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احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اإ�رصار  اإن 
يف  لدورها  الأردنية  املراأة  اأخذ  على  وتاأكيده  املعظم 
مل�سرية  دعم  اأكرب  يعترب  احلديث  والأردن  الوطن  بناء 
املراأة، مع التاأكيد على اأهمية اإثبات املراأة لقدرتها على 
امل�ساركة الفّعالة ولعب الدور املاأمول يف خدمة الوطن 
امليدان. فعندما يفتح جاللته  التحديات يف  ومواجهة 
كل الأبواب وي�سع من اأولوياته ممار�سة املراأة لدورها، 
لدعم  العطاء  من  املزيد  ن�سوي  كقطاع  علينا  فيجب 
من  وبالرغم  جمتمعنا.  وخدمة  الوطنية  التنمية  م�سرية 
اإ�سغال هذه  اأنها قادرة على  اأدوار املراأة املت�سعبة، اإل 

الأدوار بكل ثقة وت�سميم.

 )من كلمة �سمو الأمرية ب�سمه بنت طالل املعظمة اأثناء 
رعايتها للحلقة النقا�سية يف جامعة موؤتة بعنوان: دور 

سمو األميرة بسمة بنت طالل املعظمةاملراأة يف التنمية ال�سيا�سية يف اإقليم اجلنوب(. 



   

جاء �إن�شاء �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�ش�ؤون �ملر�أة 
كهيئة �ش��به حك�مية بتاريخ )1992/3/12( 
بقر�ر من رئا�ش��ة �ل�زر�ء وبرئا�شة �شم� �لأمرية 
ب�ش��مة بنت طالل �ملعظمة، تقدير�ً لدور �ملر�أة 
وتعبري�ً عن ��ش��تجابة �لأردن لحتياجات �ملر�أة 
و�ملجتم��ع، وتاأكيد�ً على جدي��ة �لتز�م �لأردن 
بتنفي��ذ �شيا�ش��اته وتعهد�ت��ه �ل�طني��ة و�لعربية 
و�لدولي��ة، مبا فيه��ا �للتز�م باإيج��اد �آلية وطنية 
ت�ش��عى للنه����ض بامل��ر�أة وتعزيز م�ش��اركتها 
�لقت�شادية و�لجتماعية و�ل�شيا�شية، و�ملحافظة 
عل��ى مكت�ش��باتها، و�لدفاع ع��ن حق�قها يف 

�شبيل حتقيق م�شت�ى �أعلى من �لعد�لة �لجتماعية و�مل�شاو�ة بني �لرجال و�لن�شاء.
وبناء على قر�ر جمل�ض �ل�زر�ء �ل�شادر بتاريخ 1996/9/21، ُتعد �للجنة �ل�طنية �لأردنية 
ل�ش���ؤون �ملر�أة �ملرجع لدى جميع �جلهات �لر�ش��مية فيما يتعلق بالأن�شطة �لن�شائية و�ش�ؤون 
�ملر�أة، وعلى كافة �جلهات �لر�ش��مية �ل�ش��تئنا�ض بر�أيها قبل �تخاذ �أي قر�ر �أو �إجر�ء يتعلق 
بذلك، وَترفع �للجنة ت��ش��ياتها وتقاريرها �إلى رئي�ض �ل�زر�ء لتخاذ �لإجر�ء�ت �ملنا�ش��بة 

ب�شاأنها.
وقد قامت اللجنة الوطنية بافتتاح مكاتب ارتباط لها يف حمافظات اململكة، حيث �شملت 

�ملرحلة �لأولى، حمافظات: �ربد، �ملفرق، عجل�ن، مادبا، �لكرك، و�لعقبة. 
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محافظات اململكة التي مت افتتاح مكاتبمرجعيتنا
للجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة فيها
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جلنة فاعلة ذ�ت نهج ت�شاركي، ت�شعى ل�شمان حق�ق �ملر�أة، وت�شكل
 مرجعية للمعنيني / � ت بق�شاياها. تعمل كمر�شد وطني ملتابعة وتقييم

