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"أمااا ىلااي  ااعجد روتسااجك المسااااك  التسجاتسااج ى ىلااي المتساارو  الااوطني السااام ى  اا ن  اا ا 
ى الماااااأةاالنرخااااااص خا اااا  السااااعاا و الطمااااوسى جتسااااردىي لاااا، ععاااام الكةاااااتى ىلااااي المسااااااك  و 

ورسااايجعهل ىلاااي دخاااو  مجاااادجن العمااا  العاااال وراااولي تجادرااا أ  ن المكانااا  الراااي نطماااح  أن جلرلهاااا 
ىاعجَا وىالمجًاى ىلي  اعجد اللاجاات واالنكرااس التسجاتسايى ررطلاا ىمااًل ويهادًا اتسامجًا مان  األادن

وتسااجل  للروا اا  الل،ااااظى ورع ااجل  يمجااك اليهاااتى لراتسااجة ثلا اا  الدجملااطجاا ى واىرماااد اللااواا
 المسااك  السععج ى  ي عجة  رتسود ا تجل الرتسامحى ولاج  الككا واىاج  اإلعداعأ" 

 

 صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم
 

 (2008)خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األمة الخامس عشر 
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جاااا   ااااي متسااااجاة الخجااااا والنياااااس للااااوطنص وأن األادن الماااااأة" ننااااي ىلااااي ثلاااا  عاااا ن متسااااجاة 

متسااارلعلها  اااو متسااارلع  الاااوطنأ و ااا ا ماااا جاااد عنا للااادىوة عااا ن جعلاااي الراكجااا  داةماااًا ىلاااي اللواىاااد 
جا ى وألنهاا  اي األادن الماأةالنتساةج ص الري  ي الهدف األو  لك  اليهود المع ول  من أي  رمكجن 

الراي  االيرمااىيلج  المسااك  التسجاتسج ص و اي األتسااف  اي ىملجا  الرلاو  االتر اادظ و أ    ىم
 جسهد ا علدناأ"

 

 صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة
 

 (2005حزيران  30ية على مستوى المملكة، األردن المرأة)حفل افتتاح المؤتمر الوطني: مستقبل 
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 الرؤية

 

تاااااداة ىلااااي اال،ااااطالع ايرماىجااااًا وتانونجااااًا وتسجاتسااااجًا واتر ااااادجًاى ادنجاااا  مرمكناااا  اماااااأة أ
عمهامها وأدواا ا المخرلك ى ررمرك عالمتساواة  ي اللجما  والكااما  والللاوت ورساااع عكعالجا   اي عناا  
نماةاا  لجكااون دولاا  دجملااطجاا   كا اا  أاكااان الميرمااك األادناايى وتااوة  اىلاا  عارياااو رطااوجا األادن واة

رنجاة عرعاااالجل اإلتساااالل التسااامل  وملر مااا  عاااالمواثجت الدولجااا ى مرمجااا ة ىلاااي المتساااروججن اإلتلجماااي متسااا
 والدوليأ
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 ستراتيجيةاال رسالة

 
وللوتهااا المعراااف عهااا رساااجعجًاى والعماا   الماااأةالملا  اا  ىلااي اإلنيااا ات الرااي لللرهااا 

ا واتساارثماا طاتارهااا  ااي ومعالياا  ت،اااجا اص ورمكجنهاا الماااأةعسااك  منهيااي ماان ل للنهااوم عواتااك 
مخرلاااف الميااااالتى واة الااا  أظ مااان أساااكا  الرمججااا  ،اااد ا  اااي الرسااااجعات والتسجاتساااات والخطاااط 

ورمكجنهااى واالارلاا   المااأةوالعاامج والموا ناات الوطنجا ى وريا جا ثلا ا  ميرمعجا  داىما  إلن ااف 
لادا، ريججااات عالعاامج والخدمات الملدم  لها و،مان تساهول  الو او   لجهاا وريوجاد نوىج رهااى واة

والنهاااوم ع و،ااااىها لرللجااات مساااااكرها الكاىلااا  والمرتسااااوج  ماااك  المااااأة جياعجااا  ملموتسااا  للماجااا  
الاي   ي مياالت اللجااة كا ا ى عانرهاال المنلاي الرساااكي مرعادد األععااد واالخر ا اات اللااةل 

ل الاسااجد و،اامان ىلااي للااوت اإلنتسااانى عمتسااا م  اللطاىااات المعنجاا  كا اا ى وراتسااجة تواىااد اللكاا
ى تسعجًا لرللجت السكا ج  والن ا ا  الماأةاليودة والرمّج   ي أدا  المن مات العامل   ي  طاا رمكجن 

 والعدال  والر ال تسجادة اللانونأ
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 المحتويات
 

 تمهيد -
 .2010-2006 للمرأة األردنيةالوطنية  ستراتيجيةاالتقييم  -
 ومرتكزاتها. ستراتيجيةاالمنهجية العمل في إعداد وتطوير  -
 ية.األردنالوطنية للمرأة  ستراتيجيةلالاإلطار المرجعي  -
 :ستراتيجيةلالالمحاور واألهداف الوطنية  -

 ة:االجتماعيللمرأة/ األمن اإلنساني والحماية  االجتماعي( : التمكين 1محور )
 ني(أوالرعلجل )ما تع  الرعلجل العالي والرعلجل العالي والرداجا المه الماأة .1
 وال ل أ  الماأة .2
 أالماأةالعنف ،د  .3
 والعجة  والريجا المناخيأ الماأة .4
 المااأة ات اللاياات األتساتساج  والرلادجات الخا ا ى وجر،امن الكةاات الرالجا    المااأة .5

 كعجاة التسنأ الماأةالمعّوت ى و  الماأةوالم و  واإلتسكانى و  الماأةواألمن الي اةيى و 
 والمشاركة في الحياة العامة.  أة(: التمكين السياسي للمر 2محور )
تساجدة األىماا ى  الماأةالعامل ى و  الماأة(: التمكين االقتصادي للمرأة، ويتضمن الفئات التالية: 3محور )

 أالمعجل  لألتساة الماأةالكلجاةى و  الماأةالعامل  من المن   أو  ي العم  غجا المن لى و  الماأةو 
 ورسم  * المحاور المستعرضة: 

 .المرأةالثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين   (1محور )
  اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  (2محور )
 ؛ في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية. االجتماعيدمج النوع   (3محور )
ن )اللكال الاسااجد وجر،اام ،الموورأةالتطوووير المؤسسووي للمنظموات العاملووة فووي إطووار تمكوين   (4محوور )

دااة المعا   وراتساجة ميرماك الارعلل الاداةلى والعلا، العلماي والمراععا   و،مان اليودة والرمج  والن ا  ى واة
 والرلججلى ولك  الرموج  وعنا  السااكات(

دار ستراتيجيةاال تطبيق آلّيات -  ومتابعة تنفيذها هاتوا 
 ءالّشركا مع التعاون والتنسيق آلّيات تطوير عالقات -
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 :هيدتم
 

رااااااااجة عالااااااو اا   ميلاااااافماااااان ت عاااااا   الماااااااأة نسااااااا  الليناااااا  الوطنجاااااا  األادنجاااااا  لساااااا ون  تااااااااا يااااااا 
والميرمااكى ور كجاادًا ىلااي  الماااأةاللرجايااات  األادنورععجاااًا ىاان اتساارياع   الماااأة لاادوارلاادجاًا ى (12/3/1992)

ما  جها االلر ال ع جيااد للجا  وطنجا  رتساعي ع صعرنكج  تسجاتسار  ورعهدار  الوطنج  والعاعج  والدولج  علدنايدج  الر ال 
  والتسجاتسج ى والملا    ىلي مكرتسعارهاى والد اع ىن االيرماىجورع ج  مسااكرها االتر ادج  و  الماأةللنهوم ع

 والمتساواةأوالمسااك  الكعال    االيرماىجالعدال  اللماج  و للوتها  ي تسعج  رللجت متسرو  أىلي من 
 
الوطنجاا   تسااراارجيج اال ىااداد   الماااأةجاا  لساا ون األادننجطاات عالليناا  الوطنجاا  ماان أعااا  المهااال الرااي أو 

للمااااأةى والعمااا  ىلاااي رلااادجثها ورطوجا ااااى ومراععااا  رنكجااا  ا ورلوجمهااااى عساااك  دواظ مااان خاااال  رلااادجل المساااواة 
جهااا ورللجلهااا والخعاااات الكنجاا  للم تستسااات الاتساامج  واأل لجاا   ات العالتاا ى ومراععاا  الرلااااجا الدواجاا  الملدماا   ل

ى ورلججل ك  ما أني  وملاانر  عالم سااات المعرمادة وعمااىاة م الح الوطن االيرماىيعاتسرخدال من وا النوع 
والعم   تسراارجيج االللجاف مد  الرلدلى ودااتس  ال عوعات والمساك  الري رواي  رنكج   تسراارجيج االىند  ىداد 

 المعنج أ ىلي  جياد الللو  لها عالرعاون مك الم تستسات
 
ى عاىرمااااد (2017-2013) لألىاااوال األادنجااا الوطنجااا  للمااااأة  تساااراارجيج االللاااد رااال  ىاااداد ورطاااوجا و 

االطاالع ىلاي اإلل اا ات والرلاااجا واالتساراارجيجات والخطاط والعااامج الوطنجا ى  و اي ،او  ىالنهج الرسااكي
رلااجا الوطنج  واإلتلجمج  والدولج ى  ،ا   ورللج  نراةج الدااتسات الرلوجمج  وخال   الم ساات الري ىكتسرها ال

 اااي مخرلاااف اللطاىاااات  المااااأة لاااي ماايعااا  نرااااةج الدااتساااات الراااي  اااد ت  لاااي رللجااا  ورااادتجت ىملجاااات  دماااال 
 والم تستسات العام  والخا  أ

 
نياا ات إلتاد خطاي خطاوات واتساع   اي التسانوات التسااعل  رمثلات  اي العدجاد مان ا األادنرعجن أن للد 
 اي  المااأة ي رطوجا أو،اع  أتسهمت ص االيرماىجالتسجاتسات والرساجعات التسجاتسج  واالتر ادج  و ىلي متسرو  

ااركاااع معاادالت الرلااات المرمثاا   ااي مااا جرعلاات عاإلنيااا ات الراعوجاا  عععااد ا الكمااي  خا اا وعكا اا   المياااالت
عاد ا الناوىي عرمجا  نرااةج الكرجات عمخرلف الماال  الرعلجمج  عداي   اتت ال كوا  ي مع مهاى مثلماا رمثلات عع

أو مااا جرعلاات عالرلاادل الملمااوف  ااي ميااا  ى الرل ااج  الرعّلمااي لطالعارنااا اإلنااا، وركااوتهن ىلااي  مالةهاان الاا كوا
ولكعاااا وكعجاااات التساان والم اااعجن والم اااعات  صرااو جا الاىاجاا  ال االج  السااامل  والميانجاا  لألموماا  والطكولاا 
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تااا رساجعات يدجادة جعات ورعدجلها ورطوجا اع ماام م من ى أو  ي ميا  ماايع  الرسا  ورعناي التسجاتساات  ىواة
طاااالت طاتاااارهن لخدمااا  أتساااا ن وميرمعاااارهن المللجااا  ووطااانهنى والككجلااا   الككجلااا  عرلعجااا  الرجاياااات النتساااا  واة

الروتساك والرناوع   ي مياا من  نيا ات  األادنما سهدو  ،ا    لي ع ىما  والراال ولماج  للوتهن اإلنتسانج ى 
الرداجعجا  المويها  للنتساا  والراي رلادمها اليهاات العاليجا  والعااامج و  اإلاساادج  والر  جلجا العاامج والخدمات  ي 

 اللكومج  ومن مات الميرمك المدني  ي مخرلف مناطت المملك أ 
 

كاا  مااا رللاات  ااال راا ا   ناااع العدجااد ماان الرلاادجات الرااي جيااا راا لجلها لن اا   لااي ماان اغل وىلااي الاا
 كاااي المياااالجن االتر اااادظ والتسجاتساااي ال رااا ا   جااا ىاألادن المااااأة  االارلاااا  عو،اااك ناااا  اااي مياااامتسااارو  طمولار

  أ(%7أ14) عد ال رر  ي تسوت العم   الماأةدون المتسرو  الم مو  لج، أن نتسع  مسااك   الماأةمسااك  
 

يدجاا  اآلنى مطااالعون أكثااا ماان أظ وتاات م،اايص عرع ااجل نوىجاا  و عالجاا  و    نناااوانطالتااًا ماان  لااعص 
ورمكجنها تسجاتسجًا واتر ادجًاى وركثجف يهودنا من خال  رطوجا من وم  مركاملا  مان الرسااجعات  الماأةمسااك  

العاااامج والخطااط والموا نااات الهاد اا   لااي الريلااا ىلااي الرلاادجات الرااي رعجاات الخاادمات المتساااندة و والتسجاتسااات و 
   الكاصأ                                        نلو العدال  والمسااك  والمتساواة وركا  الماأةمتسجاة رلدل 
 

نناااا  الوطنجااا  للمااااأة  تساااراارجيج ننرهااا   ا ااا   نياااا  اال اااي اللينااا  الوطنجااا  األادنجااا  لسااا ون المااااأة واة
ىلااي  مناتسااع  ماااوا ىساااجن ىاماااً مااك  يااا  مر امناااً  الاا ظ اا ا اإلنيااا   ى(2017 –2013)األادنجاا  لألىااوال 

 رنكج جااا  طوخطاااساااامل  مركاملااا   اتساااراارجيج خطااا   ورويهناااا إلىاااداداليااااد ى مناااا  لن كاااد ىلااايى اللينااا  ر تساااجف
والراي الري جروخي أن رنعثت ىن الملاوا والمياالت المخرلك  لالتسراارجيج ى  مسااجك الريدجدج وميموى  من ال
ا أن ن كاد ىلاي أن كما جتساان أرتسهجاًل لروثجلها ومراععرها عطاتات األدا  المروا ن ن العاتسرخدال  تسجرل لوتسعرها

 تساررل تسركون مرناغم  ومركامل  ماك مخرلاف االتساراارجيجات والخطاط والعااامج الوطنجا ى كماا يمجك   و اليهود
الم تستسات الاتسمج  والخا   ومن مات الميرمك المدني  عالرنتسجت والرعاون مك مخرلفمنهيج  رسااكج ص و ت 

مماا جراوخي أن  ىتسراارجيج اكت  ي مخرلف ماال  عنا  االالري ساو  المعنج  والم تستسات األكادجمج  واإلىالمج 
رمكااجن الماااأة واالارلااا  ع ادننااا اليااالي ورللجاات ا عراا  وتسااموو  ااي  اا  الااجاا  الهاساامج  علجااادة ياللاا  جتسااهل  ااي 

