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 الفرص ثكافؤ ملعايير بىرسعيد جامعة دليل

            الجنسين بين واملساواة

  املرأة وثمكين الفرص ثكافؤ فريق/  إعداد 
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 : ليلدلل الرئيسة الرسائل

خعت عمل لخدلُم املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة في  حاعةيت بسسظيةُذغ ض يشف جداحيم الةميل  -1

ض الهذف الخاعغ عً أهذاف الخىمُت املعخذاعت واظتراجُجُت عصش   .  ٠٢٠٢على حةٍض

 جىاز حاعةت بسسظةُذ البراعج وجدلم الخذعاث وجشاع  اخخُاحاث الجيعحن ف  إداستها.  -٠

ييل حمُييي أوحييس الخمُحييم بييحن الجيعييحن فيي  العُاظيياث  -٠  ًٍض
ا
 ؼيياع 

ا
ييا  ح ُحًر

ا
كُيياج حاعةييت بسسظييةُذ بىغجييا

 . ة بحن الجيعحنخدلُم املعاوال واملؤظعاث والبراعج والخذعاث
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علذعت:  

يييم عميييل جييييافؤ الايييش  وجمىيييحن  وضيييي الايييش   عةييياًحر  جييييافؤ “بسضيييي املةنييي  و  حاعةيييت بسسظيييةُذفييي   امليييشأةفٍش

غ ظُاظيت الجاعةيت ذهيزا الخصيس خىاُيز هيز  املةياًحر ل ٠٢٠٠" في  عياج واملعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة

إظيييياس عييييً املؤظعيييياث داخييييل املجخمييييي املييييذوت بمدافؽييييت بسسظييييةُذغ لدؽييييىُل بالخةيييياون عييييي عييييذد ه حيييير  ورلييييً

 . داخل الجاعةتجمىحن املشأة عؽترن للضُت املعاواة بحن الجيعحن و م ععاءلت يهذف إلى بىاء وحةمُم فه

 

 وه :  عداوس سئِعت 6املةاًحر وجخضمً 

 املعئسلُت -1

 الىخائجبإلاداسة  -٠

 إلاؼشاف -٠

ت واملالُت -4  املساسد البؽٍش

 اللذساث -5

 الخيعُم وإداسة املةشفت واملةلسعاث -6
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 مؤشرات ألاداء وهظام الحقييم
 

: مؤشرات 
ً
  ألاداء:أوال

 للخسصُف الخال :  15وحؽمل 
ا
 للمداوس العذ العابلت وفلا

ا
 ج ةا

ا
 عؤؼشا

 

 المحور األول: المسئولية

 ظُاظاث الجاعةت  1عؤؼش ألاداء 

 حن داخل الجاعةتداء السؼُات للمسؼاحن واملسؼااث عً عىؽسس املعاواة بحن الجيعإداسة ألا  ٠عؤؼش ألاداء 

 اإلدارة بالنتائجالمحور الثاني: 

 الخخعُغ الاظتراجُج   ٠عؤؼش ألاداء 

ش الذوسٍت  وإعذادالشصذ  4عؤؼش ألاداء   الخلاٍس

 المحور الثالث: اإلشراف

 الخلُُم  5عؤؼش ألاداء 

 الخذكُم املشاع  للمعاواة بحن الجيعحن  6عؤؼش ألاداء 

 عشاحةت البراعج 7عؤؼش ألاداء 

 المحور الرابع: الموارد البشرية والمالية

 الثلافت املؤظعُت 8عؤؼش ألاداء 

 ال يُان املؤظس   والخيافؤ بحن الجيعحن 9عؤؼش ألاداء 

 جد ي املساسد املالُت  1٢عؤؼش ألاداء 

 جخصُص املساسد املالُت 11عؤؼش ألاداء 

  المحور الخامس: القدرات

 الخلُُم  1٠عؤؼش ألاداء 

ش 1٠عؤؼش ألاداء   الخعٍس

 وإدارة المعرفة والمعلومات التنسيقالمحور السادس: 
 إداسة املةشفت  14عؤؼش ألاداء 

 الخيعُم 15عؤؼش ألاداء 
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ً
 هظام الحقييم: ثاهيا

اث. وحعاعذ هز  الخلُُماث  الجاعةتًخضمً هؽاج الخلُُم لخعت الةمل على هعاق  خمعت ععخٍس

ش خٌس عا خللخس الجاعةت   ًخةلم بيل عؤؼش عً املؤؼشاث.  فُماعلى إحشاء جلُُم راحت وسفي جلاٍس

داء وجسكةاجس للمعخل لغ واكي ألا عً عملُت الخلُُم أن حعاعذ ف  الخسعُت وجدلُل ًخسكي وإضافت إلى رلًغ 

ض الاحعاق.  اث الخمعت  وفُمابدُث ًيسن هؽاج الخلُُم أداة لذعم اللُادة والخسحُس وحةٍض ًل  املعخٍس

 لىؽاج الخلُُم:

 ًخجاوص املخعل اث  -1

 ًلب  املخعل اث  -٠

 ًلاسب املخعل اث  -٠

 املخعلب غحر عخسفش -4

 املخعلب ال ًىع م -5

 

ي غ  أن حعتهذف ول   السصٌس إلى ععخسى "ًلب  املخعل اث" هدذ أدوى. ظُاظت عً ظُاظاث الجاعةتٍو

م املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة خسكي ف  الجاعةت غحر أن هزا املعخسى هس هلعت بذاًت على ظٍش . ٍو

 ث". جعمذ إلى جدلُم ععخسى "ًخجاوص املخعل ا اليلُاث بالجاعةت أنعً حمُي 

ًخةلم بخلُُم ععخسى ألاداء على أهس "ًلاسب املخعل اث"غ وف  خاٌ وحسد خُاس "إعا/أو"غ ًي غ   وفُما

جلُُم ألاداء أي عً الخُاساثغ ًي غ   ًلب حسجُل هزا الخلُُم إرا عا جمذ جل ُت أخذ الخُاساث. وإرا لم 

 على أهس "غحر عخسفش". 

حن "ًلب  املخعل اث" و"ًخجاوص املخعل اث"غ فُي غ  اظدُااء وافت الخُاساث. وف  خاٌ  أعا فُما ًخةلم باملعخٍس

ً أو أهثرغ وجم جلُُم عىصش بمعخسى "ًلاسب املخعل اث" وعىصش آخش بمعخسى  وان املعلسب عىصٍش

 داء ف  ععخسى "ًلاسب املخعل اث"."ًخجاوص املخعل اث"غ فُي غ  جلُُم ألا 

ةخمذ ا وكاب  للخدلُمغ وال جيسن  َو كذ  الجاعةتجلُُم ألاداء "غحر عخسفش" عىذعا ًيسن عؤؼش ألاداء ععلسبا

 
ا
 وصلذ إلى ععخسى "ًلاسب املخعل اث". أعا الخلُُم ''ال ًىع م" فِسجل عىذعا ال ًيسن عؤؼش ألاداء ععلسبا

 .أو ال ًىع م على عملها تعً عؤظعاث الجاعةف  عؤظعت 

ش عً خعت  ًخسكي عً هز  لآللُت جسفحر أظاط عىعلت واح  ليل جلُُم عً  ُالةملغوف  هؽاج سفي الخلاٍس

 ظ يالخلُُماث. وعىذعا ًخضمً عؤؼش أداء عةحن عىاصش عخةذدة )عثل الثلافت املؤظعُت الت  لها 

ش  الجاعةتعيسهاث ًي غ  السفاء ذها(غ ًُعلب عً   .عً ول عيسن  سفي جلٍش
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ً
 خطط العمل إلصالح مؤشرات ألاداء: ثالثا

ش خٌس خعت الةمل على هعاق   جلذًم خعغ عمل إص خُت حاعةت بسسظةُذجخعلب عملُت إعذاد الخلاٍس

لترافم جلُُم حمُي املؤؼشاثغ على أن جخضمً الجذاٌو الضعىُت واملساسد واملعؤولُت عً إحشاءاث املخاضةت. 

