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مت اإقرار ال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية من قبل جمل�س الوزراء؛ يف اجتماعه الذي ُعقد يوم الأحد 
املوافق 20-1-2013 مبوجب القرار رقم )959(. حيث مت اعتماد وثيقة ال�سرتاتيجية التي ُتثل “التوجهات 
واملالمح العامة لال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية” فيما يخ�س مختلف املحاور واملجالت املت�سلة بتمكني 
اأقر هذه التوجهات واملالمح  “اجتماعياً و�سيا�سياً واقت�سادياً وقانونياً”، وبذلك يكون جمل�س الوزراء قد  املراأة 
تعميم ال�سرتاتيجية من خالل  املقبلة، كما مت  املرحلة  املراأة يف  الوطني واملوؤ�س�سي يف جمال تكني  للعمل  العامة 
جمل�س الوزراء على مختلف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية. و�سيتم تفعيل العمل بال�سرتاتيجية كما مت اإقرارها 

من جمل�س الوزراء لفرتة اخلم�س �سنوات القادمة )2013-2017( باإذن اهلل.



�ملر�أة يف خطابات 
جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين بن �حل�سني �ملعظم

“اأما على �سعيد تو�سيع امل�ساركة ال�سيا�سية، على امل�ستوى الوطني ال�سامل، فاإن هذا الطموح، 
على  وت�سجيعهم  واملراأة،  ال�سباب  خا�سة  والنتخاب؛  امل�ساركة  على  الفئات،  بع�س  حث  ي�ستدعي 
دخول ميادين العمل العام وتويل قيادته. اإن املكانة التي نطمُح اأن يحتلها الأردن عربياَ وعاملياً، على 
ال�سيا�سي، تتطلب عماًل وجهداً ر�سمياً من جميع اجلهات، لرت�سيخ ثقافة  �سعيد احلريات والنفتاح 
الدميقراطية، واعتماد احلوار و�سيلة للتوا�سل احل�ساري، وتعظيم امل�ساركة ال�سعبية، يف بيئة ت�سودها 

قيم الت�سامح، وحرية الفكر ورعاية الإبداع.”

)خطاب العر�س ال�شامي يف افتتاح الدورة العادية الثانية ملجل�س الأمة اخلام�س ع�رش 2008(
التمكني 
القانوني



�ساحب اجلاللة امللك عبد الله الثاين بن احل�سني املعظم



من �أقو�ل �ساحبة �ل�سمو �مللكي
 �لأمرية ب�سمة بنت طالل �ملعظمة

يف دعم م�سرية �ملر�أة �لأردنية ومتكينها

»اإنني على ثقة باأن م�سرية املراأة الأردنية هي م�سرية اخلري والنجاح للوطن؛ واأن م�ستقبلها 
هو م�ستقبل الوطن. وهذا ما يدفعنا للدعوة باأن يبقى الرتكيز دائماً على القواعد الن�سائية؛ التي هي 
الهدف الأول لكل اجلهود املبذولة من اأجل تكني املراأة الأردنية، ولأنها هي اأ�سُل عملية امل�ساركة 

ال�سيا�سية؛ وهي الأ�سا�س يف عملية التحول القت�سادي والجتماعي التي ي�سهدها بلدنا.«

)حفل افتتاح املوؤمتر الوطني: م�شتقبل املراأة الأردنية على م�شتوى اململكة، 30 حزيران 2005(



�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت طالل املعظمة
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2 . املراأة وال�شحة 

3 . العنف �شد املراأة
4 . املراأة والبيئة والتغري املناخي
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محور )2(: الإعالم وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

محور )3(: دمج النوع الجتماعي؛ يف الت�رسيعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج واملوازنات الوطنية 
محور )4(: التطوير املوؤ�س�سي للمنظمات العاملة يف اإطار تكني املراأة، ويت�شمن )احلكم الر�شيد و�شمان اجلودة والتميز والنزاهة، واإدارة
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- اآليّات تطبيق ال�سرتاتيجية واإدارتها ومتابعة تنفيذها
- اآليّات تطوير عالقات التعاون والتن�سيق مع ال�رّسكاء
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الرؤية

رسالة االستراتيجية

امراأة اأردنية متمكنة اجتماعيًا وقانونيًا و�شيا�شيًا واقت�شاديًا، قادرة على ال�شطالع مبهامها 
واأدوارها املختلفة، تتمتع بامل�شاواة يف القيمة والكرامة واحلقوق وت�شارك بفعالية يف بناء كافة اأركان 
املجتمع الأردين، وقوة فاعلة باجتاه تطوير الأردن واإمنائه ليكون دولة دميقراطية م�شتنرية بتعاليم الإ�شالم 

ال�شمحة وملتزمة باملواثيق الدولية، متميزة على امل�شتويني الإقليمي والدويل.

املحافظة على الإجنازات التي حققتها املراأة وحقوقها املعرتف بها ت�رشيعيًا، والعمل ب�شكل 
منهجي منظم للنهو�س بواقع املراأة ومعاجلة ق�شاياها؛ ومتكينها وا�شتثمار طاقاتها يف خمتلف املجالت، 
واإزالة اأي من اأ�شكال التمييز �شدها يف الت�رشيعات وال�شيا�شات واخلطط والربامج واملوازنات الوطنية، 
وجتذير ثقافة جمتمعية داعمة لإن�شاف املراأة ومتكينها، والرتقاء بالربامج واخلدمات املقدمة لها و�شمان 
والنهو�س  املراأة  حلماية  ملمو�شة  اإيجابية  تغيريات  واإحداث  نوعيتها،  وجتويد  اإليها  الو�شول  �شهولة 
املنحى  بانتهاج  كافة،  احلياة  جمالت  يف  الرجل  مع  واملت�شاوية  الفاعلة  م�شاركتها  لتحقيق  باأو�شاعها 
الت�شاركي متعدد الأبعاد والخت�شا�شات القائم على حقوق الإن�شان، مب�شاهمة القطاعات املعنية كافة، 
وتر�شيخ قواعد احلكم الر�شيد و�شمان اجلودة والتمّيز يف اأداء املنظمات العاملة يف اإطار متكني املراأة، 

�شعيًا لتحقيق ال�شفافية والنزاهة والعدالة والتزام �شيادة القانون.
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جاء قرار اإن�شاء اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة من ِقبل جمل�س الوزراء بتاريخ 
املراأة  ا�شتجابة الأردن لحتياجات  املراأة وتعبرياً عن  لدور  )1992/3/12(، تقديراً 
الوطنية والعربية  �شيا�شاته وتعهداته  بتنفيذ  بلدنا  التزام  على جدية  واملجتمع، وتاأكيداً 
والدولية؛ مبا فيها اللتزام باإيجاد اآلية وطنية ت�شعى للنهو�س باملراأة وتعزيز م�شاركتها 
القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية، واملحافظة على مكت�شباتها، والدفاع عن حقوقها 
الفعالة  وامل�شاركة  الجتماعية  والعدالة  احلماية  من  اأعلى  م�شتوى  حتقيق  �شبيل  يف 

وامل�شاواة.
اإعداد  املراأة:  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  باللجنة  اأنيطت  التي  املهام  اأبرز  ومن 
تنفيذها  ومتابعة  وتطويرها،  حتديثها  على  والعمل  للمراأة،  الوطنية  ال�شرتاتيجية 
وتقوميها، ب�شكل دوري من خالل تقدمي امل�شورة واخلربات الفنية للموؤ�ش�شات الر�شمية 
والأهلية ذات العالقة، ومتابعة التقارير الدورية املقدمة اإليها وحتليلها با�شتخدام منظور 
باملوؤ�رشات  ومقارنته  اأجنز  ما  كل  وتقييم  الوطن،  م�شالح  ومبراعاة  الجتماعي  النوع 
ال�شعوبات وامل�شاكل  التقدم، ودرا�شة  لقيا�س مدى  ال�شرتاتيجية  اإعداد  املعتمدة عند 
التي تواجه تنفيذ ال�شرتاتيجية والعمل على اإيجاد احللول لها بالتعاون مع املوؤ�ش�شات 

املعنية.
اإعداد وتطوير ال�شرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية لالأعوام )2013- ولقد مت 
الت�شاركي، ويف �شوء الطالع على الإح�شاءات والتقارير  النهج  2017(، باعتماد 
وال�شرتاتيجيات واخلطط والربامج الوطنية، وحتليل نتائج الد را�شات التقوميية وخال�شة 
املوؤ�رشات التي عك�شتها التقارير الوطنية والإقليمية والدولية، اإ�شافة اإلى مراجعة نتائج 
الدرا�شات التي هدفت اإلى حتليل وتدقيق عمليات اإدماج املراأة يف خمتلف القطاعات 

واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة.

لقد تبني اأن الأردن قد خطى خطوات وا�شعة يف ال�شنوات ال�شابقة متثلت يف العديد من 
الإجنازات على م�شتوى ال�شيا�شات والت�رشيعات ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية؛ اأ�شهمت 
يف تطوير اأو�شاع املراأة يف املجالت كافة وبخا�شة ما يتعلق بالإجنازات الرتبوية ببعدها الكمي 
املتمثل يف ارتفاع معدلت التحاق الفتيات مبختلف املراحل التعليمية بدرجة فاقت الذكور يف 
معظمها، مثلما متثلت ببعدها النوعي بتميز نتائج التح�شيل التعّلمي لطالباتنا الإناث وتفوقهن 
ال�شاملة  ال�شحية  الرعاية  توفري  جمال  يف  امللمو�س  بالتقدم  يتعلق  ما  اأو  الذكور،  زمالئهن  على 
واملجانية لالأمومة والطفولة؛ ولكبار وكبريات ال�شن وامل�شابني وامل�شابات باأمرا�س مزمنة، اأو 
ال�شيا�شات  وتبنى  ت�رشيعات جديدة،  واإقرار  وتطويرها  وتعديلها  الت�رشيعات  مراجعة  يف جمال 
الكفيلة بتلبية احتياجات الن�شاء واإطالق طاقاتهن خلدمة اأ�رشهن وجمتمعاتهن املحلية ووطنهن، 
والكفيلة باإعمال واحرتام وحماية حقوقهن الإن�شانية، اإ�شافة اإلى ما �شهده الأردن من اإجنازات 
والربامج  والعالجية  والتاأهيلية  الإر�شادية  واخلدمات  الربامج  يف  والتنوع  التو�شع  جمال  يف 
التدريبية املوجهة للن�شاء والتي تقدمها اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين يف خمتلف 

مناطق اململكة. 
تذليلها  يجب  التي  التحديات  من  العديد  هناك  تزال  فال  حتقق  ما  كل  من  الرغم  وعلى 
لن�شل اإلى م�شتوى طموحاتنا يف جمال الرتقاء بو�شع املراأة الأردنية، ففي املجالني القت�شادي 
وال�شيا�شي ل تزال م�شاركة املراأة دون امل�شتوى املاأمول حيث اأن ن�شبة م�شاركة املراأة يف �شوق 

العمل ل تتعدى )%14.7(.
اأكرث من اأي وقت م�شى؛ بتعظيم نوعية وفعالية  وانطالقًا من ذلك؛ فاإننا الآن، مطالبون 
وجدية م�شاركة املراأة ومتكينها �شيا�شيًا واقت�شاديًا، وتكثيف جهودنا من خالل تطوير منظومة 
متكاملة من الت�رشيعات وال�شيا�شات واخلدمات امل�شاندة والربامج واخلطط واملوازنات الهادفة 
وامل�شاواة  وامل�شاركة  العدالة  نحو  املراأة  تقدم  م�شرية  تعيق  التي  التحديات  على  التغلب  اإلى 

وتكافوؤ الفر�س.                                        

متهيد
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الوطنية  ال�شرتاتيجية  اإجناز  فر�شة  ننتهز  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  يف  واإننا 
الذي جاء متزامنًا مع منا�شبة مرور  للمراأة الأردنية لالأعوام )2013– 2017(، هذا الإجناز 
ا�شرتاتيجية  اجلاد وتوجهنا لإعداد خطة  لنوؤكد على عزمنا  اللجنة،  تاأ�شي�س  ع�رشين عامًا على 
عن  تنبثق  اأن  يتوخى  التي  التجديدية  امل�شاريع  من  وجمموعة  تنفيذية  وخطط  متكاملة  �شاملة 
املحاور واملجالت املختلفة لال�شرتاتيجية، والتي �شيتم حو�شبتها با�شتخدام نظام بطاقات الأداء 
�شتكون  اأن جميع هذه اجلهود  نوؤكد على  اأن  ي�رشنا  لتوثيقها ومتابعتها. كما  ت�شهياًل  املتوازن 
متناغمة ومتكاملة مع خمتلف ال�شرتاتيجيات واخلطط والربامج الوطنية، كما �شتتم وفق منهجية 
ت�شاركية؛ بالتن�شيق والتعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات الر�شمية واخلا�شة ومنظمات املجتمع املدين 
بناء ال�شرتاتيجية،  واملوؤ�ش�شات الأكادميية والإعالمية املعنية والتي �شاركت يف خمتلف مراحل 
مما يتوخى اأن ي�شهم يف متكني املراأة والرتقاء باأردننا الغايل وحتقيق رفعته و�شموه يف ظل الراية 

الها�شمية بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�شني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة
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املتابعة  باأهمية و�رشورة  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  قناعة  انطالقا من 
ال�شرتاتيجيات؛  لتنفيذ  اجليدة  واملتابعة  ال�شليم  التخطيط  لعمليات  كاأ�شا�س  والتقييم 
فاإنها تقوم باملراجعة الدورية لن�شاطاتها وبراجمها وخططها ووثائقها، بالإ�شافة اإلى تتبع 
و�شع املراأة الأردنية يف ظل املتغريات الإقليمية والعاملية ملواكبة امل�شتجدات والإ�شهام 
يف التنمية والتقدم احل�شاري والثقايف والعلمي يف اململكة الأردنية الها�شمية. وعليه؛ 
للمراأة الأردنية  الوطنية  اللجنة بعملية تقييم ومراجعة �شاملة لال�شرتاتيجية  فقد قامت 
التي  الإجنازات  ر�شد  خالل  من  اأثرها؛  حتديد  بهدف   )2010  -2006( لالأعوام 
وثقافيًا  واجتماعيًا  واقت�شاديًا  و�شيا�شيًا  قانونيًا  الأردنية  املراأة  متكني  �شعيد  على  متت 
واإعالميًا، وعلى �شعيد املالحظة املرئية يف احلياة العامة اأي�شًا، مبا ي�شمن فر�شًا متكافئة 
للمراأة الأردنية، ومن خالل الوقوف على اأهم املعيقات والتحديات التي حّدت من 

فر�س حتقيق كامل الأهداف املو�شوعة يف ال�شرتاتيجية ال�شابقة.
 