 �أو�ش��اع �مل��ر�أة �لأردني��ة، وكمحف��ز لإنت��اج �ملعرف��ة ون�رشه��ا، وكبيت خ��رة لتط�ير 
�ل�شرت�تيجيات و�خلطط و�لر�مج �ل�طنية، �شعيًا لالرتقاء ب��قع �ملر�أة و�ل��ش�ل �إلى جمتمع 

ت�ش�ده �لعد�لة �لن�عية وتكاف�ؤ �لفر�ض و�ل�رش�كة يف �لتنمية �مل�شتد�مة.

�لقيام كلجنة �شبه حك�مية ُتعد �ملرجع لدى جميع �جلهات �لر�شمية 
فيما يتعلق ب�ش�ؤون �ملر�أة، بانتهاج منحى ت�شاركي وبناء �ل�رشكات �لفاعلة

و�لت�ش��بيك �ملنظ��م مع �مل�ؤ�ش�ش��ات �ل�طنية �لر�ش��مية و�لأهلية ومنظم��ات �ملجتمع �ملدين 
و�ملنظمات �لعربية و�لدولية �ملعنية ب�ش���ؤون �ملر�أة وق�ش��اياها، وممار�ش��ة دور وطني متعّدد 

�لأبعاد، ي�شمل: 
�لعمل ب�شكل منهجي منظم للنه��ض ب��قع �ملر�أة ومعاجلة ق�شاياها ومتكينها يف خمتلف 

�ملجالت.
�إحد�ث تغيري�ت �إيجابية ملم��شة يف �أو�شاعها وتط�يرها. 

�إز�لة �أي من �أ�ش��كال �لتمييز �ش��د �ملر�أة يف �لت�رشيعات و�ل�شيا�ش��ات و�خلطط و�لر�مج 
�ل�طنية، وتط�ير �لتطبيقات و�ملمار�شات لتحقيق �لعد�لة و�مل�شاو�ة.

املحافظ��ة على الإجنازات التي حققتها املراأة واحلقوق املمنوحة لها مبوجب الد�ش��تور 
وتعظيمها، وحتقيق م�شاركتها الفاعلة واملت�شاوية مع الرجل يف جمالت احلياة كافة. 

شعارنا

قيمنا الرئيسة 
ال�ش��دق والأمانة، النتماء والإخال�ص، املبادرة واملثابرة، العمل بروح الفريق، ال�ش��فافية 

وامل�شاء لة، الثقة وامل�شاركة، والإبداع والتميز.
       موّجهات عملنا 

مبادئ �لد�شت�ر �لأردين. 
مبادئ حق�ق �لإن�شان. 

الروؤية امللكية ال�شمولية جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم لالأردن ودور 
�ملر�أة يف بنائه.

توجيهات ومبادرات جاللة امللكة رانيا العبداهلل الهادفة لالرتقاء باملراأة ومتكينها.
�لت�جيهات و�لأطر �لعامة �لتي حددتها �شاحبة �ل�شم� �مللكي �لأمرية ب�شمة بنت 

طالل  �ملعظمة. 

رؤيتنا

رسالتنا
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�ل�ش��رت�تيجية �ل�طنية للمر�أة �لأردنية )2013- 2017(، و�لروؤية �مل�ش��تقبلية للمر�أة 
�ملت�شمنة فيها.

خطاب��ات العر�ص ال�ش��امي يف افتت��اح دورات جمل�ص الأمة، وكتب التكليف ال�ش��امي 
و�لردود عليها. 

�أول�ي��ات �ملر�أة �لأردني��ة ومتطلباتها كما يت��ف��ق عليها �ملجتمع، ��ش��تناد�ً �إلى مبادئ 
و�أحكام �ل�رشيعة �لإ�شالمية و�لتقاليد �لأ�شيلة و�لت�رشيعات �لنافذة.   

�لتز�مات �لأردن وم��قفه من بر�مج عمل وخمرجات �مل�ؤمتر�ت �لدولية �خلا�ش��ة باملر�أة 
و�لتفاقيات �لدولية. 