ي غ  املسافلت عليها  عً ولخعغ الةمل إلاص خُت أهمُت بال ت ف  عةالجت الاجساث والخدذًاثغ ٍو

ا للخدعحنغالجاعةت باملخعل اث و/أو ججاوصها  بدُث حؽحر إلى السفاء . وجسفش خعغ الةمل إلاص خُت فشصا

ف  ول عؤؼش عً املؤؼشاثغ وبزلً حعلغ الضسء على املجاالث الت  ًجب الترهحم عليها والاظدثماس فيها. هما 

ججذس إلاؼاسة إلى أهمُت وضي حذاٌو صعىُت للخىاُزغ إضافت إلى جسفحر املساسد وجدذًذ ععؤولُاث الخىاُز 

 .ةواملخاضةت عً أحل جدلُم ألاهذاف املشحس 

ًي غ  أن جيسن الجذاٌو الضعىُت املخةللت بخدعحن ألاداء ف  ول عؤؼش واكةُت وحةىغ   الجداول الزمنية:

خ املشاحةت املذسحت ف  ظُاظاث وخعغ جدلُم املعاواة بحن الجيعحن و/أو الىخائج  خعغ الخىاُز وجساٍس

ت  "العىساث" و"ألاؼهش" هؼاسة ف  خااملخةللت باملعاواة بحن الجيعحن ف  الخعغ الاظتراجُجُت. هما ًي غ  إلا 

 إلى عذد العىساث و/أو ألاؼهش ال صعت ل لسغ املعخسى ألاعلى الخال  لؤلداء اعخ اس 
ا
شا خ جلذًم الخلٍش  .عً جاٍس

لسبت  ًجب على حاعةت بسسظةُذ جسفحر املىارد:
ُ
املساسد ال صعت لخدعحن ألاداء ليل عؤؼش وجسزُم املساسد املع

غ بل جلذج ف  خُنها بخخصُص ألاعساٌ ال صعت الجاعةتف  خعغ عملها. وإلاؼاسة إلى املساسد املعلسبت ال جلضج 

ي غ  على  ُز املخةللت بدىا الخيالُفجلذس أن  الجاعةتدلُ  لخلذًش املساسد املعلسبت ضمً هعاكها. ٍو

بُت  عةُىتغ ولِغ جيالُف  عؤؼشاث أداء خعت الةملغهخيالُف وضي ظُاظت عةُىت أو جىاُز دوسة جذٍس

املخةللت بخدعحن املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة فخذسج ف  إظاس عؤؼش  الخسؼُف. أعا عساسد الخسؼُف

مىً أن جذُسج ضمً  9ألاداء  املساسد املعلسبت للخبراء )ال يُان املؤظس   والخيافؤ بحن الجيعحن(. ٍو

حنغ الزًً حعىذ إليهم عهاج وضي ظُاظاث عً عىؽسس املعاواة بحن الجيعحن أو الخذكُم ف  خالت  الاظدؽاٍس

بُت ف  إظاس عؤؼشاث فشدًت  .املعاواة بحن الجيعحن أو وضي بشاعج جذٍس

ت ف  جسصَي املعؤولُت واملعاءلت إصاء جد لُم املعاواة بحن الجيعحن لدصجُي ال عشهٍض  مسؤولية املحابعة:

غ ًي غ غ خُثما أعىًغ أن ٌةهذ بمعؤولُاث عخاضةت خعغ الةمل إلى حاعةت بسسظةُذوجمىحن املشأة ف  

عسؼاحن وعسؼااث عً غحر الجهت/الجهاث املةىُت بخيعُم كضاًا املعاواة بحن الجيعحن أو وخذة كضاًا 

عخدعًاملعاواة بحن الجيعحن.  ً  َو واملذًشاث بمعؤولُت املخاضةت لذعم حهسد جدلُم جيلُف ه اس املذًٍش

 املعاءلت.
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 مؤشرات ألاداء
 المحور األول: المسئولية

 

 : سياسات الجامعة  ١مؤشر ألاداء 

  ١كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

فش إلى املؤؼش هزا ٌؽحر فش عذج أو جسُّ اغ ظُاظت جسُّ ُا  للمعاواة بحن الجيعحن جدىم عمل املؤظعت داخل

ظُاظاث/خعغ خذًثت  الجاعةتوععخسى الخلُُم "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼش ٌةن  أن جيسن لذى 

للمعاواة بحن الجيعحنغ بما ف  رلً املعاواة ف  الخمثُل بحن املشأة والشحل وحةمُم عاهسج املعاواة بحن 

مىً إصذاس هز  العُاظاث/الخعغ ف  وزائم  ا لخمىحن املشأة. ٍو عىاصلت أو عةا ف  وزُلت الجيعحنغ وأًضا

 .واخذة

أعا ععخسى الخلُُم "ًخجاوص املخعل اث" فُةىغ جسفش آلُت سفُةت املعخسى للمعاءلتغ هخةهذ بحن ه اس 

 عخخصصت. غ أو إوؽاء لجىت املعئسلحن

 سياسات املساواة بين الجنسين وثمكين املرأة -

ةن  الخلُُم "ًلب ً العُاظاث بحن عؤظعت وأخشى. َو   املخعل اث" جّسفش ظُاظت أو خعت أو عا جخخلف عىاٍو

ًل  عةلسعاث إضافُت عً عدخسى وجىاُز العُاظاث/الخعغ الت  "جلب  املخعل اث" لهزا  وفُماٌةادلهما. 

 .املؤؼش

 جشمل سياسة/خطة املساواة بين الجنسين: -١ 

 خعت الخىاُز؛ -

 املعاس الضعن  للخىاُز؛  -

 املساسد ال صعت للخىاُز؛ -

 ف. عخخلف ععخسٍاث السؼائ آلُت املعاءلت على -

ض املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأةغ وال ظُما حةمُم عىؽسس إدعاج املعئسلحنبما ف  رلً ه اس  غ خٌس حةٍض

املعاواة بحن الجيعحنغ وإحشاءاث عّسحهت لئلهصاف بحن الجيعحن والخمثُل املدعاوي للمشأة ف  الخسؼُف. 