وقد مت و�شع تقرير تقييمي �شامل، تبني من خالله اأن الأردن ا�شتطاع اأن يحقق 
العديد من اأهداف ال�شرتاتيجية وبخا�شة يف املجالت املتعلقة بتعديل القوانني املميزة 
�شد املراأة، وتعزيز فر�س املراأة التعليمية والرتقاء باأو�شاعها ال�شحية، واحلد من العنف 
املمار�س �شدها وتوفري حماية قانونية للن�شاء املعنفات وخدمات اإيواء واإر�شاد وم�شاعدة 
اأو�شاع الن�شاء والفتيات ذوات الحتياجات  قانونية. كما مت حتقيق حت�شني ن�شبي يف 
والبيئة  الغذائي  الأمن  توفري  جمال  ويف  اأ�رشهن،  يراأ�شن  واللواتي  والفقريات  اخلا�شة 
العام  ال�شاأن  للمراأة، وزيادة فر�شها القت�شادية ورفع م�شتوى م�شاركتها يف  ال�شحية 
النجاح. كما مت ماأ�ش�شة عملية  اإعالميًا؛ ولكن بدرجات متفاوتة من  واإثارة ق�شاياها 
اإدماج النوع الجتماعي يف عدد من املوؤ�ش�شات احلكومية، ومت التوا�شل والعمل مع 

عدد من املوؤ�ش�شات اخلا�شة لهذه الغاية، وتبنت احلكومة مفهوم املوازنة امل�شتجيبة لحتياجات 
الإح�شاءات  تطوير  ومت  الجتماعي(،  للنوع  احل�شا�شة  )املوازنة  معًا  والرجل  املراأة  من  كل 

والبيانات امل�شنفة ح�شب النوع الجتماعي.

واأثمر تنفيذ ال�شرتاتيجية عن اإحداث تاأثريات اإيجابية على اأو�شاع املراأة ب�شكل عام؛ اإل 
القيادة  ب�شكل كامل مع تطلعات  يتجاوبا  لدورها ومكانتها مل  املجتمع  املراأة ونظرة  اأن واقع 
التطور بطيئًا وتدريجيًا ول يخلو من �شعوبات يف غالبية املجالت.  ال�شيا�شية؛ وبالتايل كان 
اأثر  العاملية بظاللها على القت�شاد الأردين مما  األقت تداعيات الأزمة القت�شادية واملالية  حيث 
على حق الأفراد يف م�شتوى معي�شي لئق، وكانت التداعيات اأكرب تاأثرياً على القطاع الن�شائي 

كما يتبني من الفجوة الوا�شحة يف ن�شب البطالة والعمل بني الن�شاء والرجال. 

كما اأن غياب التخ�ش�س والت�شابك يف الأدوار بني املنظمات احلكومية وغري احلكومية قد 
اأدى اإلى اإ�شعاف اأثر الربامج وامل�شاريع التي ت�شتهدف املراأة، بالإ�شافة اإلى اأن ازدواجية اجلهود 
والأدوار وتكرار الربامج اأدت اإلى هدر يف املوارد القليلة املتاحة. واأدى نق�س املوارد والكوادر 
لدى بع�س ال�رشكاء وحمدودية اخلربات يف عمليات ر�شد الأثر واإعداد التقارير و�شعف التن�شيق 
بني اجلهات املعنية بتنفيذ اأهداف ال�شرتاتيجية اإلى �شعف اأنظمة املتابعة وغياب اآليات وا�شحة 
لتبادل املعلومات وتوثيقها. كما اأعاق التناف�س بني بع�س املوؤ�ش�شات عملية التعاون والتن�شيق 
مما اأثر على جودة و�شفافية املعلومات بل اإلى اإخفائها اأحياناً، مما فوت فر�س ر�شدها وتوثيقها 

واأخذها بالعتبار عند ر�شد الإجنازات اأو قيا�س الأثر اأو تتبع التحديات وال�شعوبات. 

وقد اأدى اعتماد برامج وم�شاريع موؤ�ش�شات املجتمع املدين ب�شكل �شبه كامل على التمويل 
من اجلهات املانحة، اإلى التذبذب يف توفري وتنفيذ الربامج واخلدمات واأحيانًا اإلى الرجتالية يف 
اختيار امل�شاريع واإعطاء الأولوية للتناف�س على التمويل، مما اأعاق عملية التخطيط البعيد املدى 

واأدى اإلى عدم ا�شتدامة هذه امل�شاريع. 

تقييم ال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية  2006 - 2010 
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ورغم هذه ال�شعوبات والتفاوت يف درجات النجاح يف حتقيق الأهداف املو�شوعة يف 
ال�شرتاتيجية؛ اإل اأن هناك العديد من الإجنازات التي متت يف كل حمور من حماورها و�شاهمت 
اأجندات  الوطني وو�شعها على  امل�شتوى  املراأة على  تهم  التي  الق�شايا  اإلى حد كبري يف طرح 

جميع اجلهات املعنية بالعملية التنموية واإحداث تغيريات نوعية يف مكانة املراأة يف املجتمع. 

والقت�شادية  وال�شيا�شية  الت�رشيعية  التكاملية  املقاربة  النجاح؛  عوامل  اأهم  من  ولعل 
اأهداف  بتحقيق  املعنية  اجلهات  خمتلف  وع�شوية  لال�شرتاتيجية،  والإعالمية  والجتماعية 
الأردنية  الوطنية  اللجنة  يف  حكومية  وغري  حكومية  وموؤ�ش�شات  وزارات  من  ال�شرتاتيجية 
ا�ستناداً  اللجنة  قامت  حيث  اال�سرتاتيجية،  تنفيذ  متابعة  بها  املناط  اجلهة  وهي  املراأة،  ل�س�ؤون 
اإلى مهماتها وم�شوؤولياتها الرئي�شة بت�شكيل العديد من الفرق واللجان وال�شبكات املتخ�ش�شة 
التي تتعاون معها يف حتقيق اأهدافها الوطنية، وهي: �شبكة الت�شال مع املوؤ�ش�شات احلكومية، 
واللجنة التن�شيقية للمنظمات غري احلكومية، و�شبكة “�شمعة” ملناه�شة العنف �شد املراأة، وفريق 
واللجنة  النتخابات،  املراأة يف  لدعم  الوطني  الإعالمي، والئتالف  والفريق  القانوين،  العمل 
الوطنية ملتابعة تنفيذ القرار )1325( املعني بتعزيز دور املراأة يف منع ال�رشاعات وبناء ال�شالم، 
وجلنة املراأة يف الأحزاب ال�شيا�شية، ومنتدى الن�شاء املهنيات والأكادمييات، و�شبكة “ن�شميات” 
للن�شاء يف املجال�س البلدية.. وغريها من اللجان والفرق املتخ�ش�شة. اإ�شافة اإلى ع�شوية اللجنة 
مبختلف  واملعنية  واملوؤقتة  الدائمة  الوطنية  واللجان  والهيئات  املجال�س  من  العديد  يف  الوطنية 
اللجنة  اأك�شب  مما  واحتياجاتهن،  الن�شاء  روؤية  عن  التعبري  ل�شمان  معها  والتعاون  املجالت 

وجهودها م�شداقية كبرية على امل�شتوى الوطني.

ولقد ر�شد التقرير التقييمي بالتف�شيل اأوجه الإجناز والإخفاق وكذلك العوامل والأ�شباب 
واأو�شى بعدد من التو�شيات، ويف �شوء هذه املعطيات والنتائج مت اإعداد ال�شرتاتيجية الوطنية 
للمراأة الأردنية لالأعوام )2013-2017( مبنهجية علمية حديثة راعت نتائج التقرير التقييمي 

ور�شدت من خالل عملية ت�شاركية وا�شعة واقع املراأة وفر�شها وحتدياتها، وحددت 
الأولويات ا�شتناداً اإلى روؤية الن�شاء والرجال يف امليدان ويف خمتلف املحافظات، اإ�شافة 
التي  الوطنية  الرتاكمي على الإجنازات  البناء  ال�رشكاء جميعًا، بهدف تعزيز  اإلى روؤية 
التي  املجالت  ا�شتهداف  خالل  ومن  ال�شعد،  خمتلف  على  املراأة  متكني  يف  حتققت 
وامل�شتعر�شة  الرئي�شة  املحاور  من  متكاملة  منظومة  وتبنى  الإجناز،  يف  نق�شًا  تعاين 
للقيا�س  قابلة  وواقعية،  حمددة  حمور  لكل  فرعية  واأخرى  عامة  اأهدافًا  ت�شمنت  التي 
والتطبيق ومت�شمنة اأدوات الر�شد واملتابعة والتقييم لكي تنفذ خالل الأعوام )2013 
�شنة   2011 العام  خالل  املتاحة  والبيانات  املبذولة  اجلهود  واعتبار   ،)2017–
الأدوات  واعتماد  اجلديدة  ال�شرتاتيجية  لو�شع  وال�شتعداد  الإعداد  و�شنة  الأ�شا�س 

الالزمة ملتابعة تنفيذها.  

  منهجية العمل يف اإعداد وتطوير ال�سرتاتيجية ومرتكزاتها

ا�شتناداً اإلى قرار جمل�س الوزراء رقم 21-11-8-9365 تاريخ 1996/9/24، 
ال�شرتاتيجية  تنفيذ  مبتابعة  املراأة،  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  تكليف  املت�شمن 
الوطنية  اللجنة  قامت  فقد  وتطويرها،  حتديثها  على  والعمل  الأردنية  للمراأة  الوطنية 
-2013( الأردنية  للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  وتطوير  اإعداد  عمليات  بقيادة 
2017(، والتي ا�شتندت اإلى اأحكام الد�شتور الأردين )التي تن�س على اأن الأردنيني 
العمل  تكفل  الدولة  واأن  والواجبات،  احلقوق  يف  بينهم  متييز  ل  �شواء  القانون  اأمام 
والتعليم �شمن حدود اإمكانياتها وتكفل الطماأنينة وتكافوؤ الفر�س جلميع الأردنيني/ 
املادة 6(، مثلما ا�شتندت اإلى التفاقيات الدولية حلقوق الإن�شان التي �شادقت عليها 
اململكة الأردنية الها�شمية والإعالنات والقرارات واملعايري واخلطط والربامج ومناهج 
مبادئ  اإلى  ا�شتندت  كما  والإقليمية،  والعربية  منها  الدولية  وطنيًا؛  املعتمدة  العمل 
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وال�رشعة  ال�شماوية  الأديان  كفلتها  التي  الإن�شان  ومبادئ حقوق  الإ�شالمية،  ال�رشيعة 
الدولية وقيمنا العربية والإ�شالمية، التي تدعو جميعًا اإلى احرتام الكرامة الإن�شانية. 

الإ�شالحي  النهج  تعزيز  باجتاه  تدفع  التي  العليا  ال�شيا�شية  الإرادة  من  وانطالقًا 
التنمية،  يف  ون�شاء  رجاًل  املواطنني  جميع  م�شاركة  و�رشورة  والتطوير،  التغيري  نحو 
واأهمية دور املراأة باعتبارها دعامة اأ�شا�شية من دعامات التنمية والبناء؛ فقد مت اعتماد 
ور�س  خالل  من  م�شودتها  وعر�شت  ال�شرتاتيجية،  هذه  اإعداد  يف  الت�شاركي  النهج 
عمل وحلقات حوار حول واقع املراأة واأولوياتها؛ �شملت حمافظات اململكة يف اأقاليم  
الوطنية  املوؤ�ش�شات  ملختلف  وممثالت  ممثلني  بح�شور  واجلنوب  والو�شط  ال�شمال 
الأكادميي  والقطاعني  اخلا�س  والقطاع  املدين  املجتمع  ومنظمات  والأهلية  الر�شمية 
والإعالمي ملناق�شتها؛ وقد مت الأخذ باملالحظات؛ واإجراء التعديالت املقرتحة عليها. 
التو�شيات املنبثقة عن مراجعة نتائج الدرا�شات التي هدفت  اإلى  اإلى ا�شتنادها  اإ�شافة 
للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تقييم  ونتائج  الجتماعي  النوع  اإدماج  واقع  تدقيق  اإلى 
الأردنية 2006- 2010، وعمليات اإدماج النوع الجتماعي يف خمتلف القطاعات 

واملوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة.

املرجعيات  من  ال�شتفادة  ال�شرتاتيجية  اإعداد  يف  الأ�شا�شية  املرتكزات  ومن 
املعتمدة والفر�س املتاحة والتي ت�شمل: 

1 . الإرادة ال�شيا�شية العليا املتمثلة بالقيادة الها�شمية الدافعة باجتاه تقدم املراأة والداعمة 
لها يف امليادين كافة.

