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ُمقدمة
ــد بهــا فــي القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني واألجنــدة مــن أجــل اإلنســانية التــي تلتهــا علــى المســؤولية  يركــز عــدد كبيــر مــن االلتزامــات بالعمــل التــي تُُعهِّ

األساســية المتمثلــة فــي عــدم إغفــال أي شــخص، والتــي بموجبهــا يوجــد التــزام محــدد نحــو ”إحــراز تغييــر حقيقــي لتلبيــة احتياجــات النســاء والفتيــات علــى 
نحــو منهجــي وتعزيــز أدوارهــن بقــوة بصفتهــن قــادة وصانعــات قــرار“.)))

علــى الرغــم مــن االلتزامــات الدوليــة العديــدة بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات فــي العمــل اإلنســاني، فــا تــزال هنــاك ثغــرات قائمــة. 

ومــن بيــن هــذه العوامــل الرئيســية ))) نقــص المســاءلة والمتابعــة المنهجيــة لالتزامــات المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي، )2) الفجــوات فــي البيانــات وفهــم آثــار 

األزمــات المتعلِّقــة بالنــوع االجتماعــي، )3) الحواجــز التــي تعيــق مشــاركة وقيــادة المــرأة فــي االســتجابة لألزمــات؛ )4) االفتقــار إلــى االســتثمار المســتهدف فــي 

تمكيــن المــرأة وســبل عيشــها وقدرتهــا علــى الصمــود.

وأدت المناقشــات فــي األردن بيــن أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، بمــا فــي ذلــك فــي معتكــف منتــدى الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني عــام 8)20، إلــى دفــع 

الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني والشــركاء الثنائييــن إلــى إدراك فائــدة تقييــم مــدى االســتجابة للنــوع االجتماعــي لــدى األنظمــة والهيــاكل اإلنســانية فــي األردن، 

إذا كان الهــدف هــو تحقيــق التزامــات المســاواة بيــن الجنســين فــي العمــل اإلنســاني التــي جــرى التعهــد بهــا فــي القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني وااللتزامــات 

التــي تتماشــى مــع سياســات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات )7)20).

ــات المتعلقــة باســتعراض المســاواة بيــن  ــران عــام 9)20 صــادق منتــدى الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني علــى االختصاصــات والصاحي  فــي شــهر يونيو/حزي

ــع الشــركاء لقدراتهــم  ــز جمي ــة تعزي ــات بشــأن كيفي ــدروس المســتفادة والتوصي الجنســين فــي العمــل اإلنســاني فــي األردن للخــروج بأفضــل الممارســات وال

علــى الوفــاء بالتزامــات القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني وسياســات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء 

ــات )7)20). والفتي

وتنفيــًذا لاســتعراض، شــكل منتــدى الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني مجموعــة مرجعيــة لتقديــم التوجيــه االســتراتيجي الشــامل وتســهيل الوصــول إلــى األدوات 

والبيانــات والمــوارد ومصــادر المعلومــات األساســية، والتحقــق مــن صحــة النتائــج، وتقديــم مدخــات للتوصيــات. واجتمعــت المجموعــة المرجعيــة فــي كل 

مرحلــة رئيســية الســتعراض المخرجــات وتقديــم التعليقــات، ويشــترك فــي رئاســة تلــك المجموعــة كٌل مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن 

وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وتتألَّــف مــن أعضــاء الفريــق االستشــاري لمنتــدى الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني، وممثــل وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، 

وممثــل المنظمــات النســائية الناشــطة فــي مجــال االســتجابة اإلنســانية. وُشــكِّل فريــق عمــل مــن الخبــراء الفنييــن بقيــادة مستشــار المســاواة بيــن الجنســين فــي 

العمــل اإلنســاني بهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، ويتألَّــف الفريــق مــن خبــراء فنييــن مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 

ــق العمــل المشــورات  م أعضــاء فري ــدَّ ــي األردن.  وق ــة ف ــة الدولي ــر الحكومي ــدى المنظمــات غي ــة، ومنت ــة العالمــي، ومنظمــة الصحــة العالمي وبرنامــج األغذي

والمدخــات الفنيــة لعمليــة االســتعراض طــوال عــام 2020.

ــة االســتعراض المكتبــي والمقابــات مــع مصــادر المعلومــات األساســية، وجمــع البيانــات لاســتعراض  وتضمــن عملهــم وضــع اللمســات األخيــرة علــى منهجي

المكتبــي، باإلضافــة إلــى تحليــل البيانــات وصياغــة المخرجــات وتقديــم النتائــج إلــى الفريــق المرجعــي وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. كمــا 

ســاهم فريــق العمــل فــي اســتعراض النتائــج النهائيــة والتوصيــات واإلجــراءات المقترَحــة لمواصلــة التطبيــق.

القمة العالمية للعمل اإلنساني،  https//:www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/WHS_commitment_to_Action8_September2016.pdf صفحة 6).  -  (

https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/WHS_commitment_to_Action_8September2016.pdf
https://agendaforhumanity.org/sites/default/files/resources/2017/Jul/WHS_commitment_to_Action_8September2016.pdf
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النطاق والهدف
ــن ذلــك تركيــزًا  ــذت هــذه العمليــة فــي الغالــب فيمــا يخــص النســاء والفتيــات الاتــي يشــكلن أكبــر فئــة هشة/مهمشــة علــى الصعيــد العالمــي. ويتضمَّ ونُفِّ

خاًصــا علــى النســاء والفتيــات الاتــي يواجهــن أشــكااًل متعــددة مــن التمييــز والنســاء شــديدات الهشاشــة بســبب الهويــات المتقاطعــة ويشــمل ذلــك التوجهــات 

الجنســية المتنوعــة، والهويــة والتعبيــرات المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي، والخصائــص الجنســية، واألصــل، والِعــرق، والديــن، وحالــة المواطنــة، وحالــة اللجــوء، 

والحالــة االجتماعيــة، والســن، واإلعاقــة، والحالــة االجتماعية-االقتصاديــة، والحالــة والتعليميــة، والموقــع الجغرافــي، والمهنــة، وغيــر ذلــك الكثيــر. وعلــى الرغــم 

مــن التركيــز العــام علــى النســاء والفتيــات، فإنــه يعتــرف أيًضــا بمواطــن الضعــف القائمــة علــى النــوع االجتماعــي ضــد الرجــال والفتيــان، وال ســيما ذوي الهويــات 

المبنيــة علــى النــوع االجتماعــي، والتوجهــات والخصائــص الجنســية المختلفــة، والذيــن يمكــن تطبيــق العديــد مــن النتائــج والتوصيــات الرئيســية عليهــم لتعزيــز 

إدماجهــم وتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة بالنــوع االجتماعــي فــي االســتجابة اإلنســانية. كمــا فحــص االســتعراض المكتبــي مســتوى المســاءلة عــن سياســات اللجنــة 

الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن النــوع االجتماعــي مــن خــال اســتعراض األدوار والمســؤوليات المتعلِّقــة بالنــوع االجتماعــي داخــل الهيــكل اإلنســاني. 

وتغطــي هــذه العمليــة الســنوات مــن 6)20 إلــى 9)20 وعنصــر الاجئيــن فــي خطــط االســتجابة اإلنســانية فــي األردن.

ويشــمل نطــاق االســتعراض الجهــات الفاعلــة واألنظمــة والهيــاكل والخبــرة المتوافــرة فــي األردن فيمــا يتعلَّــق بالعمــل اإلنســاني. وتنــاول البحــث وكاالت األمــم 

المتحــدة والشــركاء الثنائييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة والحكومــة األردنيــة. وشــمل ذلــك الجوانــب المتعلقــة 

بمنتــدى الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني، ومجموعــة العمــل المشــتركة بيــن القطاعــات المعنيــة بالاجئيــن، وشــبكة المســؤولين القطاعييــن لتنســيق المســاواة 

بيــن الجنســين، والقطاعــات، واســتجابة الحكومــة األردنيــة، ومنتــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األردن، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة واتحاداتهــا، 

ومنتديــات تنســيق الجهــات المانحــة، ووكاالت األمــم المتحــدة، وغيرهــا.

ويتمثــل الهــدف مــن االســتعراض فــي تقديــم الــدروس المســتفادة والتوصيــات لتعزيــز إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي االســتجابة اإلنســانية بــاألردن. كمــا أن 

ــح أن تتطــور بهــا العديــد مــن القضايــا الرئيســية خــال الســنوات القادمــة -ومنهــا احتماليــة إعــادة تصميــم  توقيتــه مناســب للغايــة نظــرًا للكيفيــة التــي يُرجَّ

ــوع  ــك مــن منظــور الن ــن، وذل ــط والظــروف المائمــة للعائدي ــة، والتخطي ــى الصمــود والتنمي ــن العمــل اإلنســاني والقــدرة عل ــة الرابطــة بي اســتجابة الحكوم

االجتماعــي.

الصورة © هيئة األمم المتحدة للمرأة / كريستوفر هيرويج

يتنــاول االســتعراض المــدى الــذي وصــل إليــه دمــج البرامج اإلنســانية 

العتبــارات النــوع االجتماعــي فــي التحليــل والتصميــم والتنفيــذ 

والمتابعــة والتقييــم والتعلــم، وكذلــك فــي تخصيــص المــوارد الماليــة.



