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"أمااا ىلااي

ااعجد روتسااجك المسااااك التسجاتسااج ى ىلااي المتساارو الااوطني السااام ى ا ن ا ا

الطم ااوسى جتس ااردىي ل اا ،عع اام الكة اااتى ىل ااي المس ااااك واالنرخ ااااص خا ا ا الس ااعاا والما ااأةى
ورساايجعهل ىلااي دخااو مجااادجن العم ا العااال ورااولي تجادر ا أ ن المكان ا الرااي نطمااح أن جلرلهااا
األادن ىاعجاَ وىالمجاًى ىلي

اعجد اللاجاات واالنكرااس التسجاتسايى ررطلاا ىماالً ويهاداً اتسامجاً مان

يمجااك اليهاااتى لراتسااجة ثلا ا الدجملااطجا ى واىرماااد اللاواا وتسااجل للروا ا الل،ااااظى ورع ااجل
المسااك السععج ى ي عجة رتسود ا تجل الرتسامحى ولاج الككا واىاج اإلعداعأ"
صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين المعظم
(خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس األمة الخامس عشر )2008
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" نن ااي ىل ااي ثلا ا عا ا ن متس ااجاة الما ااأة األادنجا ا

ااي متس ااجاة الخج ااا والني اااس لل ااوطنص وأن

متس اارلعلها ااو متس اارلع ال ااوطنأ و ا ا ا م ااا ج ااد عنا لل اادىوة عا ا ن جعل ااي الراكجا ا داةما ااً ىل ااي اللواى ااد
النتساةج ص الري ي الهدف األو لك اليهود المع ول من أي رمكجن الماأة األادنجا ى وألنهاا اي

أ

ىملج المسااك التسجاتسج ص و اي األتسااف اي ىملجا الرلاو االتر اادظ وااليرمااىي الراي

جسهد ا علدناأ"
صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة
(حفل افتتاح المؤتمر الوطني :مستقبل المرأة األردنية على مستوى المملكة 30 ،حزيران )2005
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الرؤية
اما ااأة أادنجا ا مرمكنا ا ايرماىجا ااً وتانونجا ااً وتسجاتس ااجاً واتر ااادجاًى ت اااداة ىل ااي اال ،ااطالع

عمهامها وأدواا ا المخرلك ى ررمرك عالمتساواة ي اللجما والك ااما والللاوت ورساااع عكعالجا اي عناا

كا ا أاكااان الميرمااك األادناايى وتااوة اىل ا عارياااو رطااوجا األادن ةوانماة ا لجكااون دول ا دجملااطج ا

متسا ارنجاة عرع ااالجل اإلتس ااالل التس اامل وملر ما ا ع ااالمواثجت الدولجا ا ى مرمجا ا ة ىل ااي المتس ااروججن اإلتلجم ااي
والدوليأ
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رسالة االستراتيجية
الملا ا ىلااي اإلنيااا ات الرااي لللرهااا الم ااأة وللوتهااا المعراااف عهااا رس ااجعجاًى والعم ا

عسااك منهيااي ماان ل للنهااوم عواتااك الم ااأة ومعالي ا ت،اااجا اص ورمكجنه اا واتساارثماا طاتارهااا ااي
مخرل ااف المي اااالتى ةوا الا ا أظ م اان أس ااكا الرمججا ا  ،ااد ا ااي الرسا ااجعات والتسجاتس ااات والخط ااط
والعاامج والموا ناات الوطنجا ى وريا جا ثلا ا ميرمعجا داىما إلن ااف المااأة ورمكجنهااى واالارلاا

عالعاامج والخدمات الملدم لها و،مان تساهول الو او لجهاا وريوجاد نوىجرهااى ةوالادا ،ريججااات
جياعج ا ملموتس ا للماج ا الم ااأة والنهااوم ع و،اااىها لرللجاات مسااااكرها الكاىل ا والمرتساااوج مااك
الاي

ي مياالت اللجااة كا ا ى عانرهاال المنلاي الرساااكي مرعادد األععااد واالخر ا اات اللااةل

ىلااي للااوت اإلنتسااانى عمتسااا م اللطاىااات المعنجا كا ا ى وراتسااجة تواىااد اللك ال الاسااجد و،اامان
ي أدا المن مات العامل ي طاا رمكجن الماأةى تسعجاً لرللجت السكا ج والن ا ا

الرمج
اليودة و ّ
والعدال والر ال تسجادة اللانونأ
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تمهيد:
يا ا ااا ت ا ا اااا نسا ا ااا اللين ا ا ا الوطنج ا ا ا األادنج ا ا ا لس ا ا ا ون الم ا ا ااأة ما ا اان تع ا ا ا ميلا ا ااف الا ا ااو اا عرا ا ااااجة
()1992/3/12ى رلاادج اًا لاادوا الم ااأة ورععج ا اًا ىاان اتساارياع األادن اللرجايااات الم ااأة والميرمااكى ور كجااداً ىلااي
يدج الر ال علدنا عرنكج تسجاتسار ورعهدار الوطنج والعاعج والدولج ص عما جها االلر ال ع جيااد للجا وطنجا رتساعي

للنهوم عالماأة ورع ج مسااكرها االتر ادج وااليرماىج والتسجاتسج ى والملا

ىلي مكرتسعارهاى والد اع ىن

للوتها ي تسعج رللجت متسرو أىلي من اللماج والعدال االيرماىج والمسااك الكعال والمتساواةأ

وماان أعااا المهااال الرااي أنجطاات عاللينا الوطنجا األادنجا لسا ون المااأة ىااداد االتسااراارجيج الوطنجا

للماااأةى والعماا ىل ااي رل اادجثها ورطوجا اااى ومراععا ا رنكجا ا ا ورلوجمه اااى عس ااك دواظ م اان خ ااال رل اادجل المس ااواة
والخع ااات الكنج ا للم تستسااات الاتساامج واأل لج ا

ات العالت ا ى ومراعع ا الرلااااجا الدواج ا الملدم ا لجهااا ورللجلهااا

عاتسرخدال من وا النوع االيرماىي وعمااىاة م الح الوطنى ورلججل ك ما أني وملاانر عالم سااات المعرمادة

ىند ىداد االتسراارجيج للجاف مد الرلدلى ودااتس ال عوعات والمساك الري رواي رنكج االتسراارجيج والعم
ىلي جياد الللو لها عالرعاون مك الم تستسات المعنج أ

وللااد ر اال ىااداد ورط ااوجا االتس ااراارجيج الوطنج ا للما ااأة األادنج ا لألىا اوال ()2017-2013ى عاىرم اااد

النهج الرسااكيى و اي ،او االطاالع ىلاي اإلل اا ات والرلاااجا واالتساراارجيجات والخطاط والعااامج الوطنجا ى
ورللج نراةج الدااتسات الرلوجمج وخال

الم ساات الري ىكتسرها الرلااجا الوطنج واإلتلجمج والدولج ى ،ا

لااي ماايع ا نراااةج الد ااتسااات الرااي ااد ت لااي رللج ا وراادتجت ىملجااات دمااال الم ااأة ااي مخرلااف اللطاىااات

والم تستسات العام والخا

أ

للد رعجن أن األادن تاد خطاي خطاوات واتساع اي التسانوات التسااعل رمثلات اي العدجاد مان اإلنياا ات

ىلي متسرو التسجاتسات والرساجعات التسجاتسج واالتر ادج وااليرماىج ص أتسهمت ي رطوجا أو،اع المااأة اي
المياااالت كا ا وعخا ا مااا جرعلاات عاإلنيااا ات الراعوج ا عععااد ا الكمااي المرمث ا

ااي ااركاااع معاادالت الرلااات

الكرجات عمخرلف الماال الرعلجمج عداي اتت ال كوا ي مع مهاى مثلماا رمثلات عععاد ا الناوىي عرمجا نرااةج

الرل ااج الرعلّمااي لطالعارنااا اإلنااا ،وركااوتهن ىلااي مالةهاان الا كواى أو مااا جرعلاات عالرلاادل الملمااوف ااي ميااا

رااو جا الاىاج ا ال االج السااامل والميانج ا لألموم ا والطكول ا ص ولكعاااا وكعج ااات التساان والم اااعجن والم اااعات

7

ع ماام م من ى أو ي ميا ماايع الرساجعات ورعدجلها ورطوجا ا ةواتااا رساجعات يدجادةى ورعناي التسجاتساات

الككجلا ا عرلعجا ا الرجاي ااات النتس ااا ةواط ااالت طات ااارهن لخدما ا أتس ااا ن وميرمع ااارهن المللجا ا ووط اانهنى والككجلا ا
ع ىما والراال ولماج للوتهن اإلنتسانج ى ،ا لي ما سهدو األادن من نيا ات ي مياا الروتساك والرناوع
ي العاامج والخدمات اإلاساادج والر جلجا والعاليجا والعااامج الرداجعجا المويها للنتساا والراي رلادمها اليهاات

اللكومج ومن مات الميرمك المدني ي مخرلف مناطت المملك أ
وىلااي الااغل ماان كا مااا رللاات ااال ر ا ا

ناااع العدجااد ماان الرلاادجات الرااي جيااا ر ا لجلها لن ا

لااي

متساارو طمولارنااا ااي ميااا االارلااا عو،ااك الم ااأة األادنج ا ى كااي الميااالجن االتر ااادظ والتسجاتسااي ال ر ا ا

مسااك الماأة دون المتسرو الم مو لج ،أن نتسع مسااك الماأة ي تسوت العم

ال ررعد (7أ)%14أ

وانطالت ااً ماان لااعص ننااا اآلنى مطااالعون أكثااا ماان أظ وتاات م،اايص عرع ااجل نوىج ا و عالج ا ويدج ا

مسااك الماأة ورمكجنها تسجاتسجاً واتر ادجاًى وركثجف يهودنا من خال رطوجا من وم مركاملا مان الرسااجعات
والتسجاتسااات والخاادمات المتساااندة والع ااامج والخطااط والموا نااات الهاد ا لااي الريلااا ىلااي الرلاادجات الرااي رعجاات
الكاصأ

متسجاة رلدل الماأة نلو العدال والمسااك والمتساواة وركا

ةواننااا ااي اللين ا الوطنج ا األادنج ا لس ا ون الم ااأة ننره ا

ا ا نيااا االتسااراارجيج الوطنج ا للم ااأة

األادنج ا لألى اوال ()2017 –2013ى ا ا اإلنيااا ال ا ظ يااا مر امن ااً مااك مناتسااع ماااوا ىس ااجن ىام ااً ىلااي
ر تسااجف اللين ا ى لن كااد ىلااي ى منااا الياااد ورويهنااا إلىااداد خط ا اتسااراارجيج سااامل مركامل ا وخط اط رنكج ج ا

وميموى من المسااجك الريدجدج الري جروخي أن رنعثت ىن الملاوا والمياالت المخرلك لالتسراارجيج ى والراي
تسجرل لوتسعرها عاتسرخدال ن ال عطاتات األدا المروا ن رتسهجالً لروثجلها ومراععرهاأ كما جتساانا أن ن كاد ىلاي أن

يمجك

و اليهود تسركون مرناغم ومركامل ماك مخرلاف االتساراارجيجات والخطاط والعااامج الوطنجا ى كماا تساررل

و ت منهيج رسااكج ص عالرنتسجت والرعاون مك مخرلف الم تستسات الاتسمج والخا

ومن مات الميرمك المدني

والم تستسات األكادجمج واإلىالمج المعنج والري سااكت ي مخرلف ماال عنا االتسراارجيج ى مماا جراوخي أن

جتسااهل ااي رمكااجن الم ااأة واالارلااا ع ادننااا اليااالي ورللجاات ا عر ا وتسااموو ااي ا ال ااج ا الهاساامج علجااادة يالل ا
الملع ىعداهلل الثاني عن اللتسجن المع ل لك

اهلل واىاوأ

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
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تقييم االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية :2010-2006
انطالتااا ماان تناىا اللينا الوطنجا األادنجا لسا ون المااأة ع مجا و،اااواة المراععا والرلجااجل ك تساااف
لعملج ااات الرخط ااجط التس االجل والمراععا ا اليج اادة لرنكجا ا االتس ااراارجيجاتص نه ااا رل ااول عالماايعا ا الدواجا ا لنس اااطارها

وعااميهااا وخططهااا ووثاةلهاااى عاإل،ااا

لااي ررعااك و،ااك المااأة األادنجا ااي ا المريجااات اإلتلجمجا والعالمجا

لمواكعا المتسااريدات واإلتسااهال ااي الرنمجا والرلاادل الل،ااااظ والثلااا ي والعلمااي ااي المملكا األادنجا الهاساامج أ