ثل ال�شمانة احلقيقية لإعمال احلق يف امل�شاواة يف  2  .  مبادئ الد�شتور الأردين الذي ميمُ
احلقوق والواجبات بني الأردنيني جميعًا رجاًل ون�شاء.

3 . ال�شرتاتيجيات واخلطط والربامج الوطنية، املت�شمنة يف حماورها �رشورة م�شاركة 

كالأجندة  والثقافية؛  والجتماعية  وال�شيا�شية  القت�شادية  اأبعادها  بكافة  التنمية  يف  املراأة 
الوطنية، ومبادرة كلنا الأردن، والربنامج التنفيذي التنموي.

4 . التزام الأردن باإر�شاء دولة القانون واملوؤ�ش�شات وبالتفاقيات الدولية امل�شادق عليها واملعنية 
مبراعاة حقوق الإن�شان وب�رشورة ال�شعي املخطط واملنظم لتحقيق اأهداف الألفية الإمنائية، 
والذي يتم ترجمته عمليًا ب�شياغة ا�شرتاتيجيات وخطط وبرامج وطنية مرتكزة على هذه 
الأهداف، خا�شة واأن الأردن قد �شادق على العديد من التفاقيات الدولية املعنية بحقوق 
الإن�شان؛ ومنها اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة )بالتحفظات الواردة 
حولها(، واتفاقية حقوق الطفل، والعهدين الدوليني املعنيني بحقوق الإن�شان القت�شادية 
والجتماعية والثقافية، وباحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والتفاقية الدولية للق�شاء على جميع 

اأ�شكال التمييز العن�رشي، والتفاقية الدولية ملناه�شة التعذيب.
5 . تبني احلكومات الأردنية لال�شرتاتيجيات الوطنية املتتالية للمراأة الأردنية وامل�شادقة عليها.

6 . الدور الكبري الذي تقوم به ال�شبكة الوا�شعة من منظمات املجتمع املدين التي تعمل على 
حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني.  

واأولوياتها،  واقعها  على  والتعّرف  الأردنية  املراأة  لو�شع  وتقييم  �شاملة  مراجعة  وبعد 
وحتديد الإيجابيات للعمل على تعظيم اأثرها وحتديد الفجوات لو�شع اخلطط والربامج الكفيلة 

بتجاوزها؛ فقد مت حتديد الحتياجات التالية لتتبناها ال�شرتاتيجية:
1 .  اإتاحة فر�س اأف�شل واأكرث عدالة ل�شمان م�شاركة املراأة الفاعلة والكفوؤة وو�شولها ب�شكل 
تدريجي مدرو�س اإلى ن�شبة متثيل ل تقل عن )30%( كحد اأدنى، وذلك يف جميع مواقع 
ر�شم ال�شيا�شات واتخاذ القرارات يف خمتلف ال�شلطات والقطاعات ويف خمتلف املجال�س 

والهيئات املنتخبة واملعّينة.
2 .  �شمان تكافوؤ الفر�س القت�شادية لتحقيق م�شاركة اأكرب للمراأة يف خمتلف قطاعات القت�شاد 

الوطني، ورفع ن�شبة م�شاركتها يف ر�شم ال�شيا�شات و�شناعة القرارات القت�شادية.
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3 . تعزيز دور الثقافة املجتمعية لتكون داعمة لإن�شاف املراأة ومتكينها، ومناه�شة للتمييز �شدها 
اإيجابية ت�شهم يف تكوين �شورة  تبني اجتاهات ومواقف  يف خمتلف املجالت، و�رشورة 
اإيجابية عن مكانة املراأة وتعزيز دورها الهام يف عمليات التغيري والبناء احل�شاري ملجتمعها 

بقيمه الأ�شيلة الرا�شخة.
للنوع  مراعاتها  و�شمان  الوطنية؛  والربامج  واخلطط  وال�شيا�شات  الت�رشيعات  تطوير   .  4

الجتماعي وحتقيق العدالة وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�س بني اجلن�شني.
5 . العتزاز بالإجنازات الرتاكمية التي حققتها احلركة الن�شائية و�رشورة البناء عليها.

املراأة  باأو�شاع  النهو�س  على  للعمل  املتاحة  والدميقراطية  احلرية  م�شاحة  من  ال�شتفادة   .  6
عمومًا.

7 . العمل على توفري الإح�شاءات ال�شفافة واحل�شا�شة للنوع الجتماعي يف خمتلف القطاعات 
واملجالت احلياتية املت�شلة بواقع املراأة ومتكينها؛ ذلك اأن امتالك تلك املوؤ�رشات الرقمية 
�شي�شاعد يف ر�شم ال�شيا�شات واتخاذ القرارات وو�شع اخلطط وت�شميم الربامج وامل�شاريع 
واإتاحة  بفعالية  املوارد  واإدارة  الأداء  جتويد  وبالتايل  للمراأة،  احلقيقية  لالحتياجات  وفقًا 

اخلدمات ب�شكل عادل مما ي�شهم يف حتقيق الأهداف املن�شودة لقطاع املراأة. 
بق�شايا  املعنية  املدين  املجتمع  منظمات  متار�شه  الذي  املوؤثر  الدور  طبيعة  وتفعيل  ا�شتثمار   .  8
واخلدمات  الربامج  تقدمي  جمال  يف  وبخا�شة  اململكة،  اأنحاء  خمتلف  يف  واملنت�رشة  املراأة 
املتكافئة  الفر�س  املجالت وزيادة  املراأة يف خمتلف  تمُ�شهم يف متكني  التي  وال�شت�شارات 

اأمامها للو�شول للعدالة. 
9 . ا�شتثمار البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت يف اململكة، والإمكانيات 

الهائلة التي يوفرها هذا القطاع خلدمة ق�شايا املراأة.

مع  يتوافق  مبا  جتديدية  وم�شاريع  تنفيذية  وخطط  ا�شرتاتيجية  خطة  اإعداد  يتم  و�شوف 
وطنية  اأهدافًا  تت�شمن  بحيث   ،)2017-2013( الأردنية  للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجية 

عمل  جمالت  من  جمال  اأو  حمور  بكل  مت�شلة  وموؤ�رشات  وموؤ�ش�شية  وا�شرتاتيجيه 
وجمال؛  لكل حمور  وم�شاريع  تنفيذية  فرعية  على خطط  ت�شتمل  مثلما  ال�شرتاتيجية، 
القادمة، مع حتديد  لالأعوام  امل�شتهدفة  واملوؤ�رشات  واملخرجات  النتاجات  وت�شمينها 
اجلهات امل�شوؤولة عن م�شتوى حتقيق كل من هذه املوؤ�رشات، وامل�شادر املعنية بتزويد 
املجتمع  ومنظمات  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  من  بها  املت�شلة  البيانات 
املدين املعنية، كما �شيتم العمل على حو�شبة جميع هذه الفعاليات والأن�شطة ونتاجات 
العمل وفق برجمية متخ�ش�شة م�شممة لهذا الغر�س مبنية وفقًا لنظام “بطاقات التقييم 

لالأداء املتوازن”.

ويمُوؤمل اأن تكون هذه ال�شرتاتيجية وما �شينبثق عنها من خطة ا�شرتاتيجية وخطط 
تنفيذية وم�شاريع جتديدية، منطلقًا خ�شبًا واإطاراً مرجعيًا ي�شهم يف تطوير ال�شيا�شات 
م�شاركتها  وجتذير  الأردنية،  املراأة  بواقع  الرتقاء  ت�شتهدف  التي  والربامج  واخلطط 
ر�شم  يف  م�شاهمتها  وزيادة  واأبعادها،  جمالتها  مبختلف  العامة  احلياة  يف  الفاعلة 
واإحداث  والأهلية،  الر�شمية  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  يف  القرارات  و�شناعة  ال�شيا�شات 

التغيري الإيجابي يف حت�شني نوعية حياة املواطن مبختلف حماورها.

  املحاور والأهداف الوطنية لال�سرتاتيجية

انطالقًا من نتائج الدرا�شات التقوميية وخال�شة املوؤ�رشات التي عك�شتها التقارير 
يتعلق  فيما  الوطني  ال�شعيد  على  متت  التي  الإجنازات  بخ�شو�س  والإقليمية  الوطنية 
مبختلف   )2010-2006( الأردنية  للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اأهداف  بتحقيق 
حماورها، ويف �شوء حتليل واقع قطاع املراأة ونقا�شات ونتاجات احلملة الوطنية للحوار 
خمتلف  مب�شاركة  واأولوياتها  املراأة  و�شع  حول  اململكة  حمافظات  يف  تنفيذها  مت  التي 
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املجتمع  ومنظمات  والإعالمي،  والأكادميي،  واخلا�س،  الر�شمي،  املعنية:  القطاعات 
املدين يف اإطار احلر�س على متكني املراأة يف خمتلف امليادين، فقد ت�شمنت ال�شرتاتيجية 

الوطنية للمراأة يف الأردن لالأعوام )2013-2017( املحاور الآتية:

محور )1(: الأمن الإن�ساين واحلماية الجتماعية )التمكني الجتماعي(، ويت�سمن 
عدة جمالت، هي:

1. املراأة والتعليم )ما قبل التعليم العايل والتعليم العايل والتدريب املهني(.
2. املراأة وال�شحة. 

3. العنف �شد املراأة.
4. املراأة والبيئة والتغري املناخي.

والأمن  املراأة  ويت�شمن:  اخلا�شة،  والتحديات  الأ�شا�شية  احلاجات  ذات  املراأة   .5
الغذائي، واملراأة واملاأوى والإ�شكان، واملراأة املعّوقة، واملراأة كبرية ال�شن.

محور )2(: التمكني ال�سيا�سي للمراأة وامل�ساركة يف احلياة العامة، ويت�سمن املراأة يف 
املنا�سب القيادية ومواقع اتخاذ القرار

 
محور )3(: التمكني القت�سادي للمراأة، ويت�سمن الفئات التالية:

 املراأة العاملة، واملراأة �شيدة الأعمال، واملراأة العاملة من املنزل اأو يف العمل 
غري املنظم، واملراأة الفقرية، واملراأة املعيلة لالأ�رشة.

  املحاور امل�ستعر�سة

 
وهي محاور، ينبغي اأن تندرج اأهدافها �سمن جميع محاور ال�سرتاتيجية وجمالتها، وت�سمل:

محور )1(: الثقافة املجتمعية الداعمة لتمكني املراأة.
محور )2(: الإعالم وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت. 

محور )3(: دمج النوع الجتماعي؛ يف الت�رسيعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج واملوازنات الوطنية. 
محور )4(: التطوير املوؤ�س�سي للمنظمات العاملة يف اإطار تكني املراأة، ويت�شمن )احلكم الر�شيد و�شمان 
اجلودة والتميز والنزاهة، واإدارة املعرفة وتر�شيخ جمتمع التعلم الدائم، والبحث العلمي 

واملتابعة والتقييم، وحفز التمويل وبناء ال�رشاكات(.

   محور )1(: الأمن الإن�ساين واحلماية الجتماعية )التمكني الجتماعي(

ويت�شمن خم�شة جمالت رئي�شة، هي: املراأة والتعليم “ما قبل التعليم العايل والتعليم العايل 
والتدريب املهني”، واملراأة وال�شحة، والعنف �شد املراأة، واملراأة والبيئة والتغري املناخي، واملراأة 

ذات احلاجات الأ�شا�شية والتحديات اخلا�شة.

   جمال )1(: املراأة والتعليم )ما قبل التعليم العايل والتعليم العايل والتدريب املهني(

العربي  ال�شعيد  على  والنوعي  الكمي  ببعديها  متميزة  تربوية  اإجنازات  الأردن  حقق 
اإلى جناعة ال�شيا�شات الرتبوية يف توفري فر�س التعليم للجميع ذكوراً  والإقليمي؛ ويعزى ذلك 
الفر�س  تعدد  اأدى  فقد  ت�رشب.  دون  بالطلبة  الحتفاظ  الرتبوي يف  النظام  فعالية  واإلى  واإناثًا 
ن�شب  ارتفاع  يف  متثل  الكمي؛  اجلانب  على  ملمو�س  تطور  اإحداث  اإلى  وتنوعها  التعليمية 
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التحاق الإناث مبراحل التعليم ب�شكل عام؛ بدرجة فاقت الذكور يف معظمها، اإذ بلغت ن�شبة 
الإناث اإلى الذكور يف مرحلة التعليم الأ�شا�شي )97.8( طالبة لكل )100( طالب، ويف مرحلة 
التعليم الثانوي الأكادميي )118( طالبة لكل )100( طالب، بينما يكمن التحدي الأ�شا�شي يف 
�شعف ن�شب التحاق الإناث مقارنة بالذكور يف التعليم الثانوي املهني، اإذ بلغت الن�شبة )65( 
طالبة لكل )100( طالب وذلك ح�شب الإح�شاءات الرتبوية للعام الدرا�شي 2010/2009. 
وقد يعود ال�شبب يف ذلك اإلى الثقافة املجتمعية املتمثلة يف تف�شيل امل�شار الأكادميي على املهني، 
واأي�شًا ب�شبب قلة توفر املدار�س املهنية يف اأماكن ال�شكن مما يوؤثر على قدرة الفتيات يف الو�شول 
اللتحاق  معدلت  زالت  ل  اإذ  اأي�شًا،  الذكور  ي�شمل  التحدي  هذا  اأن  اإل  املدار�س،  هذه  اإلى 
ببعدها  الرتبوية  الإجنازات  متثلت  بينما  املهني.  بالتعليم  مثيالتها  من   اأعلى  الأكادميي  بالتعليم 
نتائج  اإليه  اأ�شارت  ملا  وفقًا  وتفوقهن  الإناث  لطالباتنا  التعّلمي  التح�شيل  نتائج  بتميز  النوعي 

الختبارات الوطنية يف خمتلف املباحث وامل�شتويات التعليمية. 