5 ا�ستعرا�ض
 للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات
يف العمل الإن�ساين

ويتضمن هذا الهدف المعالجة الملموسة للقضايا المتعلِّقة بما يلي:

المساءلة عن النوع االجتماعي في العمل اإلنساني؛  -  (

توافر واستخدام البيانات المصنَّفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة، واإلحصاءات واألدلة القائمة على النوع االجتماعي في التحليل والتنفيذ؛  -  2

المشاركة الجادة للمرأة في أدوار القيادة وصنع القرار في االستجابة اإلنسانية؛  -  3

االستثمارات الموجهة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.  -  4

املنهجية 
ســتند منهجيــة االســتعراض إلــى إطــار المعاييــر اإلنســانية الدوليــة، بمــا فــي ذلــك االلتزامــات األساســية للقمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني)2)، ومذكــرة المســاعدة بشــأن 

إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي ”الصفقــة الكبــرى“)3)، وسياســة اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات 

ــوكاالت  ــة الدائمــة المشــتركة بيــن ال ــة التــي يوفرهــا الكتيــب اإلرشــادي للمســاواة بيــن الجنســين الصــادر عــن اللجن ــادئ التوجيهي فــي العمــل اإلنســاني)4)، والمب
)8)20)))) وإطــار المســاءلة الــذي اعتمدتــه اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت حديثـًـا لسياســة المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات.)6)

اُســتخِدم أســلوب منهجــي مختلــط إلثــراء هــذه العمليــة، ويشــمل ذلــك دراســة أساســية لتحديــد أفضــل الممارســات مــن الســياقات األخــرى المائمــة لــألردن؛ 

واســتعراض مكتبــي للتقاريــر ذات الصلــة، وصحائــف البيانــات، واالســتطاعات، ولوحــات المعلومــات، وأدوات إعــداد التقاريــر التــي ُجِمَعــت مــن جميــع الهيــاكل 

اإلنســانية فــي األردن؛ وسلســلة مــن المقابــات مــع مصــادر المعلومــات األساســية، والمناقشــات الجماعيــة المركَّــزة.

أُجــري االســتعراض المكتبــي والمقابــات مــع مصــادر المعلومــات األساســية وفًقــا إلطــار مؤشــرات ومعاييــر مقتبــَس مــن إطــار المســاءلة عــن سياســات المســاواة 

بيــن الجنســين للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت )7)20) والكتيــب اإلرشــادي للمســاواة بيــن الجنســين الصــادر عــن اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن 

الــوكاالت المعنيــة )8)20)، والتــي اُختيــرت بصفتهــا وثائــق مرجعيــة رئيســية لتوجيــه هــذه العمليــة. كمــا توجــد إشــارة إلــى مؤشــر النــوع االجتماعــي والعمــر 

ومقاييــس المســاواة القائمــة علــى النــوع االجتماعــي التــي دمجتهــا قطاعــات الاجئيــن عــام 9)20، والتــي طرحتهــا شــبكة المســؤولين القطاعييــن لتنســيق 

المســاواة بيــن الجنســين بــاألردن فــي ديســمبر/كانون األول 8)20. وفضــًا عــن ذلــك، فقــد أُشــير إلــى مبــادئ الســن والنــوع االجتماعــي والتنــوع التــي تطبقهــا 

ــه  ــا أن ــورة أعــاه، كم ــى األدوات المذك ــة إطــار المؤشــرات عل ــن. وجــرت هيكل ــم المتحــدة لشــؤون الاجئي ــة الســامية لألم ــي المفوضي ــن ف قطاعــات الاجئي

ــم لمتابعــة سياســات المســاواة بيــن  ــر المنطقيــة إلطــار المســاءلة الــذي تعتمــده اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت والمصمَّ يتماشــى أيًضــا مــع األُطُ

الجنســين التــي تنتهجهــا اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت ورفــع التقاريــر بشــأنها. ويمكــن االطــاع علــى اإلطــار الكامــل للمؤشــرات فــي المرفــق ).

يغطــي االســتعراض المكتبــي عنصــر الاجئيــن فــي خطــط االســتجابة اإلنســانية لــألردن مــن عــام 6)20 إلــى 9)20، نظــرًا لعــدم توافــر التحليــات القطاعيــة 

ــق واألدوات  ــور أخــرى، للوثائ ــن أم ــن بي ــا، م ــي تقييًم ــة االســتعراض المكتب ــت مرحل ــًدا. تضمن ــام 6)20 فصاع ــوع االجتماعــي ســوى مــن ع ــى الن القائمــة عل

ومصــادر البيانــات التاليــة: تحليــل النــوع االجتماعــي فــي القطــاع؛ الخطــط القطاعيــة؛ النســخ المتتاليــة مــن خطــة االســتجابة األردنيــة؛ صحائــف الوقائــع؛ لوحــات 

ــوع  ــم مراعــاة الســن والن ــم التشــاركي لتعمي ــاة؛ التقيي ــم مــدى التعــرض للمعان ــي؛ مستشــار الخدمــات؛ إطــار تقيي ــع المال ــة؛ نظــام التتب المعلومــات القطاعي

االجتماعــي والتنــوع؛ اســتقصاءات األداء القطاعــي؛ مؤشــر النــوع االجتماعــي التابــع للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي دعــوات تقديــم المقترحــات 

بالســنوات الســابقة )الصنــدوق األردنــي اإلنســاني مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن)؛ عمليــة طــرح 

مؤشــر النــوع االجتماعــي والســن؛ مســوح األداء القطاعــي؛ اختصاصــات وصاحيــات آليــات النســيق ذات الصلــة؛ اختصاصــات صاحيــات الموظفيــن ذوي الصلــة؛ 

محاضــر االجتماعــات؛ وثائــق تطويــر القــدرات، إلــخ.

مرحلــة المقابــات مــع مصــادر المعلومــات األساســية شــملت، مــن جملــة أشــياء أخــرى، مقابــات مــع أصحــاب المصلحــة التالييــن بنــاًء علــى دليــل المقابــات 

المعــد وفًقــا إلطــار المؤشــرات والمعاييــر: الرؤســاء المشــاركين فــي منتــدى الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني؛ رئيــس منتدى المنظمات غیر الحكوميــة الدوليــة فــي 

األردن؛ المانحيــن؛ المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة؛ المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة؛ وكاالت األمــم المتحــدة؛ الرؤســاء والرؤســاء المشــاركين للقطاعــات 

والقطاعــات الفرعيــة؛ مديــري مخيمــات المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن؛ شــبكة المســؤولين القطاعييــن لتنســيق المســاواة بيــن الجنســين؛ 

المنســق بيــن القطاعــات؛ منظمــات المــرأة؛ وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي؛ مديريــة شــؤون الاجئيــن الســوريين؛ اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة؛ 

أطــراف الحكــم المحلــي الفاعلــة فــي المفــرق، إربــد، الزرقــاء؛ الاجئيــن الســوريين.
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ا�ستعرا�ض6
 للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات

يف العمل الإن�ساين

مرحلــة التثبــت شــملت إجــراء مشــاورات نهائيــة مــع جماعــات أصحــاب المصلحــة التالييــن: منتــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي األردن، التحالــف 

ــة،  ــة، مجموعــة العمــل المشــتركة بيــن القطاعــات، الرؤســاء والرؤســاء المشــاركين للقطاعــات والقطاعــات الفرعي ــر الحكومي الوطنــي األردنــي للمنظمــات غي

شــبكة المســؤولين القطاعييــن لتنســيق المســاواة بيــن الجنســين، المجموعــة المرجعيــة وفريــق العمــل المعنييــن باســتعراض المســاواة بيــن الجنســين فــي 

العمــل اإلنســاني.

ملخ�ض النتائج الرئي�سية 
حلــل القســم األول مــن االســتعراض المكتبــي علــى وجــه الخصــوص مســتوى دمــج تحليــل النــوع االجتماعــي والبيانــات المصنفــة حســب الجنــس والعمــر فــي 

الخطــط القطاعيــة، واستكشــف مــا إذا كان إدمــاج النــوع االجتماعــي واإلجــراءات الموجهــة لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيات منعكســاً 

فــي خطــط االســتجابة األردنيــة. وقيــم االســتعراض آليــات المتابعــة والتقييــم مــن خــال منظــور النــوع االجتماعــي إلــى جانــب تحليــل لتخصيــص المــوارد الماليــة 

للبرامــج الموجهــة للنــوع االجتماعــي وتعقبهــا.  

وفيمــا يتعلــق بتحليــل البرامــج وتصميمهــا وتنفيذهــا، كشــف االســتعراض المكتبــي أن األقســام الخاصــة بالوضــع والتحليــل لــكل قطــاع فــي خطــة االســتجابة 

ــر  ــى الرغــم مــن تواف ــوع االجتماعــي. وعل ــى أســاس الن ــل عل ــس والتحلي ــوع الجن ــة حســب ن ــات المصنف ــرة 6)20-8)20 عكســت بعــض البيان ــة للفت األردني

البيانــات المصنفــة بحســب الجنــس والعمــر للقطاعــات علــى منصــة معلومــات النشــاط )منــذ عــام 3)20)، لــم تعتبــر تلــك البيانــات مدمجــة علــى نحــو كاف 

فــي جميــع قطاعــات خطــة االســتجابة األردنيــة. ومــع ذلــك فهنــاك بعــض االعتبــارات المتعلقــة النــوع االجتماعــي تنعكــس باســتمرار فــي جميــع القطاعــات. 

ولكــن، لــم يكــن هنــا إشــارات إلــى قــدرات وفــرص المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات. وعلــى العكــس مــن خطــط االســتجابة الســابقة، فــي 

ــل  ــى التحلي ــزة إل ــوع االجتماعــي. وتضمنــت بعــض األقســام إشــارات وجي ــل الن ــا المشــتركة - مث ــاك قســم مخصــص للقضاي 8)20-2020 و9)20، ال يوجــد هن

القطاعــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي الــذي أجــري فــي عامــي 6)20 و7)20. ولكــن االســتعراض يكشــف إجمــااًل أن التحليــل علــى أســاس النــوع االجتماعــي 

والبيانــات المصنــف بحســب الجنــس والعمــر قــد أدمجــا بطريقــة غيــر متســقة، ممــا أدى إلــى عــدم كفايــة وانتظــام إدمــاج النــوع االجتماعــي واإلجــراءات 

ــم  ــات متابعــة وتقيي ــى الرغــم مــن وجــود آلي ــه عل ــى أن ــي إل ــد أشــار االســتعراض المكتب ــات. وق ــن النســاء والفتي ــن الجنســين وتمكي ــة للمســاواة بي الموجه

ــات  ــال، ال تتضمــن أدوات جمــع البيان ــات منظــور النــوع االجتماعــي؛ علــى ســبيل المث مســتجيبة للنــوع االجتماعــي، فــا تتضمــن جميــع آليــات جمــع البيان

والمتابعــة التقييــم بيانــات مصنفــة بحســب الجنــس والعمــر إال بصــورة غيــر منتظمــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، لــم تــدرج فــي نظــام المتابعــة مقاييــس المســاواة 

بيــن الجنســين لمؤشــر النــوع االجتماعــي والعمــر.