وىلج ص لد تامت اللينا ععملجا رلجاجل وماايعا ساامل لالتساراارجيج الوطنجا للمااأة األادنجا لألىاوال (-2006

 )2010عهدف رلدجد أثا اص مان خاال ا اد اإلنياا ات الراي رمات ىلاي
وتسجاتساجاً واتر اادجاً وايرماىجااً وثلا جااً ةواىالمجااًى وىلاي

اعجد رمكاجن المااأة األادنجا تانونجااً

ااعجد المالل ا الماةجا اي اللجااة العاما أج،ااًى عمااا

لدت من ااص
ج،من ا اً مركا ة للماأة األادنج ى ومن خال الوتوف ىلي أ ل المعجلات والرلدجات الري ّ
رللجت كام األ داف المو،وى ي االتسراارجيج التساعل أ

وتد رل و،ك رلاجا رلججمي سام ى رعاجن مان خاللا أن األادن اتسارطاع أن جللات العدجاد مان أ اداف
االتسراارجيج وعخا

ي المياالت المرعلل عرعدج اللوانجن الممج ة ،د الماأةى ورع ج

اص الماأة الرعلجمجا

واالارل ااا ع و ،اااىها ال االج ى والل ااد م اان العن ااف المم ااااف  ،ااد ا ور ااو جا لماجاا تانونجا ا للنتس ااا المعنك ااات

وخاادمات ج اوا ةوااساااد ومتساااىدة تانونج ا أ كمااا راال رللجاات رلتسااجن نتسااعي ااي أو،اااع النتسااا والكرجااات وات

االلرجايات الخا

والكلجاات واللواري جاأتسن أتسا نى و ي ميا رو جا األمن الي اةي والعجة ال لج للماأةى

و جااادة ا ااها االتر ااادج وا ااك متساارو مسااااكرها ااي الس ا ن العااال ةواثااااة ت،اااجا ا ىالمج ااًص ولكاان عاادايات
مركاورا ماان النياااسأ كمااا راال م تستسا ىملجا دمااال النااوع االيرماااىي ااي ىاادد ماان الم تستسااات اللكومجا ى وراال

الروا ا والعم ا مااك ىاادد ماان الم تستسااات الخا ا له ا و الياج ا ى ورعناات اللكوم ا مكهااول الموا ن ا المتسااريجع

اللرجايات ك من الماأة والاي معاً (الموا ن اللتساتس للنوع االيرماىي)ى ورل رطوجا اإلل ا ات والعجانات

الم نك لتسا النوع االيرماىيأ

وأثمااا رنكجا االتسااراارجيج ىاان لاادا ،را ثجاات جياعجا ىلااي أو،اااع المااأة عسااك ىااالص ال أن واتااك

الم ااأة ون ااة الميرمااك لاادوا ا ومكانرهااا لاال جرياوع اا عسااك كام ا مااك رطلعااات اللجااادة التسجاتسااج ص وعالرااالي كااان
الرطوا عطجةاً ورداجيجاً وال جخلو من

عوعات ي غالعجا الميااالتأ لجا ،أللات راداىجات األ ما االتر اادج

والمالج العالمج ع اللها ىلي االتر اد األادناي مماا أثاا ىلاي لات األ اااد اي متسارو معجساي الةاتى وكانات
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الرااداىجات أكعااا ر ا ثج اًا ىلااي اللطاااع النتساااةي كمااا جرعااجن ماان الكيااوة الوا،اال ااي نتسااا العطال ا والعم ا عااجن

النتسا والايا أ

كما أن غجاا الرخ ص والرساعع ي األدواا عجن المن مات اللكومج وغجا اللكومج تد أد
،ااعاف أثااا الع ااامج والمس ااااجك الرااي رتساارهدف الم ااأةى عاإل ،ااا

لي

لااي أن ا دوايج ا اليهااود واألدواا وركااااا

العاامج أدت لي دا ي الموااد الللجل المرال أ وأد نلص الماوااد والكاوادا لاد ععام السااكا وملدودجا

الخعا ااات ااي ىملجا اات ا ااد األث ااا ةواى ااداد الرل ااااجا و ،ااعف الرنتس ااجت ع ااجن اليه ااات المعنجا ا عرنكجا ا أ ااداف
االتسراارجيج لي ،عف أن م المراعع وغجاا للجات وا،ل لرعاد المعلومات وروثجلهاأ كماا أىاات الرناا ف
عجن ععم الم تستسات ىملج الرعاون والرنتسجت مما أثا ىلي يودة وسكا ج المعلومات ع

لي خكاةها ألجانااًى

ممااا ااوت اااص ا ااد ا وروثجلهااا وأخ ا ا عاالىرعاااا ىنااد ا ااد اإلنيااا ات أو تجاااف األثااا أو ررعااك الرلاادجات

وال عوعاتأ

وتااد أد اىرماااد ع ااامج ومسااااجك م تستسااات الميرمااك الماادني عسااك سااع كام ا ىلااي الرموج ا ماان

اليهات المانل ى لي الر ع ا ي رو جا ورنكج العاامج والخدمات وألجانااً لاي االاريالجا اي اخرجااا المساااجك

ةواىطا األولوج للرنا ف ىلي الرموج ى مما أىاات ىملجا الرخطاجط الععجاد الماد وأد
المسااجكأ
واغل

لاي ىادل اتساردام

او

و ال عوعات والركاوت ي دايات النياس ي رللجت األ داف المو،وى ي االتسراارجيج ص

ال أن ناااع العدجااد ماان اإلنيااا ات الرااي رماات ااي كا ملااوا ماان ملاوا ااا وتسااا مت لااي لااد كعجااا ااي طاااس
الل،اجا الري رهل الماأة ىلي المتسرو الوطني وو،عها ىلي أيندات يمجك اليهات المعنجا عالعملجا الرنموجا
ةوالدا ،ريججاات نوىج ي مكان الماأة ي الميرمكأ

ولعاا م اان أ اال ىواما ا الني اااسص الملااعا ا الركاملجا ا الرسا ااجعج والتسجاتس ااج واالتر ااادج وااليرماىجا ا

واإلىالمجا ا ا لالتس ا ااراارجيج ى وى ،ا ااوج مخرل ا ااف اليه ا ااات المعنجا ا ا عرللج ا اات أ ا ااداف االتس ا ااراارجيج م ا اان و ااات
وم تستسات لكومجا وغجاا لكومجا اي اللينا الوطنجا األادنجا لسا ون المااأةى و اي اليها المنااط عهاا مراععا

رنكج ا االتسااراارجيج ى لجاا ،تاماات اللين ا اتساارناداً لااي مهمارهااا ومتس ا ولجارها الاةجتس ا عرسااكج العدجااد ماان الكااات
والليااان والسااعكات المرخ

ا الرااي ررعاااون معهااا ااي رللجاات أ اادا ها الوطنج ا ى و ااي سااعك االر ااا مااك
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الم تستسااات اللكومج ا ى واللين ا الرنتسااجلج للمن مااات غجااا اللكومج ا ى وسااعك "ساامع " لمنا  ،ا العنااف ،ااد

الم ااأةى و اجاات العم ا اللااانونيى والكاجاات اإلىالماايى واالةاارالف الااوطني لاادىل الم ااأة ااي االنرخاعاااتى واللين ا
الوطنج ا لمراعع ا رنكج ا الل اااا ( )1325المعنااي عرع ج ا دوا الم ااأة ااي منااك ال اااىات وعنااا التساااللى ولين ا

المااأة ااي األلا اا التسجاتسااج ى ومنرااد النتسااا المهنجااات واألكادجمجاااتى وسااعك "نساامجات" للنتسااا ااي الميااالف
العلدج أأ وغجا ا من الليان والكات المرخ

أ ،ا

لي ى،وج اللينا الوطنجا اي العدجاد مان المياالف

والهجةااات والليااان الوطنج ا الداةم ا والم تر ا والمعنج ا عمخرلااف المياااالت والرعاااون معهااا ل،اامان الرععجااا ى ان

ا ج النتسا والرجايارهنى مما أكتسا اللين ويهود ا م داتج كعجاة ىلي المتسرو الوطنيأ

وللااد ا ااد الرلاجااا الرلججم اي عالرك ااج أوي ا اإلنيااا واإلخكااات وك ا لع العوام ا واألتسااعاا وأو ااي
ععدد من الرو جاتى و ي ،و

و المعطجات والنراةج رل ىداد االتسراارجيج الوطنج للمااأة األادنجا لألىاوال

( )2017-2013عمنهيج ا ىلمج ا لدجث ا ااىاات نراااةج الرلاجااا الرلججمااي وا اادت ماان خااال ىملج ا رسااااكج
واتساع واتاك المااأة و ا اها ورلادجارهاى ولاددت األولوجاات اتسارناداً لاي ا جا النتساا والاياا

مخرلف الملا اتى ،ا

اي المجادان و ااي

لي ا جا السااكا يمجعااًى عهادف رع جا العناا الرااكماي ىلاي اإلنياا ات الوطنجا

الرااي رلللاات ااي رمكااجن المااأة ىلااي مخرلااف ال ااعدى وماان خااال اتساارهداف المياااالت الرااي رعاااني نل ااً ااي
اإلنيا ى ورعني من وم مركامل من الملاوا الاةجتسا والمتسرعا،ا الراي ر،امنت أ ادا اً ىاما وأخاا اىجا

لك ملوا ملددة وواتعجا ى تاعلا لللجااف والرطعجات ومر،امن أدوات الا اد والمراععا والرلجاجل لكاي رنكا خاال

األىوال ()2017– 2013ى واىرعاا اليهود المع ول والعجانات المرال خال العال  2011تسن األتساف وتسن
اإلىداد واالتسرعداد لو،ك االتسراارجيج اليدجدة واىرماد األدوات الال م لمراعع رنكج اأ
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منهجية العمل في إعداد وتطوير االستراتيجية ومرتكزاتها:
اتساارناداً لااي تاااا ميلااف الااو اا اتاال  9365-8-11-21رااااجة 1996/9/24ى المر،اامن ركلجااف

اللين الوطنج األادنج لس ون الماأةى عمراعع رنكج االتسراارجيج الوطنجا للمااأة األادنجا والعما ىلاي رلادجثها
ورطوجا اااى ل ااد تام اات اللينا ا الوطنجا ا علج ااادة ىملج ااات ى ااداد ورط ااوجا االتس ااراارجيج الوطنجا ا للما ااأة األادنجا ا

()2017-2013ى والرااي اتساارندت لااي ألكااال الدتسااروا األادن اي (الرااي راانص ىلااي أن األادنجااجن أمااال اللااانون
تساوا ال رمججا عجاانهل ااي الللااوت والوايعاااتى وأن الدول ا رككا العما والرعلااجل ،اامن لاادود مكانجارهااا وركك ا

الطم نجنا وركااا
الري

الكااص ليمجااك األادنجااجن /الماادة )6ى مثلمااا اتسارندت لااي االركاتجااات الدولجا لللااوت اإلنتسااان

ادتت ىلجها المملك األادنج الهاسمج واإلىالنات والل اااات والمعاججا والخطط والعاامج ومنا ج العم

المعرمدة وطنجاًص الدولج منها والعاعج واإلتلجمج ى كماا اتسارندت لاي معااد السااجع اإلتساالمج ى ومعااد للاوت
اإلنتسان الري ككلرها األدجان التسماوج والساى الدولج وتجمنا العاعج واإلتسالمج ى الري ردىو يمجعاً لي الراال

الكاام اإلنتسانج أ

وانطالت ا ااً ما اان اإلاادة التسجاتسا ااج العلجا ااا الرا ااي را ااد ك عاريا اااو رع ج ا ا الا اانهج اإل ا اااللي نلا ااو الريججا ااا

والرطااوجاى و،اااواة مسااااك يمجااك الم اواطنجن اياااال ونتسااا ااي الرنمج ا ى وأ مج ا دوا الم ااأة عاىرعاا ااا دىام ا

أتساتسااج ماان دىامااات الرنمجا والعنااا ص لااد راال اىرماااد الاانهج الرسااااكي ااي ىااداد ا و االتسااراارجيج ى وىا،اات
متسودرها من خال واش ىم ولللات لواا لو واتك الماأة وأولوجارهاص سملت ملا اات المملكا اي أتاالجل

السما والوتسط والينوا عل،وا ممثلاجن ومماثالت لمخرلاف الم تستساات الوطنجا الاتسامج واأل لجا ومن ماات
الميرمااك الماادني واللطاااع الخاااص واللطاااىجن األكااادجمي واإلىالمااي لمناتساارهاص وتااد راال األخ ا عالمالل اااتص
ةوايا اا الرعادجالت الملرالا ىلجهااأ ،اا