 ىعداهلل الثاني عن اللتسجن المع ل لك   اهلل واىاوأ الملع
 

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
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 :2010-2006 األردنيةلمرأة لالوطنية  اتيجيةستر االتقييم 
 

ع  مجاا  و،اااواة المراععاا  والرلجااجل ك تساااف  الماااأةجاا  لساا ون األادنانطالتااا ماان تناىاا  الليناا  الوطنجاا  
رلاااول عالماايعااا  الدواجااا  لنسااااطارها   نهاااا  صتساااراارجيجاتاللعملجاااات الرخطاااجط التسااالجل والمراععااا  اليجااادة لرنكجااا  ا

العالمجاا  و  جاا   ااي  اا  المريجاااات اإلتلجمجاا األادن الماااأة   لااي ررعااك و،ااك عاإل،ااا  ىةلهاااوثاعااميهااا وخططهااا و و 
جاا  الهاساامج أ  األادنمملكاا  الل الل،ااااظ والثلااا ي والعلمااي  ااي الرلاادإلتسااهال  ااي الرنمجاا  و او مواكعاا  المتسااريدات ل

 -2006) جا  لألىاوالاألادناأة الوطنجا  للما تساراارجيج لالماايعا  ساامل  عملجا  رلجاجل و  لد تامت اللينا  ع صوىلج 
 جا  تانونجااً األادن المااأةنياا ات الراي رمات ىلاي  اعجد رمكاجن إلا ا ادمان خاال   صعهدف رلدجد أثا ا (2010
ىالمجااً  وثلا جااً  وايرماىجااً  واتر اادجاً  وتسجاتساجاً  عمااا أج،اًاى   اي اللجااة العاما  المالل ا  الماةجا ىلاي  ااعجد و ى واة

  ااصالوتوف ىلي أ ل المعجلات والرلدجات الري لّدت من من خال  ج ى و ألادنامركا ة  للماأة  ج،من  ا اً 
 التساعل أ تسراارجيج االاأل داف المو،وى   ي كام  رللجت 

 
اتسارطاع أن جللات العدجاد مان أ اداف  األادنأن  مان خاللا  رعاجن ىوتد رل و،ك رلاجا رلججمي سام 

الرعلجمجا   الماأةورع ج   اص  ىالماأةاللوانجن الممج ة ،د المرعلل  عرعدج  خا    ي المياالت عو  تسراارجيج اال
وراااو جا لماجااا  تانونجااا  للنتساااا  المعنكاااات  واللاااد مااان العناااف المماااااف ،اااد ا ىواالارلاااا  ع و،ااااىها ال ااالج 

اسااااد ومتسااااىدة تانونجااا  النتساااا  والكرجاااات  وات أو،ااااع نتساااعي  اااي رلتساااجن رللجااات كماااا رااال  أوخااادمات  جاااوا  واة
رو جا األمن الي اةي والعجة  ال لج  للماأةى  ميا  و ي ىواللواري جاأتسن أتسا ن والكلجاات االلرجايات الخا  

ثااااة ت،اااجا ا  ىالمجاااً  ولكاان عاادايات  صو جااادة  ا ااها االتر ااادج  وا ااك متساارو  مسااااكرها  ااي الساا ن العااال واة
راال و  ىتسااات اللكومجاا  ااي ىاادد ماان الم تس االيرماااىيالنااوع راال م تستساا  ىملجاا   دمااال كمااا  أمركاوراا  ماان النياااس

لهاا و الياجاا ى ورعناات اللكوماا  مكهااول الموا ناا  المتسااريجع  الم تستسااات الخا اا   ىاادد ماان مااك والعماا  الروا اا 
رل رطوجا اإلل ا ات والعجانات و  (ىااليرماىياللتساتس  للنوع الموا ن  ) معاً  والاي  الماأةاللرجايات ك  من 

 أااليرماىيم نك  لتسا النوع ال
 

واتااك عسااك  ىااالص  ال أن  الماااأةجياعجاا  ىلااي أو،اااع  راا ثجاات   لاادا، ىاان تسااراارجيج اال وأثمااا رنكجاا 
وعالرااالي كااان  صعسااك  كاماا  مااك رطلعااات اللجااادة التسجاتسااج  ارياوعااجون اااة الميرمااك لاادوا ا ومكانرهااا لاال  الماااأة

  االتر اادج   ماأ لجا، أللات راداىجات األالرطوا عطجةًا ورداجيجًا وال جخلو من  عوعات  ي غالعجا  الميااالت
ي مماا أثاا ىلاي لات األ اااد  اي متسارو  معجساي الةاتى وكانات األادناع اللها ىلي االتر اد والمالج  العالمج  
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عااجن   ااي نتسااا العطالاا  والعماا الوا،اال  الكيااوة  ماانالرااداىجات أكعااا راا ثجاًا ىلااي اللطاااع النتساااةي كمااا جرعااجن 
  النتسا  والايا أ

 
  ليأد   تد ي األدواا عجن المن مات اللكومج  وغجا اللكومج كما أن غجاا الرخ ص والرساعع  

وركاااااا  اليهاااود واألدوااأن ا دوايجااا    لاااي عاإل،اااا  ى المااااأة ،اااعاف أثاااا العااااامج والمساااااجك الراااي رتسااارهدف 
الكاوادا لاد  ععام السااكا  وملدودجا  الماوااد و   دا  ي الموااد الللجل  المرال أ وأد  نلص لي  تالعاامج أد

ىااااداد الرلااااااجا اتاات  ااااي ىملجااااالخعاااا اليهااااات المعنجاااا  عرنكجاااا  أ ااااداف  عااااجنو،ااااعف الرنتسااااجت  ا ااااد األثااااا واة
أىاات الرناا ف ،ل  لرعاد  المعلومات وروثجلهاأ كماا  لي ،عف أن م  المراعع  وغجاا للجات وا  االتسراارجيج

 ىً ع   لي  خكاةها ألجاناا تالمعلوما يودة وسكا ج ىلي ىملج  الرعاون والرنتسجت مما أثا عجن ععم الم تستسات 
ممااا  ااوت  اااص ا ااد ا وروثجلهااا وأخاا  ا عاالىرعاااا ىنااد ا ااد اإلنيااا ات أو تجاااف األثااا أو ررعااك الرلاادجات 

 أ وال عوعات
 

اىرمااااد عااااامج ومساااااجك م تستساااات الميرماااك المااادني عساااك  ساااع  كامااا  ىلاااي الرموجااا  مااان  وتاااد أد 
المساااجك اخرجااا االاريالجا   اي  لاي العاامج والخدمات وألجاناًا  لي الر ع ا  ي رو جا ورنكج  اليهات المانل ى 

ىطا  األولوج  للرنا ف ىلي الرموج و  ىادل اتساردام   ا و أد   لاي ىملجا  الرخطاجط الععجاد الماد  و  مما أىاات ىاة
 المسااجكأ 
 

 صتسراارجيج االالركاوت  ي دايات النياس  ي رللجت األ داف المو،وى   ي   و ال عوعات و واغل 
نيااا ات الرااي رماات  ااي كاا  ملااوا ماان ملاوا ااا وتسااا مت  لااي لااد كعجااا  ااي طاااس إل ناااع العدجااد ماان ا أن ال 

يمجك اليهات المعنجا  عالعملجا  الرنموجا   أينداتىلي المتسرو  الوطني وو،عها ىلي  الماأةالل،اجا الري رهل 
لدا، ريججاات نوىج   ي مكان     ي الميرمكأ  الماأةواة

 
  االيرماىجاااالملااعااا  الركاملجااا  الرسااااجعج  والتسجاتساااج  واالتر اااادج  و  صالنيااااس ولعااا  مااان أ ااال ىوامااا 

مااااان و ااات  تساااااراارجيج االى وى،اااااوج  مخرلاااااف اليهاااااات المعنجااااا  عرللجااااات أ اااااداف تساااااراارجيج لال واإلىالمجااااا 
 و اي اليها  المنااط عهاا مراععا  ىالمااأةجا  لسا ون األادنوم تستسات لكومجا  وغجاا لكومجا   اي اللينا  الوطنجا  

عرسااكج  العدجااد ماان الكااات الاةجتساا  تاماات الليناا  اتساارنادًا  لااي مهمارهااا ومتساا ولجارها  لجاا،ى تسااراارجيج االرنكجاا  
سااعك  االر ااا  مااك   ااي و والليااان والسااعكات المرخ  اا  الرااي ررعاااون معهااا  ااي رللجاات أ اادا ها الوطنجاا ى 
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لمنا ،ااا  العناااف ،اااد  "سااامع " وساااعك  ىمن ماااات غجاااا اللكومجااا اللينااا  الرنتساااجلج  للالم تستساااات اللكومجااا ى و 
والليناا   ى ااي االنرخاعااات الماااأةواالةاارالف الااوطني لاادىل  ىاإلىالماايالكاجاات و  ىو اجاات العماا  اللااانوني ىالماااأة

ليناا  المعنااي عرع جاا  دوا الماااأة  ااي منااك ال ااااىات وعنااا  التساااللى و  (1325)الوطنجاا  لمراععاا  رنكجاا  اللااااا 
للنتسااا   ااي الميااالف  "نساامجات"وسااعك   ىالنتسااا  المهنجااات واألكادجمجااات ومنرااد  ىاأللاا اا التسجاتسااج  ااي  الماااأة
 ،ا    لي ى،وج  اللينا  الوطنجا   اي العدجاد مان المياالف  أالليان والكات المرخ   من وغجا ا  أأالعلدج 

ن والهجةااات والليااان الوطنجاا  الداةماا  والم تراا  والمعنجاا  عمخرلااف المياااالت والرعاااون معهااا ل،اامان الرععجااا ىاا
 م داتج  كعجاة ىلي المتسرو  الوطنيأ مما أكتسا اللين  ويهود ا هنىوالرجايارا ج  النتسا  
 

وأو ااي عالرك ااج  أوياا  اإلنيااا  واإلخكااات وكاا لع العواماا  واألتسااعاا  يرلاجااا الرلججمااالوللااد ا ااد 
 لألىاوال  جا األادن الوطنج  للمااأة تسراارجيج اال والنراةج رل  ىداد معطجاتو ي ،و    و ال ىععدد من الرو جات

لرلججمااي وا اادت ماان خااال  ىملجاا  رسااااكج  اعمنهيجاا  ىلمجاا  لدجثاا  ااىاات نراااةج الرلاجااا ( 2013-2017)
 لاي ا جا  النتساا  والاياا   اي المجادان و ااي  اتسارناداً  ا اها ورلادجارهاى ولاددت األولوجاات و  المااأةواتساع  واتاك 

هادف رع جا  العناا  الرااكماي ىلاي اإلنياا ات الوطنجا  عى  ،ا    لي ا جا  السااكا  يمجعااً  ىمخرلف الملا  ات
اتساارهداف المياااالت الرااي رعاااني نل ااًا  ااي ماان خااال  و  ال ااعدىمخرلااف ىلااي  الماااأة ااي رمكااجن الرااي رلللاات 

الراي ر،امنت أ ادا ًا ىاما  وأخاا   اىجا  الاةجتسا  والمتسرعا،ا  من وم  مركامل  من الملاوا رعني و ى اإلنيا 
رنكا  خاال  لكاي  ومر،امن  أدوات الا اد والمراععا  والرلجاجلى تاعلا  لللجااف والرطعجات لك  ملوا ملددة وواتعجا 

وتسن   تسافتسن  األ 2011اليهود المع ول  والعجانات المرال  خال  العال  واىرعاا (ى2017– 2013)األىوال 
  اأ اإلىداد واالتسرعداد لو،ك االتسراارجيج  اليدجدة واىرماد األدوات الال م  لمراعع  رنكج  
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 :ومرتكزاتها ستراتيجيةاالمنهجية العمل في إعداد وتطوير 
 

ى المر،اامن ركلجااف 24/9/1996رااااجة  9365-8-11-21اتساارنادًا  لااي تااااا ميلااف الااو اا  اتاال 
جا  والعما  ىلاي رلادجثها األادنالوطنجا  للمااأة  تسراارجيج االى عمراعع  رنكج  الماأةج  لس ون األادناللين  الوطنج  

 األادنجااا الوطنجااا  للمااااأة  تساااراارجيج االورطوجا ااااى  لاااد تامااات اللينااا  الوطنجااا  علجاااادة ىملجاااات  ىاااداد ورطاااوجا 
)الرااي راانص ىلااي أن األادنجااجن أمااال اللااانون  ياألادنااألكااال الدتسااروا   لااي والرااي اتساارندت (ى2013-2017)

رعلااجل ،اامن لاادود  مكانجارهااا ورككاا  تسااوا  ال رمججاا  عجاانهل  ااي الللااوت والوايعاااتى وأن الدولاا  رككاا  العماا  وال
االركاتجااات الدولجا  لللااوت اإلنتسااان مثلمااا اتسارندت  لااي (ى 6/ الماادة الطم نجنا  وركااا   الكااص ليمجااك األادنجااجن

ج  الهاسمج  واإلىالنات واللاااات والمعاججا والخطط والعاامج ومنا ج العم  األادنالري  ادتت ىلجها المملك  
ى ومعااد  للاوت معااد  السااجع  اإلتساالمج   لاي كماا اتسارندت ىولج  منها والعاعج  واإلتلجمج الد صالمعرمدة وطنجاً 

 لي الراال  الري ردىو يمجعاً  ىواإلتسالمج  وتجمنا العاعج  الدولج  والساى األدجان التسماوج   اإلنتسان الري ككلرها
  أالكاام  اإلنتسانج 

 
  ك عارياااااو رع جاااا  الاااانهج اإل اااااللي نلااااو الريججاااااوانطالتااااًا ماااان اإلاادة التسجاتسااااج  العلجااااا الرااااي رااااد

عاىرعاا ااا دىاماا   الماااأةأ مجاا  دوا و  ى ااي الرنمجاا  ى و،اااواة مسااااك  يمجااك المااواطنجن اياااال ونتسااا والرطااوجا
ىا،اات و  ىتسااراارجيج اال ىااداد  اا و راال اىرماااد الاانهج الرسااااكي  ااي  لااد ص  تسااج  ماان دىامااات الرنمجاا  والعناااتساأ

 أتاالجل  ملا  اات المملكا   اي سملت وأولوجارهاص الماأةولللات لواا لو  واتك  ىم من خال  واش  متسودرها
ومن ماات  الم تستساات الوطنجا  الاتسامج  واأل لجا لمخرلاف  ومماثالت ممثلاجن عل،وا الينواوتسط و السما  و ال