وفيمــا يخــص المــوارد الماليــة، أشــار االســتعراض المكتبــي إلــى الصعوبــات التــي اكتنفــت اســتيفاء البيانــات لتتبــع تمويــل البرامــج الموجهــة للنــوع االجتماعــي 

فــي نظــام المعلومــات لخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية بالنســبة للعنصــر الخــاص بالاجئيــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يُحــدد الشــركاء فــي المجــال 

اإلنســاني مســتهدفًا ماليًــا لمخصصــات البرنامــج ألغــراض المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات.

ونظــر القســم الثانــي مــن االســتعراض المكتبــي فــي األدوار والمســؤوليات داخــل هيــكل العمــل اإلنســاني إلدمــاج النــوع االجتماعــي مــن أجــل تقييــم مــدى 

ــة  ــن الجنســين الخاصــة باللجن ــاً لسياســات المســاواة بي ــن الجنســين والمســاءلة وفق ــي مجــال المســاعدات اإلنســانية بدعــم المســاواة بي ــزام الشــركاء ف الت

الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت. وأظهــر تحليــل الوثائــق المتاحــة التزامــا صريًحــا بالنــوع االجتماعــي لــدى الشــركاء فــي العمــل اإلنســاني؛ غيــر أنــه اكتشــف 

أيضــاً عــدداً مــن النهــج المختلفــة للتعبيــر عــن النــوع االجتماعــي فــي االســتراتيجيات وخطــط العمــل، وفــي الصاحيــات، وفــي االجتماعــات العاديــة بوصفــه 

أحــد موضوعــات المناقشــة. ويتفــاوت دمــج المســائل المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي تفاوتـًـا كبيــرًا مــن قطــاع آلخــر ومــن عــام آلخــر. ومــن المؤشــرات القويــة 

علــى تنفيــذ سياســات النــوع االجتماعــي للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت إنشــاء مجموعــة العمــل المعنيــة بالنــوع االجتماعــي المشــتركة بيــن الــوكاالت/

القطاعــات. وفــي عــام )202، حدثــت صاحيــات شــبكة المســؤولين القطاعييــن لتنســيق المســاواة بيــن الجنســين المعنيــة بالاجئيــن، التــي أنشــئت عــام 3)20، 

بنــاًء علــى النتائــج التــي توصــل إليهــا هــذا االســتعراض. وتشــدد الصاحيــات الجديــدة الموضوعــة عــام )202 علــى تعزيــز الروابــط وتبــادل المعلومــات مــع 

هيــاكل التنســيق القائمــة بالمخيمــات والمناطــق الحضريــة، فضــًا عــن إنشــاء روابــط اتصــال مــع منصــات التنســيق األخــرى فــي ميدانــي العمــل اإلنســاني 

والتنميــة التــي تتنــاول النــوع االجتماعــي والجوانــب المتقاطعــة معــه، مثــل فريــق العمــل المعنــي بالنــوع االجتماعــي التابــع لفريــق العمــل القطــري، والتضافــر 

معهــا. ومنــذ ســبتمبر/أيلول 2020، يشــارك فــي رئاســة شــبكة مســؤولي قطــاع الاجئيــن لنســيق المســاواة بيــن الجنســين كل مــن المفوضيــة الســامية لألمــم 

المتحــدة لشــؤون الاجئيــن وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة، وتعــد مــن الممارســات النــادرة والمثلــى فــي إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي العمــل اإلنســاني، نظــرًا 

لجمعهــا بيــن مهــارات التنســيق القويــة والخبــرة الفنيــة فــي النــوع االجتماعــي.
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ــا بيــن مــن أجريــت معهــم المقابــات علــى أنــه ال تــزال هنــاك عقبــات تحــول دون ترجمــة  وقــد أظهــرت المقابــات مــع مصــادر المعلومــات األساســية اتفاقً

االلتزامــات والسياســات الدوليــة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي العمــل اإلنســاني إلــى واقــع عملــي؛ ومــع ذلــك، فثمــة اعتــراف أيًضــا بالتقــدم الكبيــر 

الــذي أحــرزه األردن فــي كل مــن التشــريعات الوطنيــة وأنظمــة العمــل اإلنســاني. وال تــزال الجهــود جاريــة لمعالجــة أوجــه القصــور، بمــا فــي ذلــك تحســين 

اســتخدام و/أو تكييــف اآلليــات القائمــة لتتبــع التحســينات المعنيــة بالنــوع االجتماعــي. وقــد الحظــت مصــادر المعلومــات األساســية أنــه منــذ بدايــة األزمــة 

الســورية، بذلــت جهــود هائلــة لضمــان أخــذ النــوع االجتماعــي فــي الحســبان عنــد تصميــم وتنفيــذ األنشــطة واإلجــراءات، وذلــك مــن خــال تطبيــق مبــادئ 

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن الخاصــة بالعمــر، والنــوع االجتماعــي، والتنــوع فــي االســتجابة المشــتركة بيــن القطاعــات. ومــع ذلــك، 

اتفــق المجيبــون باإلجمــاع علــى ضــرورة تعزيــز المســاءلة فــي جميــع أنحــاء المنظومــة، ووجــود قيــادة وتأييــد أقــوى وأوضــح بشــأن المســاواة بيــن الجنســين 

وتمكيــن النســاء والفتيــات.

ووفــرت المناقشــات الجماعيــة المركــزة، التــي نظمــت مــع أعضــاء شــبكة المســؤولين القطاعييــن لتنســيق المســاواة بيــن الجنســين المعنيــة بالاجئيــن، فهًمــا 

أعمــق لإلنجــازات المهمــة، والتقــدم المحــرز فــي تعزيــز إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي االســتجابة مــن خــال دعــم شــبكة المســؤولين القطاعييــن لتنســيق 

ــل عــدم  ــي، مث ــا فــي االســتعراض المكتب ــم الوقــوف عليه ــي ت ــرة الت ــات الكبي ــى العقب ــك عل ــا ألقــت الضــوء كذل ــن الجنســين للقطاعــات. ولكنه المســاواة بي

االعتــراف بعمــل المســؤولين القطاعييــن لتنســيق المســاواة بيــن الجنســين فــي تقييمــات األداء الفرديــة الخاصــة بهــم، وارتفــاع معــدل التنــاوب واالفتقــار إلــى 

الخبــرات الكبيــرة، وعــدم وجــود تمويــل مخصــص يســمح بتوســيع نطــاق عمــل الشــبكة، وكذلــك الحاجــة إلــى ضمــان توافــر الخبــرات الكبيــرة المتخصصــة 

فــي النــوع االجتماعــي واالســتثمار فيهــا، فــي جميــع قطــاع وهيئــات العمــل اإلنســاني، وكذلــك الحاجــة إلــى الدعــم الفنــي لبنــاء القــدرات فــي مجــال النــوع 

االجتماعــي داخــل الشــبكة.

 كمــا تبادلــت مصــادر المعلومــات األساســية رؤاهــا حــول االســتجابة لجائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-9)). حيــث أشــار بعضهــم إلــى أن تعزيــز المســاواة بيــن 

الجنســين كان أحــد العوامــل المعجلــة بالتعافــي فــي إطــار األمــم المتحــدة االجتماعــي واالقتصــادي مــن أجــل األردن، واتفــق جميــع المجيبيــن علــى أن أزمــة 

جائحــة كورونــا ســلطت الضــوء علــى أهميــة وجــود اســتجابة منســقة بيــن األطــراف الفاعلــة فــي مجــال العمــل اإلنســاني، والســام، والتنميــة، وأهميــة الــدور 

المركــزي للحكومــة األردنيــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي. ورأى العديــد مــن المجيبيــن فــي الجائحــة فرصــة لتحســين 

التنســيق والعاقــات مــع الــوزارات الرئيســية )الصحــة ووزارة الخارجيــة واألمــن). كمــا رأى العديــد منهــم أنــه ال يوجــد بلــد آخــر فــي العالــم أكثــر تقدًمــا مــن 

األردن فــي اتبــاع نهــج الربــط بيــن العمــل اإلنســاني والتنميــة، مشــيرين إلــى التعــاون الجيــد فــي التخطيــط للطــوارئ واالســتجابة لهــا بيــن الحكومــة والجهــات 

اإلنســانية الفاعلــة األخــرى.

واعتبــر المجيبــون جائحــة كورونــا أيًضــا فرصــة لزيــادة تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي عمــل جميــع القطاعــات، نظــرًا لتســليطها 

الضــوء علــى الفجــوات بيــن الجنســين، بمــا فــي ذلــك حاجــة النســاء والفتيــات إلــى العمــل الائــق والحمايــة االجتماعيــة. واألهــم مــن ذلــك كلــه، مــا أثبتتــه 

الجائحــة مــن أن تدعيــم ســبل كســب العيــش، وتحســين اعتمــاد المــرأة علــى ذاتهــا اقتصاديـًـا، وإمكانيــة الحصــول علــى المــوارد النقديــة تعــد مــن أفضــل وســائل 

الحمايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي.  
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ال�ستنتاجات 
وأيــدت المجموعــة المرجعيــة النتائــج األوليــة لاســتعراض المكتبــي الــذي أجــراه فريــق العمــل فــي أبريل/نيســان 2020. واســتناداً إلــى النتائــج التــي توصــل إليها 

االســتعراض المكتبــي وماحظــات مصــادر المعلومــات األساســية، فقــد صيغــت مجموعــة مــن التوصيــات بشــأن كيفيــة تحســين االســتجابة للنــوع االجتماعــي 

لاســتجابة المشــتركة، بمــا فــي ذلــك أنظمتهــا وهياكلهــا والخبــرة المتاحــة فــي مجــال النــوع االجتماعــي فــي العمــل اإلنســاني فــي األردن.  ويــرد فــي الجــدول 

أدنــاه موجــز للنتائــج الرئيســية والتوصيــات.