وعددها  جهة؛  من  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  وتنوع  تعدد  فاإن  العايل؛  التعليم  جمال  ويف 
اإ�شافة  واأكادميية خا�شة،  )30( جامعة؛ منها )10( جامعات ر�شمية و)20( جامعة ومعهداً 
اإلى )43( كلية جمتمع حكومية وخا�شة تمُقدم خمتلف الربامج والتخ�ش�شات العلمية، وارتفاع 
ذلك  اأدى  امل�شارات؛  خمتلف  يف  العامة  الثانوية  الدرا�شة  �شهادة  امتحان  يف  الإناث  معدلت 
كله اإلى ارتفاع ن�شب التحاق الإناث يف موؤ�ش�شات التعليم العايل مبختلف م�شتوياتها بدرجة 
فاقت الذكور اأي�شًا، فقد بلغت ن�شبة الإناث اإلى الذكور يف م�شتوى التعليم اجلامعي )104( 
)كليات  املتو�شط  العايل  التعليم  الطالبات يف  ن�شبة  بلغت  بينما  لكل )100( طالب،  طالبات 
الدرا�شي  للعام  العايل  التعليم  اإح�شاءات  املجتمع( )137( طالبة لكل )100( طالب ح�شب 
2010/2009. وقد ترافق ذلك مع اإجنازات نوعية يتوخى اأن تنعك�س اإيجابًا على متكني املراأة 
يف خمتلف املجالت؛ متثلت يف اإن�شاء مراكز البحث املتخ�ش�شة بدرا�شات املراأة يف اجلامعات 
الأردنية، وهي: مركز درا�شات املراأة/ اجلامعة الأردنية، ومركز الأمرية ب�شمة لدرا�شات املراأة 

الأردنية/ جامعة الريموك. 

العليا  الدرا�شات  بربامج  الإناث  التحاق  معدلت  يف  انخفا�شًا  هناك  اأن  اإل 
متثيل  ن�شبة  وا�شح يف  انخفا�س  اإلى  بالإ�شافة  بالذكور،  مقارنة  الدكتوراه  وبخا�شة 
الن�شاء كع�شوات هيئات تدري�س يف اجلامعات الأردنية. و�شعف ان�شجام اأ�ش�س القبول 
يف برامج التعليم والتدريب املهني والتعليم العايل مع رغبات املتعلمني ذكوراً واإناثًا 
وا�شتعداداتهم وقدراتهم، مما ي�شفر عن تخريج طلبة ل ميتلكون املهارات املن�شجمة 
مع متطلبات ومعايري �شوق العمل واحتياجاته؛ عدا عن اأثر ذلك يف ارتفاع معدلت 

البطالة يف �شوق العمل. 

املرتبطة  التحديات  لتجاوز  وتن�شيقها  اجلهود  تكاتف  ل�رشورة  يدعو  مما  وهذا 
بتطوير النظام التعليمي مبختلف حماوره، لتنعك�س اآثارها على الطلبة )ذكوراً واإناثًا(، 
وم�شتوياته،  التعليم  مراحل  خمتلف  يف  وخمرجاته  التعليم  بنوعية  العناية  خالل  من 
�شوق  لحتياجات  وفقًا  وبراجمه  املهني  والتدريب  التعليم  تطوير  جمال  يف  وبخا�شة 
التعليمية،   املراأة  التي حتد من خيارات  ال�شلبية  العمل، وتغيري الجتاهات الجتماعية 
املناطق  يف  وخ�شو�شًا  الأطفال(  )ريا�س  املدر�شة  قبل  ما  التعليم  توفري  يف  والتو�شع 
مالئمة  درا�شية  مناهج  تطوير  اإلى  بالإ�شافة  احتياجًا(،  والأكرث  منواً  )الأقل  النائية 
وتت�شمن  الجتماعي  للنوع  ومراعية  وال�شيا�شية  والجتماعية  القت�شادية  للتغريات 
الأردن(،  )التي �شادق عليها  الإن�شان  الدولية حلقوق  التفاقيات  مفاهيم ون�شو�س 

وتوفري برامج تدريب وتاأهيل فاعلة للمعلمني واملعلمات لرفع قدراتهم.
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 الهدف العام
تفعيل اجلهود الرامية اإلى اإعداد املراأة املتعلمة ذات الكفاءة واملهارات التخ�ش�شية 
العالية، والقادرة على موا�شلة التعلم امل�شتمر اإلى اأق�شى حد ت�شمح به ميولها وقدراتها 
بناء  الفّعالة يف  وامل�شاركة  امل�شتدام  املهني  النمو  لتحقيق  وا�شتثمار طاقاتها  ورغباتها، 

املجتمع وحتقيق التنمية امل�شتدامة.

الأهداف الفرعية
- توفري تعليم مدر�شي ذي نوعية عالية وبيئات تعليمية حمّفزة للتعلم ومرّحبة باجلميع، 

�شعيًا لتحقيق امل�شاواة والعدالة وتكافوؤ الفر�س يف اخلدمات الرتبوية كمًا ونوعًا. 
- رفع ن�شبة التحاق الإناث بربامج التعليم العايل وتخ�ش�شاته ووظائفه التي تت�شح فيها 

فجوة النوع الجتماعي. 
- حتقيق تكافوؤ الفر�س بني اجلن�شني يف قطاع التعليم والتدريب املهني وفقًا ملتطلبات 

�شوق العمل وم�شتجداته.
- حتفيز املراأة على التعلم امل�شتمر يف جميع مراحلها العمرية لغايات متكينها وا�شتثمار 

طاقاتها وقدراتها.

  جمال )2(: املراأة وال�سحة

اأهم املتطلبات الأ�شا�شية  تعترب الرعاية ال�شحية حقًا لكل مواطن ومواطنة، ومن 
اأن الأردن  لتح�شني نوعية حياته لي�شبح قادراً على العمل والإنتاج. ومما ل�شك فيه؛ 
ال�شحية يف  الرعاية  نظام  اإذ يحتل  ال�شحية،  الرعاية  اإجنازات ملمو�شة يف جمال  حقق 
الأردن مرتبة اأعلى من اأغلبية دول املنطقة، وتعترب موؤ�رشات الرعاية ال�شحية الأف�شل يف 
املنطقة وتن�شجم مع الن�شب العاملية. واجتهت احلكومات املتعاقبة اإلى الهتمام بال�شحة 

الوحدات  عدد  بزيادة  الأ�رشة  بتنظيم  والهتمام  ال�شكانية،  ال�شيا�شة  اإطار  يف  للمراأة  الإجنابية 
واملراكز ال�شحية، والتو�شع يف خدمات تنظيم الأ�رشة وحت�شني م�شتوى الرعاية ال�شحية املوجهة 

لرعاية الأمومة والطفولة. 

وقد اأولت احلكومات اهتمامًا خا�شًا ب�شحة املراأة والطفل من خالل تنفيذها للعديد من 
الربامج وامل�شاريع الوطنية، واأدى ذلك كله بالإ�شافة اإلى جهود املوؤ�ش�شات الأهلية العديدة اإلى 
ارتفع  اجلن�شني؛ حيث  لكال  املتوقع  العمر  وارتفاع  الوفيات،  ملمو�س يف معدلت  انخفا�س 
العمر املتوقع عند امليالد لالإناث لي�شل اإلى )74.4( عامًا وانخف�س معدل وفيات الأمهات اإلى 

)19( حالة وفاة لكل )100 األف مولود حي(. 

اإذ انخف�س  كما �شجل الأردن اإجنازات هامة يف جمال خف�س معدلت وفيات الأطفال؛ 
معدل  وانخف�س  حي(،  مولود   1000( لكل  حالة   )23( اإلى  لي�شل  الر�شع  وفيات  معدل 
وفيات الأطفال دون اخلام�شة لي�شل اإلى )28( حالة لكل )1000 مولود حي( وذلك ح�شب 
املوؤ�رشات ال�شحية للعام 2010، ونتيجة ل�شيا�شات التاأمني ال�شحي ال�شامل والربامج ال�شحية 

والتطعيم الإلزامي لالأطفال، ولرتفاع التعليم وزيادة الوعي لدى الأمهات.

ال�شحية  الرعاية  برامج وخدمات  تواجه  التي  امل�شاكل  للرتكيز على  لحة  ممُ احلاجة  اأن  اإل 
للن�شاء؛ والتي من اأبرزها: ارتفاع حالت املرا�شة املرتتبة على احلمل ووفيات الأجنة، وتزايد 
ن�شب الإ�شابة ب�رشطان الثدي، وتذبذب معدلت اخل�شوبة عن املخطط له، واحلمل املتقارب؛ 
هذه العوامل التي ترفع من احتمالت تدين الأو�شاع ال�شحية لدى الن�شاء، مما ي�شتدعي و�شع 
�شيا�شات �شحية �شاملة متكاملة بهدف احلد من هذه امل�شاكل مبا ميّكن الن�شاء من القيام باأدوارهن 

يف املجتمع على قدم امل�شاواة مع الرجال.
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ين�شجم  الأردنية  للمراأة  الوطنية  ال�شرتاتيجية  يف  ال�شحة  جمال  باأن  بالذكر؛  اجلدير  ومن 
مع ال�شيا�شات واخلطط والربامج الوطنية املعنية بالفر�شة ال�شكانية بغية حتقيق ا�شتثمارها على 
النحو الأمثل. و»الفر�شة ال�شكانية« )التي يقع الأردن يف نطاقها حاليًا( والتي �شتبلغ ذروتها 
يف العام 2030 تعني اأن هناك حتوًل دميوغرافيًا يطراأ على الرتكيبة العمرية لل�شكان، وتتحقق 
هذه الفر�شة من خالل الو�شول اإلى معدلت مرتفعة من العمل املنتج، اأي عندما تتفوق ن�شبة 
ال�شكان يف �شن العمل ممن تقع اأعمارهم بني )15 - 64 عامًا(، على ن�شبة ال�شكان من الفئات 
املمُعالة وهي )الأقل من 15 عامًا والأكرث من 64 عامًا(. هذا الأمر الذي يتطلب من املخططني 
و�شانعي القرار تنفيذ برامج تنموية اقت�شادية واجتماعية على امل�شتوى الوطني وعلى م�شتوى 
العمل، ومتكني خمتلف  الفقر والبطالة، وتوفري فر�س  تقليل ن�شب  ت�شهم يف  املحافظات لكي 

فئات املجتمع وبخا�شة املراأة وال�شباب. 

الهدف العام
�شمان متتع املراأة بالرعاية ال�شحية يف جميع مراحلها العمرية، بكفاءة وجودة عالية؛ وفق 
املعايري العاملية؛ ومبختلف اأ�شكالها الوقائية والعالجية والتاأهيلية، والرتقاء بالربامج واخلدمات 

ال�شحية املقدمة لها؛ و�شمان �شهولة الو�شول اإليها وجتويد نوعيتها.

الأهداف الفرعية
- تعزيز �شحة املراأة )يف جميع مراحلها العمرية( وحت�شني نوعية الرعاية واخلدمات ال�شحية 

املقدمة لها لتح�شني نوعية حياتها.
كمًا  املقدمة  اخلدمات  وحت�شني  الأ�رشة  تنظيم  الإجنابية/  ال�شحة  برامج  وكفاءة  فعالية  زيادة   -

ونوعًا مبا ينعك�س يف خف�س معدل اخل�شوبة/ الإجناب الكلي.
ل�شتثمارها  ال�شيا�شات  وتطوير  وتاأثرياتها،  ال�شكانية  الفر�شة  مبفهوم  املتعلقة  املعرفة  ن�رش   -

وترجمتها اإلى خطط وطنية وبرامج عمل وا�شحة.

  جمال )3(: العنف �سد املراأة

على الرغم من زيادة الوعي باأخطار العنف املوجه �شد املراأة والأطفال؛ م�شبباته 
واآثاره على املجتمع الذي انعك�س بارتفاع ن�شبة الإف�شاح من ناحية؛ وتزايد الهتمام 
على امل�شتوى الر�شمي والأهلي من ناحية اأخرى، مما اأدى اإلى تطوير �شيا�شات ملواجهة 
هذه الآفة الجتماعية واإن�شاء موؤ�ش�شات ومراكز خا�شة للت�شدي لها ومعاجلة اآثارها، 
ومن هذه املوؤ�ش�شات واملراكز ما يعمل على تلقي ال�شكاوى والتخفيف من اآثارها مثل 
اإدارة حماية الأ�رشة؛ اأو على تن�شيق العمل بني اجلهات املخت�شة مثل �شبكة مناه�شة 
العنف �شد املراأة “�شمعة” التي تعمل �شمن مظلة اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة، 
هذا بالإ�شافة اإلى اجلهود الوطنية الرامية اإلى تطوير الت�رشيعات امل�شاندة للمراأة لتمُ�شكل 
و�شيلة ردع وحماية ووقاية من العنف والعتداء؛ وبخا�شة ما يقع �شمن باب الجتار 
بالب�رش الذين غالبيتهم من الن�شاء والأطفال؛ اأو ما يقع يف نطاق الأ�رشة، اإل اأنه ما زالت 
احلاجة ملحة لتكاثف خمتلف اجلهود الوطنية �شعيًا لتوفري الإح�شاءات ال�شفافة، ودعم 
الربامج  بتقدمي  املعنية  املدين  املجتمع  منظمات  مع  والتوا�شل  للعدالة،  املراأة  و�شول 
واخلدمات للن�شاء املعنفات؛ اأو بتاأمني الرعاية النف�شية والجتماعية واملاأوى لالأطفال 
اأر�س  على  والتطبيق  ومبادراتها،  وفعالياتها  وخدماتها  برباجمها  والتعريف  املعنفني، 
الواقع لال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات والت�رشيعات الوطنية؛ خا�شة “قانون الأحداث” 
الأنظمة  واإ�شدار  لالأحداث،  العادلة  واملحاكمة  املنا�شبة  والرعاية  احلماية  لي�شمن 
“قانون  “قانون احلماية من العنف الأ�رشي”، واإ�شدار  والتعليمات ال�رشورية لتفعيل 
حقوق الطفل”، والعمل على تغيري الجتاهات الجتماعية التي تمُربر العنف وتتغا�شى 
عنه. مع العلم؛ اأن تنفيذ غالبية الربامج واخلدمات والن�شاطات املوجهة ملناه�شة العنف 
�شد املراأة والطفل مرتبط بتوافر التمويل، مما يمُثري ق�شية دميومة هذه الربامج واخلدمات.
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الهدف العام 
الجتماعي  النوع  اأ�شا�س  على  القائم  وبخا�شة  العنف  من  املراأة  حماية  �شمان 
من  فاعلة  مب�شاهمة  واملجتمع،  والعمل  الأ�رشة  يف  وم�شتقرة  اآمنة  امراأة  اإلى  و�شوًل 
القطاعات املعنية كافة، باعتبار مناه�شة العنف �شد املراأة »م�شوؤولية وطنية ت�شاركية«.