�ل�شالحيات �ملناطة باللجنة يف قر�ر تاأ�شي�شها و�لقر�ر�ت �لالحقة ونظام �للجنة. 

          منطلقات أساسية في عملنا
حق�ق �ملر�أة هي حق�ق �لإن�شان.

الإميان بقدرات املراأة وتطلعاتها، وتقدير اإ�شهاماتها واإجنازاتها، واللتزام باحتياجات
�لأ�رشة و�ملجتمع.

�لبناء على �خلر�ت �لرت�كمية و�لدرو�ض �ملتعلمة لن�شائنا �لر�ئد�ت ومل�ؤ�ش�شاتنا �ل�طنية.
�لت�شبيك وبناء �ل�رش�كات �ل�شرت�تيجية مع �مل�ؤ�ش�شات �لر�شمية و�لأهلية ومنظمات

�ملجتمع �ملدين �ملعنية.
�ملر�أة يف خمتلف �ملحافظات حم�ر �هتمامنا �لرئي�ض.

�لنهج �لت�شاركي متعدد �لأبعاد يف �لتعامل مع ق�شايا �ملر�أة.
�ملنهجية �لعلمية - �لعملية يف �لبحث و�لتقييم و�لتط�ير.

النفتاح على التجارب واأف�شل املمار�شات العربية والعاملية، مبا يالئم خ�شو�شية البيئة
�لأردنية.

�لت�ظيف �لفاعل لتكن�ل�جيا �ملعل�مات و�لت�شالت يف خدمة ق�شايا �ملر�أة.

          مهماتنا ومسؤولياتنا
و�شع �ل�شيا�شات �لعامة �ملتعلقة باملر�أة يف جميع �ملجالت وحتديد �لأول�يات و�خلطط 
و�لر�مج، و�مل�ش��اركة يف ر�ش��م �خلطط �ل�طنية �لتنم�ية وخطط �لتط�ير �خلا�شة بكل 

قطاع له م�شا�ض ب�ش�ؤون �ملر�أة. 
در��ش��ة �لت�رشيعات �لنافذة و�أية م�شاريع ق��نني و�أنظمة �أخرى متعلقة باملر�أة، للتاأكد من 

عدم وج�د متييز فيها �شد �ملر�أة، بالتن�شيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة.
اقرتاح القوانني والأنظمة التي حتقق مكت�ش��بات للمراأة، وحتول دون التمييز �شدها يف 

جميع �ملجالت. 
متابعة تطبي��ق �لق��نني و�لأنظمة للتاأكد من تنفيذها مبا يحقق عدم �لتمييز �ش��د �ملر�أة، 
ومتابعة تنفيذ �ل�شيا�شات و�لجر�ء�ت و�لن�شاطات �لتي جرى تبنيها يف �خلطط و�لر�مج 

�ل�طنية �خلا�شة باملر�أة.
ت�ش��كيل �ل�ش��بكات و�لف��رق �لعاملة مع �لأمان��ة �لعامة للجنة، للعم��ل معها يف حتقيق 

�أهد�فها.
تعزيز �لت�ش��الت وتبادل �ملعل�مات و�خلر�ت وتفعيل �لن�ش��اطات على �مل�ش��ت�يات 

�ملحلية و�لعربية و�لدولية.
امل�ش��اركة يف اللجان والهيئات الر�ش��مية وال�شت�ش��ارية التي ت�ش��كلها احلكومة يف ما 

يت�شل بق�شايا �ملر�أة. 
متثي��ل اململك��ة يف الهيئات واملوؤمت��رات واللقاءات املحلي��ة والعربي��ة والدولية املتعلقة 

ب�ش�ؤون �ملر�أة.
اإعداد ال�ش��رتاتيجية الوطنية للمراأة، وحتديثها وتطويره��ا، ومتابعة تنفيذها وتقوميها، 
ودرا�ش��ة ال�ش��عوبات التي تواجه تنفيذها واإيجاد احللول لها بالتعاون مع املوؤ�ش�ش��ات 

�ملعنية. 
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أهدافنا المنشودة
1  م�شاهمة �للجنة كق�ة �شغط فاعلة وم�ؤثرة يف ن�رش 

     الوعي العام باأهمية دور املراأة وتر�شيخ مكانتها يف تقدم املجتمع، وك�شب تاأييد 
     �لفئات �ملختلفة لق�شاياها.