علــى الرغــم مــن أن األطــر القانونيــة وأطــر السياســات للجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت تتيــح إحــراز تقــدم مطــرد نحــو ترســيخ المســاواة بيــن الجنســين 

وتمكيــن النســاء والفتيــات فــي العمــل اإلنســاني، فــإن االســتيعاب الداخلــي لمنظــور النــوع االجتماعــي وترســيخ عمليــة طويلــة وال تســير علــى خــط مســتقيم. 

وينبغــي أن تبــدأ عمليــة إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي خطــة االســتجابة علــى نحــو فعــال مــن مرحلــة التخطيــط عــن طريــق دمــج تحليــل النــوع االجتماعــي 

فــي القطــاع فــي تحليــل الوضــع وكذلــك فــي قســمي االحتياجــات وأوجــه الضعــف والهشاشــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب تضميــن البيانــات المصنفــة بحســب 

ــا؛ وكمــا ورد علــى لســان أحــد المشــاركين، ”نريــد البرمجــة الجيــدة ألنشــطة العمــل اإلنســاني فحســب“. وفــي غيــاب هــذه  الجنــس والعمــر واإلعاقــة منهجيً

الخطــوات المحوريــة، فمــن غيــر الممكــن أن تحقــق خطــة االســتجابة أهدافهــا بنجــاح.

وممــا يعيــق ترجمــة سياســات اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت والتزاماتهــا العامــة إلــى واقــع عملــي تــرك إدمــاج النــوع االجتماعــي لتقديــر المنظمــات 

المشــرفة علــى قطاعــات العمــل اإلنســاني، والذيــن ربمــا كانــوا أكثــر أو أقــل وعيًــا، رغبــة و/أو تدريبًــا علــى القيــام بذلــك. وال ســبيل إلدمــاج النــوع االجتماعــي 

دون ترســيخ فعــال يســمح باإلخضــاع للمســاءلة وإعــداد التقاريــر. ومــن بيــن الــدروس الرئيســية المســتفادة مــن هــذا االســتعراض أن إدمــاج النــوع االجتماعــي ال 

يمكــن أن تقــع مســؤوليته علــى وكالــة أو قطاع/فريــق واحــد، بــل يجــب أن يدمــج فــي نهــج اســتراتيجي مشــترك بيــن جميــع شــركاء العمــل اإلنســاني والتنميــة 

والمجــاالت القطاعيــة. ويجــب أن يتــم هــذا الجهــد المنســق فــي جميــع مراحــل التخطيــط والتمويــل والتقديــم ورفــع التقاريــر لاســتجابة اإلنســانية، ويجــب أن 

تســتند اإلجــراءات إلــى االحتياجــات والســياق المحلييــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــال تعزيــز برنامــج توطيــن مســتجيب للنــوع االجتماعــي.

وتــرى مصــادر المعلومــات األساســية أن شــركاء العمــل اإلنســاني فــي األردن قامــوا بتطويــر ودمــج نهــج الربــط فــي اســتجاباتهم، وبالتالــي فمــن الضــروري التعاون 

مــع الحكومــة وشــركاء التنميــة فــي إدمــاج النــوع االجتماعــي وتتبــع تمويــل المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات.  وقــد جــاءت جائحــة كورونــا 

لتذكرنــا جميًعــا بأهميــة االســتعداد لمنــع اآلثــار الســلبية لمثــل تلــك األزمــات والتخفيــف منهــا. فهــذه اآلثــار تؤثــر بصــورة غيــر متناســبة علــى النســاء والفتيــات 

ــن،  ــات، والمثليي ــات المثلي ــباب، وفئ ــنات، والش ــاء، والمس ــا النس ــي تعوله ــر الت ــة، واألس ــخاص ذوي اإلعاق ــن، واألش ــل الاجئي ــة مث ــة والمهمش ــات الهش والفئ

ــة عــن  ومزدوجــي الميــل الجنســي، والمتحوليــن جنســيًا، وأحــرار الجنــس، وثنائيــي الجنــس.  ويعنــي ذلــك ضــرورة تحديــث خطــط االســتعداد بصــورة دوري

طريــق تطبيــق منظــور النــوع االجتماعــي لضمــان اســتمرارية العمــل.

وفيمــا يتعلــق بالمنهجيــة، أظهــر االســتعراض أننــا ال نســتطيع االعتمــاد فقــط علــى تحليــل آليــات التتبــع ورفــع التقاريــر وأدواتهمــا لفهــم مســتوى مســاءلة العمــل 

اإلنســاني عــن المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات. فثمــة درجــة مــن التعقيــد التــي ال يمكــن أن تســجلها، النمــاذج واألشــكال والصــور والرســوم 

البيانيــة. ويجــب مواءمــة أدوات القيــاس الكمــي الخاصــة بتقييــم مــدى االســتجابة للنــوع االجتماعــي وإعــداد التقاريــر بشــأنها مــع الســياق و/أو اســتخدامها 

جنبًــا إلــى جنــب مــع األدوات األكثــر وصفيــة.



9 ا�ستعرا�ض
 للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات
يف العمل الإن�ساين

القيادة والمساءلة  - 1
بُذلت جهود لضمان مراعاة المساواة بين الجنسين في تصميم األنشطة والعمليات وتنفيذها، ولكن يمكن تعزيز المساءلة من خالل قيادة ودعوة أقوى.

اإلجراءات المقترحةالتوصيات:

 تعزيز المساءلة في جميع 
أنحاء النظام من خالل قيادة 

ودعوة أقوى.

ــن  ــن الجنس ــاواة ب ــيق املس ــن لتنس ــؤولن القطاعي ــبكة املس ــن لش ــر الفعال ــاحة األداء والتأث ــم مس ــان ودع ض  •

املعنيــة بالالجئــن التــي ترأســها املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 

ــز إدمــاج النــوع االجتاعــي عــى مســتوى القطاعــات وداخلهــا لتعزي

التأكُّــد مــن أن املوضوعــات ذات الصلــة بالنــوع االجتاعــي تعــد مــن البنــود املنتظمــة عــى جــدول أعــال اجتــاع   •

منتــدى الــركاء يف املجــال اإلنســاين

إنشــاء آليــة يف إطــار منتــدى الــركاء يف املجــال اإلنســاين ملراقبــة التقــدم املُحــَرز يف تنفيــذ توصيــات وخطــط عمــل   •

ــي يف خطــة  ــوع االجتاع ــاج الن ــي تشــمل إدم ــل اإلنســاين والت ــن الجنســن يف العم ــل املســاواة ب ــة عم مجموع

ــة والدعــوة. ــة والخطــط القطاعي االســتجابة األردني

الجهة املسؤولة:

ــق العمــل، ومنســق  ــن الجنســن يف العمــل اإلنســاين وفري ــة ملجموعــة املســاواة ب ــادات: املجموعــة املرجعي القي  •

ــن، ــن الجنس ــاواة ب ــيق املس ــن لتنس ــؤولن القطاعي ــبكة املس ــات، وش ــن القطاع ــركَة ب ــل املش ــة العم مجموع

اإلرشاف: الرؤساء املشاركون واألمانة املشركة ملنتدى الركاء يف املجال اإلنساين  •

م�سفوفة النتائج الرئي�سية والتو�سيات والإجراءات املقرتحة
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 للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات

يف العمل الإن�ساين

إدمــاج النــوع االجتماعــي مــع التركيــز علــى العمــل اإلنســاني ذي األثــر التحويلــي فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين   - 2
والبيانــات فــي مجــال المســاواة بيــن الجنســين

ال يُدَمــج كل مــن تحليــل المســاواة بيــن الجنســين والبيانــات الُمصنَّفــة بحســب الجنــس والعمــر علــى نحــو ثابــت فــي الخطــط القطاعيــة أو خطــط   -  1
االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية.

هــة الشــائعة علــى توفيــر خدمــات الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة ومنع/مواجهــة العنــف القائــم علــى  ــز معظــم اإلجــراءات الموجَّ ترّكِ  -  2
ــة. ــر إلجــراءات تحويلي ــن تدابي ــوع االجتماعــي وال تتضم الن

اإلجراءات المقترحةالتوصيات:

ضمان دمج تحليل النوع   - 1
االجتماعي والتنوع 

والبيانات المصنَّفة حسب 
الجنس والعمر واإلعاقة 
على نحو منهجي خالل 
مرحلة التخطيط في كل 
من الخطط القطاعية و 

خطة االستجابة األردنية 
في جميع مراحل دورة 

البرنامج.