ي غ  أن حؽمل داء ه اس  جذابحر املعاءلت جلُُم ٍو
ّ
 . الخةهذاث الت  جدذد عجاالث املعاءلت املعئسلحن أوِأ

 عي حذٌو صعن ؛ الجاعةتًخم سصذ وجلُُم العُاظت وخعت الةمل على هعاق  -٠

 لس عخعغ هس هما الشصذ ًخم -٠

 سًخم الخلُُم هما هس عخعغ ل -4

 ٌعخااد عً هخائج الشصذ والخلُُم ف  عملُت إعذاد البراعج -5
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 الحمثيل املخساوي للمرأةسياسات  -

ةن  الخلُُم "ًلب  املخعل اث" جّسفش ظُاظت أو خعت أو عا  ً العُاظاث بحن عؤظعت وأخشى. َو جخخلف عىاٍو

ًل  عةلسعاث إضافُت عً عدخسى وجىاُز العُاظاث/الخعغ الت  "جلب  املخعل اث" لهزا  وفُماٌةادلهما. 

 .املؤؼش

حن مثُل املدعاوي للمشأة أنٌةن  الخلُُم "ًلب  املخعل اث" ف  الخ  لذعم ظُاظاث هازث أنهاالجاعةت  جِ ّ

اث املخخلاتغ على أن جيسن هز  العُاظاث عذعسعت باظتراجُجُت ؼاعلت لخدلُم  املشأة جمثُل على املعخٍس

ت واظتراجُجُاث  الخساصن بحن الجيعحنغ ووزُلت الصلت بأهذاف ألاداء ف  اظتراجُجُاث املساسد البؽٍش

 .املؤظعت هيل

ي غ  أن  اث الأهذاف تةعاجالآلُت  جدذدٍو خسؼُفغ عي إً ء اهخماج ا عىاشدة ليل ععخسى عً ععخٍس

اث الت   خا  لخدلُم املعاواة بحن هش فيها عسائم. وعً عضاعحن العُاظاث ؽجالجيعحن على املعخٍس

 :عا ًل  تةعاجلا سُلآالذاعمت للخمثُل املدعاوي بحن املشأة والشحل على حمُي ععخسٍاث 

سائم املششححن املعشوخحن مللء واخذة على ألاكل وسحل واخذ على ألاكل ف  ك اعشأةضمان إدساج  -

 . السؼائف الؽاغشة

 . جدذًذ إلاحشاءاث ال صعت لخدلُم هذف املعاواة بحن الجيعحن -

ان ف   املشأةعلى الخسؼُف باخخُاس ائمحن العماح للل - املششحت بذٌ الشحل املشش  عىذعا ًدعاٍو

 . عدللتاملؤه ثغ ف  خاٌ واهذ املعاواة بحن الجيعحن ف  عذد املسؼاحن غحر 

 اصلت خعب الجيغ والذسحت؛ امل ُاهاث الاملسؼاحن واملسؼااثغ وحمي  أعذادسصذ الخ حراث ف   -

عششحاث  الجاعةتف للمششححن عً املسؼاحن واعخ اس اليعاء اللساحت ٌةملً ف  ئالاخخااػ بسؼا -

 للتركُت

امللاب ث للمششححن  إحشاءاملعاواة بحن الجيعحن ف  اللجان الت  جخسلى  لؽؤونحةُحن عمثلت  -

و ف  
ٔ
  .املشاك ت وإلاؼشاف على الخسؼُف هُئاثواملششحاث ا

حن داخل داء السؼُات للمسؼاحن واملسؼااث عً عىؽسس املعاواة بحن الجيع: إداسة ألا ٠عؤؼش ألاداء 

 الجاعةت

 ٢كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ا ًخةلم باملعاواة ًخةلم هزا املؤؼش بخضمحن اللُم ألاظاظُت و/أو  الىااءاث املعلسبت لجمُي السؼائف ضةذا

 .بحن الجيعحن وجمىحن املشأة
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ةن  الخلُُم "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼش جضمحن اللُم ألاظاظُت/الىااءاث أو عا ٌةادلها لجمُي  َو

ي غ  أن ًيسن الخمثُل ا ملدعاوي للمشأة السؼائف ضةذا ًخةلم باملعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة. ٍو

 كُمت أظاظُت.  الجاعةتوالشحل على حمُي ععخسٍاث 

خمثل املعلب ألاظاس   ف  إدساج اختراج الخىسع ف  صلب الىااءاث املؤظعُت واملةاًحر ألاخ كُت لجمُي  ٍو

جسصُااث السؼائف وإلاع هاث عً السؼائف الؽاغشةغ وجدذًذ املعؤولُت عً جدلُم الخمثُل املدعاوي ُ 

ُلاط ل املعئسلحنوالشحل عً خ ٌ أهذاف واححت وكابلت لللُاط جذسج ف  اخخصاصاث ه اس للمشأة 

 .جىاُزها عبر آلُاث ععاءلت راث صلتغ عثل اظتراجُجُاث الخساصن 

ولدسجُل الخلُُم "ًخجاوص املخعل اث" ف  هزا املؤؼشغ ًي غ  أن ٌؽمل جلُُم ألاداء عساكي صىي اللشاس ف  

ت  اث الةلُاللجاعةتحمُي اللجان وال ةثاث والهُئاث الاظدؽاٍس هما ًي غ   . وهزا ٌةن  الهُئاث على املعخٍس

ض املعاواة بحن الجيع س بالةمل املمخاص ف  حةٍض  حن وجمىحن املشأة.اعخماد هؽاج جىٍس

 

 اإلدارة بالنتائج: الثانيالمحور 

 

 :  الخخعُغ الاظتراجُج  ٠عؤؼش ألاداء 

 

  ٣كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ا ًشاع  كضاًا للجاعةتًؤهذ هزا املؤؼش على ضشوسة أن جخضمً وزُلت الخخعُغ الاظتراجُج   ُا غ جدلُ  واف

 املعاواة بحن الجيعحن.

ن جخضمً وزُلت الخخعُغ  املؤؼش ف  هزا  "الجضء ألاٌو عً الخلُُم "ًلب  املخعل اثٌةن   -1
ٔ
ا

ا جدلُ للجاعةت الاظتراجُج   ُا عً  لعذ الاجساث املدذدة جاعةتلسضي املجخمي وخعت ال واف

ي غ  لللعم الخمهُذي/اللمدت الةاعت ف  وزائم  عىؽسس ًشاع  كضاًا املعاواة بحن الجيعحن. ٍو

ض املعاواة بحن  الجاعةتظتراجُج  أن ٌؽحر صشاخت إلى العشق الت  جىسي الخخعُغ الا  اعخمادها لخةٍض

ؽمل  : جدلُل املعاواة بحن الجيعحن الةىاصش الخالُت الجيعحن وجمىحن املشأة. َو

جدلُل للمعاواة بحن املشأة والشحلغ عث غ ف  ألادواس واملعؤولُاثغ والة كاث بحن اليعاء والشحاٌ  -

والاخُانغ وإعيان الحصٌس على املساسد والخدىم ذهاغ وألاوؽعت إلاهخاحُت وإلاهجابُتغ  والاخُاث

والةل اث واللُسد الت  حةسق عؽاسهت املشأةغ واللذساث وأوحس الخةشف للمخاظشغ والاخخُاحاث 

الاظتراجُجُتغ ورلً ذهذف الخمىً الاظتراجُجُت ورلً ذهذف الخمىً عً جسزُم  الةملُتغ واملصال 