2  بل�رة ق�ش��ايا �ملر�أة و�حتياجاتها وفقًا لأول�ياتها، و�لعمل على �إدر�جها يف �لت�رشيعات 
و�ل�شرت�تيجيات و�ل�شيا�شات و�خلطط و�لر�مج �ل�طنية. 

3  �لعمل كمر�ش��د وطني لتحليل �لآليات �لتي تعمل يف جمال �ملر�أة وت�ثيقها وماأ�ش�ش��تها، 
وتط�ير نظم و�إجر�ء�ت متابعة وتقييم فاعلة لقيا�ض مدى ما مت تنفيذه من قبل �مل�ؤ�ش�شات 
�ل�طنية يف �إطار حتقيق �لأهد�ف �ملن�ش���دة يف �ل�ش��رت�تيجيات و�ل�شيا�ش��ات و�خلطط 

و�لر�مج �ل�طنية �ملعنية بتط�ير و�قع �ملر�أة  و�لنه��ض بها.
4  العمل على ّتطبيق الّتفاقيات واملعاهدات الّدولّية التي �ش��ادقت عليها احلكومة، فيما 
يتعلق بحق�ق �ملر�أة، وح�ش��د �لتاأييد لإحد�ث �لّتعديالت �لت�رشيعية و�ش��مان �ل�شفافية 

يف تطبيقها.
5  بن��اء وتعزيز قدر�ت خمتلف �لعاملني/�ت و�ملعنيني /�ت يف �للجنة و�لفرق و�ل�ش��بكات 
�لعامل��ة معها من �مل�ؤ�ّش�ش��ات �ل�طنية: �لر�ش��مية و�لأهلية ومنّظم��ات �ملجتمع �ملدين، 

باعتبارها �أذرعًا فنية فاعلة ومتعاونة.
6  تفعيل قنوات احلوار والتوا�شل مع املوؤ�ش�شات املعنية بق�شايا املراأة يف القطاعات: العام، 
و�خلا���ض، و�ملجتمع �ملدين، و�جلامعات ومر�كز �لبح��ث، لتبادل �لر�أي و�لروؤية ح�ل 

�لق�شايا �ملتعلقة بتمكني �ملر�أة.
7  تفعيل �لت���ش��ل و�لت�ش��بيك مع �ملنّظمات و�لهيئات �لعربية و�لدولّية، �لتي تتبنى ق�شايا 

�ملر�أة وت�شعى لتعزيز دورها يف �ملجتمع.

هيكلية اللجنة الوطنية  

ت�ش��م �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�ش���ؤون �ملر�أة يف ع�ش���يتها )22( �شخ�شًا ميثلون الوزارات 
و�ملجال�ض و�مل�ؤ�ش�شات �ل�طنية ومنظمات �ملجتمع �ملدين �ملعنية، و�شخ�شيات وطنية بارزة.
تعمل �لأمانة �لعامة للجنة �ل�طنية وفق منحى ت�ش��اركي، باإ�رش�ف مبا�رش من �لأمينة �لعامة 

للجنة. 
قامت �للجنة �ل�طنية ��شتناد�ً �إلى مهماتها وم�ش�ؤولياتها بت�شكيل �لعديد من �لفرق و�للجان 

و�ل�شبكات �ملتخ�ش�شة �لتي تتعاون معها يف حتقيق �أهد�فها �ل�طنية، هي: 
�شبكة الت�شال مع املوؤ�ش�شات احلكومية.

اللجنة التن�شيقية للمنظمات غري احلكومية.