 صل اااتاألخاا  عالمالوتااد راال  صلمناتساارها دجمي واإلىالماايواللطاااىجن األكاااواللطاااع الخاااص  الميرمااك الماادني
يااا  الرعادجالت الملرالا  ماايعا  نرااةج الدااتساات رو اجات المنعثلا  ىان ل لاي ااتسارناد ا   ،اا    لاي أىلجهاا واة

 -2006 للماأة األادنج الوطنج   تسراارجيج االنراةج رلججل و  االيرماىيالنوع  دمال واتك  ردتجت لي  الري  د ت
 ألطاىات والم تستسات العام  والخا   ي مخرلف ال االيرماىيىملجات  دمال النوع و ى 2010

 
 الكاص المرال المايعجات المعرمدة و  االتسركادة من تسراارجيج االمن المارك ات األتساتسج   ي  ىداد و 

   رسم  والري
  ااي المجااادجن والداىماا  لهااا الماااأةاإلاادة التسجاتسااج  العلجااا المرمثلاا  عاللجااادة الهاساامج  الدا عاا  عارياااو رلاادل  .1

 أكا  
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 اي الللاوت والوايعاات  ي ال ظ ج مث  ال،مان  الللجلج  إلىما  اللت  اي المتسااواةاألادندتسروا معاد  ال .2
 األادنججن يمجعًا ايااًل ونتسا أعجن 

 ااي الرنمجااا   الماااأة ااي ملاوا ااا ،اااواة مسااااك   المر،اامن  االتسااراارجيجات والخطااط والعاااامج الوطنجاا ى .3
ى األادنكاألينااادة الوطنجااا ى ومعااااداة كلناااا  ص  والثلا جااا االيرماىجاااعكا ااا  أععاد اااا االتر اااادج  والتسجاتساااج  و 

 والعانامج الرنكج ظ الرنموظأ
المعنجا  عمااىااة الم اادت ىلجهاا و  االركاتجاات الدولجا عع اتسا  دول  اللانون والم تستساات و  ياألادنااللر ال  .4

 ظ جارل رايمرا  وع،ااواة التساعي المخطاط والمان ل لرللجات أ اداف األلكجا  اإلنماةجا ى والا للوت اإلنتساان
ن ىملجااًا ع ااجاغ  اتسااراارجيجات وخطااط وعاااامج وطنجاا  ماركاا ة ىلااي  اا و األ ااداف  تااد األادنى خا اا  واة

لل،ااا  ىلااي يمجااك اركاتجاا  ا ومنهااا صنالعدجااد ماان االركاتجااات الدولجاا  المعنجاا  عللااوت اإلنتساااىلااي   ااادت
والعهاااادجن الاااادولججن  ىالطكاااا  ى واركاتجاااا  للااااوتعالرلك ااااات الااااواادة لولهااااا() الماااااأةأسااااكا  الرمججاااا  ،ااااد 

  والثلا جااا ى وعاااالللوت المدنجااا  والتسجاتساااج ى واالركاتجااا  االيرماىجااااالتر اااادج  و  المعنجاااجن عللاااوت اإلنتساااان
 الدولج  للل،ا  ىلي يمجك أسكا  الرمجج  العن اظى واالركاتج  الدولج  لمنا ،  الرع جاأ

 ىلجهاأ والم ادت األادنج  للماأة  لج الوطنج  المررا لالتسراارجيجاتج  األادنرعني اللكومات  .5
رللجااات  رعمااا  ىلااايمن ماااات الميرماااك المااادني الراااي  واتساااع  مااانالساااعك  الالااادوا الكعجاااا الااا ظ رلاااول عااا   .6

  المتساواة عجن الينتسجنأ 
 

ورلدجد اإلجياعجات  ىوأولوجارها لرعّاف ىلي واتعهااو ج  األادن الماأةوععد ماايع  سامل  ورلججل لو،ك 
االلرجاياات ل رلدجاد  لاد را صو،ك الخطاط والعااامج الككجلا  عرياو  ااأثا ا ورلدجد الكيوات ل  جلرعلعم  ىلي ل

  تسراارجيج االالرالج  لررعنا ا 
 

وو ولها عسك  رداجيي مداوف والكك ة الكاىل   الماأة رال   اص أ ،  وأكثا ىدال  ل،مان مسااك   .1
يمجاك مواتاك اتسال التسجاتساات وارخاا  اللااااات  %( كلد أدنيى و لع  ي30 لي نتسع  رمثج  ال رل  ىن )

 أ ي مخرلف التسلطات واللطاىات و ي مخرلف الميالف والهجةات المنرخع  والمعّجن 
،مان ركا   الكاص االتر اادج  لرللجات مساااك  أكعاا للمااأة  اي مخرلاف تطاىاات االتر ااد الاوطنيى  .2

 تر ادج أوا ك نتسع  مسااكرها  ي اتسل التسجاتسات و ناى  اللاااات اال
،اااد ا  اااي  ورمكجنهاااى ومنا ،ااا  للرمججاا  المااااأةداىماا  إلن ااااف  لركاااون ميرمعجاا الثلا ااا  ال دوا رع جاا  .3

 اي ركاوجن  اواة  جياعجا  ىان مكانا   رتساهلاريا ات ومواتف  جياعج  مخرلف المياالتى و،اواة رعني 
 أم  األ جل  الااتسخ علج الهال  ي ىملجات الريججا والعنا  الل،ااظ لميرمعهاا ا دو رع ج  و  الماأة
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ت جاارللو  االيرماااىيع مااىارهااا للنااو ،اامان و  الرساااجعات والتسجاتسااات والخطااط والعاااامج الوطنجاا صرطااوجا  .4
 العدال  والمتساواة وركا   الكاص عجن الينتسجنأ

 أاإلنيا ات الرااكمج  الري لللرها اللاك  النتساةج  و،اواة العنا  ىلجهااالىر ا  ع .5
 ىمومًاأ الماأة  والدجملااطج  المرال  للعم  ىلي النهوم ع و،اع متسال  اللاجاالتسركادة من  .6
 اي مخرلااف اللطاىاات والمياااالت  االيرماااىياللتساتسا  للناوع السااكا   و  اإلل اا اترااو جا  العما  ىلاي .7

تسااااىد  اااي اتسااال ج لاااع أن امااارالع رلاااع الم سااااات الاتمجااا  تس صورمكجنهاااا المااااأةاللجارجااا  المر ااال  عواتاااك 
لاااات وو،اك الخطاط ور امجل العااامج والمساااجك و لاًا لاللرجاياات الللجلجا  للمااأةى التسجاتسات وارخا  ال

رال  الخدمات عسك  ىاد  مما جتسهل  اي رللجات األ اداف  دااة الموااد عكعالج  واة وعالرالي ريوجد األدا  واة
 أ الماأةالمنسودة للطاع 

عل،ااااجا المااااأة المااادني المعنجااا   من ماااات الميرماااكالااا ظ رماااااف  المااا ثادوا اتسااارثماا وركعجااا  طعجعااا  الااا .8
الرااي  واالتسرسااااات رلاادجل العاااامج والخاادماتوعخا اا   ااي ميااا   والمنرساااة  ااي مخرلااف أنلااا  المملكاا ى

 أ للعدال  المركا ة  أمامها للو و  كاصال ر تسهل  ي رمكجن الماأة  ي مخرلف المياالت و جادة
االر ااالت  اي المملكا ى واإلمكانجاات الهاةلا  الراي العنج  الرلرجا  للطااع ركنولويجاا المعلوماات و اتسرثماا  .9

 ألخدم  ت،اجا الماأة جو ا ا   ا اللطاع
 

وخطااط رنكج جاا  ومسااااجك ريدجدجاا  عمااا جروا اات مااك االتسااراارجيج   خطاا  اتسااراارجيج وتسااوف جاارل  ىااداد 
 سااااات وم تستساااج  وم واتساااراارجيج أ ااادا ًا وطنجااا   علجااا، رر،ااامنى (2017-2013) للمااااأة األادنجااا  الوطنجااا 

سرم  ىلي خطط  اىج  رنكج ج  ومسااجك رى مثلما تسراارجيج االمر ل  عك  ملوا أو ميا  من مياالت ىم  
لك  ملوا وميا ص ور،مجنها النرايات والمخايات والم ساات المتسرهد   لألىوال اللادم ى مك رلدجد اليهات 

عر وجااد العجانااات المر اال  عهااا ماان  ىاان متساارو  رللجاات كاا  ماان  اا و الم سااااتى والم ااادا المعنجاا  ل  و المتساا
لوتسااع  العماا  ىلااي رل تسااجمخرلااف الم تستسااات اللكومجاا  والخا اا  ومن مااات الميرمااك الماادني المعنجاا ى كمااا 

يمجك   و الكعالجات واألنسط  ونرايات العم  و ت عاميج  مرخ    م مم  له ا اليام معنج  و لًا لن ال 
 أ"الرلججل لألدا  المروا ن ات"عطات

 
ومساااجك وخطاط رنكج جا   اتساراارجيج نعثت ىنهاا مان خطا  تساجوماا  تساراارجيج اال  أن ركون  ا و وج  م

طااااًا مايعجااًا جتسااهل  ااي رطااوجا التسجاتسااات والخطااط والعاااامج الرااي رتساارهدف االارلااا   ريدجدجا ى منطللااًا خ ااعًا واة
رها وأععاد اى و جادة متسا مرها ج ى وري جا مسااكرها الكاىل   ي اللجاة العام  عمخرلف مياالاألادن الماأةعواتك 
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لدا، الريججا اإلجيااعي  اي   ي اتسل التسجاتسات و ناى  اللاااات  ي الم تستسات الوطنج ى الاتسمج  واأل لج ى واة
 رلتسجن نوىج  لجاة المواطن عمخرلف ملاوا اأ

 
 :ستراتيجيةاالمحاور 

 
الرلاااجا الوطنجا  واإلتلجمجا   انطالتًا من نرااةج الدااتساات الرلوجمجا  وخال ا  الم سااات الراي ىكتسارها
الوطنجا  للمااأة  تساراارجيج االعخ وص اإلنيا ات الري رمت ىلي ال عجد الاوطني  جماا جرعلات عرللجات أ اداف 

ونلاساات ونراياات اللملا   المااأة( عمخرلاف ملاوا ااى و اي ،او  رللجا  واتاك تطااع 2010-2006ج  )األادن
وأولوجارها عمسااك  مخرلف اللطاىات  الماأةالمملك  لو  و،ك  الوطنج  لللواا الري رل رنكج  ا  ي ملا  ات

المعنجاا   الاتسااميى والخاااصى واألكاااادجميى واإلىالماايى ومن مااات الميرمااك المااادني  ااي  طاااا اللاااص ىلاااي 
-2013لألىااوال ) األادنالوطنجاا  للماااأة  ااي  تسااراارجيج اال ااي مخرلااف المجااادجنى  لااد ر،اامنت  الماااأةرمكااجن 
 آلرج  ( الملاوا ا2017

 
(، ويتضوومن عوودة مجوواالت، االجتموواعية )التمكووين االجتماعيوو(: األموون اإلنسوواني والحمايووة 1محووور )

 هي:
 والرعلجل )ما تع  الرعلجل العالي والرعلجل العالي والرداجا المهني(أ الماأةأ 1
 وال ل أ  الماأةأ 2
 أالماأةالعنف ،د  أ3
 والعجة  والريجا المناخيأ الماأةأ 4
المااااااأة واألمااااان    ات اللاياااااات األتساتساااااج  والرلااااادجات الخا ااااا ى وجر،ااااامن المااااااأةأ 5

 الي اةيى والماأة والم و  واإلتسكانى والماأة المعّوت ى والماأة كعجاة التسنأ
 

فووي المناصووب  الموورأةتضوومن يو  ،والمشوواركة فووي الحيوواة العامووة (: التمكووين السياسووي للموورأة2محووور )
 .ومواقع اتخاذ القرارالقيادية 

  
تساجدة األىماا ى  الماأةالعامل ى و  الماأة(: التمكين االقتصادي للمرأة، ويتضمن الفئات التالية: 3ور )مح
 المعجل  لألتساةأ الماأةالكلجاةى و  الماأةالعامل  من المن   أو  ي العم  غجا المن لى و  الماأةو 
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 المحاور المستعرضة: 
 ومياالرهاى ورسم   تسراارجيج الاو ي ملاواى جنعيي أن رندال أ دا ها ،من يمجك ملاوا 

 .المرأةالثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين   (1محور )
  اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.  (2محور )
 ؛ في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية. االجتماعيدمج النوع   (3محور )
وجر،اامن )اللكال الاسااجد  ،الموورأةات العاملووة فووي إطووار تمكوين التطوووير المؤسسووي للمنظمو  (4محوور )

دااة المعا   وراتساجة ميرماك الارعلل الاداةلى والعلا، العلماي والمراععا   و،مان اليودة والرمج  والن ا  ى واة
 والرلججلى ولك  الرموج  وعنا  السااكات(أ
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 (اعياالجتم)التمكين  ةاالجتماعي(: األمن اإلنساني والحماية 1محور )
 

والرعلجل "ما تع  الرعلجل العالي والرعلجل العالي والرداجا  الماأة :هيمجاالت رئيسة،  خمسةويتضمن 
لايات األتساتساج   ات ال الماأةوالعجة  والريجا المناخيى و  الماأةى و الماأةوال ل ى والعنف ،د  الماأةالمهني"ى و 

 والرلدجات الخا  أ
 

 المهني( ل التعليم العالي والتعليم العالي والتدريبوالتعليم )ما قب المرأة :(1) مجال

وجعا    صاإلتلجمايالعاعاي و ىلاي ال اعجد عععدجها الكمي والناوىي مرمج ة راعوج  للت األادن  نيا ات 
ناثًا  لع  لي نياى  التسجاتسات الراعوج   ي رو جا  اص الرعلجل  لي و لليمجك  كواًا واة  عالجا  الن اال الراعاوظ  اي اة

 لدا، رطوا ملموف ىلي اليانا   لد أد  رعدد الكاص الرعلجمج  ورنوىها  ليلطلع  دون رتسااأ االلركا  عا
   مع مهااى  الرعلجل عسك  ىالص عداي   اتات الا كوا  ايماال  ااركاع نتسا الرلات اإلنا، ع الكميص رمث   ي

( طالااى و ااي ماللاا  100( طالعاا  لكاا  )8أ97عليات نتسااع  اإلناا،  لااي الاا كوا  اي ماللاا  الرعلااجل األتساتساي )
 اي ،اعف نتساا  األتساتساي ى عجنماا جكمان الرلادظ( طالاا100لكا  )  ( طالعا118) األكاادجمي الرعلجل الثانوظ