لاي اتسارناد ا لاي الرو اجات المنعثلا ىان ماايعا نرااةج الد ااتساات

الري د ت لي ردتجت واتك دمال النوع االيرماىي ونراةج رلججل االتسراارجيج الوطنج للماأة األادنج -2006
2010ى وىملجات دمال النوع االيرماىي ي مخرلف اللطاىات والم تستسات العام والخا

والري رسم

أ

ومن المارك ات األتساتسج ي ىداد االتسراارجيج االتسركادة من المايعجات المعرمدة والكاص المرال

 .1اإلاادة التسجاتسااج العلجااا المرمثل ا عاللجااادة الهاساامج الدا ع ا عارياااو رلاادل الم ااأة والداىم ا لهااا ااي المجااادجن
كا أ
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 .2معاد الدتسروا األادني ال ظ جمث ال،مان الللجلج إلىما اللت اي المتسااواة اي الللاوت والوايعاات
عجن األادنججن يمجعاً اياالً ونتسا أ

 .3االتسااراارجيجات والخطااط والع ااامج الوطنج ا ى المر،اامن ااي ملاوا ااا ،اااواة مسااااك الم ااأة ااي الرنمج ا

عكا ا أععاد ااا االتر ااادج والتسجاتس ااج وااليرماىجا ا والثلا جا ا ص كاألين اادة الوطنجا ا ى ومع اااداة كلن ااا األادنى
والعانامج الرنكج ظ الرنموظأ

 .4االلر ال األادني ع اتسا دول اللانون والم تستساات وعاالركاتجاات الدولجا الم اادت ىلجهاا والمعنجا عم ااىااة
للوت اإلنتساان وع،ااواة التساعي المخطاط والمان ل لرللجات أ اداف األلكجا اإلنماةجا ى والا ظ جارل رايمرا

ىملجااً ع ااجاغ اتسااراارجيجات وخطااط وعااامج وطنجا ماركا ة ىلااي ا و األ اادافى خا ا ةوان األادن تااد
ااادت ىلااي العدجااد ماان االركاتجااات الدولجا المعنجا عللااوت اإلنتسااانص ومنهااا اركاتجا الل،ااا ىلااي يمجااك
أس ااكا الرمججا ا  ،ااد الما ااأة (عالرلك ااات الا اواادة لوله ااا)ى واركاتجا ا لل ااوت الطكا ا ى والعه اادجن ال اادولججن
المعنجااجن عللااوت اإلنتسااان االتر ااادج وااليرماىج ا والثلا ج ا ى وعااالللوت المدنج ا والتسجاتسااج ى واالركاتج ا
الدولج للل،ا ىلي يمجك أسكا الرمجج العن اظى واالركاتج الدولج لمنا  ،الرع جاأ

 .5رعني اللكومات األادنج لالتسراارجيجات الوطنج المررالج للماأة األادنج والم ادت ىلجهاأ

 .6الاادوا الكعجااا ال ا ظ رلااول ع ا السااعك الواتسااع ماان من مااات الميرمااك الماادني الرااي رعم ا ىلااي رللجاات
المتساواة عجن الينتسجنأ

لرعاف ىلي واتعها وأولوجارهاى ورلدجد اإلجياعجات
وععد ماايع سامل ورلججل لو،ك الماأة األادنج وا ّ
للعم ىلي رع جل أثا ا ورلدجد الكيوات لو،ك الخطاط والعااامج الككجلا عرياو ااص لاد رال رلدجاد االلرجاياات
الرالج لررعنا ا االتسراارجيج
 .1رال اص أ  ،وأكثا ىدال ل،مان مسااك الماأة الكاىل والكك ة وو ولها عسك رداجيي مداوف
لي نتسع رمثج ال رل ىن ( )%30كلد أدنيى و لع ي يمجاك مواتاك اتسال التسجاتساات وارخاا اللا اااات

المعجن أ
ي مخرلف التسلطات واللطاىات و ي مخرلف الميالف والهجةات المنرخع و ّ
، .2مان ركا الكاص االتر اادج لرللجات مساااك أكعاا للمااأة اي مخرلاف تطاىاات االتر ااد الاوطنيى
وا ك نتسع مسااكرها ي اتسل التسجاتسات و ناى الل اااات االتر ادج أ

 .3رع ج ا دوا الثلا ا الميرمعج ا لركااون داىم ا إلن اااف الم ااأة ورمكجنهاااى ومنا  ،ا للرمجج ا ،ااد ا ااي
مخرلف المياالتى و،اواة رعني اريا ات ومواتف جياعج رتساهل اي ركاوجن

اواة جياعجا ىان مكانا

الماأة ورع ج دوا ا الهال ي ىملجات الريججا والعنا الل،ااظ لميرمعها علجم األ جل الااتسخ أ
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 .4رطااوجا الرسااجعات والتسجاتسااات والخطااط والعااامج الوطنجا ص و،اامان مااىارهااا للنااوع االيرماااىي ورللجات
العدال والمتساواة وركا

الكاص عجن الينتسجنأ

 .5االىر ا عاإلنيا ات الرااكمج الري لللرها اللاك النتساةج و،اواة العنا ىلجهاأ

 .6االتسركادة من متسال اللاج والدجملااطج المرال للعم ىلي النهوم ع و،اع الماأة ىموماًأ

 .7العما ىلاي رااو جا اإلل اا ات السااكا واللتساتسا للناوع االيرماااىي اي مخرلااف اللطاىاات والمياااالت
اللجارجا ا المر اال عوات ااك الما ااأة ورمكجنه اااص ل ااع أن ام اارالع رل ااع الم سا ااات الاتمجا ا تسجتس اااىد ااي اتس اال

التسجاتسات وارخا الل اااات وو،اك الخطاط ور امجل العااامج والمساااجك و لااً لاللرجاياات الللجلجا للمااأةى

وعالرالي ريوجد األدا ةوادااة الموااد عكعالج ةوارال الخدمات عسك ىاد مما جتسهل اي رللجات األ اداف
المنسودة للطاع الماأةأ
 .8اتساارثماا وركعج ا طعجع ا ال ادوا الم ا ثا ال ا ظ رمااااف من مااات الميرمااك الماادني المعنج ا عل،اااجا الم ااأة
والمنرس ااة ااي مخرلااف أنلااا المملك ا ى وعخا ا ااي ميااا رلاادجل الع ااامج والخاادمات واالتسرسااااات الرااي

رتسهل ي رمكجن الماأة ي مخرلف المياالت و جادة الكاص المركا ة أمامها للو و للعدال أ

 .9اتسرثماا العنج الرلرجا للطااع ركنولويجاا المعلوماات واالر ااالت اي المملكا ى واإلمكانجاات الهاةلا الراي
جو ا ا

ا اللطاع لخدم ت،اجا الماأةأ

وتسااوف جاارل ىااداد خط ا اتسااراارجيج وخطااط رنكج ج ا ومسااااجك ريدجدج ا عمااا جروا اات مااك االتسااراارجيج

الوطنجا ا للما ااأة األادنجا ا ()2017-2013ى علج اا ،رر ،اامن أ اادا اً وطنجا ا واتس ااراارجيج وم تستس ااج وم سا ااات
مر ل عك ملوا أو ميا من مياالت ىم االتسراارجيج ى مثلما رسرم ىلي خطط اىج رنكج ج ومسااجك
لك ملوا وميا ص ور،مجنها النرايات والمخايات والم ساات المتسرهد لألىوال اللادم ى مك رلدجد اليهات

المتس ا ول ىاان متساارو رللجاات ك ا ماان ا و الم س اااتى والم ااادا المعنج ا عر وجااد العجانااات المر اال عهااا ماان
مخرلااف الم تستسااات اللكومج ا والخا ا ومن مااات الميرمااك الماادني المعنج ا ى كمااا تسااجرل العم ا ىلااي لوتسااع

يمجك

و الكعالجات واألنسط ونرايات العم و ت عاميج مرخ

"عطاتات الرلججل لألدا المروا ن"أ

م مم له ا اليام معنج و لاً لن ال

وج م أن ركون ا و االتساراارجيج وماا تساجنعثت ىنهاا مان خطا اتساراارجيج وخطاط رنكج جا ومساااجك

ريدجدجا ى منطللااً خ ااعاً ةواطااا اًا مايعجااً جتسااهل ااي رطااوجا التسجاتسااات والخطااط والعااامج الرااي رتساارهدف االارلااا

عواتك الماأة األادنج ى وري جا مسااكرها الكاىل ي اللجاة العام عمخرلف مياالرها وأععاد اى و جادة متسا مرها
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ي اتسل التسجاتسات و ناى الل اااات ي الم تستسات الوطنج ى الاتسمج واأل لج ى ةوالدا ،الريججا اإلجيااعي اي

رلتسجن نوىج لجاة المواطن عمخرلف ملاوا اأ

محاور االستراتيجية:
انطالتاً من نرااةج الد ااتساات الرلوجمجا وخال ا الم سااات الراي ىكتسارها الرلاااجا الوطنجا واإلتلجمجا

عخ وص اإلنيا ات الري رمت ىلي ال عجد الاوطني جماا جرعلات عرللجات أ اداف االتساراارجيج الوطنجا للمااأة

األادنج ( )2010-2006عمخرلاف ملاوا ااى و اي ،او رللجا واتاك تطااع المااأة ونلاساات ونراياات اللملا

الوطنج لللواا الري رل رنكج ا ي ملا ات المملك لو و،ك الماأة وأولوجارها عمسااك مخرلف اللطاىات
المعنج ا

الاتسااميى والخاااصى واألكااادجميى واإلىالماايى ومن مااات الميرمااك الماادني ااي طاااا اللاااص ىلااي

رمكااجن الم ااأة ااي مخرلااف المجااادجنى لااد ر،اامنت االتسااراارجيج الوطنج ا للم ااأة ااي األادن لألى اوال (-2013

 )2017الملاوا اآلرج

محووور ( :)1األموون اإلنسوواني والحمايووة االجتماعي وة (التمكووين االجتموواعي) ،ويتضوومن عوودة مجوواالت،
هي:

1أ الماأة والرعلجل (ما تع الرعلجل العالي والرعلجل العالي والرداجا المهني)أ
2أ الماأة وال ل أ

3أ العنف ،د الماأةأ
4أ الماأة والعجة والريجا المناخيأ

5أ الما ا ااأة ات اللاي ا ااات األتساتس ا ااج والرل ا اادجات الخا ا ا ا ى وجر ،ا اامن الما ا ااأة واألم ا اان
المعوت ى والماأة كعجاة التسنأ
الي اةيى والماأة والم و واإلتسكانى والماأة
ّ
محووور ( :)2التمكووين السياسووي للمورأة والمشوواركة فووي الحيوواة العامووة ،ويتضوومن المورأة فووي المناصووب
القيادية ومواقع اتخاذ القرار.

محور ( :)3التمكين االقتصادي للمرأة ،ويتضمن الفئات التالية :الماأة العامل ى والماأة تساجدة األىماا ى
والماأة العامل من المن

أو ي العم غجا المن لى والماأة الكلجاةى والماأة المعجل لألتساةأ
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المحاور المستعرضة:
و ي ملاواى جنعيي أن رندال أ دا ها ،من يمجك ملاوا االتسراارجيج ومياالرهاى ورسم

محور ( )1الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة.

محور ( )2اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

محور ( )3دمج النوع االجتماعي؛ في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية.