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

األمانة العامة للجنة

12

جلنة شبه حكومية مشكلة بقرار من رئاسة الوزراء عام 1992
برئاسة سمو األميرة بسمة بنت طالل املعظمة

ممثلون عن الوزارات واجملالس واملؤسسات 
الوطنية ومنظمات اجملتمع املدني، 

وشخصيات وطنية بارزة

�سبكة 
الت�سال مع 
املوؤ�س�سات 

احلكومية

�سبكة �سمعة

اللجنة 
التن�سيقية 

للمنظمات غي 
احلكومية

فريق العمل �سبكة ن�سميات
القانوين

الفريق 
الإعالمي

جلنة الأحزاب 
ال�سيا�سية 

واملراأة

�سبكة النقابيات 
�سبكة دعم املوازنة واملهنيات

امل�ستجيبة للنوع 
الجتماعي  جلان يتم ت�سكيلها لأهداف محددة مثل: اللجنة 

الوطنية لتفعيل القرار 1325 املعني بتعزيز دور 
املراأة يف منع ال�رصاعات وبناء ال�سالم
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�شبكة مناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة “�شمعة”. 
�شبكة �ملعرفة لع�ش��ت �ملجال�ض �لبلدية “ن�شميات”.

فريق �لعمل �لقان�ين.
�لفريق �لإعالمي.

جلنة �لأحز�ب �ل�شيا�شية و�ملر�أة.
�شبكة �لنقابيات و�ملهنيات.

�شبكة دعم �مل��زنة �مل�شتجيبة للن�ع �لجتماعي
اإ�ش��افة اإلى جلان يتم ت�ش��كيلها لأهداف حمددة مث��ل: اللجنة الوطني��ة لتفعيل القرار 

)1325(/ �ملعني بتعزيز دور �ملر�أة يف منع �ل�رش�عات وبناء �ل�شالم.

إعداد وتطوير االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )2017-2013(:
��ش��تناد�ً �إل��ى ق��ر�ر جمل�ض �ل���زر�ء رق��م 21-11-8-9365 بتاري��خ 1996/9/24، 
�ملت�ش��من تكليف �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�ش���ؤون �ملر�أة، مبتابعة تنفيذ �ل�شرت�تيجية �ل�طنية 
للم��راأة الأردنية والعمل على حتديثها وتطويرها. وانطالقًا م��ن اآليات العمل التي تعتمدها 
�للجن��ة �ل�طني��ة يف حتقي��ق ذلك؛ و�لت��ي تتلخ���ض يف: تقدمي �مل�ش���رة و�خل��ر�ت �لفنية 
للم�ؤ�ش�شات �لر�شمية و�لأهلية ذ�ت �لعالقة، ومتابعة �لتقارير �لدورية �ملقدمة �إليها وحتليلها 
با�ش��تخدام منظ��ور الن��وع الجتماعي، وتقييم كل م��ا اأجنز ومقارنته باملوؤ���رات املعتمدة 
عند �إعد�د �ل�ش��رت�تيجية لقيا�ض مدى �لتقدم، ودر��ش��ة �ل�ش��ع�بات و�مل�شاكل �لتي ت��جه 
تنفيذ ال�ش��رتاتيجية والعمل على اإيجاد احللول لها بالتعاون مع املوؤ�ش�ش��ات املعنية. قامت 
�للجنة �ل�طنية بجهد وطني �ش��م�يل تكاملي لإعد�د وتط�ير �ل�شرت�تيجية �ل�طنية – الثالثة 
- للمر�أة �لأردنية )2013-2017(، والتي تنبثق من اأحكام الد�ش��تور الأردين وتتما�شى 
مع �لأجندة �ل�طني��ة و�لرنامج �لتنفيذي �لتنم�ي )2011-2013(، مثلما تن�ش��جم مع 
ال�ش��رتاتيجيات واخلطط الوطنية ملختلف ال��وزارات واملوؤ�ش�ش��ات احلكومية واملنظمات 
�ملعنية بق�ش��ايا �ملر�أة، وترتكز على مبادئ �ل�رشيعة �لإ�شالمية وقيم �ملجتمع ومبادئ حق�ق 