 ( طالااا100( طالعاا  لكاا  )65ى    علياات النتسااع  )الرلااات اإلنااا، ملااناا  عالاا كوا  ااي الرعلااجل الثااانوظ المهنااي
وتاااد جعاااود التساااعا  اااي  لاااع  لاااي الثلا ااا  أ 2009/2010و لاااع لتساااا اإلل اااا ات الراعوجااا  للعاااال الدااتساااي 

الميرمعج  المرمثل   ي رك،اج  المتسااا األكاادجمي ىلاي المهنايى وأج،اًا عتساعا تلا  راو ا المادااف المهنجا   اي 
أماكن التسكن مما جا ثا ىلاي تاداة الكرجاات  اي الو او   لاي  ا و الماداافى  ال أن  ا ا الرلادظ جسام  الا كوا 

رمثلااات عجنماااا الرعلجل المهنااايأ عااالرلاااات عااالرعلجل األكاااادجمي أىلاااي مااان  مثجالرهااا أج،ااًاى    ال  الااات معااادالت اال
عد ا النوىي عرمج  نراةج الرل ج  الرعّلمي لطالعارنا اإلنا، وركوتهن و لًا لما أساات  لج  ععالراعوج   اإلنيا ات

  أنراةج االخرعااات الوطنج   ي مخرلف المعال، والمتسروجات الرعلجمج 
 

 ص( يامع 30)ص وىدد ا من يه  م تستسات الرعلجل العاليورنوع رعدد   ن الرعلجل العاليص و ي ميا  
( كلجا  ميرماك لكومجا  43 ،ا    لاي )ى يامع  ومعهدًا وأكادجمج  خا   (20)و يامعات اتسمج  (10) منها

لدااتسااا   اااي امرلاااان ساااهادة ا اركااااع معااادالت اإلناااا،او ى لااادل مخرلاااف العااااامج والرخ  اااات العلمجااا ر  وخا ااا  
ااركاااع نتسااا الرلااات اإلنااا،  ااي م تستسااات الرعلااجل  لااي  ص أد   لااع كلاا الثانوجاا  العاماا   ااي مخرلااف المتسااااات

متسارو  الرعلاجل العالي عمخرلف متسروجارها عدايا   اتات الا كوا أج،اًاى  لاد عليات نتساع  اإلناا،  لاي الا كوا  اي 
لعاات  اي الرعلاجل العاالي المروتساط )كلجاات ( طالاى عجنما عليت نتسع  الطا100( طالعات لك  )104اليامعي )
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أ 2009/2010( طالاا لتسااا  ل ااا ات الرعلاجل العااالي للعااال الدااتسااي 100( طالعاا  لكاا  )137الميرماك( )
وتد راا ت  لع مك  نيا ات نوىج  جروخي أن رانعكف  جياعاًا ىلاي رمكاجن المااأة  اي مخرلاف الميااالتص رمثلات 

/ الماااأة  ماكاا  دااتسااات و اايى  ااي اليامعااات األادنجاا  الماااأةتسااات  نسااا  مااكاا  العلاا، المرخ  اا  عداا ااي 
  ج / يامع  الجاموعأاألادن الماأةج ى وماك  األمجاة عتسم  لدااتسات األادناليامع  

 
 ي معدالت الرلات اإلناا، ععااامج الدااتساات العلجاا وعخا ا  الادكروااو ملاانا   اً  ال أن  ناع انخكا،

نتساااع  رمثجااا  النتساااا  كع،اااوات  جةاااات راااداجف  اااي اليامعاااات وا،اااح  اااي م  لاااي انخكاااا عاإل،اااا  عالااا كواى 
 المرعلمجنو،عف انتسيال أتسف اللعو   ي عاامج الرعلجل والرداجا المهني والرعلجل العالي مك اغعات  أاألادنج 

ناثاً  لعاات واتسرعدادارهل وتاداارهلى مماا جتساكا ىان رخااجج طلعا  ال جمرلكاون المهاااات المنتسايم  ماك مرط  كواًا واة
 أ  ي تسوت العم  العطال  ت ي ااركاع معدال  لع ىدا ىن أثا صومعاججا تسوت العم  والرجايار 

 
لرياااااو  الرلاااادجات المارعطااا  عرطااااوجا الن ااااال  ورنتساااجلها ممااااا جاااادىو ل،ااااواة ركاااااثف اليهااااودو ااا ا  

ناثاااًا(ى مااان خاااال  العناجااا  عنوىجااا  الرعلاااجل  الرعلجماااي عمخرلاااف ملااااواوى لرااانعكف لثاا اااا ىلاااي الطلعااا  ) كاااواًا واة
خا    ي ميا  رطاوجا الرعلاجل والراداجا المهناي وعااميا  وعومخايار   ي مخرلف ماال  الرعلجل ومتسروجار ى 
  ىالرعلجمجاا  الماااأة  التسالعج  الرااي رلااد مان خجااااات االيرماىجااو لاًا اللرجايااات تسااوت العما ى وريججااا االريا ااات 
ام األطكاااا ( وخ و اااًا  اااي المنااااطت الناةجااا  )األتااا  نماااوًا والروتساااك  اااي راااو جا الرعلاااجل ماااا تعااا  المداتسااا  )اجااا

والتسجاتسااج    االيرماىجاامالةماا  للريجاااات االتر ااادج  و  دااتسااج منااا ج  رطااوجا لااي  عاإل،ااا   ىواألكثااا الرجايااًا(
)الراي  اادت ىلجهاا  مكاا جل ون اوص االركاتجاات الدولجا  لللاوت اإلنتساانرر،امن و  االيرماىيومااىج  للنوع 

 لا ك تداارهلأ والمعلمات رو جا عاامج رداجا ور  ج   اىل  للمعلمجنو  ىاألادن(
 
  الهدف العام   

ركعج  اليهود الاامج   لي  ىداد المااأة المرعلما   ات الككاا ة والمهاااات الرخ  اج  العالجا ى واللااداة 
ا طاتارهااا لرللجاات رهاااى واتساارثمااالاارعلل المتساارما  لااي أت ااي لااد رتساامح عاا  مجولهااا وتااداارها واغع موا اال  ىلااي

 النمو المهني المتسردال والمسااك  الكّعال   ي عنا  الميرمك ورللجت الرنمج  المتسردام أ
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 األهداف الفرعية:
رللجااات ى تساااعجًا لعااا  عااااليمجكلّ راااو جا رعلاااجل مداتساااي  ظ نوىجااا  ىالجااا  وعجةاااات رعلجمجااا  ملكّااا ة للااارعلل وما  -

 أ راعوج  كمًا ونوىاً المتساواة والعدال  وركا   الكاص  ي الخدمات ال

ععااااامج الرعلاااجل العاااالي ورخ  اااار  وو اةكااا  الراااي رر،اااح  جهاااا  ياااوة الناااوع  اإلناااا، الرلااااتا اااك نتساااع   -
 االيرماىيأ 

و لاااًا لمرطلعاااات تساااوت العمااا   الرعلاااجل والراااداجا المهناااي تطااااع اااي  رللجااات ركاااا   الكااااص عاااجن الينتساااجن -
 ومتسريدار أ

 جك مااللها العماج  لياجات رمكجنها واتسرثماا طاتارها وتداارهاأرلكج  الماأة ىلي الرعلل المتسرما  ي يم -

 
 والصحة المرأة: (2) مجال

نوىجاا  لرلتسااجن  األتساتسااج  لكاا  مااواطن ومواطناا ى وماان أ اال المرطلعااات اً رعرعااا الاىاجاا  ال االج  للاا
ميا  الاىاجا   للت انيا ات ملموتس   ي األادنأن  صومما السع  ج  ألج عح تاداًا ىلي العم  واإلنرال ر لجا

ورعرعااا م ساااات  ىمارعاا  أىلااي ماان أغلعجاا  دو  المنطلاا  األادنال االج ى    جلراا  ن ااال الاىاجاا  ال االج   ااي 
 لاي اال رماال المرعاتعا  اريهت اللكوماات و الاىاج  ال لج  األ ،   ي المنطل  ورنتسيل مك النتسا العالمج أ 

واال رماال عرن اجل األتساااة ع جاادة ىادد الولادات والمااكاا  عال ال  اإلنياعجا  للمااأة  اي  طاااا التسجاتسا  التساكانج ى 
خااادمات رن اااجل األتسااااة ورلتساااجن متسااارو  الاىاجااا  ال ااالج  المويهااا  لاىاجااا  األمومااا  الروتساااك  اااي و  ىال ااالج 

 والطكول أ 
 

العاااامج د ماان جااعدلرنكجاا  ا لوالطكاا  ماان خااال   الماااأةا رمامااًا خا ااًا ع اال   اتأولاات اللكومااوتااد 
  اي ملماوف  لاي انخكاام العدجادة الم تستساات األ لجا  يهاودوأد   لع كل  عاإل،اا    لاي  ىالمسااجك الوطنج و 

لإلناا، لج ا   الماجالدى وااركاع العما المروتك لكال الينتسجنص لج، ااركك العما المروتاك ىناد جاتمعدالت الو 
  أ(ود ليمولألف  100)ك  للال  و اة  (19)و جات األمهات  لي   معد موانخك ىاماً  (4أ74) لي 

 
انخكااام معاااد      صو جاااات األطكاااا  تمعااادال نياااا ات  امااا   اااي مياااا  خكااام ألادن اكماااا تساااي  
انخكاااام معااااد  و جااااات األطكااااا  دون و مولااااود لااااي(ى  1000لكاااا  )( لالاااا  23 لااااي ) و جااااات الا،ااااك لج اااا 
ى 2010لتسااا الم ساااات ال االج  للعااال و لااع مولااود لااي(  1000( لالاا  لكاا  )28الخامتساا  لج اا   لااي )
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و جادة الرعلجل الاركاع السام  والعاامج ال لج  والرطعجل اإلل امي لألطكا ى و ال لي تسجاتسات الر مجن لي  نرجو 
 لد  األمهاتأالوىي 

 
 صلنتسااا الاىاجاا  ال االج  ل وخاادماتعاااامج  لراكجاا  ىلااي المساااك  الرااي رواياا للاا  لم  أن اللاياا  ال  

ور اجد نتساا اإل ااع  عتسااطان  ىاللم  وو جات األين  الماا،  المرارع  ىليلاالت اركاع امن أعا  ا  الري و 
لرمااالت ا  ا و العواما  الراي را اك مان صواللم  المرلاااا ىل ور ع ا معدالت الخ وع  ىن المخطط  ىالثدظ

هدف اللد من   و سامل  مركامل  علنتسا ى مما جتسردىي و،ك تسجاتسات  لج  لد  اردني األو،اع ال لج  
 من اللجال ع دواا ن  ي الميرمك ىلي تدل المتساواة مك الايا أ ن النتسا كّ المساك  عما جم

 
 مااااك جنتساااايلاألادنجاااا  الوطنجاااا  للماااااأة  تسااااراارجيج االعاااا ن ميااااا  ال اااال   ااااي  صوماااان الياااادجا عالاااا كا

 أاألمثاا  ىلااي النلااواتساارثماا ا رللجاات عيجاا  الكا اا  التسااكانج  المعنجاا  ع والعاااامج الوطنجاا  الخطااطو  التسجاتسااات
أن  نااع  رعناي 2030تسارعل   اورهاا  اي العاال والري  (الري جلك األادن  ي نطاتها لالجاً ) " الكا   التسكانج"و

الراكجعاا  العماجا  للتساكانى وررللاات  ا و الكا اا  مان خاال  الو ااو   لاي معاادالت  جطاااأ ىلايرلاواًل دجموغاا جاًا 
 64 - 15)ا ل عاجن ماركع  من العم  المنرجى أظ ىنادما رركاوت نتساع  التساكان  اي تسان العما  ممان رلاك أىماا

األماا (أ  ا ا ىامااً  64ىاماًا واألكثاا مان  15األتا  مان )عالا  و اي م  ى ىلي نتساع  التساكان مان الكةاات ال(ىاماً 
ال ظ جرطلا من المخططجن و اانعي اللاااا رنكجا  عااامج رنموجا  اتر اادج  وايرماىجا  ىلاي المتسارو  الاوطني 

مخرلااف ا والعطالاا ى ورااو جا  اااص العماا ى ورمكااجن رتسااهل  ااي رللجاا  نتسااا الكلاالكااي متساارو  الملا  ااات ىلااي و 
 الماأة والسعااأ  ةات الميرمك وعخا   

 
 الهدف العام: 

العماج ى عككا ة ويودة ىالجا ص و ات المعااججا  يمجك مااللها عالاىاج  ال لج   يالماأة رمرك  ،مان
 صلهاا عاامج والخادمات ال الج  الملدما والر  جلجا ى واالارلاا  عاال والعاليجا  العالمجا ص وعمخرلاف أساكالها الوتاةجا 

 و،مان تسهول  الو و   لجها وريوجد نوىجرهاأ
 

 األهداف الفرعية:
ورلتساجن نوىجا  الاىاجا  والخادمات ال الج  الملدما  لهاا  ( اي يمجاك مااللهاا العماجا )رع ج   ل  الماأة  -

 لرلتسجن نوىج  لجارهاأ
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األتساااة ورلتسااجن الخاادمات الملدماا  كمااًا ونوىااًا عمااا  جااادة  عالجاا  وككااا ة عاااامج ال اال  اإلنياعجاا / رن ااجل  -
 جنعكف  ي خكم معد  الخ وع / اإلنياا الكليأ

رطااوجا التسجاتسااات التساارثماا ا ورايمرهااا  لااي و  ىنسااا المعا اا  المرعللاا  عمكهااول الكا اا  التسااكانج  ور ثجاارهااا -
 وعاامج ىم  وا،ل أوطنج  خطط 

 
 المرأة: العنف ضد (3) مجال

ص متساااععار  ولثاااااو ىلاااي واألطكاااا  المااااأة،اااد المويااا  العناااف  خطااااا مااان  جاااادة الاااوىي عىلاااي الااااغل 
  الاتسامي واأل لاي مان اال رماال ىلاي المتسارو ر اجاد و ف عااركاع نتسع  اإل  ااس مان نالجا ص الميرمك ال ظ انعك

نساا  االيرماىجالموايها   ا و اآل ا   تسجاتسااترطاوجا   لايأد   ى ممانالج  أخا  خا ا   مااكا م تستساات و   واة
ما جعم  ىلي رللي السكاو  والرخكجاف مان لثاا اا والمااك  من   و الم تستسات و للر دظ لها ومعالي  لثاا اى 