محوور ( )4التطوووير المؤسسووي للمنظموات العاملووة فووي إطووار تمكوين المورأة ،وجر،اامن (اللكال الاسااجد
و،مان اليودة والرمج والن ا ى ةوادااة المعا وراتساجة ميرماك الارعلل الاداةلى والعلا ،العلماي والمراععا
والرلججلى ولك الرموج وعنا السااكات)أ
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محور ( :)1األمن اإلنساني والحماية االجتماعية (التمكين االجتماعي)
ويتضمن خمسة مجاالت رئيسة ،هي :الماأة والرعلجل "ما تع الرعلجل العالي والرعلجل العالي والرداجا

المهني"ى والماأة وال ل ى والعنف ،د الماأةى والماأة والعجة والريجا المناخيى والماأة ات اللايات األتساتساج
والرلدجات الخا

أ

مجال ( :)1المرأة والتعليم (ما قبل التعليم العالي والتعليم العالي والتدريب المهني)
للت األادن نيا ات راعوج مرمج ة عععدجها الكمي والناوىي ىلاي ال اعجد العاعاي واإلتلجمايص وجعا
لع لي نياى التسجاتسات الراعوج ي رو جا اص الرعلجل لليمجك كو اًا ةواناثاً ةوالي عالجا الن اال الراعاوظ اي
االلركا عالطلع دون رتسااأ لد أد رعدد الكاص الرعلجمج ورنوىها لي لدا ،رطوا ملموف ىلي اليانا

الكميص رمث

ي ااركاع نتسا الرلات اإلنا ،عماال الرعلجل عسك ىالص عداي اتات الا كوا اي مع مهااى

عليات نتسااع اإلناا ،لااي الا كوا اي ماللا الرعلااجل األتساتساي (8أ )97طالعا لكا ( )100طالااى و ااي ماللا

الرعلجل الثانوظ األكاادجمي ( )118طالعا لكا ( )100طالااى عجنماا جكمان الرلادظ األتساتساي اي ،اعف نتساا
الرلااات اإلنااا ،ملاانا عالا كوا ااي الرعلااجل الثااانوظ المهناايى

علياات النتسااع ( )65طالعا لكا ( )100طالااا

و ل ااع لتس ااا اإلل ااا ات الراعوجا ا للع ااال الد ااتس ااي 2010/2009أ وت ااد جع ااود التس ااعا ااي ل ااع ل ااي الثلا ا ا

الميرمعج المرمثل ي رك،اج المتسااا األكاادجمي ىلاي المهنايى وأج،ااً 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

أج ،ااًى

ال الاات معاادالت االلرلااات عااالرعلجل األكااادجمي أىلااي ماان مثجالرهااا ع االرعلجل المهناايأ عجنمااا رمثلاات

اإلنيا ات الراعوج عععد ا النوىي عرمج نراةج الرل ج الرعلّمي لطالعارنا اإلنا ،وركوتهن و لاً لما أساات لج
نراةج االخرعااات الوطنج ي مخرلف المعال ،والمتسروجات الرعلجمج أ

و ي ميا الرعلجل العاليص ن رعدد ورنوع م تستسات الرعلجل العالي من يه ص وىدد ا ( )30يامع ص

منها ( )10يامعات اتسمج و( )20يامع ومعهداً وأكادجمج خا
وخا ا رلاادل مخرلااف الع ااامج والرخ

الثانوج ا العام ا ااي مخرلااف المتساااااتص أد

ى ،ا

لاي ( )43كلجا ميرماك لكومجا

ااات العلمج ا ى وااركاااع معاادالت اإلن ااا ،ااي امرلااان سااهادة الد ااتسا ا

لااع كل ا لااي ااركاااع نتسااا الرلااات اإلنااا ،ااي م تستسااات الرعلااجل

العالي عمخرلف متسروجارها عدايا اتات الا كوا أج،ااًى لاد عليات نتساع اإلناا ،لاي الا كوا اي متسارو الرعلاجل

اليامعي ( )104طالعات لك ( )100طالاى عجنما عليت نتسع الطالعاات اي الرعلاجل العاالي المروتساط (كلجاات
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الميرماك) ( )137طالعا لكا ( )100طالاا لتسااا ل ااا ات الرعلاجل العااالي للعااال الد ااتسااي 2010/2009أ
وتد ر اا ت لع مك نيا ات نوىج جروخي أن رانعكف جياعااً ىلاي رمكاجن المااأة اي مخرلاف الميااالتص رمثلات
ااي نسااا م ااك ا العلاا ،المرخ

ا عد ااتسااات الم ااأة ااي اليامعااات األادنج ا ى و ااي ماك ا د ااتسااات الم ااأة/

اليامع األادنج ى وماك األمجاة عتسم لدااتسات الماأة األادنج  /يامع الجاموعأ

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

عال ا كواى عاإل،ااا

لااي انخك ااام وا،ااح ااي نتس ااع رمثج ا النتسااا كع ،اوات جة ااات رااداجف ااي اليامع ااات

األادنج أ و،عف انتسيال أتسف اللعو

ي عاامج الرعلجل والرداجا المهني والرعلجل العالي مك اغعات المرعلمجن

كو اًا ةواناثاً واتسرعدادارهل وتاداارهلى مماا جتساكا ىان رخااجج طلعا ال جمرلكاون المهاااات المنتسايم ماك مرطلعاات
ومعاججا تسوت العم والرجايار ص ىدا ىن أثا لع ي ااركاع معدالت العطال ي تسوت العم أ
و ا ا ا مم ااا ج اادىو ل ،اااواة رك اااثف اليه ااود ورنتس ااجلها لري اااو الرل اادجات المارعطا ا عرط ااوجا الن ااال

الرعلجم ااي عمخرل ااف مل اااواوى لر اانعكف لثاا ااا ىل ااي الطلعا ا ( ك ااو اًا ةواناثا ااً)ى م اان خ ااال العناجا ا عنوىجا ا الرعل ااجل
ومخايار ي مخرلف ماال الرعلجل ومتسروجار ى وعخا

ي ميا رطاوجا الرعلاجل والراداجا المهناي وعااميا

و لااً اللرجايااات تسااوت العما ى وريججااا االريا ااات االيرماىجا التسالعج الرااي رلااد مان خجااااات المااأة الرعلجمجا ى

والروتسااك ااي رااو جا الرعلااجل مااا تع ا المداتس ا (اج اام األطكااا ) وخ و ااً ااي المناااطت الناةج ا (األت ا نم اواً

واألكثااا الرجايااً)ى عاإل،ااا

لااي رطااوجا منااا ج د ااتسااج مالةما للريجااات االتر ااادج وااليرماىجا والتسجاتسااج

ومااىج للنوع االيرماىي ورر،امن مكاا جل ون اوص االركاتجاات الدولجا لللاوت اإلنتساان (الراي

األادن)ى ورو جا عاامج رداجا ور ج

اىل للمعلمجن والمعلمات لا ك تداارهلأ

اادت ىلجهاا

الهدف العام
ركعج اليهود الاامج لي ىداد المااأة المرعلما

ات الككاا ة والمهاااات الرخ

اج العالجا ى واللااداة

ىلااي موا اال الاارعلل المتساارما لااي أت ااي لااد رتساامح عا مجولهااا وتااداارها واغعارهاااى واتساارثماا طاتارهااا لرللجاات
الكعال ي عنا الميرمك ورللجت الرنمج المتسردام أ
النمو المهني المتسردال والمسااك
ّ
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األهداف الفرعية:
 ر ااو جا رعل ااجل مداتس ااي ظ نوىجا ا ىالجا ا وعجة ااات رعلجمجا ا ملكّا ا ة لل اارعلل وماّلعا ا ع اااليمجكى تس ااعجاً لرللج ااتالمتساواة والعدال وركا الكاص ي الخدمات الراعوج كماً ونوىاًأ
 ا ااك نتس ااع الرل ااات اإلن ااا ،ععا ااامج الرعل ااجل الع ااالي ورخااليرماىيأ

 -رللج اات رك ااا

ومتسريدار أ

ااار وو اةكا ا الر ااي رر ،ااح جه ااا ي ااوة الن ااوع

الك اااص ع ااجن الينتس ااجن ااي تط اااع الرعل ااجل والر ااداجا المهن ااي و لا ااً لمرطلع ااات تس ااوت العما ا

 -رلكج الماأة ىلي الرعلل المتسرما ي يمجك مااللها العماج لياجات رمكجنها واتسرثماا طاتارها وتداارهاأ

مجال ( :)2المرأة والصحة
رعرعااا الاىاج ا ال االج لل ااً لك ا م اواطن ومواطن ا ى وماان أ اال المرطلعااات األتساتسااج لرلتسااجن نوىج ا

لجار لج عح تاد اًا ىلي العم واإلنرالأ ومما السع ج ص أن األادن للت انيا ات ملموتس ي ميا الاىاجا
ال االج ى

جلرا ن ااال الاىاجا ال االج ااي األادن مارعا أىلااي ماان أغلعجا دو المنطلا ى ورعرعااا م سااات

الاىاج ال لج األ ،

ي المنطل ورنتسيل مك النتسا العالمج أ واريهت اللكوماات المرعاتعا لاي اال رماال

عال ال اإلنياعجا للمااأة اي طاااا التسجاتسا التساكانج ى واال رماال عرن اجل األتسااة ع جاادة ىادد الولادات والم ااكا

ال االج ى والروتس ااك ااي خ اادمات رن ااجل األتسا ااة ورلتس ااجن متس اارو الاىاجا ا ال االج المويها ا لاىاجا ا األموما ا
والطكول أ

وتااد أولاات اللكوم اات ا رمام ااً خا ااً ع اال الم ااأة والطك ا ماان خااال رنكج ا ا للعدج اد ماان الع ااامج

والمسااجك الوطنج ى وأد

لع كل عاإل،اا

لاي يهاود الم تستساات األ لجا العدجادة لاي انخكاام ملماوف اي

معدالت الو جاتى وااركاع العما المروتك لكال الينتسجنص لج ،ااركك العما المروتاك ىناد الماجالد لإلناا ،لج ا
لي (4أ )74ىاماً وانخكم معد و جات األمهات لي ( )19لال و اة لك ( 100ألف مولود لي)أ
كم ااا تس ااي األادن ني ااا ات اما ا ااي مي ااا خك اام مع اادالت و ج ااات األطك ااا ص

و ج ااات الا ،ااك لج ا ا
الخامتس ا لج ا

انخك اام مع ااد

ل ااي ( )23لالا ا لكا ا ( 1000مول ااود ل ااي)ى وانخك اام مع ااد و ج ااات األطك ااا دون

لااي ( )28لال ا لك ا ( 1000مولااود لااي) و لااع لتسااا الم س ااات ال االج للعااال 2010ى
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ونرجي لتسجاتسات الر مجن ال لي السام والعاامج ال لج والرطعجل اإلل امي لألطكا ى والاركاع الرعلجل و جادة

الوىي لد األمهاتأ

ال أن اللاي ا ملل ا للراكج ا ىلااي المساااك الرااي رواي ا ع ااامج وخاادمات الاىاج ا ال االج للنتسااا ص
والري من أعا ا ااركاع لاالت الماا ،المرارع ىلي اللم وو جات األين ى ور اجد نتساا اإل ااع عتسااطان

الثدظى ور ع ا معدالت الخ وع ىن المخطط ل ى واللم المرلااااص ا و العواما الراي را اك مان الرمااالت
ردني األو،اع ال لج لد النتسا ى مما جتسردىي و،ك تسجاتسات

لج سامل مركامل عهدف اللد من

و

المساك عما جم ّكن النتسا من اللجال ع دواا ن ي الميرمك ىلي تدل المتساواة مك الايا أ
وم اان الي اادجا عالا ا كاص عا ا ن مي ااا ال اال ااي االتس ااراارجيج الوطنجا ا للما ااأة األادنجا ا جنتس اايل م ااك

التسجاتسااات والخطااط والع ااامج الوطنج ا المعنج ا عالكا ا التسااكانج عيج ا رللجاات اتساارثماا ا ىلااي النلااو األمث ا أ
و"الكا

التسكانج " (الري جلك األادن ي نطاتها لالجاً) والري تسارعل

اورهاا اي العاال  2030رعناي أن نااع

رلاوالً دجموغ اا جااً جطا أا ىلاي الراكجعا العماجا للتساكانى وررللاات ا و الكا ا مان خاال الو ااو لاي معاادالت

ماركع من العم المنرجى أظ ىنادما رركاوت نتساع التساكان اي تسان العما ممان رلاك أىمااا ل عاجن (64 - 15

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

وىلااي متساارو الملا ااات لكااي رتسااهل ااي رللجا نتسااا الكلاا والعطالا ى ورااو جا اااص العما ى ورمكااجن مخرلااف
ةات الميرمك وعخا

الماأة والسعااأ

الهدف العام:
،مان رمرك الماأة عالاىاج ال لج ي يمجك مااللها العماج ى عككا ة ويودة ىالجا ص و ات المعااججا

العالمجا ص وعمخرلاف أساكالها الوتاةجا والعاليجا والر جلجا ى واالارلاا عاالعاامج والخادمات ال الج الملدما لهااص
و،مان تسهول الو و لجها وريوجد نوىجرهاأ

األهداف الفرعية:
 -رع ج

ل الماأة ( اي يمجاك مااللهاا العماجا ) ورلتساجن نوىجا الاىاجا والخادمات ال الج الملدما لهاا

لرلتسجن نوىج لجارهاأ
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-

جااادة عالج ا وككااا ة ع ااامج ال اال اإلنياعج ا  /رن ااجل األتس ااة ورلتسااجن الخاادمات الملدم ا كم ااً ونوى ااً عمااا

جنعكف ي خكم معد الخ وع  /اإلنياا الكليأ

 نسااا المعا ا المرعللا عمكهااول الكا ا التسااكانج ور ثجاارهاااى ورطااوجا التسجاتسااات التساارثماا ا ورايمرهااا لاايخطط وطنج وعاامج ىم وا،ل أ