�لإن�شان. وقد مت �إعد�د �ل�شرت�تيجية لتك�ن �إطار�ً مرجعيًا لعمل �للجنة �ل�طنية و�مل�ؤ�ش�شات 
احلكومية واخلا�ش��ة ومنظمات املجتمع املدين ذات العالقة بتمكني املراأة والرتقاء بواقعها 

وتعزيز م�شاركتها يف خمتلف �مليادين.
ولغايات تعّرف و�قع �ملر�أة و�أو�ش��اعها يف خمتلف �ملج��الت، وحتديد �لإيجابيات لتعظيم 
�أثره��ا وحتديد �لفج��ت للعمل على و�ش��ع �خلط��ط و�لر�مج �لكفيل��ة بتجاوزها، فقد مت 
ت�ظيف حتليل �لبيئة �لكلية ) PESTEL Analysis( لت�ش��خي�ض و�قع قطاع �ملر�أة، �لذي 
��شتمل على حتليل �لتاأثري�ت �لتالية: �ل�شيا�شية، و�لقت�شادية، و�لجتماعية، و�لتكن�ل�جية، 
و�لبيئية، و�لقان�نية. �إ�ش��افة �إلى تطبيق حتليل )SWOT( ل��قع قطاع �ملر�أة، �لذي ��ش��تمل 
على تلخي�ص نقاط القوة ونقاط ال�شعف يف البيئة الداخلية، وحتديد التحديات/ التهديدات 
ال�شائدة يف البيئة اخلارجية، اإ�شافة اإلى تعّرف الفر�ص املتاحة يف البيئة اخلارجية ل�شتثمارها 

يف حتويل نقاط ال�شعف والتحديات والتهديدات اإلى نقاط قوٍة والبناء عليها.
كما مت �عتماد �لنهج �لت�ش��اركي متعدد �لأبعاد و�لخت�شا�شات يف �لتعامل مع ق�شايا �ملر�أة، 
عن طريق تعزيز �لت�ش��بيك وبن��اء �ل�رش�كات �ل�ش��رت�تيجية مع خمتلف �مل�ؤ�ش�ش��ات �ل�طنية 
الر�شمية واخلا�ش��ة ومنظمات املجتمع املدين والقطاعني الأكادميي والإعالمي واملنظمات 
الدولية املعنية بق�شايا املراأة. وروعي النفتاح على التجارب واخلربات واأف�شل املمار�شات 
و�مل�ش��تجد�ت و�ملنهجيات �ملتط�رة �ملتبن��اة يف �إعد�د �ل�ش��رت�تيجيات و�خلطط و�لتقارير 
�لعربي��ة و�لدولي��ة، و�لإفادة منه��ا مبا يالئم خ�ش��ش��ية �لبيئة �لأردني��ة، و�لت�ظيف �لفاعل 

ل��شائط تكن�ل�جيا �ملعل�مات و�لت�شالت �ملتن�عة يف خدمة ق�شايا �ملر�أة.  
وانطالق��ًا من اهتمامنا باأولوي��ات املراأة ومتطلباته��ا يف خمتلف حمافظات اململك��ة، واإميانًا 
ب���رشورة �لبناء على �خل��ر�ت �لرت�كمية و�لدرو�ض �ملتعلمة لن�ش��ائنا �لر�ئد�ت ومل�ؤ�ش�ش��اتنا 
�ل�طني��ة، فق��د مت تنفيذ حملة وطني��ة للح��ر ح�ل و�ش��ع �ملر�أة و�أول�ياته��ا يف حمافظات 
�ململكة؛ ت�شمنت عقد �شل�شلة من �لجتماعات و�للقاء�ت وور�ض �لع�شف �لذهني �لتي بلغ 
عددها )25( لقاًء ُعقدت يف �إطار �مل�شاور�ت و�ل�شت�شار�ت لإعد�د �ل�شرت�تيجية �ل�طنية 
للم��ر�أة �لأردنية لالأع��م )2013- 2017(، والتي مت خالله��ا تفعيل النقا�ص واحلوار مع 