 جسزُم:  عً
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( أوضاع عً خُاة وأوؽعت وججاسب اليعاء والشحاٌ والاخُاث والاخُانغ بما ف  رلً أوحس 1)

 ال ععاواة

 ( ع كاث )الخةاون والخىاصع( بحن اليعاء والشحاٌ والاخُاث والاخُان٠)

 ٌ( خاالث وعماسظاث الخمُحم وإخضاع الشحاٌ لليعاء أو اليعاء للشحا٠)

 حاٌ والاخُاث والاخُان للعلعت وعماسظتها( اعخ ن اليعاء والش 4)

( اخخُاحاث وعصال  اليعاء والشحاٌ والاخُاث والاخُان ف  عا ًخص أي عجاٌ عً عجاالث 5)

 .الترهحم

ض املعاواة بحن الجيعحن ظ لجلُُم  -  حةٍض

ألاظش املةِؽُت أو ألاشخا غ الت  كذ جيسن عضمشة ف   جذكُم الافتراضاثغ خٌس الةائ ث أو -

لت  .عشح ذها عؽيلت أو ظُاظتج الت  العٍش

حمي وجدلُل ال ُاهاث أو املةلسعاث عً خبراث وأوضاع اليعاء والشحاٌ والاخُاث والاخُان على  -

 . خذ ظساء

 للخىمُت جشاع  املعاواة بحنت هغج جصيُف ال ُاهاث خعب الجيغ وت ًص ذ باإلعيان صُاغ -

لُت؛ إهمائُت هغج أو الجيعحن  جدٍس

 ألاوؽعت الت  جيسن فيها املشأة ععُعشة عذدًا )عثل ألاعماٌ املجملُت(؛الىؽش املسضسع  ف   -

رخت لخبُان لآلزاس املترج ت  -
َ
جدلُل املؽيلت أو اللضُت والخُاساث على ععخسى العُاظاث/البراعج امللت

على خُاة اليعاء والشحاٌ والاخُاث والاخُانغ ولخدلُم املعاواة بحن الجيعحنغ عي اعخماد 

 . جذعم الخسصَي الةادٌ للمىافي والاش  إحشاءاث لزلً

 

ةن  الجضء الثاوت عً الخلُُم "ًلب  املخعل اث -٠  الخخعُغ الاظتراجُج أن وزُلت  ف  هزا املؤؼش "َو

ا للجاعةت ا/إهجاصا ا ًي غ  أن جخضمً هاججا ا عخسكةا الشئِس   الزي جلسج بس  لةَملا ٌةىغ ألاكَل  على واخذا

ؽحر "الىاجج" إلى هدُجت املؤظعت ضؽأن املعاواة بحن سئِعُت تهذف املؤظعت  الجيعحن وجمىحن املشأة. َو

 إلى جدلُلهاغ ولِغ إلى هاجج أو عخشج فشع . 

ا حؽمل أن ًي غ الاظتراجُج  للجاعةت وهزا ٌةن  أن وزُلت الخخعُغ  ًخةلم باملعاواة بحن  هاججا

ض املعاواة حةلُم  املشأة عً خ ٌ الترهحم علىبحن الجيعحن وجمىحن  الجيعحنغ عثل "ظُجشي حةٍض

 الاخُاث". أعا إلافاداث عً الىخائج الت  حؽمل كسائم فئاث "عةشضت للمخاظش"غ بما ف  رلً اليعاءغ

 . غ ألنها ال جخةلم باملعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة٠ف  حعخسف  املعلسب ف  عؤؼش ألاداء 
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ي غ  جضمحن وزُلت الخخعُغ الاظتراجُج   -٠ اللجاعةت ٍو  الجيعحن. هما  عشاعاة لشصذ هؽاعا
ا
كضاًا

ا ا ًي غ  أن جخضمً هز  السزُلت هاججا/ إهجاصا ا عخسكةا  أعا الىم . لللُاط كاب   ألاكل على واخذا

غ ف  جات بالحذ الىساجج/ إلاهجاصاث املخسكةت الت  جخضمً ع اساث عثل "بما ف  رلً الاهخماج باملشأة"

 . ألادوى املعلسبغ ألنها ال جلِغ الخلذج هدس جدلُم املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة

 

وإرا وان أهثر عً هاجج/إهجاص عخسكي واخذ ٌؽمل املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأةغ أو إرا واهذ  -4

 ن الجيعحن وجمىحن املشأةغ فةىذئزالىساجج/إلاهجاصاث املخسكةت حمُةها حؽمل إؼاسة إلى املعاواة بح

 ًيسن الخلُُم "ًخجاوص املخعل اث"

 

جل -5 سَّ ٌعخسف  إرا وان أي عؤؼش عً عؤؼشاث ألاداء  "املخعل اث "ًلاسب خاهت ف  الخلُُم َو

 عؤؼشغ فُيسن جلُُمها ف  خاهت "غحر عخسفش". أي ف  املخعل اث حَعخَسف لُم  وإرا .املخعل اث

 

ش الذوسٍت 4عؤؼش ألاداء   :  الشصذ واعذاد الخلاٍس

 

  ٤كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ش الت  جلِغ الىخائج الشئِعُت املدللت ف  املعاواة بحن  ًشهض هزا املؤؼش على عملُت الشصذ وإعذاد الخلاٍس

ذ الجيعحن وجمىحن املشأة وفلا للمؤؼشاث املذسحت ف  وزُلت الخخعُغ الاظتراجُج .   ججِلّ
ا
شا عً  الجاعةت جلٍش

ف   . ولدسجُل الخلُُم "ًلب  املخعل اث"للجاعةتإلاهجاصاث املدشصة ف  جىاُز وزُلت الخخعُغ الاظتراجُج  

ش الىخائج الشئِعُت املدللت ف  املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة 4عؤؼش ألاداء  غ ًي غ  أن جلِغ الخلاٍس

غ ًي غ  4وزُلت الخخعُغ الاظتراجُج . وعىذ جلُُم عؤؼش ألاداء وفلا للمؤؼشاث راث الصلت املذسحت ف  

ش ألاداء املخسفشة عىز صذوس وزُلت الخخعُغ الاظتراجُج   .ألاخحرة اظخةشاف وافت جلاٍس

 

 اإلشراف: الثالثالمحور 

 

 : الخلُُم5عؤؼش ألاداء 

  ٥كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ي  حةنى باملعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة ضؽيل ع اؼشغ  الت هزا املؤؼش ال ًىع م فلغ على املؽاَس

يغ بدُث ًجب أن ًيسن الخلُُم بدذ راج اس ولىً على ول املؽاَس ُا  بحن املعاواة جدلُم ملةاًحر عشاع
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إلى ععائل  هدُجت الخلُُم حةسدعما إرا وان الجاعةت ًي غ  أن جخدلم  .املشأة وجمىحن الجيعحن

س. هسع إلىُ  ِبصلت ال ًمذ املؤؼش أن إلى عملُت/إحشائُت أج  الخلُُم الزي ججٍش

اثغ ٌسجل خُيئز  فئرا واهذ املعألت عذج جسفش جسحُس أو أدواث أو ُهؽم أو عملُاث أو جدذًذ لؤلولٍس

الخلُُم "غحر عخسفش"غ أعا إرا وان رلً ٌةسد إلى أن املؤؼش ال ًمذ بصلت إلى الةمل الزي هس عً اخخصا  