الأهداف الفرعية:
- تاأمني احلماية لالأطفال يف الأ�رشة واملدر�شة واملجتمع من الإ�شاءة مبختلف اأ�شكالها. 
- حماية الفتاة ال�شابة واملراأة يف الأ�رشة والعمل واملجتمع من العنف وبخا�شة القائم 

على اأ�شا�س النوع الجتماعي.
حقوق  على  والقائم  والخت�شا�شات  الأبعاد  متعدد  الت�شاركي  املنحى  انتهاج   -

الإن�شان يف مناه�شة العنف �شد املراأة باعتبار ذلك “م�شوؤولية وطنية ت�شاركية”.

   جمال )4(: املراأة والبيئة والتغرّي املناخي

الأخريين،  العقدين  املناخي خالل  البيئة والتغرّي  بق�شايا  العاملي  ت�شاعد الهتمام 
وتنامت املطالب الوطنية والإقليمية والدولية ب�رشورة الت�شدي بفعالية مل�شكالت البيئة 
ال�شلبية على  باآثارها  األقت  والتي  املنطقة،  ت�شهدها  التي  والنزاعات  احلروب  يف ظل 
الفرد والأ�رشة واملجتمع، واأدت اإلى الرتاجع التدريجي يف الرثوات الطبيعية املتجددة 

وغري املتجددة.

واإذ يمُعترب التلوث البيئي اأحد اأهم م�شادر اخلطورة على �شحة الإن�شان والكائنات 
احلية ب�شكل عام، فقد ركزت ال�شيا�شات الوطنية الأردنية جهودها لتنمية هذا املجال 
خالل ال�شنوات املا�شية باإقرار قانون حماية البيئة ل�شنة 2006 واإ�شدار جمموعة من 

الأنظمة البيئية مبوجب هذا القانون.

اخلطة  ت�شمنت  اإذ  خططها،  يف  الأردنية  املراأة  املختلفة  البيئية  ال�شيا�شات  راعت  وقد 
التنفيذية ل�شرتاتيجية وزارة البيئة لالأعوام )2007- 2010( بمُعداً لدمج قطاع املراأة وال�شباب 
يتعلق  فيما  املراأة  متار�شه  الذي  الكبري  للدور  مراعاة  وم�شاريعها؛  البيئة  وزارة  ن�شاطات  يف 
بال�شتخدام الكفء للموارد الطبيعية وا�شتدامتها، والذي عك�شته ق�ش�س جناح ن�شوية يف جمال 
اأعداد  بارتفاع  املجال  هذا  الأردنية يف  املراأة  م�شاركة  متثلت  كما  للموارد.  امل�شتدامة  الإدارة 

امللتحقات بربامج التعليم العايل يف التخ�ش�شات البيئية، وامل�شاركة يف الربامج التوعوية.

البيئي  بالتلوث  املبا�رش  بتاأثرها  املجال  هذا  يف  املراأة  تواجه  التي  التحديات  تتجلى  واإذ 
مبختلف اأنواعه، واأثر ا�شتخدامها للمواد الكيماوية املختلفة، وانخفا�س ن�شبة الن�شاء يف مواقع 
البيئة  لأثر  مبا�رش  ر�شد  عدم وجود  اإلى  بالإ�شافة  املناخي،  والتغري  بالبيئة  املت�شلة  القرار  �شنع 
والتغري املناخي على الأ�رشة ب�شكل عام وعلى املراأة ب�شكل خا�س، وافتقار الإح�شائيات يف هذا 
املجال للت�شنيف ح�شب النوع الجتماعي، وتزايد ال�شتخدام اجلائر للموارد البيئية، وارتفاع 
ن�شب تلوث املياه والرتبة والهواء نتيجة لقلة الوعي العام بالأمور املتعلقة بالبيئة وكيفية احلفاظ 
عليها، فمن هنا تاأتي اأهمية العمل الت�شاركي بني القطاعات املعنية كافة �شعيًا لتمكني املراأة يف 

هذا املجال وتعزيز دورها.

الهدف العام 
بناء قدرات املراأة وتنمية معارفها واجتاهاتها ومهاراتها للحفاظ على �شحة البيئة وحمايتها، 
وتعزيز دورها يف اإدارة النظام البيئي ور�شم ال�شيا�شات و�شناعة القرارات املتعلقة بالبيئة والتغرّي 

املناخي.

الأهداف الفرعية
- تنمية معارف الفتاة ال�شابة يف خمتلف املراحل التعليمية وتعزيز اجتاهاتها ومهاراتها للحفاظ 

على �شحة البيئة وحمايتها. 
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- تطوير الوعي البيئي لدى املراأة يف الأ�رشة واملجتمع لالإ�شهام يف حماية البيئة واحلفاظ عليها.
البيئة  �شحة  على  للحفاظ  ومهاراتها  واجتاهاتها  معارفها  وتنمية  العاملة  املراأة  قدرات  بناء   -

وحمايتها. 
وجمالته  م�شتوياته  مبختلف  البيئة  قطاع  يف  الفاعلة  وم�شاركتها  املراأة  متثيل  ن�شبة  رفع   -

وتخ�ش�شاته، وتعزيز دورها يف اإدارة النظام البيئي.
- اعتماد نهج يراعي النوع الجتماعي يف و�شع ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات و�شناعة القرارات 

املت�شلة بالتغرّي املناخي.

  جمال )5(: املراأة ذات احلاجات الأ�سا�سية والتحديات اخلا�سة

احلاجات  وتتمثل  الإن�شاين،  الأمن  لتحقيق  الدعوة  بتنامي  الأفراد  احتياجات  تتنامى 
ال�شحية  والرعاية  الكرمي  وال�شكن  واملاأوى  الغذائي  الأمن  توفري  ب�رشورة  للمراأة  الأ�شا�شية 

وبخا�شة يف حالت الإعاقة وال�شيخوخة والفقر ل�شمان ال�شتقرار وامل�شتقبل الآمن لها.

فر�س  اأن  اإل  وال�شحي،  املنا�شب  املاأوى  توفري  ب�رشورة  الهتمام  تزايد  من  الرغم  وعلى 
الن�شاء وبخا�شة ربات الأ�رش ما زالت قليلة؛ نتيجة املفاهيم والجتاهات الجتماعية التي حتول 
دون امتالك املراأة للموارد التي متّكنها من احل�شول على حقوقها يف هذا املجال، لذا؛ ل بد من 
تطوير الت�رشيعات وال�شيا�شات والإجراءات وتهيئة الظروف التي تمُ�شهم اإيجابًا يف ح�شول املراأة 

الفقرية واملعيلة لالأ�رشة على هذه احلقوق.

كما حتتاج فئة الن�شاء ذوات الإعاقة لنتهاج �شيا�شات وبرامج خا�شة تعمل على مراعاة 
احتياجاتهن وحت�شني ظروفهن املعي�شية وم�شاعدتهن على الندماج يف املجتمع وامل�شاركة يف 

التنمية ح�شب قدراتهن واإمكاناتهن.

وخ�شو�شيتها  اأهميتها  لها  التي  العمرية  املراحل  من  ال�شيخوخة  مرحلة  وتعترب 
يف حياة الإن�شان بعامة واملراأة بخا�شة، نظراً ملا متر به من تغريات بيولوجية ونف�شية 
واجتماعية، مما ي�شتلزم تطوير ا�شرتاتيجيات وخطط وبرامج وطنية تلبي احتياجاتها 
ما   - جمتمعها  يف  امل�شتدامة  التنمية  بتحقيق  امل�شاهمة  من  ومتّكنها  حقوقها  وتكفل 
اأمكنها ذلك. واإذ اأدى حت�شن الأو�شاع ال�شحية يف املجتمع اإلى ارتفاع العمر املتوقع 
للمراأة عند امليالد؛ وانخفا�س معدل وفيات الأمهات، وارتفاع ن�شبة املراأة امل�شنة اإلى 
جمموع الن�شاء، فاإن ذلك كله يعزز احلاجة اإلى �رشورة تفعيل الهتمام بالحتياجات 

املختلفة لهذه الفئة والعمل على تلبيتها.

الهدف العام

وال�شتقرار  الأمان  �شبل  وتوفري  احلقيقية  املراأة  لإمكانيات  اأعمق  فهم  حتقيق 
اخلا�شة،  وحتدياتها  الأ�شا�شية  حاجاتها  اختالف  على  لها  والقت�شادي  الجتماعي 

و�شوًل اإلى امراأة اآمنة وم�شتقرة هي واأ�رشتها، وتعزيز دورها الأ�رشي واملجتمعي.

الأهداف الفرعية

- تفعيل دور املراأة يف حتقيق الأمن الغذائي لأ�رشتها وجمتمعها، و�شوًل اإلى �شيا�شات 
ت�شمن الأمن الغذائي وتمُعزز دور املراأة يف حتقيقه والتمكن منه على ال�شواء.

- تطوير الت�رشيعات وال�شيا�شات والإجراءات والظروف التي تمُ�شهم يف ح�شول املراأة 
الفقرية واملعيلة لالأ�رشة على ال�شكن املالئم حماية لها ولأفراد اأ�رشتها.

- تاأمني ال�شتقرار الجتماعي والقت�شادي للمراأة املعوقة و�شوًل اإلى حالة العتماد 
على الذات.

- حت�شني نوعية احلياة للمراأة كبرية ال�شن لتمكينها من العي�س بكرامة يف جمتمعها.  
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  محور )2(: التمكني ال�سيا�سي للمراأة وامل�ساركة يف احلياة العامة

تقا�س الدميقراطية بدرجة متكني املواطنني جميعًا ذكوراً واإناثًا - بغ�س النظر عن 
العرق اأو اللغة اأو الدين - من اإدارة �شوؤون حياتهم العامة وامل�شاهمة يف �شنع القرار. 
واإذ ت�شكل املراأة ن�شف املجتمع الأردين اإل اأنها ما زالت مبثابة اأقلية �شيا�شية يف مواقع 
اململكة  ت�شعى  الذي  الدميقراطي  بالنظام  الإخالل  اأوجه  اأحد  يعترب  مما  القرار؛  �شنع 
اإلى تطبيقه. ويعترب �شعف م�شتوى التمثيل الن�شائي يف خمتلف مواقع �شنع القرار من 
اأبرز املوؤ�رشات الدالة على �شعف ا�شتجابة النظم ال�شيا�شية ملتطلبات التنمية ومتطلبات 
املراأة واحتياجاتها؛ اأو على الأقل؛ ي�شري اإلى تردد املجتمع يف العرتاف بقدرات املراأة 
النا�شئة عن الرتبية التقليدية التي  الثقافية  ومواطنتها؛ مما يتطلب تدخاًل يذلل العقبات 
ما تزال ت�شكل حواجز - قد ل تكون مرئية بو�شوح - حتول دون تقدم املراأة وتعيق 

متتعها الفعلي بالفر�س واحلقوق واحلريات املكفولة لها قانونًا.

وقد �شعت ال�شيا�شات الوطنية خالل ال�شنوات املا�شية اإلى اتخاذ اإجراءات وتدابري 
ايجابية موؤقتة تهدف اإلى متثيل املراأة يف املواقع املختلفة ل�شمان تلبية احتياجاتها و�شوًل 
اإلى حتقيق الن�شب املاأمولة لتمثيلها يف كافة املجالت. و�شهدت اململكة خالل الأعوام 
جميعها  عملت  والتي  املراأة،  بق�شايا  املعنية  املنظمات  قبل  من  وا�شعًا  حراكًا  املا�شية 
“الكوتا”  القرار، �شواء من خالل  الن�شاء يف خمتلف مواقع �شنع  على رفع ن�شبة متثيل 
اأو عرب ح�شد مقاعد عن طريق التناف�س، اإ�شافة اإلى اإي�شال الكفوؤات والقادرات على 
ت�شكيل قوة �شاغطة يف املجال�س املختلفة، حلماية مكت�شبات وحقوق املراأة وحتديث 

الت�رشيعات الالزمة لتحقيق مزيد من التقدم لها.