خمتلف هيئات �ملجتمع وقطاعاته �ملختلفة رجاًل ون�شاًء.
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علمًا باأن �ل�ش��رت�تيجية �ل�طنية للمر�أة �لأردني��ة )2013-2017( ُعنيت باإدماج �أحدث 
�مل�شتج��د�ت �ملت�شل��ة بتمكني �مل��ر�أة “�جتماعي��ًا و�شيا�شي��ًا و�قت�شاديًا وقان�ني��ًا” و�لتي مت 

�شياغتها وفق جمموعة متكاملة من املحاور؛ هي: 
محور الأمن الإن�ساين واحلماية الجتماعية )اأي التمكني الجتماعي(؛ �لذي يت�ش��من جمالت 
فرعية عدة، هي: �لتعليم، و�ل�شحة، و�لعنف �شد �ملر�أة، و�لبيئة و�لتغري �ملناخي، و�ملر�أة 
ذات احلاجات الأ�شا�ش��ية والتحديات اخلا�ش��ة، مبا يف ذلك؛ الأمن الغذائي، واملاأوى 

و�لإ�شكان، و�ملر�أة �ملعّ�قة، و�ملر�أة كبرية �ل�شن. 

محور التمكني ال�سيا�سي للمراأة وامل�ساركة يف احلياة العامة؛ �لذي ي�ش��مل �ملر�أة يف: �ل�ش��لطة 
�لت�رشيعي��ة، و�ل�ش��لطة �لق�ش��ائية، و�ل�ش��لطة �لتنفيذي��ة، و�ملجال�ض �لبلدي��ة، و�لقطاع 

�خلا�ض، ومنظمات �ملجتمع �ملدين. 
مح��ور التمكني القت�س��ادي للمراأة؛ �لذي يتناول �ملر�أة �لعاملة، و�ش��يدة �لأعمال، و�ملر�أة 

العاملة من املنزل اأو يف العمل غري املنظم، واملراأة الفقرية، واملُعيلة لالأ�رة. 
كما تت�ش��من �ل�ش��رت�تيجية جمم�عة من �ملحاور �مل�شتعر�ش��ة؛ �لتي تندرج �أهد�فها �ش��من 

جميع حماور �ل�شرت�تيجية وجمالتها، وت�شمل: 
الثقافة املجتمعية الداعمة لتمكني املراأة؛ 

الإعالم وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت؛

دمج الن��وع الجتماعي؛ يف الت�رصيعات 
والربام��ج  واخلط��ط  وال�سيا�س��ات 

واملوازنات الوطنية.
التطوي��ر املوؤ�س�س��ي للمنظم��ات العاملة 
يف اإط��ار متك��ني املراأة، �لذي يت�ش��من 
)احلك��م الر�ش��يد و�ش��مان اجلودة 
و�لتمي��ز و�لنز�ه��ة، و�إد�رة �ملعرف��ة 
�لد�ئ��م،  �لتعل��م  جمتم��ع  وتر�ش��يخ 
�لعلمي و�ملتابعة و�لتقييم،  و�لبحث 

وحفز �لتم�يل وبناء �ل�رش�كات(.
وق��د مت �إقر�ر �ل�ش��رت�تيجية �ل�طنية 
للم��ر�أة �لأردني��ة م��ن قب��ل جمل���ض 