 املةىُتغ فِسجل خُيئز الخلُُم "ال ًىع م".املؤظعت 

 

 .كيفية وضع الدرجات لكل معيار من معايير الحقييم

ش جلُُم وفم هؽاج جصيُف ليل عةُاس على علُاط عً أسبي هلاط. سجل  ٌعخخذج ألاداء لخلذًش ول جلٍش

خعابم ول ععخسى عً الذسحاث أدها  عي ع عت سكمُت  :ٍو

 ًىع م عىذعا ال ٌُعخسفى أي عىصش عً الةىاصش بمسحب عةُاس عةحن؛ غحر عخضمً على إلاظ ق: = صاش

ذ عً  = 1 ا: ًىع م عىذعا ٌُعخسفى الحذ ألادوى عً الةىاصشغ لىً هىان خاحت إلى عٍض ُا عخضمً حضئ

 الخلذج وجخعلب جل ُت املةُاس إحشاءاث إص خُت؛

لب  عٍشف ععخسى  عخضمً ضؽيل عشف: ًىع م عىذعا ًخم الخسصل إلى = ٠ ا ٍو ولىً ال  الةىاصش عً هثحرا

 ًضاٌ هىان عجاٌ للخدعحن؛

ا وحعخخذجحعخسفى الةىاصش حمُةها بمسحب عةُاس عةحن  عخضمً جماعا: ًىع م عىذعا = ٠  ف  وجذعج جماعا

ي إحشاء إص ح  ألاعش ًخعلب ال خُث الخلُُم
ّ
 .أ

ت ف  حسجُل املةاًحرغ بل أعذاد صحُد  .ت فلغوعً املهم عذج إدخاٌ هعسس عؽٍش

لم عً الخلُُم ال ًخلس عً الزاجُتغ خاصت هغج هٍغج عً  َي أ ف  املخخلات املةاًحر جلُُم أن بس املعَّ

ا عىذعا ُججشي املؤظعت ا جلُُما ُا شها. راج اغ رلً عىذعا ًيسن  املعخدعًغ عً ولزا لخلاٍس  دعج عمىىا

ف  هؽاج الخلُُم الخجمُع  هعاق الجاعةت الخجمُع  ملؤؼش أداء خعت الةمل على  الاظخةشاف/الخلُُم

ا. الخجمُع  الاظخةشاف/الخلُُم املؤظس   عىذعا ًيسن عسحسدا أو إحشاء هزا ُا  خاسح

 

 كيفية ثحديد الدرجة لكل ثقرير ثقييم فردي

بما أن ول جلُُم فشدي ًلُم بدعب أسبةت عةاًحرغ فئن الحذ ألاكص ى للىلاط الت  ًمىً أن ًدصل عليها 

ش عةحن  هلعت )عً خ ٌ الحصٌس على ز ر هلاط ليل عةُاس عً املةاًحر ألاسبةت(. 1٠هس  جلٍش

ش عً خ ٌ جدذًذ دسحت ليل عةُاس على الىدس امل  سجلحعخخذج الىُاهاث  أع  . حن ألاداء لخلُُم ول جلٍش

للخلُُم الذسحاث للخلُُم الاشديغ ججمي الىلاط ليل عةُاس وحةعى الذسحت إلاحمالُت  والخدعاب إحمال 

 :باظخخذاج هؽاج الذسحاث الخال 

  هلاط = غحر عخسفش؛ ٢-٠
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 هلاط = ًلاسب املخعل اث؛ 7-4 

 هلاط = ًلب  املخعل اث؛ 8-1٢ 

 .هلعت = ًخجاوص املخعل اث 11-1٠

أو أعلى ًيسن جصيُف الخلُُم "ًخجاوص املخعل اث"غ أعا إرا واهذ اللُمت  11عث غ إرا واهذ دسحت الخلُُم 

 فُيسن الخلُُم "ًلب  املخعل اث". 1٢ إلاحمالُت

 

 : الخذكُم املشاع  للخلُُم بحن الجيعحن6عؤؼش ألاداء 

  ٦كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ًدىاٌو هزا املؤؼش عملُت الخذكُم الت  جدذد املخاظش املخةللت بخدلُم املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن 

 .وخععها الجاعةتاملشأةغ ف  اظتراجُجُت 

غ جلض   خعغ الخذكُم بخلذًش املخاظش لخخسافم عي عةاًحر املماسظت املهىُت الت  اعخمذتها  ف  امللاج ألاٌو

ف  خذعاث الخذكُم الذاخل . وهزا ًخعلب أن جأخز خذعاث الخذكُم الذاخل  ف  الاعخ اس وافت  الجاعةت

اث بشاعج ال الجاعةتاملخاظش الهاعت الت  كذ جخةشف لها  خذكُم العىسي أو املخةذد ف  جدذًذ أولٍس

 .العىساث

حسجل السزائم املخةللت بخخعُغ الةمل والت  جذعم إعذاد بشاعج الخذكُم العىسي أو املخةذد العىساث 

عذى املخاظش املخةللت بخدلُم املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة ف  البراعج الت  جذًشها املؤظعت. 

ا الخدلُل الخدضحري الحا
ُ
حت إلى جدلُلاث ععخللت جذعج ف  بشاعج الخذكُم وحؽشح هُاُت وكذ ًُؽهش هز

ي جدلُلاث أوظي  إداسة املخاظش على هعاق املؤظعتغ أو إلى إدعاج هُاُت إداسة املخاظش ف  بشاعج أو عؽاَس

لت عىاظ ت وأهس لِغ هىان خاحت إلى إحشاء  هعاكا. وعً املمىً أن ٌؽحر الخدلُل إلى أن املخاظش جذاس بعٍش

 .اث إضافُت ضمً الخذكُم الذاخل اخخ اس 

 

 : عشاحةت البراعج7عؤؼش ألاداء 

 

  ٧كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

يغ ولِغ بخلُُم حسدة  هزا املؤؼش ًخةلم بمذى إدعاج املعاواة بحن الجيعحن ف  جصمُم البراعج واملؽاَس

ي  .البراعج واملؽاَس

 بالجاعةت
ا
هؽاج ملشاك ت الجسدة عً خ ٌ عشاحةت البراعج للخدلم عً أنها جخماش ى  ًجب أن ًيسن عخسافشا

ت وإلاوعاهُت املدذدة ف  عهماث  ت والخىمٍس  املةىُت. الجاعةتعي ألاهذاف املةُاٍس
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 :لدسجُل الخلُُم "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼشغ ًي غ  أن جخضمً بشاعج لآللُاث السظىُت عا ًل 

لشحاٌ والاخُان والاخُاث والةَّ كاث بُنهم )أي جدلُل عشاع للضاًا جدلُل ألدواس اليعاء وا -

ش ف  وزُلت البرهاعج؛  الجيعحن( عسح  ضمً املةلسعاث ألاظاظُت والخبًر

دت ف  بُاهاث هخائج البراعج إلى العشق الت  حةضص املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة؛ وال  - إؼاسة صٍش

 عً عثل "دعم املشأة" أو "عي الاهخماج بالائاث املةشضت ًىات أن جدخسي هز  ال ُاهاث ُحم  