بلوغ  اإلى  يهدف  الذي  الوطني  الطموح  م�شتوى  دون  زالت  ما  الإجنازات  هذه  اأن  اإل 
تقل  ل  ن�شبة  القرار  �شنع  مواقع  وخمتلف  واملحلية  الوطنية  املجال�س  يف  الن�شاء  م�شاركة  ن�شبة 
عن )30%( كحد اأدنى؛ وب�شكل تدريجي و�شوًل اإلى حتقيق مبداأ امل�شاواة الد�شتورية املتمثل 
التزام الأردن بالتفاقيات والقرارات الدولية  بتكافوؤ الفر�س جلميع الأردنيني، وان�شجامًا مع 

)وفق ال�شيغة التي متت امل�شادقة عليها(.

كن اإبراز ن�شبة م�شاركة املراأة يف القطاعات املختلفة على النحو التايل: )11.7%( يف  وميمُ
جمل�س الأعيان، و) 10.8%( يف جمل�س النواب، و)12.4%( يف ال�شلطة الق�شائية، و)%18.1( 
التنفيذية،  ال�شلطة  العليا يف  الفئة  الدبلوما�شي مب�شتوياته كافة، و)8%( يف وظائف  ال�شلك  يف 
و)29.1%( يف الأحزاب ال�شيا�شية. ومت رفع الكوتا الن�شائية يف املجال�س البلدية لت�شل )%25(. 
بينما ل تتجاوز ن�شبة متثيل املراأة يف غرف التجارة )1.3%(، ويف غرف ال�شناعة )8.5%( ويف 
جمال�س النقابات )4.9%(؛ وقد يعود ذلك اإلى ن�شبة م�شاركة املراأة املتوا�شعة يف �شوق العمل. 

بر�شم  املعنية  اللجان  الوزراء ويف  جمل�س  لل�شيدات يف  املحدودة  امل�شاركة  عن  عدا  هذا   
ال�شيا�شات يف خمتلف القطاعات واملجالت، ول يعترب املوؤ�رش اخلا�س بن�شبة متثيل املراأة يف جمل�س 
نوعية  اأن  حيث  احلكومي،  املجال  يف  املراأة  م�شاركة  م�شتوى  لقيا�س  الوحيد  املوؤ�رش  الوزراء 
لقيا�س  اآخراً  املواقع القيادية التي �شغلتها املراأة الأردنية يف جمال�س الوزراء املختلفة تمُعترب موؤ�رشاً 
طبيعة هذه امل�شاركة، فقد �شغلت املراأة الأردنية مواقع وزارية غري منطية، كانت تاريخيًا حكراً 

على الرجال.

ورغم كل اجلهود التي بمُذلت وتبذل؛ ل تزال بع�س اجلهات توؤمن بالدور الأحادي للمراأة 
�شمن نطاق الأ�رشة، ول تعرتف بدورها املجتمعي، وتعّول على املراأة ذاتها لكي تدعم املراأة، 
يف نطاق فكر ي�شيق عن فهم �رشورة التكامل يف امل�شوؤولية الجتماعية بني املراأة والرجل. وهذا 
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القرار.  �شنع  مواقع  اإلى  و�شوًل  العامة  احلياة  اأن�شطة  والتقدم يف  ال�شتمرارية  دون  يحول  مما 
وي�شري كل هذا اإلى اأهمية العمل اجلاد لتحقيق زيادة م�شاركة املراأة الكاملة والفاعلة يف خمتلف 

نواحي احلياة العامة.

 الهدف العام
اإتاحة فر�س اأف�شل واأكرث عدالة ل�شمان م�شاركة املراأة الفاعلة وو�شولها ب�شكل تدريجي 
مدرو�س اإلى ن�شبة متثيل ل تقل عن )30%( كحد اأدنى يف جميع مواقع ر�شم ال�شيا�شات واتخاذ 

القرارات يف خمتلف ال�شلطات والقطاعات ويف خمتلف املجال�س والهيئات املنتخبة واملعّينة. 

الأهداف الفرعية

- رفع ن�شبة متثيل املراأة وم�شاركتها الفاعلة يف ال�شلطة الت�رشيعية )جمل�شي الأعيان والنواب(.
مبختلف  القانونية  واملهن  الق�شائية  ال�شلطة  يف  الفاعلة  وم�شاركتها  املراأة  متثيل  ن�شبة  رفع   -

م�شتوياتها.
- رفع ن�شبة متثيل املراأة وم�شاركتها الفاعلة يف املنا�شب القيادية يف ال�شلطة التنفيذية.

- رفع ن�شبة متثيل املراأة وم�شاركتها الفاعلة يف رئا�شة وع�شوية املجال�س البلدية.
وكوادر  القيادية  واملنا�شب  الإدارة  جمال�س  يف  الفاعلة  وم�شاركتها  املراأة  متثيل  ن�شبة  رفع   -

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س وغرف التجارة وال�شناعة.
- رفع ن�شبة متثيل املراأة وم�شاركتها الفاعلة يف املنا�شب القيادية ويف ع�شوية منظمات املجتمع 

املدين.

  محور )3(: التمكني القت�سادي للمراأة

التنمية املجتمعية، وقد  اأ�شا�شيًا يف دفع عجلة  اقت�شاديًا عن�رشاً  املراأة  يمُعترب متكني 
يف  املراأة  دور  بتعزيز  املا�شية  الأعوام  خالل  املجال  هذا  يف  اململكة   جهود  تنامت 
خمتلف اأوجه الن�ساط االقت�سادي كاأحد اأهم االأول�يات التنم�ية؛ انطالقًا من االإميان 
ثل ن�شف املجتمع وجزءاً هامًا وحيويًا من املوارد الب�رشية العاملة  الرا�شخ باأن املراأة متمُ

يف تنميته.

واإذ يعتمد التمكني القت�شادي على تعزيز دور املراأة  ملمار�شة حقوقها ك�شاحبة 
امل�شاركة  الفقرية يف  املراأة  اإغفال دور  عمل وعاملة وربة منزل ومعيلة لالأ�رشة؛ دون 
الفاعلة يف خمتلف املجالت، فقد اأولى الأردن اهتمامه لو�شع ال�شيا�شات التي تهدف 
اإلى تفعيل امل�شاركة القت�شادية للمراأة واإر�شاء ركائز بيئة ت�رشيعية ت�شمن امل�شاواة بني 

املراأة والرجل مبا يكفل حتقيق م�ساركة اأكرب للمراأة يف الن�ساط االقت�سادي. 

وعلى الرغم من ذلك؛ مازال معدل امل�شاركة القت�شادية للمراأة يف �شوق العمل 
منخف�شًا، اإذ يبلغ  )14.7%(، مع ارتفاع ن�شبة البطالة للن�شاء لت�شل اإلى )%21.7( 
يتعلق  ما  منها  وعوامل؛  اأ�شباب  لعدة  ذلك  يمُرد  وقد  للذكور،   )%10.4( بـ  مقارنة 
بتوفري متطلبات البيئة ال�شديقة والداعمة لعمل املراأة، ووعي املراأة بحقوقها العمالية، 
اإلى ت�شييق الفجوة بني الإناث والذكور يف هذا املجال.  واإن�شافها بالأجر واحلاجة 
كما مل تراع معظم ال�شيا�شات واخلطط حجم م�شاركة املراأة القت�شادية يف �شوق العمل 
غري املنظم، ومل يتم احت�شاب م�شاركة املراأة يف العمل من املنزل مبختلف جمالته على 

الرغم من اأهميتها �شمن معدلت امل�شاركة القت�شادية للمراأة يف القت�شاد الوطني. 
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الهدف العام

�شمان تكافوؤ الفر�س القت�شادية لتحقيق م�شاركة اأكرب للمراأة يف خمتلف قطاعات 
القت�شاد الوطني ويف ر�شم ال�شيا�شات و�شناعة القرارات القت�شادية.

الأهداف الفرعية

- متكني املراأة لكي تمُ�شهم اإ�شهامًا كاماًل يف احلياة القت�شادية عرب القطاعات كافة وعلى 
جميع م�ست�يات الن�ساط االقت�سادي.   

- رفع ن�شبة م�شاركة املراأة يف ريادة الأعمال اخلا�شة وفق اأحدث امل�شتجدات واأف�شل 
املمار�شات.

جمالته،  مبختلف  املنظم  غري  العمل  يف  اأو  املنزل  من  العاملة  املراأة  طاقات  تفعيل   -
واإدماجه يف ح�شابات القت�شاد الوطني.

الفقرية يف  بعامة وللمراأة  الفقرية  للمراأة  ال�شتقرار الجتماعي والقت�شادي  تاأمني   -
الريف والبادية بخا�شة.

- تاأمني ال�شتقرار الجتماعي والقت�شادي للمراأة املعيلة لالأ�رشة لالإ�شهام يف تخفي�س 
اأعبائها.

املحاور امل�ستعر�سة

كل ما �شبق ذكره من املحاور واملجالت املختلفة؛ والتي تناولت مبجملها اأهمية 
متكني املراأة اجتماعيًا و�شيا�شيًا واقت�شاديًا و�رشورة تعزيز فر�شها للم�شاركة الفاعلة يف 
التنمية املجتمعية امل�شتدامة؛ ل ميكن لأي منها اأن يتحقق على الوجه الأكمل دون توفري 
املن�شود  للهدف  الو�شول  فر�س  وت�شهل  تمُي�رش  م�شتعر�شة”؛  “حماور  م�شاندة  جمالت 

الثقافة املجتمعية  اأربعة جمالت هي:  تتمثل يف  امل�شتعر�شة  اأو جمال، وهذه املحاور  لكل حمور 
الداعمة لتمكني املراأة، والإعالم وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، ودمج النوع الجتماعي 
يف الت�رشيعات وال�شيا�شات واخلطط والربامج واملوازنات الوطنية ومتابعتها وتدقيقها، والتطوير 

املوؤ�ش�شي للمنظمات العاملة يف اإطار متكني املراأة.

اإذ ت�شعى هذه العوامل معًا اإلى اإيجاد وتعزيز بيئة م�شاندة لتمكني املراأة، مناه�شة للتمييز 
املبني على اأ�شا�س النوع الجتماعي يف خمتلف املجالت، تمُ�شهم يف تعزيز �شورة اإيجابية عن 
مكانة املراأة واأدوارها املجتمعية املتنوعة؛ من خالل ثقافة جمتمعية اإيجابية؛ وت�رشيعات مراعية 
لحتياجات النوع الجتماعي؛ واإعالم داعم لق�شايا املراأة، وموؤ�ش�شات اأهلية ور�شمية متطورة؛ 
والتنمية  التغيري  اإحداث  عمليات  يف  فاعلة  تكون  اأن  من  املراأة  لتمكني  ت�شاركي  بنهج  تعمل 

ال�شاملة وامل�شتدامة ملجتمعها.

  محور )1(: الثقافة املجتمعية الداعمة لتمكني املراأة

الهدف العام

على  املبني  للتمييز  ومناه�شة  املراأة ومتكينها،  لإن�شاف  داعمة  ثقافة جمتمعية  ن�رش وجتذير 
بني  الفر�س  وتكافوؤ  امل�شاواة  لتعزيز  �شعيًا  املجالت،  خمتلف  يف  الجتماعي  النوع  اأ�شا�س 
عمليات  يف  فاعلة  تكون  اأن  من  املراأة  لتمكني  والثقايف  الرتبوي  اخلطاب  وتطوير  اجلن�شني، 

التغيري والبناء احل�شاري ملجتمعها.

الأهداف الفرعية

بعامة  الإن�شان  حقوق  ومببادئ  املرجعية  الوطنية  بالت�رشيعات  للتوعية  القانونية  الثقافة  ن�رش   -
وحقوق املراأة بخا�شة وبالتفاقيات الدولية )بال�شيغ التي متت امل�شادقة عليها(.   
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وم�شاندة  القت�شادي  املراأة  ا�شتقالل  حلماية  ال�شائدة  املجتمعية  الثقافة  يف  التغيري  اإحداث   -
حقوقها يف امللكية واملرياث.  

ال�شيا�شات يف خمتلف  القرار ور�شم  املراأة مراكز �شنع  لتويل  امل�شاندة  املجتمعية  الثقافة  ن�رش   -
القطاعات.

- ن�رش الثقافة املجتمعية امل�شاندة لعمل املراأة واإبراز دورها ب�شفتها �رشيكا متكافئًا يف املجالت 
كافة.

- ن�رش وتر�شيخ الثقافة املجتمعية الراف�شة للعنف وبخا�شة املبني على اأ�شا�س النوع الجتماعي 
مبختلف �شوره واأ�شكاله.  

  محور )2(: الإعالم وتكنولوجيا املعلومات والت�سالت

الهدف العام

حتقيق تكافوؤ الفر�س بني اجلن�شني يف قطاعي الإعالم وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، 
القطاعني،  بهذين  املت�شلة  القرارات  و�شناعة  ال�شيا�شات  ر�شم  يف  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  ورفع 
وتوظيف خمتلف و�شائطهما يف توعية املراأة واأ�رشتها وجمتمعها باأهمية دورها ك�رشيك ا�شرتاتيجي 

يف اإحداث التنمية املجتمعية امل�شتدامة مبختلف حماورها.   

الأهداف الفرعية

- تغيري ال�شورة النمطية التي تبثها بع�س و�شائط الإعالم عن املراأة باإبراز دورها ب�شفتها �رشيكًا 
متكافئًا يف املجالت كافة.

- حتقيق تكافوؤ الفر�س بني اجلن�شني يف قطاع الإعالم مبختلف و�شائطه.
تكنولوجيا  و�شائط  وي�شتخدمن  احلا�شوبية  املهارات  ميتلكن  اللواتي  الإناث  ن�شبة  رفع   -

املعلومات والت�شالت.

والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  العامالت  الإناث  ن�شبة  رفع   -
وامل�شاركات يف ر�شم ال�شيا�شات واتخاذ القرارات املت�شلة بهذا القطاع.

محور )3(: دمج النوع الجتماعي يف الت�رسيعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج 
واملوازنات الوطنية

الهدف العام

موا�شلة مراجعة منظومة الت�رشيعات وال�شيا�شات واخلطط والربامج واملوازنات 
الوطنية؛ بغر�س تعديلها وا�شتحداث ت�رشيعات و�شيا�شات وخطط وبرامج وموازنات 

م�شتجيبة للنوع الجتماعي حتقق العدالة وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�س بني اجلن�شني.

الأهداف الفرعية

ينا�شب  مبا  وحتديثها  وامل�شاواة،  الـعدالة  ي�شوب  مما  لتنقيتها  الت�رشيعات  مراجعة   -
متطلبات املجتمع الت�رشيعية ويحمي احلقوق الد�شتورية ويحقق تكافوؤ الفر�س بني 

اجلن�شني.
- �شمان اإدماج منظور النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات الوطنية مبراعاة احتياجات 
العلمية املعمقة ومبواكبة  الدرا�شة  الرجل واملراأة بعدالة، وحتديثها باعتماد  كل من 

التطورات وامل�شتجدات واأف�شل املمار�شات.
الوطنية  واملوازنات  والربامج  اخلطط  الجتماعي يف  النوع  منظور  اإدماج  - �شمان 
مبراعاة احتياجات كل من الرجل واملراأة بعدالة، ومبواكبة التطورات وامل�شتجدات 

واأف�شل املمار�شات.
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محور )4(: التطوير املوؤ�س�سي للمنظمات العاملة يف اإطار تكني املراأة

الهدف العام

اإلى �شمان  الهادفة  العمل  �شيا�شات ونظم ومنهجيات  مراجعة وتطوير منظومة 
قابل  مو�شوعي  منهجي  باأ�شلوب  املجالت  جميع  يف  التمّيز  وحتقيق  الأداء،  جودة 
املنظمات  يف  الر�شيد  احلكم  و�شوابط  قواعد  وتر�شيخ  والتطوير،  والتقييم  للقيا�س 
العاملة يف اإطار متكني املراأة، �شعيًا لتحقيق ال�شفافية والنزاهة والعدالة وامل�شاواة وتكافوؤ 

الفر�س.  

الأهداف الفرعية

املراأة،  متكني  اإطار  يف  العاملة  املنظمات  لدى  الأداء  يف  والتميز  اجلودة  ثقافة  ن�رش   -
وتعزيز التوجه نحو احلكم الر�شيد من خالل تطوير معايري متقدمة ل�شمان اجلودة 

والتميز يف الأداء �شعيًا لتحقيق ال�شفافية والنزاهة والعدالة. 
- زيادة وعي املنظمات العاملة يف اإطار متكني املراأة مبفهوم اإدارة املعرفة وتطبيقاتها، 
حتقيق  لدعم  واإدامتها  داخلها  الدائم  التعلم  جمتمع  لرت�شيخ  فاعلة  اآليات  واإيجاد 

اأهدافها املن�شودة. 
- تقييم الو�شع املوؤ�ش�شي للمنظمات العاملة يف اإطار متكني املراأة، ودرا�شة مدى جناحها 
يف حتقيق اأهدافها وكيفية الرتقاء باأدائها �شمن الإمكانيات واملوارد املتاحة، ويف 

اإطار منهجي علمي واقعي مبني على توظيف املعرفة والبحث واخلربة.
- تعزيز النهج الت�شاركي يف ا�شتثمار املوارد املتاحة بكفاءة وفاعلية: الإن�شانية واملعرفية 
والتقنية واملالية، واملادية، وتوظيفها لالرتقاء مب�شتوى اأداء املنظمات العاملة يف اإطار 

متكني املراأة وحت�شني م�شتوى الربامج واخلدمات املقدمة فيها كمًا ونوعًا.

   اآليّات تطبيق ال�سرتاتيجية واإدارتها ومتابعة تنفيذها

ال�شرتاتيجية  اإعداد  املراأة:  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  باللجنة  اأنيطت  التي  املهام  اأبرز  من 
الوطنية للمراأة، والعمل على حتديثها وتطويرها، ومتابعة تنفيذها وتقوميها، ب�شكل دوري من 
ومتابعة  العالقة،  ذات  والأهلية  الر�شمية  للموؤ�ش�شات  الفنية  واخلربات  امل�شورة  تقدمي  خالل: 
التقارير الدورية املقدمة اإليها وحتليلها با�شتخدام منظور النوع الجتماعي، وتقييم كل ما اأجنز 
ومقارنته باملوؤ�رشات املعتمدة عند اإعداد ال�شرتاتيجية لقيا�س مدى التقدم، ودرا�شة ال�شعوبات 
وامل�شاكل التي تواجه تنفيذ ال�شرتاتيجية والعمل على اإيجاد احللول لها بالتعاون مع املوؤ�ش�شات 

املعنية.

وبعبــارة اأخرى، فــاإن اللجنة الوطنية ملتزمة بمهمة متابعة تنفيــذ ال�شتراتيجية الوطنية  
للمــراأة الأردنيــة  )2013-2017(، كما تعتبر اللجنة الوطنية م�شوؤولــة عن رفع التقارير 
حــول مدى التقدم فــي تحقيق اأهداف ال�شتراتيجيــة، واأبرز النتاجات التــي تم تحقيقها، 
والتحديــات التــي وقفت عائقًا اأمام تحقيق بع�س الإنجــازات للتغلب عليها. ومما يمُتوخى 
اأن يمُ�شهــم فــي تحقيق ذلك؛ اأن هــذه ال�شتراتيجية قد تم بناوؤها وفقًا لنظــام بطاقات الأداء 
المتــوازن Balanced Scorecard Strategy Driven  ، كمــا �شيتم حو�شبة جميع المنجزات 
مــن؛ ا�شتراتيجية وخطــط وم�شاريع ونتاجات عمل وفق برمجيــة متخ�ش�شة م�شممة لهذا 
الغر�ــس، وم�شتخدمة عربيًا وعالميًا هي برمجية STRATandGO، الأمر الذي يمُتوخى 
اأن يمُ�شهــم في ت�شهيل متابعة مدى تحقيق الأهداف المن�شــودة خالل �شنوات ال�شتراتيجية 
والتعــّرف على محطات الإنجــاز والتميز في الأداء لتعظيمها، وتحديــد الفجوات لو�شع 
ال�شيا�شــات والخطــط التنفيذية والبرامــج الكفيلة بتالفيها؛ فيما يتعلــق بمختلف المحاور 
والمجــالت المت�شلــة بتمكين المــراأة فــي الأردن والمت�شمنة فــي ال�شتراتيجية والخطة 

ال�شتراتيجية والخطط التنفيذية والم�شاريع التي �شتنبثق عنها.
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اإجراء املراجعات الدورية ال�رشورية لال�شرتاتيجية من قبل اللجنة  اأهمية  ومن هنا؛ تت�شح 
الوعي  يعك�سمُ  ال�شرتاتيجية  اإقرار  اأن  وبخا�شة  التنفيذ،  يف  تقّدم  اأي  حتقيق  ملتابعة  الوطنية، 
واللتزام ال�شيا�شي العايل بق�شايا املراأة وباأهمية م�شاركتها الفاعلة يف التنمية املجتمعية ال�شاملة 
الذي  الأمر  التنفيذ،  مو�شع  بو�شعها  البدء  نحو  الأ�شا�شية  اخلطوة  ثل  ميمُ كما  حماورها،  بكافة 
اللجنة  الفاعلة ما بني  التن�شيق املتوا�شل وال�رشاكة  وريّة من خالل  ي�شتدعي ح�شد املوارد ال�رشّ
كن اأن تمُ�شهم يف توفري الدعم  الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة وخمتلف اجلهات احلكومية التي ميمُ
املايل والفني للربامج وامل�شاريع املعنية باملراأة، مثل: وزارة التخطيط والتعاون الدويل، ووزارة 
الوطنية  اللجنة  موازنة  لتعزيز  خا�س  ب�شكل  العامة  املوازنة  دائرة  مع  التن�شيق  وتفعيل  املالية، 
الأردنية ل�شوؤون املراأة، ور�شد موازنة خا�شة لتنفيذ امل�شاريع املنبثقة عن ال�شرتاتيجية يف اإطار 
موازنة اللجنة لالأعوام القادمة. اإ�شافة اإلى تفعيل التن�شيق مع اجلهات واملنظمات املانحة واملعنية 
امل�شاريع  بعر�س  الوطنية  اللجنة  قيام  طريق  عن  التمويل  حل�شد  معها  والتحاور  املراأة  ب�شوؤون 
املختلفة املنبثقة عن ال�شرتاتيجية على هذه اجلهات املمولة للنظر يف اإمكانية متويلها كل ح�شب 

اخت�شا�شها ونطاق عملها وجمالت اهتمامها.     

املراأة؛  الوطنية الأردنية ل�شوؤون  اللجنة  و�شيتم تنظيم برنامج تدريبي توعوي متكامل يف 
املتابعة  تقارير  اإعداد  وبكيفية  وم�شاريعها،  ال�شرتاتيجية  وخطتها  بال�شرتاتيجية  للتعريف 
يف  و�شي�شارك  ال�شرتاتيجية.  اأهداف  �شوء  يف  والإجناز  التقدم  مدى  لقيا�س  ال�شنوية  والتقييم 
هذا الربنامج ممثلون وممثالت عن املوؤ�ش�شات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات 
اخلا�شة والأكادميية والإعالمية، وبخا�شة اأع�شاء اللجان وال�شبكات وفرق العمل املتعاونة مع 
اللجنة الوطنية والعاملة حتت مظلتها، للتدّرب حول كيفية اإعداد تقارير اإجنازات موؤ�ش�شاتهم 

الوطنية يف �شوء اأهداف ال�شرتاتيجية وخططها وم�شاريعها. 

   اآليّات تطوير عالقات التعاون والتن�سيق مع ال�رّسكاء

وجمالتها،  حماورها  مبختلف  اأهدافها  وحتقيق  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  عمليات  لتفعيل 
وت�شهيل متابعتها، فاإن اللجنة الوطنّية الأردنية ل�شوؤون املراأة حتر�س على تطوير اآليات 
وعالقات عمل قوّية ومنهجّية وم�شتدامة؛ مع كافة �رشكائها الذين ينق�شمون اإلى اأربعة 

م�شتويات خمتلفة لكنها مرتابطة، وذلك على النحو الآتي:

امل�ستوى الأول: تعزيز عالقة ال�رساكة والتعاون مع املوؤ�س�سات احلكوميّة، من 
خالل:

والدوائر  والوزارات  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  بني  ال�رشاكة  تعزيز   -
احلكومية؛ على اأ�شا�س مبداأ التكامل بني خمتلف اجلهات املعنية، انطالقًا من روؤية 
هذه  خمتلف  مع  الفاعل  والتن�شيق  ال�رشاكة  قواعد  تر�شيخ  لأجل  التطويرية  اللجنة 
املوؤ�ش�شات، ومبا ي�شاعد اللجنة الوطنية على حتويل وترجمة �شيا�شاتها وتوجهاتها 
وخطط  برامج  يف  اإدماجها  يتم  وحمددة  وا�شحة  عمل  برامج  اإلى  وا�شرتاتيجيتها 
عمل املوؤ�ش�شات والأجهزة احلكومية التنفيذية. وت�شليط ال�شوء على الأثر الإيجابي 

لهذه ال�رشاكات.
الوطنية  اللجنة  مع  العاملة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع  الت�شال  �شبكة  مظلة  تو�شيع   -
والدوائر  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  خمتلف  تدريجيًا  لت�شمل  املراأة،  ل�شوؤون  الأردنية 

احلكومية. 
- تفعيل  التن�شيق مع املوؤ�ش�شات احلكومية من اأجل تطوير واعتماد معايري مو�شوعية 
و�شفافة وموّحدة لختيار القيادات من كافة امل�شتويات الإدارية وفقًا ملعايري الكفاءة 
واخلربة والتاأهيل من جهة، والعمل على ترقية الن�شاء يف ال�شلم الوظيفي مع توفري 
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الربامج والفر�س املنا�شبة لهن للم�شاركة الفاعلة يف برامج اإعداد وتنمية القيادات 
املراكز  اإلى  والو�شول  القوية  املناف�شة  من  لتمكينهن  اأخرى،  جهة  من  الرديفة 
ال�شيا�شات و�شناعة  ر�شم  بفعالية يف  وامل�شاهمة  العليا يف وزارتهن وموؤ�ش�شاتهن، 
القرارات املت�شلة مبختلف القطاعات واملجالت، بالتعاون والتن�شيق مع الوزارات 

واملوؤ�ش�شات الر�شمية واملعهد الوطني للتدريب.
التعريف بحقوق  بالغ يف  اأثر  لها من  ملا  براجمها؛  الدينية وتفعيل  بالتوعية  - الهتمام 

املراأة مبا ين�شجم مع مبادئ ال�رشيعة الإ�شالمية.  
- العمل على تطوير وماأ�ش�شة �شيا�شة وروؤية وا�شحة للوزارات واملوؤ�ش�شات والدوائر 
التدريبية  بالدورات  وامل�شاركة  البتعاث  وعمليات  بنظم  يتعلق  فيما  احلكومية؛ 
الداخلية منها واخلارجية، على اأن تت�شمن �رشورة متثيل الإناث يف كافة املجالت، 
ومراعاة توزيع الفر�س جغرافيًا لت�شمل املديريات خارج العا�شمة يف املحافظات 