مجال ( :)3العنف ضد المرأة
ىلااي الاااغل ماان جااادة الااوىي ع خطاااا العنااف الموي ا ،ااد الم ااأة واألطكااا ص متسااععار ولثااااو ىلااي

الميرمك ال ظ انعكف عااركاع نتسع اإل

ااس مان نالجا ص ور اجاد اال رماال ىلاي المتسارو الاتسامي واأل لاي مان

نالج أخا ى مما أد لاي رطاوجا تسجاتساات لموايها ا و اآل ا االيرماىجا ةوانساا م تستساات وم ااكا خا ا
للر دظ لها ومعالي لثاا اى ومن و الم تستسات والمااك ما جعم ىلي رللي السكاو والرخكجاف مان لثاا اا

مث

دااة لماج األتساةص أو ىلي رنتسجت العم عجن اليهاات المخر ا مثا ساعك منا ،ا العناف ،اد المااأة

"ساامع " الرااي رعم ا ،اامن م ل ا اللين ا الوطنج ا األادنج ا لس ا ون الم ااأةى ا ا عاإل،ااا

لااي اليهااود الوطنج ا

الاامجا ا ل ااي رط ااوجا الرسا ااجعات المتس اااندة للما ااأة لرس ااك وتس ااجل ادع ولماجا ا ووتاجا ا م اان العن ااف واالىر اادا ص
وعخا

ما جلك ،من عاا االرياا عالعسا ال جن غالعجرهل من النتسا واألطكا ص أو ما جلك ي نطات األتسااةى

ال أن ما الت اللاي ملل لركاثف مخرلف اليهود الوطنج تسعجاً لرو جا اإلل ا ات السكا ى ودىل و و

الماأة للعدال ى والروا

ماك من ماات الميرماك المادني المعنجا عرلادجل العااامج والخادمات للنتساا المعنكااتص أو

عرا ا مجن الاىاجا ا النكتس ااج وااليرماىجا ا والما ا و لألطك ااا المعنك ااجنى والرعاج ااف ععااميه ااا وخ اادمارها و عالجاره ااا
ومعاداارها اااى والرطعجا اات ىلا ااي أام الواتا ااك لالتسا ااراارجيجات والتسجاتسا ااات والرس ا ااجعات الوطنج ا ا ص خا ا ا "تا ااانون

األل اادا "،لج ،اامن اللماجا ا والاىاجا ا المناتس ااع والملاكما ا العادلا ا لألل اادا،ى ةوا ااداا األن ما ا والرعلجم ااات
ال،اااواج لركعج ا "تااانون اللماج ا ماان العنااف األتساااظ"ى ةوا ااداا "تااانون للااوت الطك ا "ى والعم ا ىلااي ريججااا
االريا ااات االيرماىجا ا الر ااي رع اااا العن ااف ورريا ،ااي ىنا ا أ م ااك العل االص أن رنكجا ا غالعجا ا العا ااامج والخ اادمات
والنساطات المويه لمنا  ،العنف ،د المااأة والطكا ماارعط عراوا ا الرموجا ى مماا جثجاا ت،اج دجموما

العاامج والخدماتأ
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او

الهدف العام:
،مان لماج الماأة من العنف وعخا

اللاةل ىلي أتساف النوع االيرماىي و اوالً لاي امااأة لمنا

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

 -ر مجن اللماج لألطكا

ي األتساة والمداتس والميرمك من اإلتسا ة عمخرلف أسكالهاأ

 لماج ا الكراااة الساااع والم ااأة ااي األتس ااة والعم ا والميرمااك ماان العنااف وعخا ا اللاااةل ىلااي أتساااف النااوعااليرماىيأ

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

التغير المناخي
مجال ( :)4المرأة والبيئة و ّ
ر اىد اال رمال العالمي عل،اجا العجة والريّجا المناخي خاال العلادجن األخجااجنى ورنامات المطالاا
اللاوا والن اىات الراي رساهد ا
الوطنج واإلتلجمج والدولج ع،اواة الر دظ عكعالج لمسكالت العجة ي
المنطلا ى والرااي أللاات عآثاا ااا التساالعج ىلااي الكاااد واألتسااة والميرمااكى وأدت لااي الر اايااك الرااداجيي ااي الثاااوات
الطعجعج المريددة وغجا المريددةأ

ل اإلنتسان والكاةنات اللج عساك ىاالى

ةوا جعرعا الرلو ،العجةي ألد أ ل م ادا الخطواة ىلي
لد اك ت التسجاتسات الوطنج األادنج يهود ا لرنمج ا الميا خال التسنوات الما،ج ع تااا تاانون لماجا
العجة لتسن  2006ةوا داا ميموى من األن م العجةج عمويا

ا اللانونأ

وت ااد ااى اات التسجاتس ااات العجةجا ا المخرلكا ا الما ااأة األادنجا ا ااي خططه اااى

ر ،اامنت الخطا ا الرنكج جا ا

التسراارجيج و ااة العجة لألىاوال ( )2010 -2007ععاداً لادمج تطااع المااأة والساعاا اي نسااطات و ااة العجةا
ومسا ااااجعهاص م ااىا اااة للا اادوا الكعجا ااا ال ا ا ظ رمااتس ا ا الم ا ااأة جما ااا جرعلا اات عاالتسا اارخدال الكا ااف للم ا اوااد الطعجعج ا ا

واتسردامرهاى وال ظ ىكتسر ت ص نياس نتسوج ي ميا اإلدااة المتسردام للموااد .كما رمثلت مساااك المااأة
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األادنج ي

ا الميا عااركاع أىداد الملرللات ععاامج الرعلجل العالي ي الرخ

العاامج الروىوج أ

ات العجةج ى والمسااك ي

ةوا رريلااي الرلاادجات الرااي رواي ا الم ااأة ااي ا ا الميااا عر ثا ااا المعاسااا عااالرلو ،العجةااي عمخرلااف
أنواى ا ى وأثااا اتساارخدامها للم اواد الكجماوج ا المخرلك ا ى وانخكااام نتسااع النتسااا ااي مواتااك اانك الل اااا المر اال
عالعجة والريجا المناخيى عاإل،ا

لي ىدل ويود ا د معاسا ألثا العجة والريجا المناخي ىلي األتساة عسك

ىال وىلي الماأة عسك خاصى وا رلاا اإلل اةجات ي

ا الميا للر نجف لتسا النوع االيرماىيى ور اجد

االتساارخدال الياااةا للماوااد العجةجا ى وااركاااع نتسااا رلااو ،المجاااو والراعا والهاوا نرجيا لللا الااوىي العااال عاااألموا

المرعلل عالعجة وكجكج اللكا ىلجهاى من نا ر ري أ مج العم الرسااكي عاجن اللطاىاات المعنجا كا ا تساعجاً

لرمكجن الماأة ي

ا الميا ورع ج دوا اأ

الهدف العام:
عنا تداات الماأة ورنمج معاا ها واريا ارهاا ومهااارهاا لللكاا ىلاي

ال العجةا ولماجرهااى ورع جا

الريجا المناخيأ
دوا ا ي دااة الن ال العجةي واتسل التسجاتسات و ناى الل اااات المرعلل عالعجة و ّ
األهداف الفرعية:

 رنمج معااف الكراة الساع ي مخرلف الماال الرعلجمج ورع جا اريا ارهاا ومهااارهاا لللكاا ىلايالعجة ولماجرهاأ

ال

 رطوجا الوىي العجةي لد الماأة ي األتساة والميرمك لإلتسهال ي لماج العجة واللكا ىلجهاأ -عنا تداات الماأة العامل ورنمج معاا ها واريا ارها ومهااارها لللكا ىلي

ل العجة ولماجرهاأ

 ا ااك نتسااع رمثج ا الم ااأة ومسااااكرها الكاىل ا ااي تطاااع العجة ا عمخرلااف متسااروجار ومياالر ا ورخورع ج دوا ا ي دااة الن ال العجةيأ

ااار ى

 اىرماااد نهااج ج ااىااي النااوع االيرماااىي ااي و،ااك التسجاتسااات واالتسااراارجيجات و ااناى الل ا اا اات المر االعالريجا المناخيأ
ّ
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مجال ( :)5المرأة ذات الحاجات األساسية والتحديات الخاصة
ررنامي الرجاياات األ اااد عرناامي الادىوة لرللجات األمان اإلنتساانيى وررمثا اللاياات األتساتساج للمااأة

ع،ا اااواة را ااو جا األما اان الي ا ا اةي والم ا ا و والتسا ااكن الك ا ااجل والاىاج ا ا ال ا االج وعخا ا ا ا ااي لا اااالت اإلىات ا ا
والسجخوخ والكلا ل،مان االتسرلااا والمتسرلع اآلمن لهاأ
وىلااي ال اااغل ماان ر اج ااد اال رمااال ع ،اااواة ر ااو جا الم ا و المناتس ااا وال االيى ال أن اااص النتس ااا

وعخا ا اعاات األتساا مااا الات تلجلا ص نرجيا المكاا جل واالريا اات االيرماىجا الرااي رلاو دون امارالع المااأة

للموااد الري رم ّكنها من الل و ىلي للوتها اي ا ا المياا ى لا اص ال عاد مان رطاوجا الرسااجعات والتسجاتساات
واإلي اا ات ورهجة ال اوف الري رتسهل جياعاً ي ل و الماأة الكلجاة والمعجل لألتساة ىلي
كما رلرال ة النتسا

وات اإلىات النرهال تسجاتسات وعاامج خا

و الللوتأ

رعم ىلي مااىاة الرجاياارهن

ورلتسااجن اااو هن المعجسااج ومتساااىدرهن ىلااي االناادمال ااي الميرمااك والمسااااك ااي الرنمج ا لتسااا تااداارهن

ةوامكانارهنأ

ورعرعااا مالل ا السااجخوخ ماان الم اال ا العماج ا الرااي لهااا أ مجرهااا وخ و ااجرها ااي لجاااة اإلنتسااان

ععاما ا والما ااأة عخا ا ا ى ن ا ا اًا لم ااا رم ااا عا ا م اان ريج اااات عجولويجا ا ونكتس ااج وايرماىجا ا ى مم ااا جتس اارل ل رط ااوجا

اتسااراارجيجات وخطااط وع ااامج وطنج ا رلعااي الرجاياره اا وركك ا للوته اا ورم ّكنه اا ماان المتسااا م عرللجاات الرنمج ا
المتسردام ي ميرمعها  -ما أمكنهاا لاعأ ةوا أد رلتسان األو،ااع ال الج اي الميرماك لاي ااركااع العماا

المروتك للماأة ىند المجالدص وانخكام معد و جات األمهاتى وااركااع نتساع المااأة المتسان لاي ميماوع النتساا ى
ن لع كل جع

اللاي لي ،اواة ركعج اال رمال عااللرجايات المخرلك له و الكة والعم ىلي رلعجرهاأ

الهدف العام:
رللجت هل أىمت إلمكانجات الماأة الللجلج ورو جا تسع األمان واالتسارلااا االيرمااىي واالتر اادظ

لها ىلي اخرالف لايارها األتساتسج ورلدجارها الخا
دوا ا األتساظ والميرمعيأ

ى و والً لي اماأة لمن ومتسارلاة اي وأتساارهاى ورع جا
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األهداف الفرعية:
 ركعج ا دوا الم ااأة ااي رللج اات األماان الي ا اةي ألتسا اارها وميرمعهاااى و اوالً ل ااي تسجاتسااات ر،اامن األم اانالي اةي ورع

دوا الماأة ي رللجل والرمكن من ىلي التسوا أ

 رطوجا الرساجعات والتسجاتسات واإلي اا ات وال اوف الري رتسهل ي ل او المااأة الكلجااة والمعجلا لألتسااةىلي التسكن المالةل لماج لها وأل ااد أتسارهاأ

 ر مجن االتسرلااا االيرماىي واالتر ادظ للماأة المعوت و والً لي لال االىرماد ىلي ال اتأ -رلتسجن نوىج اللجاة للماأة كعجاة التسن لرمكجنها من العجش عكاام ي ميرمعهاأ

محور ( :)2التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة
رلاف الدجملااطج عداي رمكجن المواطنجن يمجعاً كو اًا ةواناثاً  -عيم الن ا ىن العات أو اللي أو

الدجن  -من دااة س ون لجارهل العام والمتسا م ي انك اللااااأ ةوا رساك المااأة ن اف الميرماك األادناي
ال أنها ما الت عمثاع أتلج تسجاتسج ي مواتك نك اللاااص مما جعرعا ألد أوي اإلخال عالن ال الادجملااطي