تقييــم وتوثيــق التحديــات التــي تواجــه اســتخدام تحليــل النــوع االجتاعــي والتنــوع والبيانــات املصنَّفــة حســب   •

ــة ــس والعمــر واإلعاق الجن

وضــع وتنفيــذ اســراتيجية أو خطــة عمــل لضــان قــدرة جميــع الــركاء يف املجــال اإلنســاين عــى جمــع واســتخدام 

البيانــات املصنَّفــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة وتحليــل النــوع االجتاعــي والتنــوع طــوال دورة االســتجابة

ــة  ــط لخط ــة تخطي ــة كل مرحل ــوع يف بداي ــي والتن ــوع االجتاع ــل الن ــات لتحلي ــددة القطاع ــرة متع ــداد ن إع  •

االســتجابة األردنيــة مبشــاركة رؤســاء القطاعــات وفــرق عمــل شــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن 
ــة.))) ــتجابة األردني ــة االس ــن وخط الجنس

ســيُعَقد اجتــاع بــن كل مــن شــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن ورؤســاء القطاعــات يف بدايــة   •

ــكل قطــاع  ــات واضحــة خاصــة ب ــة؛ بهــدف وضــع أولوي ــط لخطــة االســتجابة األردني ــة مــن مراحــل التخطي كل مرحل

ــوع  ــرز بانتظــام يف إدمــاج الن ــع التقــدم املُح ــة وتتبُّ ــواء، لدمجهــا يف الخطــط القطاعي ــوع االجتاعــي واالحت بشــأن الن

االجتاعــي طــوال دورة برنامــج خطــة االســتجابة األردنيــة، وذلــك باالســتعانة بلوحــة معلومــات النــوع االجتاعــي

ضــان دمــج تحليــل النــوع االجتاعــي والتنــوع يف القطــاع والبيانــات املصنَّفــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة   •

ــة بالتنســيق مــع شــبكة املســؤولن  ــل وضــع واحتياجــات ونقــاط ضعــف خطــة االســتجابة األردني يف قســم تحلي

ــن الجنســن ــن لتنســيق املســاواة ب القطاعي

م الدعــم لتصميــم التدخــالت القطاعيــة وأوراق  شــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن تقــدِّ  •

ملخــص املــروع املســتجيبة للنــوع االجتاعــي وفًقــا لذلــك، ويشــمل ذلــك اإلجــراءات املوجهــة الالزمــة لتحقيــق 

النتائــج املتوقعــة واملــؤرشات واملســتهدفات املصنَّفــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة لتتبُّــع االمتثــال، بالتنســيق 

مــع رؤســاء القطاعــات

الجهة املسؤولة:

القيادات: شبكة املسؤولن القطاعين لتنسيق املساواة بن الجنسن  •

الدعم: القطاعات، مجموعة العمل املشركَة بن القطاعات  •

اإلرشاف/التنســيق: الرؤســاء املشــاركون يف منتــدى الــركاء يف املجــال اإلنســاين، ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل،   •

ورؤســاء فريــق عمــل خطــة االســتجابة األردنيــة، واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ومراكــز تنســيق شــؤون 

النــوع االجتاعــي يف الــوزارات 

نشرة حول قضايا النوع االجتماعي: احتياجات النساء والفتيات والفتيان والرجال في العمل اإلنساني في فلسطين هو مثال على نشرة متعددة القطاعات   -  7

حول قضايا النوع االجتماعي.

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20palestine/attachments/publications/2020/10/gender%20alert%20analysis%20august%202020%20unw.pdf?la=en&vs=5731
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اإلجراءات المقترحةالتوصيات:

2. الحفــاظ علــى قــوة التركيــز 
علــى الصحــة والحقــوق 
واإلنجابيــة  الجنســية 
علــى  القائــم  والعنــف 
االجتماعــي،  النــوع 
ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
الوعــي  مســتوى  رفــع 
اإلنســاني  العمــل  حــول 
ذي األثــر التحويلــي فــي 
بيــن  المســاواة  مجــال 
ــتهدف  ــذي يس ــين ال الجنس
والتمكيــن  القــدرات 
الفعالــة  والمشــاركة 
ــات بفئاتهــن  للنســاء والفتي
المختلفــة باإلضافــة إلــى 
ــات الهشــة والمهمشــة  الفئ
األخــرى. االعتــراف بــأن 
العمــل اإلنســاني ذا األثــر 
مجــال  فــي  التحويلــي 
الجنســين  بيــن  المســاواة 
وحاســٌم  مكمــٌل  عنصــٌر 
ز  لإلجــراءات التــي تعــّزِ
والحقــوق  الصحــة  مــن 
الجنســية واإلنجابيــة وتقــي 
ــى  ــي عل ــف المبن مــن العن

االجتماعــي. النــوع 

الدعــم والدعــوة إىل برامــج العمــل اإلنســاين ذي األثــر التحويــي يف مجــال املســاواة بــن الجنســن املرتبطــة بربنامــج   •

عمــل التوطــن والتــي تتجــاوز القــدرات؛ وذلــك للركيــز عــى املشــاركة الجــادة ومتكــن وقيــادة املــرأة، ويشــمل 

ذلــك التخطيــط وعــرض املارســات الجيــدة ملبــادرات العمــل اإلنســاين ذي األثــر التحويــي يف مجــال املســاواة بــن 

الجنســن عــى مســتوى القطاعــات

وضــع خطــة تنميــة قــدرات مجموعــة عمــل املســاواة بــن الجنســن يف العمــل اإلنســاين لتوفــر التدريــب وحلقــات   •

العمــل حــول العمــل اإلنســاين ذي األثــر التحويــي يف مجــال املســاواة بــن الجنســن، وتحليــل النــوع االجتاعــي 

والتنــوع، والبيانــات املصنفــة بحســب الجنــس والعمــر، ومقاومــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعي، ومســارات 

ــتقاللية  ــدية واالس ــالمة الجس ــل الس ــة )مث ــية واإلنجابي ــوق الجنس ــة والحق ــة بالصح ــرارات املعني ــة، والق اإلحال

ــن،  ــقن، واملنفذي ــادات، واملنس ــل، والقي ــات العم ــاع، ومجموع ــاء القط ــك ألعض ــر ذل ــة) وغ ــوق اإلنجابي والحق

ــة، ووزارة  ــتجابة األردني ــة االس ــل خط ــرق عم ــود ف ــي تق ــة الت ــة األردني ــة للحكوم ــة التابع ــوزارات التنفيذي وال

التنميــة االجتاعيــة، وإدارة حايــة األرسة، ودائــرة املشــريات الحكوميــة، وعمــوم الجهــات الفاعلــة اإلنســانية مــن 

ــة ــات التهيئ ــة والجهــات املانحــة بصفتهــا جــزًءا مــن عملي ــة، والســلطات املحلي ــة واملحلي املنظــات الدولي

توفــر وصــول مســتدام إىل املــوارد ذات الصلــة مبجموعــة عمــل املســاواة بــن الجنســن يف العمــل اإلنســاين )حــول   •

العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي، والصحــة الجنســية واإلنجابيــة، والعمــل اإلنســاين ذي األثــر التحويــي يف 

مجــال املســاواة بــن الجنســن، ولوحــات معلومــات النــوع االجتاعــي وغــر ذلــك) مــن خــالل منصــة عــى اإلنرنت 

مرتبطــة ببوابــة اســتجابة املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن يف ســوريا أو املنصــات اإللكرونيــة 

ذات الصلــة

الجهة املسؤولة:

القيــادة: شــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن، ومجموعــة العمــل املعنيــة بالعنــف القائــم   •

عــى النــوع االجتاعــي، ومجموعــة العمــل املتعلِّقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة

الدعم: مجموعة العمل املشركَة بن القطاعات.  •

ــدى  ــن منت ــل توط ــق عم ــاين، وفري ــال اإلنس ــركاء يف املج ــدى ال ــاركون يف منت ــاء املش ــيق: الرؤس اإلرشاف/التنس  •

الــركاء يف املجــال اإلنســاين، وجميــع منفــذي الشــؤون اإلنســانية، ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل، والــوزارات 

التنفيذيــة التابعــة للحكومــة األردنيــة التــي تقــود فــرق عمــل خطــة االســتجابة األردنيــة، واللجنــة الوطنيــة األردنيــة 

لشــؤون املــرأة، ومراكــز تنســيق شــؤون النــوع االجتاعــي يف الــوزارات
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التمويل  - 3
ــد كل مــن  ــع مخصصــات النــوع االجتماعــي علــى نحــو منهجــي، بينمــا يُعَ ــدة لتتبُّ مؤشــرات المســاواة بيــن الجنســين عبــارة عــن أدوات مفي  -  1
ــدم  ــع التق ــن الجنســين ال تتب ــن لتنســيق المســاواة بي ــق. شــبكة المســؤولين القطاعيي ــال والتدقي ــان االمتث ــن لضم ــب والمتابعــة ضروريي التدري

ــوع االجتماعــي والعمــر. ــي اســتخدام مؤشــر الن ــق ف الُمحقَّ
لــم يُحــدَّد مســتهدف مالــي لمخصصــات البرنامــج ألغــراض المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات لضمــان الوفــاء بااللتزامــات   -  2

ــوكاالت. ــن ال ــة والمشــتركة بي العالمي

اإلجراءات المقترحةالتوصيات:

ـع  تتبُـّ آليــات  تحســين   - 1
التمويــل  مســتويات 
الموجهــة نحــو  للبرامــج 
أو  االجتماعــي  النــوع 
النــوع  تراعــي  التــي 
االجتماعــي علــى مســتوى 
التمويــل  تدفقــات  جميــع 

ني. إلنســا ا

ضــان دمــج مــؤرش النــوع االجتاعــي والعمــر التابــع للجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت بالكامــل يف تصميــم   •

مــروع قطــاع خطــة االســتجابة األردنيــة املُقــرَح، وعمليــة الفحــص واملتابعــة والتقييــم وجميــع آليــات التمويــل 

اإلنســاين ذات الصلــة

تعزيز القدرة عى استخدام مؤرش النوع االجتاعي والعمر بن أعضاء القطاع واملنظات اإلنسانية املنفذة  •

ــة خطــة االســتجابة  ــع نظــام متابع ــر م ــي والعم ــوع االجتاع ــؤرش الن ــن الجنســن مل ــس املســاواة ب ــج مقايي دم  •

ــة األردني

التأكُّــد مــن توافــق نظــام التتبُّــع املــايل والصنــدوق األردين اإلنســاين مــع إرشــادات النــوع االجتاعــي العامليــة للجنــة   •

الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت

ــع التمويــل فيــا يتعلَّــق  التواصــل مــع الجهــات املانحــة والحكومــة األردنيــة الستكشــاف ســبل تعزيــز آليــات تتبُّ  •

ــل اإلنســاين ــي يف العم ــوع االجتاع بالن

الجهة املسؤولة:

ــب منســق الشــؤون  ــايل)، ومكت ــع امل ــن )لنظــام التتبُّ ــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئ ــادة: مفوضي القي  •

اإلنســانية )الصنــدوق األردين اإلنســاين)، والحكومــة األردنيــة )لنظــام املعلومــات لخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة 

الســورية)،

ــن  ــاواة ب ــيق املس ــن لتنس ــؤولن القطاعي ــبكة املس ــات، ش ــن القطاع ــركَة ب ــة املش ــات، ومجموع ــم: القطاع الدع  •

ــن الجنس

اإلرشاف/التنســيق: وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل، رؤســاء فــرق عمــل خطــة االســتجابة األردنيــة مــن الــوزارات   •

التنفيذيــة، واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة، ومراكــز تنســيق شــؤون النــوع االجتاعــي يف الــوزارات

مالــي  مســتهدف  وضــع   - 2
البرنامــج  لمخصصــات 
ــن  ــاواة بي ــراض المس ألغ
ــن النســاء  الجنســين وتمكي
ــاء  ــان الوف ــات لضم والفتي

بااللتزامــات.