 المااأةرنتسجت العم  عجن اليهاات المخر ا  مثا  ساعك  منا ،ا  العناف ،اد ىلي أو  صلماج  األتساة  دااةمث  
اليهااود الوطنجاا    لااي  اا ا عاإل،ااا   ىالماااأةجاا  لساا ون األادنم لاا  الليناا  الوطنجاا   ،اامن الرااي رعماا  "ساامع "

 صسااااك  وتسااااجل  ادع ولماجاااا  ووتاجاااا  ماااان العنااااف واالىراااادا ر  لمتساااااندة للماااااأة الرساااااجعات الرطااااوجا الاامجاااا   لااااي 
 ىص أو ما جلك  ي نطات األتسااةواألطكا  ال جن غالعجرهل من النتسا  عالعساعاا االرياا ،من خا   ما جلك وع

سكا  ى ودىل و و  الل ا ات اإللرو جا  الوطنج  تسعجاً  اليهودمخرلف ملل  لركاثف ما  الت اللاي   ال أن  
أو  صوالروا   ماك من ماات الميرماك المادني المعنجا  عرلادجل العااامج والخادمات للنتساا  المعنكاات ىللعدال  الماأة

وخاااادمارها و عالجارهااااا ى والرعاجااااف ععااميهااااا لألطكااااا  المعنكااااجن  والماااا و  االيرماىجااااعراااا مجن الاىاجاااا  النكتسااااج  و 
تااااانون "خا اااا  ص والتسجاتسااااات والرساااااجعات الوطنجاااا  لالتسااااراارجيجاتومعاداارهاااااى والرطعجاااات ىلااااي أام الواتااااك 

 األن ماااا  والرعلجمااااات واة ااااداا ىلج،اااامن اللماجاااا  والاىاجاااا  المناتسااااع  والملاكماااا  العادلاااا  لأللاااادا، "األلاااادا،
والعماا  ىلااي ريججااا  ى"تااانون للااوت الطكاا "اة ااداا و  ى"تااانون اللماجاا  ماان العنااف األتساااظ"لركعجاا   ال،اااواج 

غالعجااا  العااااامج والخااادمات رنكجااا  أن  صعااااا العناااف ورريا،اااي ىنااا أ ماااك العلااالر    الراااي االيرماىجااااالريا اااات 
الرموجا ى مماا ج ثجاا ت،اج  دجموما   ا و  عراوا ا ماارعطوالطكا   المااأةوالنساطات المويه  لمنا ،  العنف ،د 

 العاامج والخدماتأ
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  الهدف العام:
و اواًل  لاي امااأة لمنا   االيرماىياللاةل ىلي أتساف النوع وعخا   من العنف  الماأة،مان لماج  

ومتسرلاة  ي األتسااة والعما  والميرماكى عمتساا م   اىلا  مان اللطاىاات المعنجا  كا ا ى عاىرعااا منا ،ا  العناف 
 أ""متس ولج  وطنج  رسااكج  الماأة،د 

 
 األهداف الفرعية:

  ي األتساة والمداتس  والميرمك من اإلتسا ة عمخرلف أسكالهاأ لألطكا  اللماج   ر مجن -

اللاااةل ىلااي أتساااف النااوع وعخا اا  لماجاا  الكراااة الساااع  والماااأة  ااي األتساااة والعماا  والميرمااك ماان العنااف  -
 االيرماىيأ

 ،ا  العناف انرهال المنلي الرسااكي مرعدد األععاد واالخر ا ات واللااةل ىلاي للاوت اإلنتساان  اي منا -
 ،د الماأة عاىرعاا  لع "متس ولج  وطنج  رسااكج "أ

 
 والبيئة والتغّير المناخي المرأة: (4) مجال

ا المناخي خاال  العلادجن األخجااجنى ورنامات المطالاا جّ ر اىد اال رمال العالمي عل،اجا العجة  والري
ت العجة   ي    اللاوا والن اىات الراي رساهد ا والدولج  ع،اواة الر دظ عكعالج  لمسكالواإلتلجمج  الوطنج  
الراايااك الرااداجيي  ااي الثاااوات   لاايوأدت  والميرمااكى التساالعج  ىلااي الكاااد واألتساااة عآثاا اااأللاات الرااي و  ىالمنطلاا 

 أالطعجعج  المريددة وغجا المريددة
 

ةنات اللج  عساك  ىاالى العجةي ألد أ ل م ادا الخطواة ىلي  ل  اإلنتسان والكا الرلو،عرعا ج   واة 
تاانون لماجا   ع تاااج  يهود ا لرنمج    ا الميا  خال  التسنوات الما،ج  األادناك ت التسجاتسات الوطنج   لد 

 واة داا ميموى  من األن م  العجةج  عمويا   ا اللانونأ 2006العجة  لتسن  
 

،ااامنت الخطااا  الرنكج جااا  ر   جااا   اااي خططهااااى األادن المااااأةالمخرلكااا   العجةجااا  ااىااات التسجاتسااااتوتاااد 
  اي نسااطات و ااة العجةا والساعاا  المااأةع عادًا لادمج تطااع ( 2010 -2007) و ااة العجة  لألىاوال تسراارجيج ال

مااااا جرعلاااات عاالتساااارخدال الكااااف  للمااااوااد الطعجعجاااا   ج الماااااأةمااىاااااة للاااادوا الكعجااااا الاااا ظ رمااتساااا  ص ومسااااااجعها
 المااأةمساااك   رمثلتكما  . ي ميا  اإلدااة المتسردام  للمواادواتسردامرهاى وال ظ ىكتسر  ت ص نياس نتسوج  
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ى والمسااك   ي  ي الرخ  ات العجةج ج   ي   ا الميا  عااركاع أىداد الملرللات ععاامج الرعلجل العالي األادن
 العاامج الروىوج أ

 
العجةاااي عمخرلاااف  اااي  ااا ا المياااا  عر ثا اااا المعاساااا عاااالرلو،  المااااأةرريلاااي الرلااادجات الراااي روايااا   واة 

وأثااا اتساارخدامها للمااواد الكجماوجاا  المخرلكاا ى وانخكااام نتسااع  النتسااا   ااي مواتااك  اانك اللااااا المر اال   ىأنواىاا 
عسك    لي ىدل ويود ا د معاسا ألثا العجة  والريجا المناخي ىلي األتساة عاإل،ا  عالعجة  والريجا المناخيى 

ى ور اجد االيرماىيت  ي   ا الميا  للر نجف لتسا النوع عسك  خاصى وا رلاا اإلل اةجا الماأةىال وىلي 
ألموا عااااالتساارخدال الياااةا للمااوااد العجةجاا ى وااركاااع نتسااا رلااو، المجاااو والراعاا  والهااوا  نرجياا  لللاا  الااوىي العااال 

عجًا تساالرسااكي عاجن اللطاىاات المعنجا  كا ا  من  نا ر ري أ مج  العم    ىالمرعلل  عالعجة  وكجكج  اللكا  ىلجها
 لميا  ورع ج  دوا اأا ي   ا  الماأةرمكجن ل

 
  الهدف العام:

عنا  تداات الماأة ورنمج  معاا ها واريا ارهاا ومهااارهاا لللكاا  ىلاي  ال  العجةا  ولماجرهااى ورع جا  
 دوا ا  ي  دااة الن ال العجةي واتسل التسجاتسات و ناى  اللاااات المرعلل  عالعجة  والريّجا المناخيأ

 
 ف الفرعية:األهدا

رنمج  معااف الكراة الساع   ي مخرلف الماال  الرعلجمج  ورع جا  اريا ارهاا ومهااارهاا لللكاا  ىلاي  ال   -
 العجة  ولماجرهاأ 

 رطوجا الوىي العجةي لد  الماأة  ي األتساة والميرمك لإلتسهال  ي لماج  العجة  واللكا  ىلجهاأ -

 يا ارها ومهااارها لللكا  ىلي  ل  العجة  ولماجرهاأ عنا  تداات الماأة العامل  ورنمج  معاا ها وار -

ا ااك نتسااع  رمثجاا  الماااأة ومسااااكرها الكاىلاا   ااي تطاااع العجةاا  عمخرلااف متسااروجار  ومياالراا  ورخ  ااار ى  -
 ورع ج  دوا ا  ي  دااة الن ال العجةيأ

ت المر اال  اىرماااد نهااج جااىااي النااوع االيرماااىي  ااي و،ااك التسجاتسااات واالتسااراارجيجات و ااناى  اللاااااا -
 عالريّجا المناخيأ

 
 
 



 24 

 األساسية والتحديات الخاصة الحاجات ذات المرأة: (5) مجال

 للمااأة األتساتساج اللاياات  وررمثا ى اإلنتساانياألمان  الادىوة لرللجات ررنامي الرجاياات األ اااد عرناامي
 اإلىاتاااا لاااااالت  خا اااا   اااايعرااااو جا األماااان الياااا اةي والماااا و  والتسااااكن الكاااااجل والاىاجاااا  ال اااالج  و ،اااااواة ع

 ألها ل،مان االتسرلااا والمتسرلع  اآلمنوالكلا والسجخوخ  
 

راااو جا المااا و  المناتساااا وال اااليى  ال أن  ااااص النتساااا   اال رماااال ع،ااااواةوىلاااي الااااغل مااان ر اجاااد 
 امارالع الماااأة  الرااي رلاو  دون االيرماىجانرجياا  المكاا جل واالريا اات  صاعاات األتساا مااا  الات تلجلا خا ا  وع
ال عاد مان رطاوجا الرسااجعات والتسجاتساات  صلا ا  اي  ا ا المياا ى من الل و  ىلي للوتها ّكنهااد الري رملموال

 ىلي   و الللوتأ لألتساةالكلجاة والمعجل   الماأة ي ل و   جياعًا تسهل ر  ال اوف الري رهجة  و  واإلياا ات
 

ن   ىلي مااىاة الرجاياارهخا   رعموعاامج تسجاتسات نرهال ال اإلىات   واتكما رلرال  ة  النتسا  
ن لرنمجاا  لتسااا تااداارها ااي  ااي الميرمااك والمسااااك   االناادمالىلااي  نالمعجسااج  ومتساااىدره نورلتسااجن  اااو ه

مكاناره  أنواة
 

اإلنتسااان وخ و ااجرها  ااي لجاااة  أ مجرهاااورعرعااا ماللاا  السااجخوخ  ماان الماالاا  العماجاا  الرااي لهااا 
ممااااا جتساااارل ل رطااااوجا  ىات عجولويجاااا  ونكتسااااج  وايرماىجاااا ى ن اااااًا لمااااا رمااااا عاااا  ماااان ريجااااا ععاماااا  والماااااأة عخا اااا 

مااان المتسااا م  عرللجااات الرنمجااا   انهاااكّ ورم اورككااا  للوتهاا ارلعاااي الرجايارهااوطنجااا  وعاااامج وخطاااط اتسااراارجيجات 
رلتسان األو،ااع ال الج   اي الميرماك  لاي ااركااع العماا  أد واة    لاعأ اما أمكنها - هاالمتسردام   ي ميرمع

   لاي ميماوع النتساا ى المتسان المااأةوااركااع نتساع   ىو جات األمهات معد وانخكام  صلمجالداىند للماأة المروتك 
 أوالعم  ىلي رلعجرها اال رمال عااللرجايات المخرلك  له و الكة ركعج  ،اواة   لياي  جع   اللكل     ن  لع

 
:الهدف العام  

االتسارلااا االيرمااىي واالتر اادظ رو جا تسع  األمان و و رللجت  هل أىمت إلمكانجات الماأة الللجلج  
ى ورع جا   اي وأتساارها رلدجارها الخا  ى و واًل  لي اماأة لمن  ومتسارلاةلها ىلي اخرالف لايارها األتساتسج  و 

 أيوالميرمع ظدوا ا األتسا 
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 الفرعية: األهداف

مااان ركعجااا  دوا المااااأة  اااي رللجااات األمااان اليااا اةي ألتساااارها وميرمعهااااى و اااواًل  لاااي تسجاتساااات ر،ااامن األ -
 الي اةي ور ع   دوا الماأة  ي رللجل  والرمكن من  ىلي التسوا أ

رطوجا الرساجعات والتسجاتسات واإلياا ات وال اوف الري ر تسهل  ي ل او  المااأة الكلجااة والمعجلا  لألتسااة  -
 ىلي التسكن المالةل لماج  لها وأل ااد أتسارهاأ

 واًل  لي لال  االىرماد ىلي ال اتأر مجن االتسرلااا االيرماىي واالتر ادظ للماأة المعوت  و  -

 رلتسجن نوىج  اللجاة للماأة كعجاة التسن لرمكجنها من العجش عكاام   ي ميرمعهاأ   -
 
 (: التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة2محور )

ناثًا رمكجن المواطنجن داي  رلاف الدجملااطج  ع أو اللي  أو  عيم الن ا ىن العات -يمجعًا  كواًا واة
ي األادنان اف الميرماك  المااأةواة  رساك   أ انك اللاااا ي من  دااة س ون لجارهل العام  والمتسا م   -الدجن 

مما جعرعا ألد أوي  اإلخال  عالن ال الادجملااطي  صأنها ما  الت عمثاع  أتلج  تسجاتسج   ي مواتك  نك اللااا  ال
تسارو  الرمثجا  النتسااةي  اي مخرلاف مواتاك  انك اللاااا مان رطعجلا أ وجعرعاا ،اعف م  لايرتسعي المملك   ال ظ

أو  صوالرجايارها الماأةأعا  الم ساات الدال  ىلي ،عف اتسرياع  الن ل التسجاتسج  لمرطلعات الرنمج  ومرطلعات 
مماا جرطلاا رادخاًل جا ل  العلعاات  صومواطنرهاا المااأةجسجا  لي رادد الميرمك  ي االىرااف علاداات  صىلي األت 

رلااو  دون  -تاد ال ركاون ماةجاا  عو،اوس  - جا  الناساة  ىاان الراعجا  الرللجدجاا  الراي ماا راا ا  رساك  لااواي  الثلا
 ًاأنورعجت رمرعها الكعلي عالكاص والللوت واللاجات المككول  لها تانو  الماأةرلدل 

 
  تسااعت التسجاتسااات الوطنجاا  خااال  التساانوات الما،ااج   لااي ارخااا   ياااا ات ورااداعجا اجياعجاا  م تراا وتااد

و ااواًل  لااي رللجاات النتسااا الم مولاا    ااي المواتااك المخرلكاا  ل،اامان رلعجاا  الرجايارهااا الماااأةرهاادف  لااي رمثجاا  
أ وسهدت المملك  خاال  األىاوال الما،اج  لااكاًا واتساعًا مان تعا  المن ماات المعنجا  لرمثجلها  ي كا   الميالت