ال ظ رتسعي المملك لاي رطعجلا أ وجعرعاا ،اعف متسارو الرمثجا النتسااةي اي مخرلاف مواتاك

انك اللاااا مان

أعا الم ساات الدال ىلي ،عف اتسرياع الن ل التسجاتسج لمرطلعات الرنمج ومرطلعات الماأة والرجايارهاص أو

ىلي األت ص جسجا لي رادد الميرمك ي االىرااف علاداات المااأة ومواطنرهااص مماا جرطلاا رادخالً جا ل العلعاات

الثلا جا الناساة ىاان الراعجا الرللجدجا الراي ماا را ا رساك لاواي  -تاد ال ركاون ماةجا عو،اوس  -رلااو دون
رلدل الماأة ورعجت رمرعها الكعلي عالكاص والللوت واللاجات المككول لها تانوناًأ
وتااد تسااعت التسجاتسااات الوطنجا خااال التساانوات الما،ااج لااي ارخااا يا اا ات ورااداعجا اجياعج ا م تر ا

رهاادف لااي رمثج ا الم ااأة ااي المواتااك المخرلك ا ل،اامان رلعج ا الرجايارهااا و اوالً لااي رللجاات النتسااا الم مول ا

لرمثجلها ي كا الميالتأ وسهدت المملك خاال األىاوال الما،اج ل ااكااً واتساعاً مان تعا المن ماات المعنجا

عل،اجا المااأةى والراي ىملات يمجعهاا ىلاي ا اك نتساع رمثجا النتساا اي مخرلاف مواتاك
خال "الكوراا" أو ىعاا ل اد ملاىاد ىان طاجات الرناا فى ،اا

انك اللااااى تساوا مان

لاي ج اا الككا ات واللااداات ىلاي رساكج

توة ،اغط ي الميالف المخرلك ى للماج مكرتسعات وللوت الماأة ورلدج ،الرسااجعات الال ما لرللجات م جاد

من الرلدل لهاأ
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ال أن ا و اإلني اا ات مااا الاات دون متساارو الطمااوس الااوطني ال ا ظ جهاادف لااي علااوب نتسااع مسااااك

النتسااا ااي الميااالف الوطنج ا والمللج ا ومخرلااف مواتااك

اانك الل اااا نتسااع ال رل ا ىاان ( )%30كلااد أدناايص

وعسك رداجيي و والً لي رللجت معدأ المتساواة الدتسرواج المرمث عركا

الكاص ليمجك األادنجاجنى وانتساياماً

مك الر ال األادن عاالركاتجات والل اااات الدولج (و ت ال جي الري رمت الم ادت ىلجها)أ

وجمكن ع اا نتسع مسااك الماأة ي اللطاىات المخرلك ىلي النلاو الراالي (7أ )%11اي ميلاف

األىج ااانى و( 8أ )%10اااي ميل ااف الن ا اوااى و(4أ )%12ااي التسا االط الل ،اااةج ى و(1أ )%18اااي التس ا الع
الدعلوماتسي عمتسروجار كا ى و( )%8ي و اةف الكة العلجاا اي التسالط الرنكج جا ى و(1أ )%29اي األلا اا

التسجاتسج أ ورل ا ك الكورا النتساةج ي الميالف العلدج لر

()%25أ عجنما ال ررياو نتسع رمثج المااأة اي

غاف الريااة (3أ)%1ى و ي غاف ال اناى (5أ )%8و اي مياالف النلاعاات (9أ)%4ص وتاد جعاود لاع لاي
نتسع مسااك الماأة المروا،ع ي تسوت العم أ

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

ي مخرلف اللطاىاات والميااالتى وال جعرعاا الم ساا الخااص عنتساع رمثجا المااأة اي ميلاف الاو اا الم ساا
الولجد للجاف متسرو مسااك الماأة ي الميا اللكوميى لج ،أن نوىج المواتاك اللجادجا الراي سايلرها المااأة

األادنج ي ميالف الو اا المخرلك رعرعا م س اًا لخ اًا للجاف طعجع
مواتك و ااج غجا نمطج ى كانت رااجخجاً لك اًا ىلي الايا أ

و المسااك ى لد سيلت الماأة األادنجا

واغاال ك ا اليهااود الرااي ع ا لت ورع ا ص ال ر ا ا ععاام اليهااات ر ا من عالاادوا األلااادظ للم ااأة ،اامن
نطات األتساةى وال رعراف عدوا ا الميرمعيى ورع ّو ىلي الماأة ارها لكي رادىل المااأةى اي نطاات كاا ج،اجت
ىن هل ،اواة الركام ي المتس ولج االيرماىج عجن الماأة والاي أ و ا مما جلو دون االتسرم اااج والرلدل
ي أنسط اللجاة العام و والً لي مواتك

نك اللاااأ وجسجا ك

مسااك الماأة الكامل والكاىل ي مخرلف نوالي اللجاة العام أ
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ا ا لاي أ مجا العما اليااد لرللجات جاادة

الهدف العام:
رالا اااص أ ،ا وأكثااا ىدالا ل،اامان مسااااك المااأة الكاىلا وو ااولها عسااك رااداجيي مااداوف

لي نتسع رمثج ال رل ىان ( )%30كلاد أدناي اي يمجاك مواتاك اتسال التسجاتساات وارخاا اللا اااات اي مخرلاف
المعجن أ
التسلطات واللطاىات و ي مخرلف الميالف والهجةات المنرخع و ّ
األهداف الفرعية:
 -ا ك نتسع رمثج الماأة ومسااكرها الكاىل ي التسلط الرساجعج (ميلتسي األىجان والنواا)أ

 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 -ا ك نتسع رمثج الماأة ومسااكرها الكاىل ي اةاتس وى،وج الميالف العلدج أ

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

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

محور ( :)3التمكين االقتصادي للمرأة
المملك

جعرعااا رمكااجن المااأة اتر ااادجاً ىن ا اًا أتساتسااجاً ااي د ااك ىيلا الرنمج ا الميرمعجا ى وتااد رناماات يهااود
ي

ا الميا خال األىوال الما،ج عرع ج دوا الماأة ي مخرلف أوي النساط االتر ادظ ك لد

أ ل األولوجات الرنموج ص انطالتاً مان اإلجماان ال ااتساة عا ن المااأة رمثا ن اف الميرماك ويا اً امااً ولجوجااً مان

الموااد العساج العامل ي رنمجر أ

من ا

ةوا جعرمد الرمكجن االتر ادظ ىلي رع ج دوا الماأة لممااتس للوتها ك االع ىما وىاملا واعا
ومعجل ا لألتس ااةص دون غكااا دوا الم ااأة الكلج ااة ااي المسااااك الكاىل ا ااي مخرلااف المياااالتى لااد أولااي

األادن ا رماما ا لو ،ااك التسجاتس ااات الر ااي ره اادف ل ااي ركعجا ا المس ااااك االتر ااادج للما ااأة ةوااتس ااا اك اااة عجةا ا
رساجعج ر،من المتساواة عجن الماأة والاي عما جكك رللجت مسااك أكعا للماأة ي النساط االتر ادظأ
وىلااي الااغل ماان لااعص مااا ا معاد المسااااك االتر اادج للمااأة ااي تسااوت العما منخك،ااًى

(7أ)%14ى مك ااركاع نتسع العطال للنتسا لر

جعلا

لي (7أ )%21ملاان عا (4أ )%10لل كواى وتد جاد لاع
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لعاادة أتسااعاا وىوام ا ص منهااا مااا جرعلاات عرااو جا مرطلعااات العجة ا ال اادجل والداىم ا لعم ا الم ااأةى ووىااي الم ااأة
عللوتها العمالج ى ةوان ا ها عاأليا واللاي لي ر،ججت الكياوة عاجن اإلناا ،والا كوا اي ا ا المياا أ كماا لال
رااع مع ل التسجاتسات والخطط ليل مسااك الماأة االتر ادج ي تسوت العم غجا المن لى ولل جرل الرتسااا

مسااااك الم ااأة ااي العم ا ماان المن ا

عمخرلااف مياالر ا ىلااي الاااغل ماان أ مجرهااا ،اامن معاادالت المسااااك

االتر ادج للماأة ي االتر اد الوطنيأ
الهدف العام:
 ،اامان رك ااا

الك اااص االتر ااادج لرللج اات مس ااااك أكع ااا للما ااأة ااي مخرل ااف تطاى ااات االتر اااد

الوطني و ي اتسل التسجاتسات و ناى الل اااات االتر ادج أ
األهداف الفرعية:
 رمكجن الماأة لكي رتسهل تسهاماً كامالً ي اللجاة االتر ادج ىعاا اللطاىاات كا ا وىلاي يمجاك متساروجاتالنساط االتر ادظأ

 ا ك نتسع مسااك الماأة ي اجادة األىما الخا ركعجا ا طات ااات الما ااأة العاملا ا م اان المنا التساعات االتر اد الوطنيأ

و ت ألد ،المتسريدات وأ  ،الممااتساتأ

أو ااي العما ا غج ااا الم اان ل عمخرل ااف مياالرا ا ى ةوادمايا ا ااي

 ر مجن االتسرلااا االيرماىي واالتر ادظ للماأة الكلجاة ععام وللماأة الكلجاة ي الاجف والعادج عخا -ر مجن االتسرلااا االيرماىي واالتر ادظ للماأة المعجل لألتساة لإلتسهال ي رخكجم أىعاةهاأ

أ

المحاور المستعرضة
ك ا مااا تسااعت ك ااو ماان الملاااوا والمياااالت المخرلك ا ص والرااي رناولاات عميملهااا أ مج ا رمكااجن الم ااأة
ايرماىج ااً وتسجاتسااجاً واتر ااادجاً و،اااواة رع ج ا

ا اها للمسااااك الكاىل ا ااي الرنمج ا الميرمعج ا المتسااردام ص ال

جمكن ألظ منها أن جرللت ىلي الوي األكم دون رو جا مياالت متساندة "ملااوا متسرعا،ا "ص رجتساا ورتساه
اااص الو ااو للهاادف المنسااود لكا ملااوا أو ميااا ى و ا و الملاااوا المتسرعا،ا ررمث ا

ااي أاععا مياااالت

ااي الثلا ا الميرمعج ا الداىم ا لرمكااجن الم ااأةى واإلىااالل وركنولويجااا المعلومااات واالر اااالتى ودمااج النااوع
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االيرماااىي ااي الرس ااجعات والتسجاتسااات والخطااط والع ااامج والموا نااات الوطنج ا ومراععرهااا وراادتجلهاى والرطااوجا

الم تستسي للمن مات العامل ي طاا رمكجن الماأةأ

رتسااعي ا و العواما معااً لااي جياااد ورع جا عجةا متساااندة لرمكااجن المااأةى منا ،ا للرمججا المعنااي
واة جياعج ىان مكانا المااأة وأدواا اا

ىلي أتساف النوع االيرماىي ي مخرلف المياالتى رتسهل ي رع ج

الميرمعج ا المرنوى ا ص ماان خااال ثلا ا ميرمعج ا جياعج ا ص ورس ااجعات مااىج ا اللرجايااات النااوع االيرماااىيص
ةواىالل داىل لل،اجا الماأةى وم تستسات أ لج واتسمج مرطواةص رعم عنهج رسااكي لرمكجن الماأة من أن ركاون
اىل ي ىملجات لدا ،الريججا والرنمج السامل والمتسردام لميرمعهاأ

محور ( :)1الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة
الهدف العام:
نسا وري جا ثلا ميرمعج داىم إلن اف الماأة ورمكجنهاى ومنا  ،للرمجج المعناي ىلاي أتسااف
النوع االيرماىي ي مخرلف المياالتى تسعجاً لرع ج المتساواة وركا

الكاص عجن الينتسجنى ورطوجا الخطااا

الراعوظ والثلا ي لرمكجن الماأة من أن ركون اىل ي ىملجات الريججا والعنا الل،ااظ لميرمعهاأ
األهداف الفرعية:

 نسا الثلا اللانونج للروىج عالرساجعات الوطنج المايعجا وعمعااد للاوت اإلنتساان ععاما وللاوت المااأةعخا

وعاالركاتجات الدولج (عال ج الري رمت الم ادت ىلجها)أ

 لاادا ،الريججااا ااي الثلا ا الميرمعج ا التساااةدة للماج ا اتساارلال الم ااأة االتر ااادظ ومتساااندة للوتهااا اايالملكج والمجاا،أ