ــة  ــوع االجتاعــي يف املشــاريع القطاعي وضــع حــد أدىن للمســتهدف املــايل عــى مســتوى النظــام ملخصصــات الن  •

يف إطــار خــط االســتجابة األردنيــة - عــى ســبيل املثــال: 15٪ ملخصصــات النــوع االجتاعــي يف تصميــم املــروع 

القطاعــي))) أو 15٪ مــن جميــع املشــاريع لتكــون مقاييــس املســاواة بــن الجنســن مــن الدرجــة الثالثــة ومــؤرش 

ــة. ــوع االجتاعــي والعمــر مــن الدرجــة الثاني الن

الدعــم والدعــوة إىل إنشــاء آليــات تتبُّــع لقيــاس متويــل املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات يف العمــل   •

اإلنســاين بالتنســيق مــع الجهــات املانحــة والحكومــة األردنيــة.

الجهة املسؤولة:

ــب منســق الشــؤون  ــايل)، ومكت ــع امل ــن )لنظــام التتبُّ ــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئ ــادة: مفوضي القي  •

اإلنســانية )الصنــدوق األردين اإلنســاين)، والحكومــة األردنيــة )لنظــام املعلومــات لخطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة 

ــن الجنســن ــن لتنســيق املســاواة ب الســورية)، وشــبكة املســؤولن القطاعي

اإلرشاف/التنســيق: الرؤســاء املشــاركون يف منتــدى الــركاء يف املجــال اإلنســاين، ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل،   •

واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة، ومجموعــة الجهــات املانحــة

دراســة عالميــة أجرتهــا هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان حــول تمويــل المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات   -  8

وقــد توصلــت هــذه الدراســة التــي نشــرت فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام إلــى وجــود تباينــات كبيــرة فــي مســتوى التمويــل ورفــع التقاريــر عــن التمويــل. 

ــه بالنســبة لألعــوام 7)20-8)20 فقــد كان التمويــل الــذي يســتهدف النســاء  ــاألردن، باالســتعانة بقاعــدة شــواهد محــدودة، أن ووجــدت نتائــج الدراســة ب

والفتيــات أقــل مــن )٪ ويركــز فــي المقــام األول علــى الصحــة والحمايــة االجتماعيــة. كمــا وجــد تحليــل ســابق لبيانــات المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية الثنائيــة 

المخصصــة للقطــاع مــن أعضــاء لجنــة المســاعدة اإلنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة فــي 2)20-3)20 قــد وجــد أن 6 ٪ فقــط مــن 

مــة إلــى الــدول واالقتصــادات الهشــة اســتهدفت المســاواة بيــن الجنســين بصفتهــا هدفًــا رئيســيًا. )راجــع: منــع الصــراع وتحويــل  جميــع المســاعدات المقدَّ

العدالــة واألمــن الســام: دراســة عالميــة حــول تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم )32) )))20) ص 368) وجــدت الدراســة نفســها أن 

مــة إلــى الــدول واالقتصــادات الهشــة تصــب فــي مصلحــة القطاعــات االجتماعيــة مثــل  معظــم المســاعدات الثنائيــة لدعــم المســاواة بيــن الجنســين المقدَّ

التعليــم والصحــة، بينمــا ال تــزال هنــاك فجــوات تمويليــة كبيــرة فــي القطاعــات االقتصاديــة واإلنتاجيــة، وكذلــك قطــاع األمــن والســام.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/funding-for-geewg-in-humanitarian-programming-en.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/funding-for-geewg-in-humanitarian-programming-en.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
https://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
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التنسيق  - 4
ــات فــي االســتجابة اإلنســانية لألزمــة الســورية تتضمــن  ــن النســاء والفتي ــن الجنســين وتمكي ــة خاصــة حــول المســاواة بي ــذ خطــة قطري ــم تُنفَّ ل  -  1
اســتراتيجيات للمشــاركة مــع المنظمــات النســائية المحليــة فــي األردن. ومــع ذلــك فقــد اتخــذ الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني خطــوات لتعزيــز 
مشــاركة المنظمــات النســائية الوطنيــة فــي آليــات التنســيق )مثــل منتــدى الشــركاء فــي المجــال اإلنســاني(، بيــد أن المشــاركة الفعَّالــة للمــرأة علــى 

المســتوى دون الوطنــي ال تــزال متأخــرة )كالمخيمــات والمجتمعــات المضيفــة(.
ــد ذا صلــة عنــد تقييــم أداء القطــاع، وأن أســاليب التشــغيل القياســية لتقييمــات  تظهــر اســتقصاءات األداء القطاعــي أن النــوع االجتماعــي ال يُعَ  -  2

ــوع االجتماعــي. ــارات الن االحتياجــات المنســقة ال تراعــي اعتب
إنشــاء مجموعــة عمــل معنيــة بالنــوع االجتماعــي مشــتركة بيــن الــوكاالت والقطاعــات: المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن   -  3
وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة تتــرأس شــبكة المســؤولين القطاعييــن لتنســيق المســاواة بيــن الجنســين، ولكــن تأثيرهــا محــدود بســبب عــدم كفايــة 

وتفــاوت مســتوى الخبــرة المعنيــة بالنــوع االجتماعــي َعْبــر الشــبكة، بمــا فــي ذلــك مــن يمثلــون قطاعهــم فــي الشــبكة.

اإلجراءات المقترحةالتوصيات:

زيادة مشاركة المرأة في   - 1
آليات التنسيق على جميع 

المستويات، وإنشاء أنظمة 
للمساءلة لضمان مشاركتها 

الهادفة.

ــاكل املجتمــع املحــي لالجئــن يف كل مــن املخيــات  ــل املــرأة يف هي ــادل املعلومــات بانتظــام حــول متثي جمــع وتب  •

ــال ــهلة املن ــة س ــة بطريق ــق الحرضي واملناط

رســم خريطــة الوصــول وتعزيــزه مــن أجــل مشــاركة املجموعــات النســائية املحليــة يف االســتجابة اإلنســانية وآليــات   •

ــي ــي ودون الوطن ــا عــى املســتوين الوطن ــا له تنســيقها وقيادته

تنسيق مجموعات العمل لضان مشاركة وقيادة املجموعات النسائية يف تصميم وتنفيذ املبادرات.  •

تصميــم ومتابعــة املــؤرشات النوعيــة والكميــة املتعلِّقــة باملشــاركة الجــادة للنســاء واملجموعــات النســائية يف منتديــات   •

التنســيق اإلنســاين مــن خــالل املشــاركة والتشــاور مــع الالجئــات والنســاء يف املجتمعــات املضيفــة واملجموعــات النســائية

إطــالق حملــة للدعــوة والتوعيــة بشــأن الــدور املهــم للمــرأة، واملوظفــات يف املجــال اإلنســاين ومنظــات املجتمــع   •

ــة. ــع وســائل اإلعــالم املحلي ــك التنســيق م ــدين النســائية يف العمــل اإلنســاين، ويشــمل ذل امل

تقييــم الثغــرات والعقبــات أمــام مشــاركة وقيــادة النســاء واملوظفــات يف املجــال اإلنســاين ومنظــات املجتمــع املــدين   •

ــن  ــن الجنس ــؤ ب ــز التكاف ــَة تعزي ــوات بغي ــد الفج ــة لس ــراتيجية أو خط ــع اس ــاين، ووض ــل اإلنس ــائية يف العم النس

ــادي للمــرأة. ــدور القي وال

إجــراء تدريــب وتوجيــه موجهــن مــع منظــات املجتمــع املــدين النســائية ومــن ميثــل املجتمعــات املهمشــة والهشــة؛   •

ــل اإلنســاين،  ــرص التموي ــات وف ــج اإلنســانية، وآلي ــام تنســيق الشــؤون اإلنســانية، ودورة الربام ــا لنظ ــز فهمه لتعزي

ــر التنظيمــي. والتطوي

الجهة املسؤولة:

القيــادة: شــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن، ومجموعــة عمــل الحايــة، ومجموعــة العمــل   •

الفرعيــة املعنيــة بالعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي،

ــة بالصحــة الجنســية  ــن القطاعــات، والقطاعــات، ومجموعــة العمــل املتعلق الدعــم: مجموعــة العمــل املشــركَة ب  •

ــن ــل التوط ــق عم ــة، وفري واإلنجابي

اإلرشاف/التنســيق: الرؤســاء املشــاركون يف منتــدى الــركاء يف املجــال اإلنســاين، الرؤســاء املشــاركون يف منتــدى الــركاء   •

يف املجــال اإلنســاين

وضع مؤشرات أداء   - 2
للنوع االجتماعي ضمن 

استقصاءات األداء القطاعي 
وآلية استعراض التقييم 

الشامل لالحتياجات.

ــادي  ــدور القي ــز ال ــن'' و ''تعزي ــن الجنس ــاواة ب ــيق املس ــن لتنس ــؤولن القطاعي ــبكة املس ــع ش ــيق م ــج ''التنس دم  •

للمنظــات النســائية املحليــة ومشــاركتها" بصفتهــا مــؤرشات أداء يف اســتقصاءات األداء القطاعــي

إرشاك شــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن وخــرباء النــوع االجتاعــي يف تصميــم وتنفيــذ   •

ــقة لدمــج منظــور النــوع االجتاعــي والعمــر والتنــوع، ويشــمل ذلــك فريــق  واســتعراض تقييــات االحتياجــات املنسَّ

التقييــم املتــوازن بــن الجنســن بالتنســيق مــع املجموعــات النســائية املحليــة يف املخيــات واملجتمعــات املضيفــة

الجهة املسؤولة:

القيادة: مجموعة العمل املشركَة بن القطاعات، شبكة املسؤولن القطاعين لتنسيق املساواة بن الجنسن  •

الدعم: رؤساء القطاعات  •
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اإلجراءات المقترحةالتوصيات:

تعزيز مشاركة شبكة   - 3
المسؤولين القطاعيين 
لتنسيق المساواة بين 
الجنسين وخبرتها، 

وقدراتها، ومساءلتها.