تساوا  مان  اي مخرلاف مواتاك  انك اللااااى  ى والراي ىملات يمجعهاا ىلاي ا اك نتساع  رمثجا  النتساا المااأةل،اجا ع
 ،اا    لاي  ج اا  الككا ات واللااداات ىلاي رساكج  ى ىان طاجات الرناا ف ملاىادىعاا ل اد خال  "الكوراا" أو 

لرللجات م جاد ورلدج، الرسااجعات الال ما   الماأةمكرتسعات وللوت  لماج توة ،اغط   ي الميالف المخرلك ى ل
 من الرلدل لهاأ
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 لااي علااوب نتسااع  مسااااك   الطمااوس الااوطني الاا ظ جهاادفمتساارو  ا ات مااا  الاات دون نيااإلأن  اا و ا  ال
 ص%( كلااد أدنااي30النتسااا   ااي الميااالف الوطنجاا  والمللجاا  ومخرلااف مواتااك  اانك اللااااا نتسااع  ال رلاا  ىاان )

مًا و واًل  لي رللجت معدأ المتساواة الدتسرواج  المرمث  عركا   الكاص ليمجك األادنجاجنى وانتساياوعسك  رداجيي 
 )و ت ال جي  الري رمت الم ادت  ىلجها(أللاااات الدولج  عاالركاتجات وا األادنمك الر ال 

 
%(  اي ميلاف 7أ11)  ي اللطاىات المخرلك  ىلي النلاو الراالي  الماأةمسااك  نتسع   وج مكن  عاا 

لع  ااااي التساااا %(1أ18)ى و ااااي التساااالط  الل،اااااةج  %(4أ12)ولنااااوااى %(  ااااي ميلااااف ا8أ10) و األىجااااانى
 اي األلا اا  %(1أ29و) اي التسالط  الرنكج جا ى   ي و اةف الكة  العلجاا %(8)ى وكا   ر متسروجاعالدعلوماتسي 
 اي  المااأةعجنما ال ررياو  نتسع  رمثج   أ%(25) ورل ا ك الكورا النتساةج   ي الميالف العلدج  لر   التسجاتسج أ

ص وتاد جعاود  لاع  لاي %(9أ4نلاعاات )و اي مياالف ال %(5أ8%(ى و ي غاف ال اناى  )3أ1غاف الريااة )
  نتسع  مسااك  الماأة المروا،ع   ي تسوت العم أ

 
 ااي ميلاف الاو اا  و اي اللياان المعنجا  عاتسال التسجاتسااات  للتساجدات ىادا ىان المساااك  الملادودة ا ا 

  اي ميلاف الاو اا  الم ساا المااأةوال جعرعاا الم ساا الخااص عنتساع  رمثجا   ى ي مخرلف اللطاىاات والميااالت
 المااأة ي الميا  اللكوميى لج، أن نوىج  المواتاك اللجادجا  الراي سايلرها  الماأةالولجد للجاف متسرو  مسااك  

جا  األادن الماأة  و المسااك ى  لد سيلت طعجع  عرعا م ساًا لخاًا للجاف ر  ج   ي ميالف الو اا  المخرلك  األادن
 الايا أمواتك و ااج  غجا نمطج ى كانت رااجخجًا لكاًا ىلي 

 
ال راا ا  ععاام اليهااات راا من عالاادوا األلااادظ للماااأة ،اامن  صرعاا  الرااي ع اا لت و اغاال كاا  اليهااود و 
 اي نطاات  كاا ج،اجت  ىالمااأةرادىل  لكي ارها  الماأة  ىلي وّ وال رعراف عدوا ا الميرمعيى ورع ىنطات األتساة

مما جلو  دون االتسرماااج  والرلدل  ا و والاي أ  الماأة  عجن االيرماىجىن  هل ،اواة الركام   ي المتس ولج  
 لاي أ مجا  العما  اليااد لرللجات  جاادة ك   ا ا جسجا و  ي أنسط  اللجاة العام  و واًل  لي مواتك  نك اللاااأ 

 أ ي مخرلف نوالي اللجاة العام والكاىل  الكامل   الماأةمسااك  
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  :الهدف العام
لماااأة الكاىلاا  وو ااولها عسااك  رااداجيي مااداوف  رالاا   اااص أ ،اا  وأكثااا ىدالاا  ل،اامان مسااااك  ا

%( كلاد أدناي  اي يمجاك مواتاك اتسال التسجاتساات وارخاا  اللااااات  اي مخرلاف 30 لي نتسع  رمثج  ال رل  ىان )
  أالتسلطات واللطاىات و ي مخرلف الميالف والهجةات المنرخع  والمعّجن 

 
 :األهداف الفرعية

  ي التسلط  الرساجعج  )ميلتسي األىجان والنواا(أا ك نتسع  رمثج  الماأة ومسااكرها الكاىل   -

 ا ك نتسع  رمثج  الماأة ومسااكرها الكاىل   ي التسلط  الل،اةج  والمهن اللانونج  عمخرلف متسروجارهاأ -

 ا ك نتسع  رمثج  الماأة ومسااكرها الكاىل   ي المنا ا اللجادج   ي التسلط  الرنكج ج أ -

 ىل   ي اةاتس  وى،وج  الميالف العلدج أا ك نتسع  رمثج  الماأة ومسااكرها الكا -

ا ك نتسع  رمثج  الماأة ومسااكرها الكاىل   ي ميالف اإلدااة والمنا ا اللجادج  وكوادا م تستسات اللطاع  -
 الخاص وغاف الريااة وال ناى أ

 ا ك نتسع  رمثج  الماأة ومسااكرها الكاىل   ي المنا ا اللجادج  و ي ى،وج  من مات الميرمك المدنيأ -
 

 (: التمكين االقتصادي للمرأة3محور )

وتااد رناماات يهااود  الميرمعجاا ىاتر ااادجًا ىن اااًا أتساتسااجًا  ااي د ااك ىيلاا  الرنمجاا   الماااأةعرعااا رمكااجن ج  
ك لد  االتر ادظ ي مخرلف أوي  النساط  الماأةالمملك    ي   ا الميا  خال  األىوال الما،ج  عرع ج  دوا 

مثا  ن اف الميرماك ويا  ًا  اماًا ولجوجاًا مان ر   المااأةمان اإلجماان الااتساة عا ن  انطالتاً  صأ ل األولوجات الرنموج 
 الموااد العساج  العامل   ي رنمجر أ

 
لممااتس  للوتها ك االع  ىما  وىاملا  واعا    الماأةجعرمد الرمكجن االتر ادظ ىلي رع ج  دوا  واة 

  الكاىلاا   ااي مخرلااف المياااالتى  لااد أولااي المسااااك  اايالكلجاااة  الماااأةدوا   غكااا دون  صمناا   ومعجلاا  لألتساااة
اتساااا  اكااااة  عجةااا  لا رمامااا   األادن و،اااك التسجاتساااات الراااي رهااادف  لاااي ركعجااا  المساااااك  االتر اااادج  للمااااأة واة
 االتر ادظأ   ي النساط والاي  عما جكك  رللجت مسااك  أكعا للماأة الماأة المتساواة عجن ر،من رساجعج 

 
جعلاا       ًاىادج  للماااأة  ااي تسااوت العماا  منخك،ااد  المسااااك  االتر اامااا ا  معاا ص لااعماان اغل وىلااي الاا

اد  لاع ج  وتد  ى%( لل كوا4أ10%( ملاان  عا )7أ21ااركاع نتسع  العطال  للنتسا  لر    لي )(ى مك %7أ14)
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 الماااأةى ووىااي الماااأةمنهااا مااا جرعلاات عرااو جا مرطلعااات العجةاا  ال اادجل  والداىماا  لعماا   صلعاادة أتسااعاا وىواماا 
ن ا هاوتها العمالج ى علل لال كماا  أوالا كوا  اي  ا ا المياا  اإلناا،ر،ججت الكياوة عاجن اللاي   لي عاأليا و  واة

 جرل الرتساااولل االتر ادج   ي تسوت العم  غجا المن لى  الماأةمسااك   ليلرااع مع ل التسجاتسات والخطط 
،ااامن معااادالت المساااااك  جرهاااا ىلاااي الااااغل مااان أ معمخرلاااف مياالرااا   اااي العمااا  مااان المنااا      المااااأةمساااااك

  ي االتر اد الوطنيأ االتر ادج  للماأة 
 

 الهدف العام:
،ااامان ركاااا   الكااااص االتر اااادج  لرللجااات مساااااك  أكعاااا للمااااأة  اااي مخرلاااف تطاىاااات االتر ااااد 

 الوطني و ي اتسل التسجاتسات و ناى  اللاااات االتر ادج أ
 

 األهداف الفرعية:
كاماًل  ي اللجاة االتر ادج  ىعاا اللطاىاات كا ا  وىلاي يمجاك متساروجات  رمكجن الماأة لكي ر تسهل  تسهاماً  -

 النساط االتر ادظأ   

 ا ك نتسع  مسااك  الماأة  ي اجادة األىما  الخا   و ت ألد، المتسريدات وأ ،  الممااتساتأ -

دمايااا   اااي ىركعجااا  طاتاااات المااااأة العاملااا  مااان المنااا   أو  اااي العمااا  غجاااا المااان ل عمخرلاااف مياالرااا  -  واة
 االتر اد الوطنيألتساعات 

 ر مجن االتسرلااا االيرماىي واالتر ادظ للماأة الكلجاة ععام  وللماأة الكلجاة  ي الاجف والعادج  عخا  أ -

 ر مجن االتسرلااا االيرماىي واالتر ادظ للماأة المعجل  لألتساة لإلتسهال  ي رخكجم أىعاةهاأ -
 

 لمحاور المستعرضةا
 

أ مجاا  رمكااجن الماااأة والرااي رناولاات عميملهااا  صالمخرلكاا  المياااالتو  كاا  مااا تسااعت  كاااو ماان الملاااوا
 ال صالمتسااردام  الميرمعجاا   ااي الرنمجاا الكاىلاا  للمسااااك   ها،اااواة رع جاا   ا ااايرماىجااًا وتسجاتسااجًا واتر ااادجًا و 

جتساا ورتساه  ر   صكن ألظ منها أن جرللت ىلي الوي  األكم  دون رو جا مياالت متساندة "ملااوا متسرعا،ا "مج
 مياااالت  و اا و الملاااوا المتسرعا،اا  ررمثاا   ااي أاععاا ىأو ميااا  الو ااو  للهاادف المنسااود لكاا  ملااوا  اااص
لناااوع ا ودماااجيجاااا المعلوماااات واالر ااااالتى ى واإلىاااالل وركنولو المااااأةالثلا ااا  الميرمعجااا  الداىمااا  لرمكاااجن   اااي 
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ى والرطاااوجا ورااادتجلهاعرهاااا  اااي الرسااااجعات والتسجاتساااات والخطاااط والعااااامج والموا ناااات الوطنجااا  ومراع االيرمااااىي
 أالماأةالم تستسي للمن مات العامل   ي  طاا رمكجن 

 
ى منا ،اا  للرمججاا  المعنااي الماااأةعجةاا  متساااندة لرمكااجن  العواماا  معااًا  لااي  جياااد ورع جاا     رتسااعي  اا و

ا اا وأدوا المااأة ي مخرلف المياالتى ر تسهل  ي رع ج   واة  جياعج  ىان مكانا   االيرماىيىلي أتساف النوع 
 صااليرمااااىيورسااااجعات مااىجااا  اللرجاياااات الناااوع  صياعجااا  جمااان خاااال  ثلا ااا  ميرمعجااا   صالميرمعجااا  المرنوىااا 
ىالل داىل لل،اجا  من أن ركاون  الماأةن جمكلررعم  عنهج رسااكي  صى وم تستسات أ لج  واتسمج  مرطواةالماأةواة

 يرمعهاأالريججا والرنمج  السامل  والمتسردام  لم  لدا،  اىل   ي ىملجات
 

 المرأة(: الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين 1محور )

 الهدف العام:
ىلاي أتسااف المعناي ومنا ،  للرمجج   هاىرمكجنو ثلا   ميرمعج  داىم  إلن اف الماأة وري جا نسا 
ورطوجا الخطااا ى المتساواة وركا   الكاص عجن الينتسجن  ي مخرلف المياالتى تسعجًا لرع ج  النوع االيرماىي
 أهاركون  اىل   ي ىملجات الريججا والعنا  الل،ااظ لميرمع أنمن  الماأة رمكجنلالراعوظ والثلا ي 

 
 األهداف الفرعية:

نسا الثلا   اللانونج  للروىج  عالرساجعات الوطنج  المايعجا  وعمعااد  للاوت اإلنتساان ععاما  وللاوت المااأة  -
    ادت  ىلجها(أ)عال ج  الري رمت الم عخا   وعاالركاتجات الدولج  

 لاادا، الريججاااا  اااي الثلا ااا  الميرمعجااا  التسااااةدة للماجااا  اتسااارلال  المااااأة االتر اااادظ ومتسااااندة للوتهاااا  اااي  -
 الملكج  والمجاا،أ  

 نسا الثلا   الميرمعج  المتساندة لرولي الماأة مااك   نك اللااا واتسل التسجاتسات  ي مخرلف اللطاىاتأ -

عاا  دوا ا ع كرها ساجكا مركا ةًا  ي المياالت كا  أنسا الثلا   الميرمعج  المتساندة لع -  م  الماأة واة

المعناي ىلاي أتسااف الناوع االيرمااىي عمخرلاف وعخا ا  نسا وراتساجة الثلا ا  الميرمعجا  الاا ،ا  للعناف  -
  واو وأسكال أ  
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 (: اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2) محور

 الهدف العام:
ا ااك ى و وركنولويجااا المعلوماات واالر اااالت اإلىااالل يالينتسااجن  ااي تطااىرللجات ركااا   الكاااص عاجن 

عهااا جن اللطااااىجنى ورو جاااف مخرلاااف نتساااع  مساااااك  المااااأة  اااي اتسااال التسجاتساااات و اااناى  اللااااااات المر ااال  
 اي  لادا، الرنمجا  الميرمعجا   اتساراارجييسااجع  ي روىج  الماأة وأتسارها وميرمعها ع  مجا  دوا اا كوتساةطهما 

    عمخرلف ملاوا اأ م المتسردا
 

 األهداف الفرعية:
ريججا ال واة النمطج  الري رعثها ععم وتساةط اإلىالل ىن الماأة ع عاا  دوا ا ع كرها ساجكًا مركا ةًا  ي  -