والألوية.
الوزارات  يف  الجتماعي  النوع  ح�شب  م�شنفة  بيانات  قواعد  توفري  على  العمل   -
اأن تت�شمن جميع حماور العمل يف م�شتوى  واملوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية، على 
باأدوات  املتعلقة  والبيانات  املعلومات  التمثيل واملوارد والت�رشيعات، وت�شمل كافة 
حتليل النوع الجتماعي )كخ�شائ�س املوظفني/املوظفات املتعلقة بالعمر، امل�شتوى 
التقييم ...  التعليمي، الفئة، الدرجة، الرواتب، الإجازات، الدورات، املكافاآت، 
وغريها( لت�شهيل الرجوع اإليها يف حال اإجراء الدرا�شات والأبحاث املتعلقة بتحليل 
النوع  باإدماج  املتعلقة  القرارات  �شنع  يف  وامل�شاعدة  الجتماعي،  النوع  وتدقيق 

الجتماعي بفعالية، وت�شهيل عمليات التخطيط ال�شرتاتيجي واملتابعة والتقييم.
- موا�شلة العمل على حمو الأمية القانونية ورفع الوعي القانوين للموظفني والعاملني 
)ذكوراً واإناثًا( يف الوزارات واملوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية املختلفة ويف مديرياتها 

يف املحافظات والألوية، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بعامة، ون�رش املعرفة القانونية املتعلقة 
بحقوق املراأة من خالل التعريف بالت�رشيعات الأردنية والتفاقيات الوطنية والدولية املتعلقة 
بحقوق املراأة بخا�شة، والإفادة من توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�شالت �شمن هذا 

الإطار. 
- درا�شة مدى مراعاة حاجات النوع الجتماعي يف الت�رشيعات )القوانني والأنظمة والتعليمات 
املختلفة،  احلكومية  والدوائر  واملوؤ�ش�شات  الوزارات  يف  واملطبقة  املعتمدة  والقرارات( 
هذه  تطبيق  ومتابعة  للمراأة،  اأف�شل  مكت�شبات  حتقيق  يف  ت�شاهم  لكي  وتطويرها  وحتديثها 
الت�رشيعات للتاأكد من تنفيذها مبا يحقق عدم التمييز �شد املراأة، واقرتاح القوانني والأنظمة 

والتعليمات اجلديدة التي ت�شاهم يف �شد الفجوات النوعية.  
- اإجراء درا�شات متابعة دورية كمية ونوعية لتقييم مدى تقدم الوزارات واملوؤ�ش�شات والدوائر 
بالتن�شيق  النوعية،  النوع الجتماعي وجتاوز الفجوات  اإدماج  احلكومية املختلفة يف حتقيق 
الدرا�شات  ومراكز  احلكومية  املوؤ�ش�شات  وهذه  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  بني 

والباحثني والباحثات املتميزين يف هذا املجال.
- درا�شة �شبل توفري الت�شهيالت الت�رشيعية والإدارية املمكنة للموظفني )ذكوراً واإناثًا( يف بيئة 
عملهم مما ينعك�س اإيجابًا على كفاءتهم وفعاليتهم يف العمل، مبا يف ذلك توفري احل�شانات 
العمل  امل�شاندة. ويت�شمن ذلك  قريبة منها وتوفري اخلدمات  اأماكن  اأو يف  العمل  اأماكن  يف 
على تعديل نظام اخلدمة املدنية الذي يخلو من منح املوظفة يف القطاع العام �شاعة ر�شاعة 
اأو توفري دور ح�شانة يف الدوائر احلكومية اأ�شوة بقانون العمل، والعمل على تعديل قانون 

العمل ونظام اخلدمة املدنية ل�شتحداث مو�شوع منح الإجازة الوالدية لأي من الوالدين.
- حت�شني وتطوير الإطار التنظيمي للوحدات املعنية بالنوع الجتماعي اأو املراأة اأو وحدات تكافوؤ 
الفر�س يف املوؤ�ش�شات احلكومية: هيكلية ومهامًا وبرامج واأن�شطة، والعمل على ماأ�ش�شة هذه 
بفعالية،  مهامها  باأداء  لتقوم  دورها  وتعزيز  وفنيًا  موؤ�ش�شيًا  ودعمها  وا�شتدامتها،  الوحدات 
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واملوؤ�ش�شات  الوزارات  يف  الأ�شا�شيني  القرار  ب�شناع  الوحدات  هذه  ربط  عملية  وت�شهيل 
والدوائر احلكومية، ورفع قدراتها كاأجهزة فنية ا�شت�شارية لهم، بخ�شو�س اآليات دمج النوع 
الجتماعي يف �شيا�شات وخطط وبرامج عمل املوؤ�ش�شات احلكومية، و�شمان و�شول املراأة 
وم�شاهمتها يف ر�شم ال�شيا�شات والتخطيط للم�شاريع، ومتابعة عمليات تنفيذ ال�شرتاتيجية 

وتقييمها.
خمتلف  لي�شمل  تدريجيًا  الجتماعي  للنوع  امل�شتجيبة  املوازنة  م�رشوع  تطبيق  يف  التو�شع   -
الوزارات واملوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية، وت�شمني بمُعد النوع الجتماعي يف كل مراحل 
بامل�رشوفات  يتعلق  فيما  املالية  الدولة  ل�شيا�شة  املختلفة  الآثار  حتليل  بهدف  املوازنة،  دورة 
والإيرادات على امل�شتويني املركزي واملحلي واأثرها على كل من الن�شاء والرجال، ودرا�شة 
املختلفة  الحتياجات  العتبار  الأخذ يف  مع  وامل�رشوفات،  بالإيرادات  اخلا�شة  الأولويات 

للن�شاء والرجال. 

امل�ستوى الثاين: تعزيز عالقة ال�رساكة والتعاون مع منظمات املجتمع املدين، من خالل:

التاأييد مع منظمات املجتمع املدين حول ق�شايا  الت�شبيك واملنا�رشة وك�شب  - تعزيز عالقات 
املراأة واأولوياتها.

والتوجهات  ال�شيا�شات  دعم  ل�شالح  املدين  املجتمع  منظمات  مع  ا�شرتاتيجية  حتالفات  بناء   -
اأو�شاع املراأة  امل�شرتكة بني اللجنة الوطنية وهذه املنظمات، ودعم اجلهود الرامية لتح�شني 

بعامة.
- بناء القدرات املوؤ�ش�شية والفردية ملنظمات املجتمع املدين لتعزيز فعاليتها يف تطبيق  ال�شيا�شات 
وجمالتها  حماورها  مبختلف  ال�شرتاتيجية؛  هذه  طليعتها  ويف  ومتكينها  املراأة  لتنمية  العامة 

واأهدافها.
اأجل  املدين من  ال�رشاكة والتعاون مع منظمات املجتمع  لتفعيل عالقات  اآلّيات عمل  - و�شع 

تعزيز فعالّيتها، وحتقيق ال�شتدامة من خالل اإ�رشاك هذه املنظمات يف و�شع الربامج 
وامل�شاريع التنفيذيّة وتقدمي الدعم الفني الالزم لها.

- متابعة برامج وخطط عمل منظمات املجتمع املدين، وتقوميها من حيث ا�شتهدافها 
لتنمية املراأة وفقًا لل�شيا�شات والتوجهات العامة لال�شرتاتيجية وللخطة ال�شرتاتيجية 

لتمكني املراأة وامل�شاريع التجديدية املنبثقة عنها.   
- حتديد املعايري ال�رشورية لأ�شاليب وو�شائل ال�شغط والتاأثري يف ق�شايا النهو�س باملراأة 

والدمج املنظم للنوع الجتماعي .
- تعزيز التعاون بني اللجنة الوطنية وهذه املنظمات اعتماداً على م�شداقّية العالقة، من 
خالل اإر�شاء املبادئ الأ�شا�شّية للعمل الجتماعّي، واعتماد ميثاق اأخالقي يهدف 
اإلى تعزيز دور كل منها يف التغلب على املعوقات وازدواجّية الربامج واخلدمات 

والتو�شل اإلى التن�شيق بني اجلهود وتعظيمها.
يف  الأداء  يف  والتميز  اجلودة  ل�شمان  متقدمة  معايري  واعتماد  تطوير  على  العمل   -

املنظمات العاملة يف اإطار متكني املراأة �شعيًا لتحقيق ال�شفافية والنزاهة والعدالة.
- العمل على تقييم الو�شع املوؤ�ش�شي للمنظمات العاملة يف اإطار متكني املراأة، ودرا�شة 
باأدائها  الرتقاء  وكيفية  بال�شرتاتيجية،  املت�شلة  الأهداف  حتقيق  يف  جناحها  مدى 
على  مبني  واقعي  علمي  منهجي  اإطار  يف  املتاحة،  واملوارد  الإمكانيات  �شمن 

توظيف املعرفة والبحث واخلربة.
- تعزيز النهج الت�شاركي مع منظمات املجتمع املدين ل�شتثمار املوارد املتاحة بكفاءة 
وفاعلية: الإن�شانية واملعرفية والتقنية واملالية، واملادية، وتوظيفها لالرتقاء مب�شتوى 
واخلدمات  الربامج  م�شتوى  وحت�شني  املراأة  متكني  اإطار  يف  العاملة  املنظمات  اأداء 

املقدمة فيها كمًا ونوعًا.
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امل�ستوى الثالث: تعزيز عالقة ال�رساكة والتعاون مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�س، 
من خالل:

وال�شيا�شات  ال�شرتاتيجيات  وتنفيذ  �شياغة  يف  اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  اإ�رشاك   -
والربامج  وامل�شاريع التجديدية املت�شلة بتمكني املراأة، وتعزيز م�شاركتها يف �شوق 

العمل ويف اأن�شطة القت�شاد الوطني.
ل�شالح تنمية املراأة  جتديدية  ت�شجيع القطاع اخلا�س على ال�شتثمار يف م�شاريع    -

ومتكينها وبناء قدراتها.
- ت�شجيع القطاع اخلا�س على ا�شتقطاب العمالة الن�شائية للعمل يف خمتلف الوظائف 

واملهن وبكافة امل�شتويات.  
- العمل على اإ�رشاك ال�رشكات الكربى واأ�شحاب روؤو�س الأموال يف دعم ق�شايا املراأة 

من منظور تفعيل امل�شوؤولية الجتماعية لل�رشكات.
الأعمال، ومتّلك  قطاع  املراأة يف  م�شاركة  لتعزيز  منا�شبة  اآليات  تطوير  العمل على   -
غرف  يف  متثيلهن  وزيادة  واملت��سطة،  ال�سغرية  امل�ؤ�س�سات  يف  الن�ساء  وانخراط 

التجارة وال�شناعة ومنظمات الأعمال الأخرى.  
- العمل على تطوير اآليات منا�شبة لتفعيل م�شاركة املراأة يف ر�شم ال�شيا�شات و�شناعة 
خمتلف  يف  واللجان  واملجال�س  القيادية  املنا�شب  اإلى  الو�شول  ويف  القرارات 

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.

امل�ستوى الرابع: تعزيز عالقة ال�رساكة والتعاون مع الهيئات املانحة الدوليّة، من 
خالل:

الفنية  وال�شت�شارات  اخلربات  تاأمني  يف  الدولّية  املنظمات  جهود  من  ال�شتفادة   -
ال�رشوريّة لدعم القدرات وتعزيز البمُنى املوؤ�ّش�شية للمنظمات واملوؤ�ّش�شات التي تدافع 

عن ق�شايا املراأة والنوع الجتماعي.

- اعتبار املنظمات الدولية �رشيكًا ا�شرتاتيجيًا وحليفًا ملنا�رشة ق�شايا املراأة. 
- تطوير اآليات التن�شيق مع ال�رشكاء الدوليني يف اإطار النهو�س باملراأة وتطوير اأو�شاعها.

النوع  باإدماج  تمُعنى  التي  الدولية  واملنظمات  الوطنية  اللجنة  بني  والتن�شيق  التعاون  تعزيز   -
الدولية، و�شندوق  العمل  للمراأة، ومنظمة  املتحدة  الأمم  هيئة  مثل:  وتدقيقه،  الجتماعي 
الأمم املتحدة لل�شكان، وبخا�شة يف اإطار ا�شتثمار الدعم الفني املتخ�ش�س، وتبادل التجارب 

واخلربات واأف�شل املمار�شات مع املنظمات املعنية والدول الأخرى. 
- التن�شيق مع املنظمات الدولية املانحة لطالع منظمات املجتمع املدين املعنية بتمكني املراأة 
للم�شاريع  الإعداد  واآلية  املانحة،  املنظمات  هذه  من  كل  اهتمام  وجمالت  اأولويات  على 

والتقدم لهذه املنظمات للح�شول على التمويل املتنا�شب مع احتياجاتها.
- ح�شد التمويل الالزم لتطبيق امل�شاريع التجديدية املنبثقة عن حماور ال�شرتاتيجية وجمالتها من 
املنظمات املانحة املعنية ب�شوؤون املراأة وق�شاياها، والتي تمُ�شهم عادة )بالإ�شافة اإلى خم�ش�شات 

اللجنة من املوازنة العامة للدولة( يف توفري الدعم املايل مل�شاريع اللجنة الوطنية واأن�شطتها. 
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مت ا�ستخال�س هذه التوجهات واملالمح العامة من وثائق ال�سرتاتيجية الوطنية 
للمراأة الأردنية )2013-2017( التي اأعدتها اللجنة الوطنية الأردنية 

ل�سوؤون املراأة وفق نهج ت�ساركي بالتن�سيق مع القطاعات املعنية كافة 
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