المؤسسي األداء  ي 
فن االجتماعي  النوع  ادماج  عملية  أن  الضمور  ن  وبي 



   

العدالة   إلحقاق  واضحة،  طريق  خارطة  رسم  نحو  والخدمات  العمليات كافة،  ي 
فن الفرص  تكافؤ  خالل  من   ، االجتماعي

، واستغالل الفرص، وتحويل نقاط ال ن ن الجنسي  ن والمساواة بي  ي جميع القطاعات إىل نقاط للتحسي 
 .ضعف فن

 
  ، ن ن الجنسي  يعاتها وسياساتها لجهة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بي  ي تشر

وأوضح أن الوزارة تعمل عىل تعزيز االستجابة فن
ن   بي  الجنس  أساس  عىل  ن  والتميت  المساواة  عدم  من  للحد  األردن،  بها  م  ن

التر ي 
التر الدولية  االتفاقات  مع  ذلك  ومواءمة 

ي األردنيةا
، ومن هم عىل األراضن ن  .لمواطني 

 
ي األردن زياد شيخ، من جانبه، إن تعميم دمج النوع االجتماعي يؤدي إىل تعزيز  

وقال ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة فن
ي المسا

واة القدرات والمعرفة والمؤسسات، والحصول عىل عوائد أكتر قابلية للتنبؤ واستدامة عىل االستثمارات المالية فن
االجتماعية،  التنمية  وزارة  مع  بالعمل  مة  ن ملتر للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  أن  إىل  ا  مشت  المرأة،  ن  وتمكي  ن  الجنسي  ن  بي 
ي األردن

اتيجية حكومية لتعميم سياسة دمج النوع االجتماعي فن  .والمؤسسات الوطنية األخرى لتحقيق أهداف أول استر
 

ا تطلع الوكالة إىل  وعتر مدير الوكالة اإليطالية للتعاون ال
ً
تنموي عمان إيميليو كاباسينو، عن سعادته بإنجاز المبادرة، مؤكد

ن   بي  للمساواة  الكامل  التحقيق  ونحو  الطويل  المدى  عىل  ه  وتأثت  وع،  المشر استدامة  لضمان  التالية  الخطوات  مناقشة 
ي األردن

، وإمكانات المرأة فن ن  .الجنسي 
 

وع "تطوير األداء ا ي مشر
ي شهر أيلول من عام وبدأ العمل فن

ي وزارة التنمية االجتماعية" فن
لمؤسسي إلدماج النوع االجتماعي فن

اتيجيات وسياسات 2019 ، ضمن خطط واستر ، ويركز عىل بناء بنية مستدامة، ومؤسسية من أجل دمج النوع االجتماعي
 .وإجراءات وزارة التنمية االجتماعية

 
 ، وع عىل المستوى المؤسسي ن المعد خصيًصا لوزارة التنمية االجتماعية، ودليل  ومن إنجازات المشر دليل تدريب المدربي 

، وإعداد منهجية واضحة إلعداد السياسة الداخلية، وإعداد  ات أداء خاصة بدمج النوع االجتماعي إرشادي لصياغة مؤشر
، ودليل بطاقات الخدمات المقدمة للجمهور، إضافة إىل عشر  ات أداء ضمن سياسة داخلية لدمج النوع االجتماعي  مؤشر

اتيجية للوزارة   ، ووضع مسودة اإلطار العام للخطة االستر اتيجية مراعية للنوع االجتماعي من    2026-2022الخطة االستر
 .منظور النوع االجتماعي 
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