 المياالت كا  أ

 رللجت ركا   الكاص عجن الينتسجن  ي تطاع اإلىالل عمخرلف وتساةط أ -

للاتساااااوعج  وجتساااااارخدمن وتسااااااةط ركنولويجاااااا المعلومااااااات ا اااااك نتساااااع  اإلناااااا، اللااااااواري جمااااارلكن المهاااااااات ا -
 واالر االتأ

ا ك نتسع  اإلنا، العامالت  ي تطاع ركنولويجاا المعلوماات واالر ااالت والمساااكات  اي اتسال التسجاتساات  -
 وارخا  اللاااات المر ل  عه ا اللطاعأ

 
لموازنات في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج وا االجتماعي(: دمج النوع 3محور )
 الوطنية

 الهدف العام:
موا ااال  ماايعااا  من ومااا  الرسااااجعات والتسجاتساااات والخطاااط والعااااامج والموا ناااات الوطنجااا ص عياااام 
رعاادجلها واتساارلدا، رسااااجعات وتسجاتسااات وخطااط وعااااامج وموا نااات متسااريجع  للناااوع االيرماااىي رللاات العدالااا  

 والمتساواة وركا   الكاص عجن الينتسجنأ
 

 األهداف الفرعية:
ماايعاااا  الرساااااجعات لرنلجرهااااا ممااااا جسااااوا الاااااعدال  والمتساااااواةى ورلاااادجثها عمااااا جناتسااااا مرطلعااااات الميرمااااك  -

 الرساجعج  وجلمي الللوت الدتسرواج  وجللت ركا   الكاص عجن الينتسجنأ
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،مان  دمال من اوا الناوع االيرمااىي  اي التسجاتساات الوطنجا  عمااىااة الرجاياات كا  مان الايا  والمااأة  -
 دجثها عاىرماد الدااتس  العلمج  المعمل  وعمواكع  الرطواات والمتسريدات وأ ،  الممااتساتأععدال ى ورل

،اامان  دمااال من ااوا النااوع االيرماااىي  ااي الخطااط والعاااامج والموا نااات الوطنجاا  عمااىاااة الرجايااات كاا   -
 من الاي  والماأة ععدال ى وعمواكع  الرطواات والمتسريدات وأ ،  الممااتساتأ

 
 المرأةالتطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين (: 4محور )

 الهدف العام:
رطوجا من وم  تسجاتسات ون ل ومنهيجات العم  الهاد    لي ،مان يودة األدا ى ورللجت و  ماايع 

   ي يمجك المياالت ع تسلوا منهيي مو،وىي تاع  لللجاف والرلججل والرطوجاى وراتسجة تواىد و،واعط جّ الرم
والعدالا  والمتسااواة والن ا ا  اسجد  ي المن مات العامل   ي  طااا رمكاجن المااأةى تساعجًا لرللجات الساكا ج  اللكل ال

   وركا   الكاصأ
 

 األهداف الفرعية:
نسا ثلا   اليودة والرمج   ي األدا  لد  المن مات العاملا   اي  طااا رمكاجن المااأةى ورع جا  الرويا  نلاو  -

اججا مرلدما  ل،امان الياودة والرمجا   اي األدا  تساعجًا لرللجات الساكا ج  اللكل الاسجد مان خاال  رطاوجا معا
 والن ا   والعدال أ 

جياد للجات  اىل   -  جادة وىي المن مات العامل   ي  طاا رمكجن الماأة عمكهول  دااة المعا   ورطعجلارهاى واة
دامرها لدىل رللجت أ دا ها المنسودةأ   لراتسجة ميرمك الرعلل الداةل داخلها واة

رلجاااجل الو،اااك الم تستساااي للمن ماااات العاملااا   اااي  طااااا رمكاااجن المااااأةى ودااتسااا  ماااد  نيالهاااا  اااي رللجااات  -
أ دا ها وكجكج  االارلا  ع داةها ،من اإلمكانجات والموااد المرال ى و ي  طاا منهيي ىلمي واتعي معناي 

 ىلي رو جف المعا   والعل، والخعاةأ

د المرال  عككاا ة و اىلجا   اإلنتساانج  والمعا جا  والرلنجا  والمالجا ى رع ج  النهج الرسااكي  ي اتسرثماا المواا  -
والمادجااا ى ورو جكهاااا لالارلاااا  عمتسااارو  أدا  المن ماااات العاملااا   اااي  طااااا رمكاااجن المااااأة ورلتساااجن متسااارو  

 العاامج والخدمات الملدم   جها كمًا ونوىًاأ
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دار ستراتيجيةاالآلّيات تطبيق   ا ومتابعة تنفيذها:تهوا 
 ىاااداد االتساااراارجيج  الوطنجااا    األادنجااا  لسااا ون المااااأة أعاااا  المهاااال الراااي أنجطااات عاللينااا  الوطنجااا  ماان

للمااااأةى والعمااا  ىلاااي رلااادجثها ورطوجا ااااى ومراععااا  رنكجااا  ا ورلوجمهااااى عساااك  دواظ مااان خاااال   رلااادجل المساااواة 
ا الدواجاا  الملدماا   لجهااا ورللجلهااا والخعاااات الكنجاا  للم تستسااات الاتساامج  واأل لجاا   ات العالتاا ى ومراععاا  الرلااااج

عاتسرخدال من وا النوع االيرماىيى ورلججل ك  ما أني  وملاانرا  عالم سااات المعرمادة ىناد  ىاداد االتساراارجيج  
للجاف مد  الرلدلى ودااتس  ال عوعات والمساك  الري رواي  رنكج  االتسراارجيج  والعم  ىلي  جيااد الللاو  لهاا 

 المعنج أعالرعاون مك الم تستسات 
 

الوطنجا  للمااأة  اي األادن  االتساراارجيج  رنكجا  الوطنج  ملر م  عمهما  مراععا  وعععااة أخا ى   ن اللين 
ماد  اّلرلادل  اي رللجات أ اداف  لاو  ا اك اّلرلاااجا ىان كما رعرعاا اللينا  الوطنجا  متسا ول  (ى2013-2017)

الرااي وتكاات ىاةلااًا أمااال رللجاات ععاام اإلنيااا ات وأعااا  النرايااات الرااي راال رللجلهاااى والرلاادجات  االتسااراارجيج ى
 اتو لاًا لن اال عطاتا تاد رال عنا  اا للريلا ىلجهاأ ومماا ج راوخي أن ج تساهل  اي رللجات  لاعص أن  ا و االتساراارجيج 

رل لوتسااع  يمجااك المنياا ات ماانص تسااجى كمااا Scorecard Strategy Driven Balanced المرااوا ن األدا 
يات ىم  و ت عاميجا  مرخ  ا  م امم  لها ا الياامى ومتسارخدم  ىاعجاًا اتسراارجيج  وخطط ومسااجك ونرا

ى األمااااا الاااا ظ ج رااااوخي أن ج تسااااهل  ااااي رتسااااهج  مراععاااا  مااااد  رللجاااات STRATandGOوىالمجااااًا  ااااي عاميجاااا  
األ ااداف المنسااودة خااال  تساانوات االتسااراارجيج  والرعااّاف ىلااي ملطااات اإلنيااا  والرمجاا   ااي األدا  لرع جمهاااى 

و،ااك التسجاتسااات والخطااط الرنكج جاا  والعاااامج الككجلاا  عرال جهاااص  جمااا جرعلاات عمخرلااف الملاااوا ورلدجااد الكيااوات ل
والميااااالت المر ااال  عرمكاااجن المااااأة  اااي األادن والمر،ااامن   اااي االتساااراارجيج  والخطااا  االتساااراارجيج  والخطاااط 

 أوالمسااجك الري تسرنعثت ىنهاالرنكج ج  
 

لالتساراارجيج  مان تعا  اللينا  الوطنجا ى  ال،ااواج  واجا الد ومان  نااص رر،اح أ مجا   يااا  الماايعاات
الاوىي وااللرا ال التسجاتساي العاالي  جعكاف   االتساراارجيج  اّلرنكجا ى وعخا ا  أن  تاااا أظ رلاّدل  اي لمراععا  رللجات

عل،اااجا الماااأة وع  مجاا  مسااااكرها الكاىلاا   ااي الرنمجاا  الميرمعجاا  السااامل  عكا اا  ملاوا اااى كمااا ج مثاا  الخطااوة 
خاال  الرنتساجت  مان الماوااد الّ،ااواّج  جتسردىي لساد األما ال ظ الرنكج ى مو،ك عو،عها العد  نلو اتسج األتس

الماااأة ومخرلااف اليهااات اللكومجاا  الرااي  المروا اا  والسااااك  الكاىلاا  مااا عااجن الليناا  الوطنجاا  األادنجاا  لساا ون
عنج  عالماأةى مث   و ااة الرخطجط والرعااون ج مكن أن ر تسهل  ي رو جا الدىل المالي والكني للعاامج والمسااجك الم

لرع جاا  موا ناا  الليناا  الوطنجاا   عسااك  خاااص الرنتسااجت مااك داةاااة الموا ناا  العاماا الاادوليى وو ااة المالجاا ى وركعجاا  
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 ي  طاا موا نا  اللينا  لرنكج  المسااجك المنعثل  ىن االتسراارجيج  األادنج  لس ون الماأةى وا د موا ن  خا   
 ،اا    لاي ركعجا  الرنتساجت ماك اليهاات والمن ماات المانلا  والمعنجا  عسا ون المااأة والرلااوا  للادم ألألىوال ا

معها للسد الرموج  ىن طاجت تجال اللين  الوطنجا  ععاام المساااجك المخرلكا  المنعثلا  ىان االتساراارجيج  ىلاي 
 ملها ومياالت ا رمامهاأ       و اليهات الممول  للن ا  ي  مكانج  رموجلها ك  لتسا اخر ا ها ونطات ى

 
مركامااا   اااي اللينااا  الوطنجااا  األادنجااا  لسااا ون المااااأةص للرعاجاااف روىاااوظ وتساااجرل رن اااجل عاناااامج راااداجعي 

عاالتساراارجيج  وخطرهااا االتسااراارجيج  ومساااجعهاى وعكجكجاا   ىااداد رلاااجا المراععاا  والرلجااجل الن اف تساانوج  للجاااف 
ىااان  ومماااثالت راارجيج أ وتسجساااااع  اااي  ااا ا العاناااامج ممثلاااونماااد  الرلااادل واإلنياااا   اااي ،اااو  أ اااداف االتسااا

الم تستساااات اللكومجااا  ومن ماااات الميرماااك المااادني والم تستساااات الخا ااا  واألكادجمجااا  واإلىالمجااا ى وعخا ااا  
أى،ا  الليان والسعكات و ات العم  المرعاون  مك اللين  الوطنج  والعامل  رلت م لرهاى للردّاا لو  كجكجا  

 يا ات م تستسارهل الوطنج   ي ،و  أ داف االتسراارجيج  وخططها ومسااجعهاأ  ىداد رلااجا  ن
 

 :ءكاالّشر  مع والتنسيق التعاون عالقاتتطوير  آلّيات
لركعجاا  ىملجااات رنكجاا  االتسااراارجيج  ورللجاات أ اادا ها عمخرلااف ملاوا ااا ومياالرهاااى ورتسااهج  مراععرهاااى 

توّج  ومنهيّج  ومتسردام ص  ىم  وىالتات للجات رطّوجا ىلي الماأة رلاص األادنج  لس ون اللين  الوطنّج    ن
 :مرااعط ى و لع ىلي النلو اآلري لكنها مخرلك  متسروجات أاعع   لي ال جن جنلتسمون ساكاةهاكا    مك
 

 :الحكومّية، من خالل المؤسسات مع والتعاون الشراكة عالقة تعزيز األول: المستوى
 والو ااات والدواةا اللكومج ص ىلي أتساف معدأ األادنج  لس ون الماأة الوطنج  اللين  عجن السااك  رع ج  -

الرطوجاجا  أليا  راتساجة تواىاد الساااك     اللينا انطالتاًا مان ا جا ىالمعنجا  اليهاات مخرلف عجن الركام 
 ورايماا  رلوجاا  الليناا  الوطنجاا  ىلااي ى وعمااا جتساااىدوالرنتسااجت الكاىاا  مااك مخرلااف  اا و الم تستسااات

وخطط ىم   عاامج  ي  دمايها ىم  وا،ل  وملددة جرل عاامج واتسراارجيجرها  لي رهارها ورويهااتسجاتس
 له و السااكاتأ اإلجياعي األثا ىلي ال،و  ورتسلجط .الرنكج ج  اللكومج  واأليه ة الم تستسات

روتساااجك م لااا  ساااعك  االر اااا  ماااك الم تستساااات اللكومجااا  العاملااا  ماااك اللينااا  الوطنجااا  األادنجااا  لسااا ون  -
  أالو ااات والم تستسات والدواةا اللكومج  مخرلفرداجيجًا سم  الماأةى لر

رطاوجا واىرمااد معااججا مو،اوىج  وساكا   وموّلادة  أيا  مان الم تستساات اللكومجا  الرنتساجت ماكركعجا   -
العما  و و لاًا لمعااججا الككاا ة والخعااة والر  جا  مان يها ى  المتسروجات اإلدااجا  الخرجاا اللجادات من كا  
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للمسااااك  الكاىلاا   ااي  لهاانا   ااي التساالل الااو جكي مااك رااو جا العاااامج والكاااص المناتسااع  ىلااي راتجاا  النتساا
عاااامج  ىااداد ورنمجاا  اللجااادات الادجكاا  ماان يهاا  أخااا ى لرمكجاانهن ماان المنا تساا  اللوجاا  والو ااو   لاااي 

والمتساااا م  عكعالجااا   اااي اتسااال التسجاتساااات و اااناى  اللااااااات المااكااا  العلجاااا  اااي و اارهااان وم تستساااارهنى 
عالرعااون والرنتساجت ماك الاو ااات والم تستساات الاتسامج  والمعهاد ر ل  عمخرلف اللطاىات والميااالتى الم

 الوطني للرداجاأ
اال رمال عالروىج  الدجنجا  وركعجا  عااميهااص لماا لهاا مان أثاا عاال   اي الرعاجاف عللاوت المااأة عماا جنتسايل  -

 مك معاد  الساجع  اإلتسالمج أ  
 جماا جرعلات  صتس  وا ج  وا،ل  للو ااات والم تستسات والدواةا اللكومج العم  ىلي رطوجا وم تستس  تسجا -

عااان ل وىملجاااات االعرعاااا، والمساااااك  عالااادواات الرداجعجااا  الداخلجااا  منهاااا والخاايجااا ى ىلاااي أن رر،ااامن 
،ااااواة رمثجااا  اإلناااا،  اااي كا ااا  الميااااالتى ومااىااااة رو جاااك الكااااص يياا جاااًا لرسااام  المااادجاجات خااااال 