دة التكلفــة بشــأن النــوع االجتاعــي  إجــراء تقديــر الحتياجــات بنــاء القــدرات ووضــع خطــة تنميــة قــدرات محــدَّ  •

ــن الجنســن   ــن لتنســيق املســاواة ب ــات اإلنســانية لشــبكة املســؤولن القطاعي يف التدريب

دة التكاليــف  ضــان وضــع الــوكاالت مخصصــات يف امليزانيــة ألغــراض التدريــب وفًقــا لخطــة تنميــة القــدرات املحــدَّ  •

لشــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن.

ــر  ــن الجنســن وضــع تداب ــن لتنســيق املســاواة ب ــاء املشــاركن يف شــبكة املســؤولن القطاعي ــى الرؤس يجــب ع  •

ــبكات  ــي ش ــل موظف ــدل تبدي ــاع مع ــرًا الرتف ــية؛ نظ ــربة املؤسس ــتدامة والخ ــة واالس ــاءلة االجتاعي ــز املس لتعزي

املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن؛ ويجــب أن يســتهدف ذلــك إرشاك النســاء مــن املنظــات 

ــرب ــث يوجــد اســتقرار أك ــة حي ــة املحلي غــر الحكومي

ــن لتنســيق  ــًا بشــبكة املســؤولن القطاعي ــه عل ــس القطــاع إحاطت ــي لرئي ــج التعريف ــن الربنام ــن تضم ــد م التأكُّ  •

ــبكة ــيح للش ــة الرش ــك عملي ــن ذل ــن، وم ــن الجنس ــاواة ب املس

ضــان دعــم املنظــات املضيفــة لشــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن مــن أجــل تخصيــص   •

الوقــت لعمــل الشــبكة مــن خــالل مطالبــة املنظــات ”بالتــربع“ بنســبة مئويــة مــن وقــت عمــل املوظــف املرشــح 

مــن جانبهــم عــى أســاس شــهري، أو مــن خــالل مطالبــة الــوكاالت التــي تــرأس كل قطــاع بتوظيــف وتوفــر ذوي 

الخــربة يف مجــال النــوع االجتاعــي للقطــاع بأكملــه

تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن شــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن، وقطــاع الحايــة،   •

ومجموعــة العمــل املعنيــة بالعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي، والقطــاع الفرعــي لحايــة الطفولــة، ومجموعــة 

ــود دمــج  ــاك الجنســين لتبســيط جه ــة مــن االســتغالل واالنته ــة، وشــبكة الحاي ــة بالعمــر واإلعاق العمــل املعني

ــرْب القطاعــات النــوع االجتاعــي والحايــة داخــل وَع

الجهة املسؤولة:

القيادات: شبكة املسؤولن القطاعين لتنسيق املساواة بن الجنسن  •

الدعم: مجموعة العمل املشركَة بن القطاعات، القطاعات  •
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المتابعة  - 5
اختصاصــات وصالحيــات منســق مجموعــة العمــل المشــتركة بيــن القطاعــات واختصاصات وصالحيــات مجموعات العمــل القطاعيــة والقطاعية   -  1

هــات غيــر متســقة إلدمــاج النــوع االجتماعــي. الفرعيــة لهــا توجُّ
ــة  ــات المصنف ــر المتســق للبيان ــات المحــدَّدة االســتخدام غي ــوع االجتماعــي. تشــمل التحدي ــل للن ــر مســتجيبة بالكام ــم غي ــة والتقيي ــات المتابع آلي  -  2

ــة. ــات النوعي ــدود للبيان ــتخدام المح ــة الفحــص واالس ــدم كفاي ــي وع ــوع االجتماع ــرات الن ــر ومؤش ــس والعم ــب الجن بحس

اإلجراءات المقترحةالتوصيات:

استعراض االختصاصات   - 1
والصالحيات القطاعية 

وتحديثها عند اللزوم

تحديــث جميــع االختصاصــات والصالحيــات ملجموعــة العمــل املشــركة بــن القطاعــات لتشــمل القضايــا املتعلِّقــة   •

ــدف تحســن املســاءلة ــرأة، به ــك املشــاركة الجــادة للم ــا يف ذل ــوع االجتاعــي عــى نحــو منهجــي، مب بالن

ــف يضمــن هــذا  ــد كي ــات لتحدي ــن القطاع ــة العمــل املشــركة ب ــات منســق مجموع ــح اختصاصــات وصالحي تنقي  •

ــة  ــي قضي ــوع االجتاع ــون الن ــك لك ــة لذل ــل القطــاع والخــربة املطلوب ــي يف عم ــوع االجتاع ــكاس الن املنصــب انع

ــركة مش

ــن  ــات وشــبكة املســؤولن القطاعي ــن القطاع ــة العمــل املشــركة ب ــن مجموع ــي ب ــاظ عــى االتســاق الوظيف الحف  •

ــا ــل إداري أو كليه ــاء تسلس ــات أو إنش ــد اجتاع ــالل عق ــن خ ــك م ــن وذل ــن الجنس ــاواة ب ــيق املس لتنس

التأكــد مــن وجــود مستشــار يف شــؤون النــوع االجتاعــي والرئيــس املشــارك لشــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق   •

ــدم  ــات ويق ــن القطاع ــركة ب ــل املش ــة العم ــن مجموع ــي ضم ــوع االجتاع ــر يف الن ــن الخب ــن الجنس ــاواة ب املس

ــات ــن القطاع ــة العمــل املشــركة ب ــات مجموع ــوع االجتاعــي يف اجتاع ــق بالن ــة تتعلَّ ــات ومدخــالت منتظم تحديث

الجهة املسؤولة:

القيادة: مجموعة العمل املشركَة بن القطاعات، شبكة املسؤولن القطاعين لتنسيق املساواة بن الجنسن  •

الدعم: القطاعات  •

إجراء استعراض آلليات   - 2
وعمليات المتابعة والتقييم 

على مستوى النظام؛ 
لضمان آليات متابعة 
وتقييم مستجيبة للنوع 

االجتماعي والتي تستخِدم 
البيانات المصنَّفة حسب 
الجنس والعمر واإلعاقة 
باإلضافة إلى مؤشرات 

المساواة بين الجنسين على 
نحو منهجي ومتسق، مع 

الترميز والتدقيق المناسبين؛ 
وضمان أن 50٪ من 

مؤشرات األداء القطاعية 
تستجيب للنوع االجتماعي؛ 

وأن مقاييس المساواة 
بين الجنسين مدمجة في 
نظام المتابعة؛ وأن خطة 
االستجابة األردنية تُقيَّم 

في ضوء النتائج الخاصة 
بالنوع االجتماعي عقب كل 

دورة.

وضع مؤرشات قطاع خطة االستجابة األردنية املستجيبة للنوع االجتاعي، مبا يف ذلك املؤرشات النوعية  •

ــة  ــر الرسدي ــر التقاري ــة لتوف ــات القطاعي ــن القطاعــات وأدوات جمــع البيان ــث مجموعــة العمــل املشــركَة ب تحدي  •

ــي ــوع االجتاع ــول الن ــي ح ــل التحلي ــن العم ــد م ــاح مبزي ــاذج للس ــن الن وتحس

ــرأة  ــق برضــا امل ــارص تتعلَّ ــة وأوراق ملخــص املــروع لتشــمل عن ــن مــؤرشات خطــة االســتجابة األردني ــة ب املواءم  •

ومشــاركتها.

تضمــن البيانــات املصنَّفــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة عــى نحــو منهجــي يف مجموعــة العمــل املشــركة بــن   •

ــات واالســتقصاءات ــة ولوحــات املعلوم ــع القطاعي ــف الوقائ ــات وصحائ القطاع

•  تحســن مجموعــة العمــل املشــركة بــن القطاعــات وقوالــب جمــع البيانــات القطاعيــة وتســجيل الدرجــات بحيــث 

يخضــع النــوع االجتاعــي لتقييــم صحيــح )عــى ســبيل املثــال: مراعــاة األفــراد عنــد إجــراء الدراســات االســتقصائية، 

وليــس األرس فحســب، لضــان أخــذ آراء النســاء يف الحســبان)

ــات  ــن الجنســن يف تحديث ــن لتنســيق املســاواة ب ــوع االجتاعــي وشــبكة املســؤولن القطاعي إدراج مســتجدات الن  •

ــات ــن القطاع ــركَة ب ــل املش ــة العم مجموع

ــانية ووزارة  ــؤون اإلنس ــق الش ــب منس ــن ومكت ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــع املفوضي ــراط م االنخ  •

التخطيــط والتعــاون الــدويل؛ لتحديــد دور مســؤويل النــوع االجتاعــي يف خطــة االســتجابة األردنيــة ولجــان تقييــم 

ــوع اجتاعــي أو تكــون  ــا مســؤول ن ــر فيه ــي ال يتواف ــدوق اإلنســاين األردين ووضــع بروتوكــوالت للحــاالت الت الصن

ــق ــا عــى أن تكــون جــزًءا مــن الفري ــادرة عمليً ق

الجهة املسؤولة:

القيــادة: شــبكة املســؤولن القطاعيــن لتنســيق املســاواة بــن الجنســن، ومجموعــة العمــل املشــركة بــن القطاعــات،   •

والقطاعــات، ومكتــب منســق الشــؤون اإلنســانية

اإلرشاف/التنســيق: وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل، وفــرق عمــل خطــة االســتجابة األردنيــة التــي تقودهــا الحكومــة   •

ــوزارات،  ــي يف ال ــوع االجتاع ــؤون الن ــيق ش ــرأة، ومراكــز تنس ــؤون امل ــة لش ــة الوطنيــة األردني ــة، واللجن األردني

ــة ــر الحكومي ــات غ ــي األردين للمنظ ــف الوطن والتحال
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املرفق 1: اإطار التحليل
1-1 | المقاييس: تحليل البرامج وتصميمها وتنفيذها

1-1-1 الخطط القطاعية)9) تدمج تحليل النوع االجتماعي والبيانات المصنفة بحسب الجنس والعمر

المعايير:
عــدد الخطــط القطاعيــة مــن أصــل ) قطاعــات التــي أدمجــت تحليــل النــوع االجتاعــي والبيانــات املصنفــة بحســب الجنــس والعمــر املحدثــة، والتــي   •

تحــدد أوجــه عــدم املســاواة املبنيــة عــى النــوع االجتاعــي التــي قــد تقــود إىل اختــالف الســلطة، وجوانــب الضعــف، والقــدرات، والصــوت واملشــاركة 

لــدى النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان.  