 للمخاظش بما ف  رلً اليعاء"؛

ذ واح  لىُف ظخةسد املىافي على إلاهار وعلى الزوسسغ إرا وان البرهاعج ٌععى إلى دعم  - ًٌ جدذ

 أصحاب الحلسق؛

 اسهً؛وأدواسهم/أدو  –سحاال ووعاء وفخُاها وفخُاث  –واح  ملً ظِىاز البرهاعج  جدذًذ -

 جلذًشاث ملذى جدلُم أهذاف املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة؛ -

الشئِعُت )أي ال ُاهاث املخخصت  الةاعلحن بالجاعةت حمُي جصيُف بدعب الجيغ ل ُاهاث -

(؛ أو جلذًم أظاط واملعخسى الاحخماع  والاكخصادي عً خُث الة كت عي الخةلُم بالةاعلحن

 .بدعب الجيغ عىعلت لعبب عذج جصيُف ال ُاهاث

 

س  غًي غ“املخعل اث  "ًخجاوص  أداء ولدسجُل ا بالبراعج الخىٍس سق  الت  علىا ض ف  جخاَّ  الجيعحن بحن املعاواة حةٍض

ت ف  هزا الخصس   .وجمىحن املشأةغ عث  عً خ ٌ عىذ حائضة جلذًٍش

 

 الموارد البشرية والمالية: الرابعالمحور 

 

 الثلافت املؤظعُت: 8عؤؼش ألاداء 

 

  ٨كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ا جّ حن عداض سئِس    ف  الجاعةت الذاعمت لجمُي املسؼاحن واملسؼااث إلاًجابُت تالثلافت املؤظعُ أن عشاسا

ض املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة. و "الثلافت املؤظعُت" ه  عجمسعت عً املةخلذاث واللُم  لخةٍض

غ وأنها همغ حاعةت بسسظةُذواملةاًحر )بما ف  رلً الخلالُذ وبيُت العلعت والشوجحن( املخجزسة ضةمم ف  

خجعذ رلً الجاعةتافتراضاث أظاظُت جخجلى ف  عمل    ًل : فُما. ٍو

 وظ ذها وظال اتها. أعمالها و ُحةاعل ذها عسؼايها وعسؼااتها الجاعةتر ذها حالعشق الت  حع -
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عذى عؽاسهت الةاعلحن والةاع ث )ض ض الىؽش عً الشج ت أو الذسحت أو الشأي( ف  عملُت صىي  -

 (اللشاس وععاس العلعت وج ادٌ املةلسعاث )الشظمُت وغحر الشظمُت

 والةاع ث بخدلُم ألاهذاف الجماعُت.التماج الةاعلحن  -

شها أنها جلسج بما ًل  الجاعةتولدسجُل أداء "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼشغ ًي غ  على   :أن ج حن ف  جلاٍس

 الترجِ اث اللاهسهُت | 1

ضؽأن العلسن ألاخ ق  وإلضاج حمُي املسؼاحن واملسؼااث باظخىماٌ  الجاعةتإهاار كساعذ وأهؽمت  -

ا عي أي ظلسن غحر أخ ق ؛ ب إلالضاعت خٌس أخ كُاث الةملغ عي عذج الدعاعذ ععللا  الخذٍس

 جىاُز ظُاظاث للحُلسلت دون الخمُحم واملضاًلتغ بما ف  رلً جذابحر خاصت جدٌس دون الاظخ  ٌ -

العلعتغ وإكاعت الةذٌغ وخل الجماعاث والحماًت عً  إظاءة اظخخذاجالجيس   والاعخذاء الجيس   و 

  الاهخلاج.

ت | ٠  ظُاظاث جِعحًر

ض ظُاظاث  - سجىاُز وحةٍض إلحاصاث ألاعسعت وألابسة وإلاحاصاث الةائلُت والعاسئت وإحاصاث  جِعحًر

ش عً رلً  . إلاسضاع وسعاًت ألاظااٌ وسفي جلاٍس

ض وجلُُم العُاظاث املخ - ةللت بالةمل والخساصن بحن الحُاة الةملُت والحُاة الاحخماعُتغ جىاُز وحةٍض

بما ف  رلً الةمل بذواج حضئتغ والةمل املشنغ والةمل عً ُضةذغ والخسكف عً الةمل خ ٌ إحاصة 

ً عي ظالغ  لتغ والذعم املال  لآلباء وألاعهاث املعافٍش لم ظٍس غحر عذفسعت لللُاج بأوؽعت حةُّ

ج ؛  والخلاعذ الخذٍس

ٍض كساعذ وأهؽمت ضؽأن الخساصن بحن الحُاة الةملُت والحُاة الاحخماعُت وجسفحر آلُت داخلُت حةض  -

 ي جىاُز  وظهسلت الحصٌس علُس خعب هسع
ُّ
 . الجيغ والذسحت لخد

حذولت الاحخماعاث الذوسٍت خ ٌ ظاعاث الةمل ألاظاظُت وف  أًاج عمل املسؼااث واملسؼاحن  -

صجُي علذ املؤجمشاث بالسظائغ إلالىتروهُت بالاُذًس أو غحر رلً الزًً ٌةملسن بذواج حضئتغ عي ح

 عً وظائغ جىىسلسحُا املةلسعاث.

 آلُاث الشصذ | ٠

ؼاعلت عىخؽمت وعلاب ث نهاًت خذعت إلضاعُت للحصٌس على بُاهاث راث صلت  اظخلصاءاثإحشاء 

لخلُُم الجاهب الىسع  للثلافت الخىؽُمُت وجدلُل هز  ال ُاهاث وجسفحر ج صش ف  املعائل الت  جؤزش على 

 .الخسؼُفغ واظد لاء املسؼاحن/اثغ وخبرة املسؼاحن/اث

ش ولدسجُل أداء ف  ععخسى "ًلب  املخعل اث"غ ًي  غ  جسفحر السزائم الذاعمتغ عثل وزائم العُاظاث وجلاٍس

ب. وف  خاٌ عذج جسفشهاغ ًيسن الخلُُم ملؤؼش ألاداء هزا "ًلاسب املخعل اث  ."املعسح وأدلت الخذٍس



15 
 

ً واملذًشاث تالثلافت املؤظعُأعا لدسجُل أداء "ًخجاوص املخعل اث" ف  عؤؼش  غ فُي غ  على ه اس املذًٍش

ض وجىاُز إؼهاس كُادة على ُت ضؽأن الثلافت الذاعمت للمعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة عً خ ٌ حةٍض

العُاظاث راث الصلتغ لضمان بِئت خالُت عً الخمُحم واملضاًلاث وإظاءة اظخةماٌ العلعتغ بما ف  رلً 

 الخدشػ الجيس  .