   ات واأللوج أالعا م   ي الملا
 ااي الااو ااات والم تستسااات والاادواةا  لتسااا النااوع االيرماااىيالعماا  ىلااي رااو جا تواىااد عجانااات م اانك   -

اللكومج ى ىلي أن رر،من يمجك ملاوا العم   ي متسرو  الرمثج  والموااد والرساجعاتى ورسام  كا ا  
 المو كاااااتالمو كجن/المعلومااااات والعجانااااات المرعللاااا  عاااا دوات رللجاااا  النااااوع االيرماااااىي )كخ اااااةص 

المرعلل  عالعماى المتسرو  الرعلجميى الكة ى الداي ى الاواراى اإليا اتى الدوااتى المكا اآتى الرلجاجل أأأ 
النااااوع  عرللجاااا  وراااادتجتوغجا ااااا( لرتسااااهج  الايااااوع  لجهااااا  ااااي لااااا   ياااااا  الدااتسااااات واألعلااااا، المرعللاااا  

 ال الناوع االيرمااىي عكعالجا ى ورتساهج  ىملجااتااليرماىيى والمتساىدة  ي  نك اللاااات المرعللا  ع دما
 الرخطجط االتسراارجيي والمراعع  والرلججلأ

ناثاًا(  العااملجنو  العم  ىلي ملو األمج  اللانونجا  وا اك الاوىي اللاانوني للماو كجنموا ل   -  اي ) كاواًا واة
لوجااا ى لرعااااجكهل الاااو ااات والم تستساااات والااادواةا اللكومجااا  المخرلكااا  و اااي مااادجاجارها  اااي الملا  اااات واأل

عللاااااوتهل ووايعاااااارهل ععامااااا ى ونساااااا المعا ااااا  اللانونجااااا  المرعللااااا  عللاااااوت المااااااأة مااااان خاااااال  الرعاجاااااف 
عالرساجعات األادنج  واالركاتجات الوطنجا  والدولجا  المرعللا  عللاوت المااأة عخا ا ى واإل اادة مان رو جاف 

 ركنولويجا المعلومات واالر االت ،من   ا اإلطااأ 
ااىااة لاياات الناوع االيرمااىي  اي الرسااجعات )اللاوانجن واألن ما  والرعلجماات واللااااات( دااتس  مد  م -

المعرمدة والمطعل   ي الو ااات والم تستسات والدواةا اللكومج  المخرلك ى ورلدجثها ورطوجا ا لكي رتسا ل 
ا جللات ىادل  ي رللجات مكرتساعات أ ،ا  للمااأةى ومراععا  رطعجات  ا و الرسااجعات للر كاد مان رنكجا  ا عما

 الرمجج  ،د الماأةى واترااس اللوانجن واألن م  والرعلجمات اليدجدة الري رتسا ل  ي تسد الكيوات النوىج أ  
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 ياااا  دااتسااات مراععاا  دواجاا  كمجاا  ونوىجاا  لرلجااجل مااد  رلاادل الااو ااات والم تستسااات والاادواةا اللكومجاا   -
النوىجاا ى عالرنتسااجت عااجن الليناا  الوطنجاا   المخرلكاا   ااي رللجاات  دمااال النااوع االيرماااىي ورياااو  الكيااوات

العالثاات المرمجا جن  اي و  األادنج  لس ون الماأة و ا و الم تستساات اللكومجا  ومااكا  الدااتساات والعاالثجن
   ا الميا أ

ناثاًا(  الممكنا  للماو كجن الرساجعج  واإلدااج  دااتس  تسع  رو جا الرتسهجالت -  اي عجةا  ىملهال مماا ) كاواًا واة
ىلي ككا رهل و عاالجرهل  اي العما ى عماا  اي  لاع راو جا الل،اانات  اي أمكاان العما  أو جنعكف  جياعًا 

لعماا  ىلااي رعاادج  ن ااال الخدماا  وجر،اامن  لااع ا  ااي أماااكن أو تاجعاا  منهااا ورااو جا الخاادمات المتساااندةأ
المدنج  ال ظ جخلو من منح المو ك   ي اللطاع العال تساى  ا،اى  أو رو جا دوا ل،ان   ي الادواةا 

رعااادج  تاااانون العمااا  ون اااال الخدمااا  المدنجااا  التسااارلدا، والعمااا  ىلاااي لاااانون العمااا ى أتساااوة عكومجااا  الل
 منح اإليا ة الوالدج  ألظ من الوالدجنأمو،وع 

أو ولااادات ركاااا    رلتساااجن ورطاااوجا اإلطااااا الرن جماااي للولااادات المعنجااا  عاااالنوع االيرمااااىي أو المااااأة -
وعااامج وأنساط ى والعما  ىلاي م تستسا   ا و الولادات     جكلجا  ومهامااً الكاص  ي الم تستساات اللكومجا 

لرلاول عا دا  مهامهاا عكعالجا ى ورتساهج  ىملجا  اعاط  ا و  دوا اا ورع ج واتسردامرهاى ودىمها م تستسجًا و نجًا 
 وا اك تاداارها كا يه ةى الولدات ع ناع اللاااا األتساتساججن  اي الاو ااات والم تستساات والادواةا اللكومجا 

وص للجااااات دمااااج النااااوع االيرماااااىي  ااااي تسجاتسااااات وخطااااط وعاااااامج ىماااا  عخ اااااتسرسااااااج  لهاااالى   نجاااا 
 ىومتساااا مرها  اااي اتسااال التسجاتساااات والرخطاااجط للمساااااجك المااااأة ،ااامان و اااو الم تستساااات اللكومجااا ى و 

 أورلججمها االتسراارجيج  ومراعع  ىملجات رنكج 
 لاااف الاااو اااتلجسااام  مخر راااداجيجاً  الروتساااك  اااي رطعجااات مسااااوع الموا نااا  المتساااريجع  للناااوع االيرمااااىي -

 ااي كاا  ماالاا  دواة الموا ناا ى عهاادف  االيرماااىي عااد النااوعع  ،اامجن ى ورالم تستسااات والاادواةا اللكومجاا و 
رللجااا  اآلثااااا المخرلكااا  لتسجاتسااا  الدولااا  المالجااا   جماااا جرعلااات عالم ااااو ات واإلجااااادات ىلاااي المتساااروججن 

ت الخا اااا  عااااااإلجاادات الماكاااا ظ والمللاااااي وأثا ااااا ىلاااااي كاااا  مااااان النتسااااا  والاياااااا ى ودااتساااا  األولوجاااااا
 والم او اتى مك األخ   ي االىرعاا االلرجايات المخرلك  للنتسا  والايا أ 

 
 :المدني، من خالل المجتمع منظمات مع والتعاون الشراكة عالقة الثاني: تعزيز المستوى

 ت،ااجا المااأة لاو  من ماات الميرماك المادنيماك  والمنا ااة وكتساا الر ججاد ىالتاات الرساعجع رع جا  -
 .وأولوجارها
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التسجاتسات والرويهات المسراك  عجن  دىل ل الح من مات الميرمك المدني مك اتسراارجيج  رلالكات عنا  -
 الماأة ععام أ أو،اع لرلتسجن الاامج  اليهود ودىل المن ماتى و  و اللين  الوطنج 

 عجات  التسجاتسااترط  عالجرهاا  اي لرع جا  المادني الميرماك عناا  اللاداات الم تستساج  والكادجا  لمن ماات -
 االتسراارجيج ص عمخرلف ملاوا ا ومياالرها وأ دا هاأ   و طلجعرها لرنمج  الماأة ورمكجنها و ي العام 

 رع جا  أيا  مان من ماات الميرماك المادني ماك والرعااون لركعجا  ىالتاات الساااك  ىما  للّجاات و،اك -
اّلرنكج ّجا   والمساااجك لعااامجا و،اك  اي المن ماات  ا و  ساااع خاال  مان االتساردام   عالّجرهااى ورللجات

 .لها الال ل الكني الدىل ورلدجل
لرنمجا  المااأة و لاًا  اتسارهدا ها لجا، مان ورلوجمهاا ىمن ماات الميرماك المادنيىم   وخطط عاامج مراعع  -

العامااا  لالتساااراارجيج  وللخطااا  االتساااراارجيج  لرمكاااجن المااااأة والمساااااجك الريدجدجااا   والرويهاااات للتسجاتساااات
 اأ   المنعثل  ىنه

عاالماأة والادمج المان ل  النهاوم ت،اجا  ي والر ثجا ال،يط ألتسالجا ووتساة  ال،اواج  المعاججا رلدجد -
 . االيرماىي للنوع

 مان خاال   اتساا  العالتا ى م اداتّج  اىرماادًا ىلاي المن ماات و ا و اللينا  الوطنجا  عجن اّلرعاون رع ج  -
جهادف  لاي رع جا  دوا كا  منهاا  اي  أخالتاي اتااليرمااىّيى واىرمااد مجثا للعما  األتساتساّج  المعااد 

 الريلا ىلي المعوتات وا دوايّج  العاامج والخدمات والرو    لي الرنتسجت عجن اليهود ورع جمهاأ
لمن مات العامل   اي  ي ااألدا    يل،مان اليودة والرمج   مرلدم  العم  ىلي رطوجا واىرماد معاججا -

 أوالعدال والن ا   ا ج  رللجت السكتسعجًا ل  طاا رمكجن الماأة
ى ودااتس  مد  نيالها  ي لمن مات العامل   ي  طاا رمكجن الماأةالعم  ىلي رلججل الو،ك الم تستسي ل -

 ي رللجت األ داف المر ل  عاالتسراارجيج ى وكجكج  االارلا  ع داةها ،من اإلمكانجات والموااد المرال ى 
 أوالعل، والخعاة طاا منهيي ىلمي واتعي معني ىلي رو جف المعا   

تساااارثماا المااااوااد المرالاااا  عككااااا ة و اىلجاااا   ال الماااادني الميرمااااك من مااااات مااااكرع جاااا  الاااانهج الرسااااااكي  -
الارلااا  عمتساارو  أدا  المن مااات العاملاا   ااي لورو جكهااا والمادجاا ى ى الجاا اإلنتسااانج  والمعا جاا  والرلنجاا  والم

 أ   جها كمًا ونوىاً الخدمات الملدمالعاامج و   طاا رمكجن الماأة ورلتسجن متسرو 
 

 الخاص، من خالل: مؤسسات القطاع مع والتعاون الشراكة عالقة الثالث: تعزيز المستوى
والمساااجك    اجاغ  ورنكجا  االتساراارجيجات والتسجاتساات والعااامج  اي الخااص اللطااع م تستساات ساااع  -

 الوطنيأ االتر اد و ي أنسط  العم  تسوت مسااكرها  ي الريدجدج  المر ل  عرمكجن الماأةى ورع ج 
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المااأة ورمكجنهاا وعناا   رنمجا  ريدجدجا  ل االح  مساااجك  اي االتسارثماا ىلاي الخااص اللطااع رسايجك -
 تداارهاأ

النتسااةج  للعما   اي مخرلاف الو ااةف والمهان وعكا ا   العمالا  اتسارلطاا ىلاي الخااص اللطااع رسايجك -
  المتسروجاتأ 

موا   ي دىال ت،ااجا المااأة مان من اوا ركعجا   سااع الساكات الكعا  وأ لاا ا وف األ العم  ىلي -
 المتس ولج  االيرماىج  للساكاتأ

للجات مناتسع  لرع ج  مسااك  الماأة  ي تطااع األىماا ى ورملّاع وانخاااط النتساا   اي  العم  ىلي رطوجا -
الم تستساااات ال ااايجاة والمروتساااط ى و جاااادة رمثاااجلهن  اااي غااااف الرياااااة وال اااناى  ومن ماااات األىماااا  

 األخا أ  
لماااأة  ااي اتساال التسجاتسااات و ااناى  اللاااااات و ااي امسااااك  العماا  ىلااي رطااوجا للجااات مناتسااع  لركعجاا   -

 المنا ا اللجادج  والميالف والليان  ي مخرلف م تستسات اللطاع الخاصأالو و   لي 
 

 ، من خالل:الدولّية المانحة الهيئات مع والتعاون الشراكة عالقة تعزيز :الرابع المستوى
 اللاداات لادىل الكنجا  ال،ااواّج  واالتسرسااات الخعاات ر مجن  ي الدولّج  المن مات يهود نم االتسركادة -

 .االيرماىي والنوع الماأة ىن ت،اجا ردا ك الري والم تّستسات للمن مات الم تّستسج  الع ني ورع ج 
 الماأةأ  ت،اجا وللجكًا لمنا اة ساجكًا اتسراارجيجاً  الدولج  المن مات اىرعاا -
 عالماأة ورطوجا أو،اىهاأ النهوم  ي  طاا الدولججن الساكا  مك الرنتسجت اتللج رطوجا -
رع جاا  الرعاااون والرنتسااجت عااجن الليناا  الوطنجاا  والمن مااات الدولجاا  الرااي ر عنااي ع دمااال النااوع االيرماااىي  -

و ااندوت األماال المرلاادة للتسااكانى  ىومن ماا  العماا  الدولجاا  ىوردتجلاا ى مثاا    جةاا  األماال المرلاادة للماااأة
وعخا اا   ااي  طاااا اتساارثماا الاادىل الكنااي المرخ ااصى ورعاااد  الريااااا والخعاااات وأ ،اا  الممااتسااات 

 مك المن مات المعنج  والدو  األخا أ 
الرنتساجت ماك المن مااات الدولجا  المانلاا  الطاالع من مااات الميرماك الماادني المعنجا  عرمكااجن المااأة ىلااي  -

انلاااا ى وللجاااا  اإلىااااداد للمسااااااجك والرلاااادل لهاااا و أولوجااااات ومياااااالت ا رمااااال كاااا  ماااان  اااا و المن مااااات الم
 أالمرناتسا مك الرجايارهاالمن مات للل و  ىلي الرموج  

 مااانومياالرهاااا االتساااراارجيج   ملااااوا لساااد الرموجااا  الاااال ل لرطعجااات المساااااجك الريدجدجااا  المنعثلااا  ىااان -
   لااي مخ  اااات )عاإل،ااا  ىااادة تسااهلر  المن مااات المانلاا  المعنجاا  عساا ون الماااأة وت،اااجا اى والرااي 

  أوأنسطرها الوطنج  اللين  من الموا ن  العام  للدول (  ي رو جا الدىل المالي لمسااجك اللين 
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من وثائق  التوجهات والمالمح العامةتم استخالص هذه 
( التي 2017-2013االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )

 أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وفق نهج تشاركي
 بالتنسيق مع القطاعات المعنية كافة 