 -نسا الثلا الميرمعج المتساندة لرولي الماأة مااك

نك اللااا واتسل التسجاتسات ي مخرلف اللطاىاتأ

 نسا الثلا الميرمعج المتساندة لعم الماأة ةواع اا دوا ا ع كرها ساجكا مركا ةاً ي المياالت كا أ نسا وراتساجة الثلا ا الميرمعجا ال اا ،ا للعناف وعخا ا المعناي ىلاي أتسااف الناوع االيرمااىي عمخرلافواو وأسكال أ
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محور ( :)2اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الهدف العام:
رللجات ركااا

الكاااص عاجن الينتسااجن ااي تطااىي اإلىااالل وركنولويجااا المعلوماات واالر اااالتى وا ااك

نتس ااع مس ااااك الما ااأة ااي اتس اال التسجاتس ااات و ااناى اللا ا اااات المر اال عها ا جن اللط اااىجنى ورو ج ااف مخرل ااف
وتساةطهما ي روىج الماأة وأتسارها وميرمعها ع مجا دوا اا كسااجع اتساراارجيي اي لادا ،الرنمجا الميرمعجا

المتسردام عمخرلف ملاوا اأ
األهداف الفرعية:

 ريججا ال واة النمطج الري رعثها ععم وتساةط اإلىالل ىن الماأة ع ع اا دوا ا ع كرها ساجكاً مركا ةاً يالمياالت كا أ

الكاص عجن الينتسجن ي تطاع اإلىالل عمخرلف وتساةط أ

 -رللجت ركا

 ا ا ااك نتس ا ااع اإلن ا ااا ،اللا ا اواري جم ا اارلكن المه ا ااااات اللاتس ا ااوعج وجتس ا اارخدمن وتس ا اااةط ركنولويج ا ااا المعلوم ا اااتواالر االتأ

 ا ك نتسع اإلنا ،العامالت ي تطاع ركنولويجاا المعلوماات واالر ااالت والمساااكات اي اتسال التسجاتسااتوارخا الل اااات المر ل عه ا اللطاعأ

محور ( :)3دمج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات
الوطنية
الهدف العام:
موا اال ماايعا ا من وما ا الرسا ااجعات والتسجاتس ااات والخط ااط والعا ااامج والموا ن ااات الوطنجا ا ص عي ااام

رعاادجلها واتساارلدا ،رس ااجعات وتسجاتسااات وخطااط وع ااامج وموا نااات متسااريجع للنااوع االيرماااىي رللاات العدال ا
والمتساواة وركا

الكاص عجن الينتسجنأ

األهداف الفرعية:
 ماايعا ا الرسا ااجعات لرنلجره ااا مم ااا جس ااوا الا ااعدال والمتس اااواةى ورل اادجثها عم ااا جناتس ااا مرطلع ااات الميرم ااكالرساجعج وجلمي الللوت الدتسرواج وجللت ركا

الكاص عجن الينتسجنأ
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 ،مان دمال من اوا الناوع االيرمااىي اي التسجاتساات الوطنجا عم ااىااة الرجاياات كا مان الايا والمااأةععدال ى ورلدجثها عاىرماد الدااتس العلمج المعمل وعمواكع الرطواات والمتسريدات وأ  ،الممااتساتأ

 ،اامان دمااال من ااوا النااوع االيرماااىي ااي الخطااط والعااامج والموا نااات الوطنجا عم ااىاااة الرجايااات كامن الاي والماأة ععدال ى وعمواكع الرطواات والمتسريدات وأ  ،الممااتساتأ

محور ( :)4التطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة
الهدف العام:
ماايع ورطوجا من وم تسجاتسات ون ل ومنهيجات العم الهاد

لي ،مان يودة األدا ى ورللجت

ي يمجك المياالت ع تسلوا منهيي مو،وىي تاع لللجاف والرلججل والرطوجاى وراتسجة تواىد و،واعط

الرمّج
اللكل الاسجد ي المن مات العامل ي طااا رمكاجن المااأةى تساعجاً لرللجات الساكا ج والن ا ا والعدالا والمتسااواة
وركا

الكاصأ

األهداف الفرعية:
 -نسا ثلا اليودة والرمج

ي األدا لد المن مات العاملا اي طااا رمكاجن المااأةى ورع جا الرويا نلاو

اللكل الاسجد مان خاال رطاوجا معااججا مرلدما ل،امان الياودة والرمجا
والن ا

والعدال أ

اي األدا تساعجاً لرللجات الساكا ج

 جادة وىي المن مات العامل ي طاا رمكجن الماأة عمكهول دااة المعا ورطعجلارهاى ةواجياد للجات اىللراتسجة ميرمك الرعلل الداةل داخلها ةوادامرها لدىل رللجت أ دا ها المنسودةأ

 رلجااجل الو،ااك الم تستسااي للمن مااات العامل ا ااي طاااا رمكااجن الم ااأةى ود ااتس ا مااد نيالهااا ااي رللجااتأ دا ها وكجكج االارلا ع داةها ،من اإلمكانجات والموااد المرال ى و ي طاا منهيي ىلمي واتعي معناي

ىلي رو جف المعا والعل ،والخعاةأ

 -رع ج النهج الرسااكي ي اتسرثماا الموااد المرال عككاا ة و اىلجا

اإلنتساانج والمعا جا والرلنجا والمالجا ى

والمادج ا ى ورو جكهااا لالارلااا عمتساارو أدا المن مااات العامل ا ااي طاااا رمكااجن الم ااأة ورلتسااجن متساارو

العاامج والخدمات الملدم جها كماً ونوىاًأ
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آليات تطبيق االستراتيجية وادارتها ومتابعة تنفيذها:
ّ

ماان أعااا المهااال الرااي أنجطاات عاللين ا الوطنج ا األادنج ا لس ا ون الم ااأة ىااداد االتسااراارجيج الوطنج ا

للم ااأةى والعم ا ىلااي رلاادجثها ورطوجا اااى ومراعع ا رنكج ا ا ورلوجمهاااى عسااك دواظ ماان خااال

والخع ااات الكنج ا للم تستسااات الاتساامج واأل لج ا

رلاادجل المسااواة

ات العالت ا ى ومراعع ا الرلااااجا الدواج ا الملدم ا لجهااا ورللجلهااا

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

عالرعاون مك الم تستسات المعنج أ

وعععااة أخا ى ن اللين الوطنج ملر م عمهما مراععا رنكجا االتساراارجيج الوطنجا للمااأة اي األادن
()2017-2013ى كما رعرعاا اللينا الوطنجا متسا ول ىان ا اك الّرلاااجا لاو ماد الّرلادل اي رللجات أ اداف
االتسااراارجيج ى وأعااا النرايااات الرااي راال رللجلهاااى والرلاادجات الرااي وتكاات ىاةلااً أمااال رللجاات ععاام اإلنيااا ات
للريلا ىلجهاأ ومماا جراوخي أن جتساهل اي رللجات لاعص أن ا و االتساراارجيج تاد رال عنا اا و لااً لن اال عطاتاات

األدا المراوا ن Balanced Scorecard Strategy Drivenى كمااا تسااجرل لوتسااع يمجااك المنيا ات ماانص
اتسراارجيج وخطط ومسااجك ونرايات ىم و ت عاميجا مرخ

ا م امم لها ا الياامى ومتسارخدم ىاعجااً

وىالمجا ااً ااي عاميجا ا STRATandGOى األم ااا الا ا ظ جر ااوخي أن جتس ااهل ااي رتس ااهج مراععا ا م ااد رللج اات
ااي األدا لرع جمهاااى

األ ااداف المنسااودة خااال تساانوات االتسااراارجيج والرعا ّااف ىلااي ملطااات اإلنيااا والرمجا
ورلدجااد الكياوات لو،ااك التسجاتسااات والخطااط الرنكج جا والعااامج الككجلا عرال جهاااص جمااا جرعلاات عمخرلااف الملاااوا
والمي اااالت المر اال عرمك ااجن الما ااأة ااي األادن والمر ،اامن ااي االتس ااراارجيج والخطا ا االتس ااراارجيج والخط ااط

الرنكج ج والمسااجك الري تسرنعثت ىنهاأ

ومان نااص رر،اح أ مجا يا اا الماايعاات الدواجا ال،ااواج لالتساراارجيج مان تعا اللينا الوطنجا ى

لمراععا رللجات أظ رل ّادل اي الّرنكجا ى وعخا ا أن تاااا االتساراارجيج جعكاف الاوىي وااللرا ال التسجاتساي العاالي
عل،اااجا الم ااأة وع مج ا مسااااكرها الكاىل ا ااي الرنمج ا الميرمعج ا السااامل عكا ا ملاوا اااى كمااا جمث ا الخطااوة

ال،ااواّج مان خاال الرنتساجت
األتساتسج نلو العد عو،عها مو،ك الرنكج ى األما ال ظ جتسردىي لساد الماوااد ّ
المروا ا والس اااك الكاىل ا مااا عااجن اللين ا الوطنج ا األادنج ا لس ا ون الم ااأة ومخرلااف اليهااات اللكومج ا الرااي
جمكن أن رتسهل ي رو جا الدىل المالي والكني للعاامج والمسااجك المعنج عالماأةى مث

و ااة الرخطجط والرعااون

الاادوليى وو ااة المالجا ى وركعجا الرنتسااجت مااك داةااة الموا نا العاما عسااك خاااص لرع جا موا نا اللينا الوطنجا
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األادنج لس ون الماأةى وا د موا ن خا

لألىوال اللادم أ ،اا

لرنكج المسااجك المنعثل ىن االتسراارجيج ي طاا موا نا اللينا

لاي ركعجا الرنتساجت ماك اليهاات والمن ماات المانلا والمعنجا عسا ون المااأة والرلااوا

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

ااي اللين ا الوطنج ا األادنجاا لس ا ون الم ااأةص للرعاج ااف

وتسااجرل رن ااجل عانااامج ر ااداجعي روىااوظ مركام ا

عاالتساراارجيج وخطرهااا االتسااراارجيج ومساااجعهاى وعكجكجا ىااداد رلاااجا المراععا والرلجااجل الن اف تساانوج للجاااف
م ااد الرل اادل واإلني ااا

ااي  ،ااو أ ااداف االتسا اراارجيج أ وتسجس ااااع ااي ا ا ا العان ااامج ممثل ااون ومم ااثالت ى اان

الم تستس ااات اللكومجا ا ومن م ااات الميرم ااك الم اادني والم تستس ااات الخا ا ا واألكادجمجا ا واإلىالمجا ا ى وعخا ا ا

للرداا لو كجكجا
أى،ا الليان والسعكات و ات العم المرعاون مك اللين الوطنج والعامل رلت م لرهاى ّ
ىداد رلااجا نيا ات م تستسارهل الوطنج ي ،و أ داف االتسراارجيج وخططها ومسااجعهاأ

شركاء:
آليات تطوير عالقات التعاون والتنسيق مع ال ّ
ّ

لركعجا ىملجااات رنكجا االتسااراارجيج ورللجاات أ اادا ها عمخرلااف ملاوا ااا ومياالرهاااى ورتسااهج مراععرهاااى

ومنهيج ومتسردام ص
توج
ن اللين
ّ
رطوجا للجات وىالتات ىم ّ
ّ
الوطنج األادنج لس ون الماأة رلاص ىلي ّ
مك كا ساكاةها ال جن جنلتسمون لي أاعع متسروجات مخرلك لكنها مرااعط ى و لع ىلي النلو اآلري:

الحكومية ،من خالل:
المستوى األول :تعزيز عالقة الشراكة والتعاون مع المؤسسات
ّ

 رع ج السااك عجن اللين الوطنج األادنج لس ون الماأة والو ااات والدواةا اللكومج ص ىلي أتساف معدأالركام عجن مخرلف اليهاات المعنجا ى انطالتااً مان ا جا اللينا الرطوجاجا أليا راتساجة تواىاد الساااك
والرنتسااجت الكاىا مااك مخرلااف ا و الم تستساااتى وعمااا جتساااىد اللينا الوطنجا ىلااي رلوجا

ورايما

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

 روتسااجك م ل ا سااعك االر ااا مااك الم تستسااات اللكومج ا العامل ا مااك اللين ا الوطنج ا األادنج ا لس ا ونالماأةى لرسم رداجيجاً مخرلف الو ااات والم تستسات والدواةا اللكومج أ

ومولادة
 ركعجا الرنتساجت ماك الم تستساات اللكومجا مان أيا رطاوجا واىرمااد معااججا مو،اوىج وساكاّ
الخرجاا اللجادات من كا المتسروجات اإلدااجا و لااً لمعااججا الككاا ة والخعااة والر جا مان يها ى والعما
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ىلااي راتجا النتساا ااي التساالل الااو جكي مااك رااو جا العااامج والكاااص المناتسااع لهاان للمسااااك الكاىلا ااي
ع ااامج ىااداد ورنمج ا اللجااادات الادجك ا ماان يه ا أخااا ى لرمكجاانهن ماان المنا تس ا اللوج ا والو ااو لااي