1-1-2. خطة االستجابة اإلنسانية تعكس كالً من إدماج النوع االجتماعي واإلجراءات الموجهة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
والفتيات

المعايير:
أولويات واحتياجات النساء والفتيات والرجال والفتيان تتجى بوضوح يف جميع أهداف كل قطاع.  •

هدف واحد بكل قطاع يستهدف تحديدا تحقيق املساواة بن الجنسن عى أساس تحليل النوع االجتاعي يف القطاع.  •

اعتاد االسراتيجيات التي تقر بالرعاية غر مدفوعة األجر واملسؤوليات املنزلية وتحد منها وتعيد توزيعها عى مستوى الخطط القطاعية.  •

خطة االستجابة األردنية تقدم الدعم للتمكن االقتصادي للنساء من خالل التدخالت املوجهة لسبل كسب العيش والتشغيل.  •

خطة االستجابة األردنية تضع أحكاًما خاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان.  •

خطة االستجابة األردنية تتناول تخفيف العنف القائم عى النوع االجتاعي وتتصدى له.  •

خطة االستجابة األردنية تتناول التخفيف من االستغالل واالنتهاك الجنسين وتتصدى له.  •

خطــة االســتجابة األردنيــة تصــوغ اســراتيجيات/خطط لتنفيــذ املســاءلة عــن الســكان املترضرين/الحايــة مــن االســتغالل واالنتهــاك الجنســين، سياســات   •

اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الــوكاالت بشــأن مركزيــة الحايــة يف العمــل اإلنســان، وسياســات اللجنــة بشــأن النــوع االجتاعــي.

1-2 | المقاييس: المتابعة والتقييم

1-2-1 آليات المتابعة والتقييم المستجيبة للنوع االجتماعي قائمة

المعايير:
ــة  ــر يف نظــام املعلومــات لخطــة االســتجابة األردني أدوات مجموعــة العمــل املشــركة بــن القطاعــات ومــوارد بياناتهــا وأدوات املتابعــة ورفــع التقاري  •

ــا ــر وتحلله ــس والعم ــة بحســب الجن ــات املصنف ــج البيان ــة الســورية تدم لألزم

دونــت مــؤرشات املســاواة بــن الجنســن بشــكل كاٍف يف املقرحــات املقدمــة )الصنــدوق األردين اإلنســاين ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية واملفوضيــة الســامية   •

لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن)، وتدقيقهــا، وطــرح ))2019/201) جــزء مــن معايــر التقييــم )قبيــل 2019) ومــؤرشات املســاواة بــن الجنســن والعمــر.

أكرث من 50٪ من مؤرشات أداء القطاع مستجيبة للنوع االجتاعي.  •

مقاييس املساواة بن الجنسن يف مؤرشات املساواة بن الجنسن والعمر مدرجة يف نظام املتابعة.  •

قيمت االستجابة لالجئن يف األردن بعد كل دورة عى أساس النتائج الخاصة بالنوع االجتاعي.  •

1-3 | المقاييس: الموارد المالية

1-3-1 الموارد الكافية للبرامج الموجهة للنوع االجتماعي خصصت وتم تتبعها

المعايير:
تتبــع التمويــل املقــدم للربامــج املســتهدفة للنــوع االجتاعــي يف نظــام التتبــع املــايل والعنــر الخــاص بالالجئــن يف نظــام املعلومــات لخطــة االســتجابة   •

األردنيــة لألزمــة الســورية.

تــم تحديــد مســتهدف مــايل ملخصصــات الربنامــج ألغــراض املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات، ضانـًـا لتحقيــق االلتزامــات العامليــة وفيــا   •

بــن الــوكاالت.

تقدم ثمان قطاعات الدعم حاليًا في إطار االستجابة األردنية لالجئين: االحتياجات األساسية، سبل كسب العيش، التعليم، األمن الغذائي، الصحة، الحماية، اإليواء، والمياه   -  9
والصرف الصحي والنظافة الصحية.
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2-1 - األدوار والمسؤوليات

2-1 يلتزم الشركاء في الشؤون اإلنسانية بتأييد المساواة بين الجنسين ويخضعون للمساءلة عن سياسات اللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت بشأن النوع االجتماعي)1))

المعايير:
ــة،  ــة ودون القطاعي ــة العمــل القطاعي ــاً منتظــاً للمناقشــة يف اجتاعــات مجموع ــات موضوع ــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتي تشــكل املســاواة ب  •

ومنتــدى الــركاء يف املجــال اإلنســاين، واجتاعــات التنســيق بــن مجموعــات العمــل املشــركة بــن القطاعــات عــى مــدى األعــوام )201 و)201 و2019.

صالحيــات آليــات التنســيق املشــركة بــن الــوكاالت عــى الصعيديــن الوطنــي واملحــي تتضمــن عــى وجــه التحديــد املســؤوليات ذات الصلــة بإدمــاج   •

ــوع االجتاعــي. الن

كل مــن اســراتيجيات/خطط العمــل القطاعيــة يف األعــوام )201 و)201 و2019 أدمجــت بهــا اعتبــارات املســاواة بــن الجنســن، وترفــع تقاريــر منتظمــة   •

عــن وضعهــا.

عمــل تحليــي مــرة كل ســنتن يتنــاول قــدرات النســاء والفتيــات عــى منــع األزمــات والتصــدي لهــا، بــداًل مــن الركيــز املتكــرر عــى أوجــه ضعفهــن   •

ــا. حريً

إعــداد وتنفيــذ خطــة قطريــة خاصــة حــول املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات تتضمــن اســراتيجيات للمشــاركة مــع املنظــات النســائية   •
املحليــة.)11)

تعين خبر واحد أو أكرث يف مجال املساواة بن الجنسن يف العمل اإلنساين لتقديم املشورة والتوجيه الفني للقيادات العليا.  •

2-2 مجموعة عمل مشتركة بين الوكاالت/القطاعات معنية بالنوع االجتماعي قائمة وعاملة

المعايير:
أنشئت آلية تنسيق للمساواة بن الجنسن، تتمتع بالخربة واملوارد الكافية يف مجال النوع االجتاعي، عى الصعيدين الوطني واملحي.  •

عدد القطاعات والقطاعات الفرعية املمثلة يف املجموعة خالل األعوام )201، )201، 2019.  •

يجتمــع الفريــق بانتظــام ويقيــم بطريقــة منهجيــة األبعــاد املتعلقــة بالنــوع االجتاعــي يف كل مجــال مــن مجــاالت العمــل، وكذلــك الثغــرات والتقــدم   •

املحــرز يف تحقيــق صالحيتهــا، ويرفــع التقاريــر بشــأنها.

ما ال يقل عن 50٪ من األعضاء يتمتع بخربة يف شؤون النوع االجتاعي.  •

قدم األعضاء إسهامات جوهرية يف خطط القطاع يف األعوام )201، )201، 2019 باالستعانة بتوصيات تحليالت النوع االجتاعي.  •

االنتهــاء مــن إعــداد خطــة لتنميــة القــدرات يف مجــال النــوع االجتاعــي اســتناًدا إىل تقييــم القــدرات املشــركة بــن القطاعــات أو تحديثهــا مــرة واحــدة   •

كل عامــن عــى األقــل واملســتهدفات تســر عــى الطريــق الصحيــح.

2-3 الشركاء في المجال اإلنساني يشركون المنظمات النسائية الوطنية والمحلية في آليات التنسيق ويعززون مشاركتها فيها وقيادتها لها

المعايير:
الــركاء يف املجــال اإلنســاين عــى وعــي بااللتزامــات العامليــة والسياســات املؤسســية التــي تعطــي األولويــة للدعــم الــالزم للجاعــات النســائية وممثــالت   •

املــرأة يف أدوار القيــادة واتخــاذ القــرار بشــأن العمليــات اإلنســانية.

ــز الفعــي ملشــاركة  ــادرة واحــدة عــى األقــل ترمــي إىل التعزي ــوكاالت مــن تصميــم وتنفيــذ مب انتهــاء مجموعــات العمــل التنســيقية املشــركة بــن ال  •

ــهرًا. ــر 12 ش ــيق يف آخ ــات التنس ــات يف منتدي ــة لالجئ ــادات التحويلي ــائية والقي ــات النس املنظ

متثيل املرأة بنسبة 50٪ يف لجان اإلدارة والقيادة لالجئن يف املناطق الحرضية والريفية واملخيات.  •

عــدد ونــوع منظــات املجتمــع املحــي املعنيــة باملســاواة بــن الجنســن )املنظــات النســائية وشــبكات منظــات املجتمــع املــدين التــي لديهــا خــربة يف   •

شــؤون النــوع االجتاعــي) التــي استشــرت يف عمليــة تخطيــط العمــل اإلنســاين الســنوية لعــام )201 وأخــذ مبدخالتهــا.

إطار المساءلة، وسياسات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في العمل اإلنساني: ”يضمن منسقو الشؤون   -  (0
اإلنسانية تنفيذ السياسة من خالل أفرقتهم القطرية للشؤون اإلنسانية ورؤساء المجموعات/القطاعات من خالل إظهار القيادة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين 

النساء والفتيات في جميع جوانب تخطيط العمل اإلنساني وبرامجه“، ص-3.
سياسات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. األدوار والمسؤوليات، ص-8.  -  11