�ل���زر�ء؛ يف �جتماع��ه �لذي ُعقد ي���م �لأحد �مل��ف��ق 20-1-2013 مبوج��ب القرار 
رقم )959(. حيث مت اعتماد وثيقة ال�ش��رتاتيجية التي مُتث��ل “�لت�جهات و�ملالمح �لعامة 
لال�ش��رت�تيجية �ل�طنية للم��ر�أة �لأردنية” فيما يخ���ض خمتلف �ملحاور و�ملجالت �ملت�ش��لة 
بتمك��ني �مل��ر�أة “�جتماعيًا و�شيا�ش��يًا و�قت�ش��اديًا وقان�نيًا”، وبذلك يك���ن جمل�ض �ل�زر�ء 
ق��د �أقر هذه �لت�جه��ات و�ملالمح �لعامة للعمل �ل�طني و�مل�ؤ�ش�ش��ي يف جم��ال متكني �ملر�أة 
يف �ملرحل��ة �ملقبل��ة، كم��ا مت تعمي��م �ل�ش��رت�تيجية من خ��الل جمل�ض �ل���زر�ء على خمتلف 
الوزارات واملوؤ�ش�ش��ات احلكومية. و�شيتم تفعيل العمل بال�ش��رتاتيجية كما مت اإقرارها من 
جمل���ض �ل�زر�ء لفرتة �خلم�ض �ش��ن��ت �لقادمة )2013-2017( ب��اإذن اهلل. وقد مت اإعداد 
�خلطط �ل�ش��رت�تيجية و�لتنفيذية يف �ش���ء ذلك، وتنظيم برنامج ت�ع�ي متكامل للتعريف 
بال�ش��رت�تيجية مبختلف حماورها وجمالتها يف خمتلف حمافظات �ململكة. كما �ش��يتم �لعمل 
على ح�ش��د التمويل للم�شاريع املنبثقة عن ال�ش��رتاتيجية الهادفة اإلى متكني املراأة يف خمتلف 
�لقطاعات و�لأقاليم، و�لتي �ش��يتم تنفيذها �أي�ش��ًا وفق منحى ت�ش��اركي مع خمتلف �جلهات 

و�لقطاعات �ملعنية ب�ش�ؤون �ملر�أة وق�شاياها. 
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امل�شاهمة  من  ومتكينها  كافة،  احلياتية  املجالت  يف  الأردنية  املراأة  بواقع  الرتقاء  اإن 
�لفاعلة �ملتفاعلة يف �إحد�ث �لتنمية �ملجتمعية �مل�شتد�مة  مبفه�مها �ل�شم�يل �لتكاملي ُيعد 
نعمل  اأن  مواقعنا،  كافة  ون�شاًء يف  رجاًل  منا جميعًا  يتطلب  مما   م�شرتكة”،  “م�ش�ؤولية 
�لتجارب  تر�ثنا وح�شيلة  من  بالإفادة  ت�شاركي،  ومبنحى  عملية،   - علمية  مبنهجية  معًا 
�أف�شل  على  وبالطالع  �ل�طنية،  مل�ؤ�ش�شاتنا  �ملتعلمة  و�لدرو�ض  �لرت�كمية  و�خلر�ت 

�لتجارب و�ملمار�شات �لعربية و�لعاملية. 

وي�رش �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�ش�ؤون �ملر�أة، �أن تتقدم بر�شالة �شكر وتقدير لكل من �رشكائها 
�ملتعاونني معها يف �لتخطيط لر�مج متكني �ملر�أة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وتط�يرها، 

وهم:
الوزارات واملوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية الداعمة للجنة.
�ملجال�ض و�للجان و�لهيئات �ل�طنية �لد�عمة لق�شايا �ملر�أة.

�جلامعات ومر�كز �لبحث و�لدر��شات �ملعنية بق�شايا �ملر�أة و�لن�ع �لجتماعي.
و�شائط �لإعالم �ملختلفة؛ �ملرئي، و�مل�شم�ع، و�ملطب�ع، و�لإلكرتوين.

منظمات �ملجتمع �ملدين و�لهيئات �لن�شائية و�لقياد�ت �ملجتمعية �ملتعاونة مع �للجنة يف 
تنفيذ بر�جمها وم�شاريعها.

م�ؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�ض �لد�عمة لق�شايا �ملر�أة.
�جلهات �ملانحة �لد�عمة للجنة و�مل�شاهمة يف مت�يل بر�جمها وم�شاريعها.

شكر وتقدير
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