 

 : ال يُان املؤظس   والخيافؤ بحن الجيعحن9عؤؼش ألاداء

 

  ٩كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ًشهض هزا املؤؼش على ضشوسة حةُحن هلاط الاسجياص للضاًا املعاواة بحن الجيعحن وعلى الخيافؤ بحن الجيعحن 

 .ف  عجاٌ الخسؼُفغ وجضوٍذ وخذة ؼؤون املعاواة بحن الجيعحن باملساسد اليافُت

للضاًا املعاواة بحن الجيعحن والخيافؤ بحن حةُحن هلاط اجصاٌ بالجاعةت ولخدلُم هزا املؤؼشغ ًجذس 

 .الجيعحن ف  الخسؼُفغ وجضوٍذ وخذة ؼؤون املعاواة بحن الجيعحن باملساسد

هلاط اجصاٌ حةنى بلضاًا املعاواة  الجاعةتولدسجُل أداء "ًلب  املخعل اث" لهزا املؤؼش ًي غ  أن حّةحن 

 .املخسظعت( بما ٌعمذ بذفي اللضاًا إلى ألاعاج بحن الجيعحن على ععخسى عاٌ عً املعؤولُت )عً إلاداسة

هما ًي غ  أن جخضمً ععؤولُاث هلاط الاجصاٌ أو حهاث الخيعُم ضؽأن كضاًا املعاواة بحن الجيعحن 

جدلُم جساصن بحن الجيعحن ف  الخسؼُف والخمثُل. وكذ جخخاس ضةض املؤظعاث  الجاعةتعلى ععخسى 

بحن الجيعحن. وجذعم حهاث جيعُم ؼؤون الخيافؤ بحن  حةُحن حهت عىاصلت لخيعُم ؼؤون الخيافؤ 

الجيعحن إلاداسة الةلُا ف  عملُاث اخخُاس املسؼاحن واملسؼااث وجدذًذ عششحاث عؤه ث ودعم وضي 

م إحشاء امللاب ث وهُئاث  مىً إؼشان حهاث جيعُم ؼؤون الخيافؤ بحن الجيعحن ضمً فٍش العُاظاث. ٍو

 الجاعةت. اليعاء والشحاٌ ف   للمعاعذة ف  سصذ وضي الاظخةشاف

خعت واكةُت لخدلُم الخمثُل  الجاعةتولدسجُل أداء "ًلاسب املخعل اث" ف  املؤؼشغ ًي غ  أن جيسن لذى 

 :املدعاوي للمشأةغ بما ف  رلً

جلُُم الخ ُحراث املخسكةت ف  الخسؼُف ف  العىساث الخمغ املل لتغ بما ف  رلً خاالث الخلاعذ  -

 املدخملت؛

ت للشحاٌ أو اليعاء املعلسب جسؼُاهم على عذى العىساث الخمغجلُُم  -  ألاعذاد واليعب املئٍس

 ذهذف جدلُم املعاواة بحن الجيعحن. املل لتغ عسصعت خعب الذسحت وإلاداسة الشئِعُت

 :وحؽمل ألاعثلت عً ال يُان املؤظس   الزي ًِعش جدلُم املعاواة بحن الجيعحن

ت وإلاداسة الةلُا ضؽأن كضاًا الخساصن بحن الجيعحنآلُاث للخةاون بحن عياجب املساس  -  .د البؽٍش
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واملششحاث للخةُحن والتركُت على هدس صحُذ ودون  هُئاث إعادة هؽش لضمان جلُُم املششححن -

 .جدحم

ي جدلُم الخيافؤ على  هؽم - ا عدذدة لخدعحن وحعَش
ا
اخخُاس للمسؼاحن واملسؼااث جذعم أهذاف

اث السؼائف وف  حمُي الائاث املهىُت  .حمُي ععخٍس

سج ث أداء للخساصن بحن الجيعحن عي بُاهاث السكذ الحلُلت جسصع باهخؽاج على املسؼاحن  -

ض آلُاث املع  .اءلتواملسؼااث و ُحعخخذج لسضي ألاهذاف ولخةٍض

للمسؼاحن واملسؼااث وعلاب ث نهاًت خذعت إلضاعُت ًجشي جدلُلها باهخؽاج  اظخلصاءاثإحشاء  -

ة أو  اث إلاداسا ض اظد لاء املسؼاحن املؤهلحن عً الجيغ ألاكل جمثُ  ف  أي ععخسى عً ععخٍس لخةٍض

ا ث الةلُا وعً املياجب. وعلى وحس الةمسجغ ٌةن  رلً ضمىا وسادس املسؼاحن عً إلاهار ف  املعخٍس

اث الذهُا.  الزوسس ف  املعخٍس

 

 جد ي املساسد املالُت: 1٢عؤؼش ألاداء

 

  ١٠كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

 ي عال  لخدذًذ كُمت  الجاعةتلدسجُل أداء "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼشغ ًي غ  أن ًيسن لذى 
ُّ
هؽاج جد

ض املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة  .ألاعساٌ املىالت على حةٍض

 ي املساسد  الجاعةتولدسجُل أداء "ًخجاوص املخعل اث"غ ًي غ  أن ًيسن لذى 
ُّ
ذ بحن آلُت جد سابغ صشٍا

 وعملُاث وضي املساصهت. 

 جدذًذ ا
ا
ي حعخجُباالظدثماس فبلجهاث املاهدت املهخمت أًضا وعلى  لؽساغل املعاواة بحن الجيعحن   عؽاَس

ممتالجاعةت  ي عصَّ ا أن جيخلت عؽاَس ض خُث عً حُذا  .الجيعحن بحن املعاواة حةٍض

 ي املساسدغ بل بخلُُم ألاداء الةاج  املعاواةعؤؼش  هؽمأعا 
ُّ
بحن الجيعحن الت  ال جيسن عشج عت جدذًذا بخد

 للبراعجغ فُي غ  جصيُاها على أنها "جلاسب املخعل اث".

 

 : جخصُص املساسد املالُت11عؤؼش ألاداء

 

  ١١كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

 واملخةللت باملعاواة بحن عهمت الجاعةتًشهض هزا املؤؼش على ضشوسة وضي عةُاس عشحع  عال  لخىاُز 

 هزا املةُاس املال  زم ججاوص . اظدُااء الخلا ًخم أن إلى العع  عي الجيعحن وجمىحن املشأةغ
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ا جضي أنللجاعةت لدسجُل أداء "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼش ًي غ  
ا
ا هذف ُا ا عال  فُما اللتماعاتها وفلا

الجاعةت  عساسدًخةلم باملعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة ف  عساصهتها وحةمل على جدلُلسغ بما ف  رلً 

جيلُف بخدلُم الجاعةت عً خاسج املحماهُت. وإرا وان لذى  واملساسد املىخؽمت وألاظاظُت واملساسدألاظاظُت 

بُت الةمل الخيافؤ بحن الجيعحن ف  وسػ  ةها لخدلُم هزا الخيافؤ.  املساسد جخصُصغ فُي غ  الخذٍس
ُّ
وجد

ًلض   بخمىحن املشأة عً خ ٌ عؽاسهت أهبر ف  الةملُاث  الجاعةتوعلى هدس عؽابسغ إرا وان جيلُف 

 ةها. لزلً ال صعت غ فُي غ  جلذًش املساسدالاحخماعُت خاسج الجاعةت
ُّ
  وجد

 

 القدرات: الخامسالمحور 

 

 : الخلُُم1٠عؤؼش ألاداء 

 

  ١٢كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ًشهض هزا املؤؼش على ضشوسة جلُُم كذساث املسؼاحن واملسؼااث ف  عجاٌ املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن 

 .املشأة. هما ًخضمً ضشوسة إًجاد خعت لخىمُت اللذساث ضؽيل ععخمش

ًمىً جلُُم اللذساث املخةللت باملعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة على أظاط اللُم/الىااءاث ألاظاظُت ا 

مىً أًضاالجاعةتاملعلسب جسفشها على ععخسى  إحشاء هزا الخلُُم باظخخذاج عؤؼشاث ألاداء لخعت  . ٍو

ض املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأةغ بدُث ٌؽي ا عً اظخةشاف ألاداء. هما الةمل املخةللت بخةٍض ل حضءا

ت للمسؼاحن واملسؼااث. وجات هز  امل ادساث حمُةها باملعلسب ف   ًمىً اللجسء إلى الخلُُماث ألاخشى الجاٍس

 .هزا املؤؼش

إحشاء جلُُم للذساث وافت املسؼااث الجاعةت ولدسجُل أداء "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼشغ ًي غ  على 

اث عشة ول لعذغ وجىاُز خعت واملسؼاحن املةىُحن خمغ ظىساث  الاجساث ف  اللذساث على وافت املعخٍس

على ألاكلغ عي جدذًذ عساسد وحذاٌو صعىُت. ولدسجُل أداء "ًخجاوص املخعل اث" ًي غ  أن ًخم جىاُز عثل 

 هز  الخعت عشة ول ز ر ظىساث على ألاكل. 

 

ش1٠عؤؼش ألاداء   : الخعٍس
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  ١٣داء كيفية اسحخدام مؤشر ألا  -

 ً ب ه اس املذًٍش ب إلضاعت لجمُي املسؼاحن واملسؼااثغ وعلى ضشوسة جذٍس ًشهض هزا املؤؼش على جىاُز جذٍس

ا ا واملذًشاث جذٍس ا  .خٌس كضاًا املعاواة بحن الجيعحن خاصا

ض املعاواة بحن  ب خٌس هُاُت حةٍض ولدسجُل أداء "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼشغ ًي غ  جسفحر الخذٍس

ب على املعاواة بحن  الجيعحن وجمىحن املشأة لجمُي املسؼاحن واملسؼااث. وال ًدٌس رلً دون إدساج الخذٍس

ب خعب هسع عمل  الجيعحن وجمىحن املشأة ف  الخذٍس اث ألاخشى الت  ي غ  جىُُف الخذٍس ججشيها املؤظعت. ٍو

 .املسؼف/ة

ب ععخسى  ُوَةخبر ا الخذٍس ُا  عً خ ٌ عا ًل :بأهملها  املؤظعت هعاق على واف

ب على املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة لجمُي املسؼااث واملسؼاحن املةىُحن ٌعخ شق ًسعا  - جذٍس

ا هدذ أدوى عشة ول ظيخحن ا واخذا سعا ا على ألاكل للمسؼاحن الجذد خ ٌ العىت ألاولىغ ٍو  . واخذا

ب املخخصصحن واملخخصصاث بلضاًا املعاواة بحن الجيعحن وحهاث - ا جذٍس ا عصمما  الخيعُم جذٍس ا

ا. ا للمعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة عذة ًسعحن هدذ أدوى ظىسٍا  خصُصا

بُت ألاهثر ع ءعت ملسؼايها وعسؼااتها. ولدسجُل أداء "ًخجاوص  الجاعةتًي غ  على  أن جدذد الذوساث الخذٍس

بُت  الجاعةتاملخعل اث" ف  هزا املؤؼشغ ًي غ  على  ً واملذًشاث جخضمً جىؽُم دوساث جذٍس عةملت للمذًٍش

عةلسعاث أظاظُت خٌس الاجااكُاث الذولُت الشئِعُت )بخاصت اجااكُت اللضاء على حمُي أؼياٌ الخمُحم 

ضذ املشأةغ واجااكُت خلسق العالغ واجااكُت خلسق ألاشخا  روي إلاعاكت(؛ وهخائج الاحخماعاث الذولُت 

عً املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن  الجاعةتالت  جصذسها  ووزائم العُاظاثغ خٌس كضاًا وخلسق املشأة

ض املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة؛ وعخعل اث  الجاعةتوالعشق الت  جلصذ غ املشأة  اللجسء إليها لخةٍض

ض املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة.  حةٍض

 

 التنسيق وإدارة المعرفة والمعلومات: السادسالمحور 

 

 : إداسة املةشفت14عؤؼش ألاداء 

 

  ١٤كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ًشهض هزا املؤؼش على إهخاج داخل  للمةلسعاث خٌس املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة وج ادٌ هز  

لت عىغجُت. خةلم هزا املؤؼش بخسزُم املةشفت وج ادلها وحةمُمها بعٍش  املةلسعاث. ٍو
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بخسزُم املةلسعاث ضؽأن كضاًا  الجاعةتولدسجُل أداء "ًلب  املخعل اث" ف  هزا املؤؼشغ ًي غ  أن جلسج 

لت عىغجُت ووؽشها على عساكةها على ؼ ىت إلاهترهذ أو عبر  املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأةغ بعٍش

 هاعها.  الجاعةتوظائل أخشى وهزلً ضؽأن جمثُل املشأة وعياهتها ف  

ي  وأن جؤهذ على  الجيعحن للضاًا عشاعُت والةاعت الذاخلُت غ  أًضا أن جيسن املشاظ ث وامليؽسساثٍو

إدساج أضةاد املعاواة بحن الجيعحن ف  ؼتى اللضاًا املةالجت خُثما أعىً/اكخض ى رلًغ وأن جلذج 

 .هاعها الجاعةتعةلسعاث عً جمثُل املشأة ووضةها ف  

 

 : الخيعُم15عؤؼش ألاداء 

 

  ١٥كيفية اسحخدام مؤشر ألاداء  -

ةن  ألاداء  ألاخشى  ًشهض هزا املؤؼش على املؽاسهت ف  الللاءاث املىؽمت بحن املؤظعاث لخ ادٌ املةشفت. َو

خُث حعخةشف عي املؤظعاث ألاخشىغ خعغ عملها  حؽاسن ف  اظخةشاف الجاعةت"ًخجاوص املخعل اث" أن 

 :ف الاظخةشاف. وعً أهذاوالترابغلت والخّةلم ول عؤظعت أداء عؤظعت أخشىغ عا ٌةضص املعاء

 . حصجُي ج ادٌ ألافياس بحن املؤظعاث خٌس آلُاث املعاءلت ووؼائاها -

أعاج املؤظعاث أو املىؽماث ألاخشىغ بما ف  رلً  الجاعةتاظخةشاف خعت الةمل على هعاق  -

 ا.اللُسد الت  حةترف املعاواة بحن الجيعحن وجمىحن املشأة والاش  املخاخت ملةالجته

الدؽاسن ف  الخبراث ضمً خعغ الةمل السظىُت واملعاءلت عً جدلُم املعاواة بحن الجيعحن  -

 وجمىحن املشأة.
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عجارملا  
 
 

 2030 رصم ةيؤر -

 هأرملا دض فنعلا ةضهانم ليلد -

 تاسسؤملا ىفهأرملا نيكمتوة نيسنجلا نيب ةاواسملا قيقحت لمع ةطخ -

 .هيبرعلا هقطنملا ىف ةينطولا

 
 
 
 
 