الم ااكا ا العلج ااا ااي و ااره اان وم تستس ااارهنى والمتس ااا م عكعالجا ا ااي اتس اال التسجاتس ااات و ااناى اللا ا اااات

المر ل عمخرلف اللطاىات والميااالتى عالرعااون والرنتساجت ماك الاو ااات والم تستساات الاتسامج والمعهاد
الوطني للرداجاأ

 اال رمال عالروىج الدجنجا وركعجا عااميهااص لماا لهاا مان أثاا عاالمك معاد الساجع اإلتسالمج أ

اي الرعاجاف عللاوت المااأة عماا جنتسايل

 العم ىلي رطوجا وم تستس تسجاتس وا ج وا،ل للو ااات والم تستسات والدواةا اللكومج ص جماا جرعلاتع اان ل وىملج ااات االعرع ااا ،والمس ااااك عال اادواات الرداجعجا ا الداخلجا ا منه ااا والخاايجا ا ى ىل ااي أن رر ،اامن

،اااواة رمثج ا اإلنااا ،ااي كا ا المياااالتى وم ااىاااة رو جااك الكاااص يي اا ج ااً لرساام الماادجاجات خاااال

العا م ي الملا ات واأللوج أ

 العم ا ىلااي رااو جا تواىااد عجانااات م اانك لتسااا النااوع االيرماااىي ااي الااو ااات والم تستسااات والاادواةااللكومج ى ىلي أن رر،من يمجك ملاوا العم

ي متسرو الرمثج والموااد والرساجعاتى ورسام كا ا

المعلوما ااات والعجانا ااات المرعلل ا ا ع ا ا دوات رللج ا ا النا ااوع االيرما اااىي (كخ ا اااةص المو كجن/المو كا ااات
المرعلل عالعماى المتسرو الرعلجميى الكة ى الداي ى الاواراى اإليا اتى الدوااتى المكا اآتى الرلجاجل أأأ

وغجا ااا) لرتس ااهج الاي ااوع لجه ااا ااي ل ااا
االيرماىيى والمتساىدة ي

يا ا اا الد ااتس ااات واألعل ااا ،المرعللا ا عرللجا ا ور اادتجت الن ااوع

نك الل اااات المرعللا ع دماال الناوع االيرمااىي عكعالجا ى ورتساهج ىملجاات

الرخطجط االتسراارجيي والمراعع والرلججلأ

 موا ل العم ىلي ملو األمج اللانونجا وا اك الاوىي اللاانوني للماو كجن والعااملجن ( كاو اًا ةواناثااً) ايالااو ااات والم تستسااات والاادواةا اللكومج ا المخرلك ا و ااي ماادجاجارها ااي الملا ااات واأللوج ا ى لرع ااجكهل
عللا ااوتهل ووايعا ااارهل ععام ا ا ى ونسا ااا المعا ا ا اللانونج ا ا المرعلل ا ا عللا ااوت الم ا ااأة ما اان خا ااال الرعاجا ااف
عالرساجعات األادنج واالركاتجات الوطنجا والدولجا المرعللا عللاوت المااأة عخا ا ى واإل اادة مان رو جاف

ركنولويجا المعلومات واالر االت ،من

ا اإلطااأ

 دااتس مد م ااىااة لاياات الناوع االيرمااىي اي الرسااجعات (اللاوانجن واألن ما والرعلجماات واللا اااات)المعرمدة والمطعل ي الو ااات والم تستسات والدواةا اللكومج المخرلك ى ورلدجثها ورطوجا ا لكي رتسا ل
ي رللجات مكرتساعات أ ،ا للمااأةى ومراععا رطعجات ا و الرسااجعات للر كاد مان رنكجا ا عماا جللات ىادل

الرمجج ،د الماأةى واترااس اللوانجن واألن م والرعلجمات اليدجدة الري رتسا ل ي تسد الكيوات النوىج أ
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 ي ا اا د ااتسااات مراعع ا دواج ا كمج ا ونوىج ا لرلجااجل مااد رلاادل الااو ااات والم تستسااات والاادواةا اللكومج االمخرلكا ااي رللجاات دمااال النااوع االيرماااىي ورياااو الكياوات النوىجا ى عالرنتسااجت عااجن اللينا الوطنجا
األادنج لس ون الماأة و ا و الم تستساات اللكومجا وم ااكا الد ااتساات والعاالثجن والعالثاات المرمجا جن اي
ا الميا أ

 دااتس تسع رو جا الرتسهجالت الرساجعج واإلدااج الممكنا للماو كجن ( كاو اًا ةواناثااً) اي عجةا ىملهال ممااجنعكف جياعاً ىلي ككا رهل و عاالجرهل اي العما ى عماا اي لاع راو جا الل،اانات اي أمكاان العما أو
ااي أماااكن أو تاجع ا منهااا ورااو جا الخاادمات المتساااندةأ وجر،اامن لااع العم ا ىلااي رعاادج ن ااال الخدم ا

المدنج ال ظ جخلو من منح المو ك ي اللطاع العال تساى ا،اى أو رو جا دوا ل،ان ي الادواةا

اللكومج ا أتسااوة علااانون العم ا ى والعم ا ىلااي رعاادج تااانون العم ا ون ااال الخدم ا المدنج ا التس اارلدا،
مو،وع منح اإليا ة الوالدج ألظ من الوالدجنأ

 رلتس ااجن ورط ااوجا اإلط اااا الرن جم ااي للول اادات المعنجا ا ع ااالنوع االيرم اااىي أو الما ااأة أو ول اادات رك اااالكاص ي الم تستساات اللكومجا

جكلجا ومهامااً وعااامج وأنساط ى والعما ىلاي م تستسا

ا و الولادات

واتسردامرهاى ودىمها م تستسجاً و نجاً ورع ج دوا اا لرلاول عا دا مهامهاا عكعالجا ى ورتساهج ىملجا اعاط ا و
الولدات ع ناع اللاااا األتساتساججن اي الاو ااات والم تستساات والادواةا اللكومجا ى وا اك تاداارها كا يه ة
نجا ا اتسرس ااااج له االى عخ ا اوص للج ااات دم ااج الن ااوع االيرم اااىي ااي تسجاتس ااات وخط ااط وعا ااامج ىما ا

الم تستسااات اللكومجا ا ى و،اامان و ااو الما ااأة ومتسااا مرها ااي اتس اال التسجاتسااات والرخط ااجط للمس ااااجكى
ومراعع ىملجات رنكج االتسراارجيج ورلججمهاأ

 الروتس ااك ااي رطعج اات مس اااوع الموا نا ا المتس ااريجع للن ااوع االيرم اااىي ر ااداجيجاً لجس اام مخرل ااف ال ااو اااتوالم تستسااات والاادواةا اللكومج ا ى ور،اامجن ععااد النااوع االيرماااىي ااي كا م اال ا دواة الموا نا ى عهاادف
رللجا ا اآلث اااا المخرلكا ا لتسجاتسا ا الدولا ا المالجا ا جم ااا جرعل اات عالم اااو ات واإلجا ااادات ىل ااي المتس ااروججن

الماك ا ا ظ والمللا ااي وأثا ا ااا ىلا ااي ك ا ا ما اان النتسا ااا والايا ااا ى ود ااتس ا ا األولوجا ااات الخا ا ا عا اااإلجاادات
والم او اتى مك األخ ي االىرعاا االلرجايات المخرلك للنتسا والايا أ

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

ىالتاات الرساعجع والمنا ااة وكتساا الر ججاد ماك من ماات الميرماك المادني لاو ت،ااجا المااأة

وأولوجارها.
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 عنا رلالكات اتسراارجيج مك من مات الميرمك المدني ل الح دىل التسجاتسات والرويهات المسراك عجناللين الوطنج و و المن ماتى ودىل اليهود الاامج لرلتسجن أو،اع الماأة ععام أ

 عناا اللاداات الم تستساج والكادجا لمن ماات الميرماك المادني لرع جاالعام لرنمج الماأة ورمكجنها و ي طلجعرها

عالجرهاا اي رطعجات التسجاتساات

و االتسراارجيج ص عمخرلف ملاوا ا ومياالرها وأ دا هاأ

للجاات ىما لركعجا ىالتاات الساااك والرعااون ماك من ماات الميرماك المادني مان أيا رع جا
 و،اك ّعالجرهااى ورللجات االتساردام مان خاال ساااع ا و المن ماات اي و،اك العااامج والمساااجك الّرنكج ّجا
ّ
ورلدجل الدىل الكني الال ل لها.

 مراعع عاامج وخطط ىم من ماات الميرماك المادنيى ورلوجمهاا مان لجا ،اتسارهدا ها لرنمجا المااأة و لااًللتسجاتس ااات والرويه ااات العاما ا لالتس ااراارجيج وللخطا ا االتس ااراارجيج لرمك ااجن الما ااأة والمس ااااجك الريدجدجا ا
المنعثل ىنهاأ

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

اتساا

اداتج العالتا ى مان خاال
 رع ج الّرعاون عجن اللينا الوطنجا و ا و المن ماات اىرمااداً ىلاي مّ
ااىيى واىرمااد مجثاات أخالتاي جهادف لاي رع جا دوا كا منهاا اي
المعااد األتساتس ّاج للعما االيرم ّ
لي الرنتسجت عجن اليهود ورع جمهاأ
ايج العاامج والخدمات والرو
الريلا ىلي المعوتات وا دو ّ
 العم ىلي رطوجا واىرماد معاججا مرلدم ل،مان اليودة والرمجوالعدال أ

طاا رمكجن الماأة تسعجاً لرللجت السكا ج والن ا

ي األدا ي المن مات العامل اي

 العم ىلي رلججل الو،ك الم تستسي للمن مات العامل ي طاا رمكجن الماأةى ودااتس مد نيالها يرللجت األ داف المر ل عاالتسراارجيج ى وكجكج االارلا ع داةها ،من اإلمكانجات والموااد المرال ى ي
طاا منهيي ىلمي واتعي معني ىلي رو جف المعا والعل ،والخعاةأ

 -رع جا ا ال اانهج الرس ااااكي م ااك من م ااات الميرم ااك الم اادني التس اارثماا الما اوااد المرالا ا عكك ااا ة و اىلجا ا

اإلنتسااانج والمعا جا والرلنجا والمالجا ى والمادجا ى ورو جكهااا لالارلااا عمتساارو أدا المن مااات العاملا ااي
طاا رمكجن الماأة ورلتسجن متسرو العاامج والخدمات الملدم جها كماً ونوىاًأ

المستوى الثالث :تعزيز عالقة الشراكة والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ،من خالل:
 -ساااع م تستساات اللطااع الخااص اي

اجاغ ورنكجا االتساراارجيجات والتسجاتساات والعااامج والمساااجك

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

 رسايجك اللطااع الخااص ىلاي اتسارلطاا العمالا النتسااةج للعماالمتسروجاتأ

 العم ىلي سااع الساكات الكعا وأ لاا ا وف األمواالمتس ولج االيرماىج للساكاتأ

اي مخرلاف الو ااةف والمهان وعكا ا

ي دىال ت،ااجا المااأة مان من اوا ركعجا

 العم ىلي رطوجا للجات مناتسع لرع ج مسااك الماأة ي تطااع األىماا ى ورملّاع وانخاااط النتساا ايالم تستس ااات ال اايجاة والمروتس ااط ى و ج ااادة رمث ااجلهن ااي غ اااف الري ااااة وال ااناى ومن م ااات األىم ااا

األخا أ

 العم ا ىلااي رطااوجا للجااات مناتسااع لركعج ا مسااااك الم ااأة ااي اتساال التسجاتسااات و ااناى الل ا اااات و اايالو و لي المنا ا اللجادج والميالف والليان ي مخرلف م تستسات اللطاع الخاصأ

الدولية ،من خالل:
المستوى الرابع :تعزيز عالقة الشراكة والتعاون مع الهيئات المانحة
ّ

الدولج ي ر مجن الخعاات واالتسرسااات الكنجا ال،ااواّج لادىل اللاداات
 االتسركادة من يهود المن ماتّ
ورع ج العني الم ّتستسج للمن مات والم ّتستسات الري ردا ك ىن ت،اجا الماأة والنوع االيرماىي.
 -اىرعاا المن مات الدولج ساجكاً اتسراارجيجاً وللجكاً لمنا اة ت،اجا الماأةأ

 -رطوجا للجات الرنتسجت مك الساكا الدولججن ي طاا النهوم عالماأة ورطوجا أو،اىهاأ

 رع جا الرعاااون والرنتسااجت عااجن اللين ا الوطنج ا والمن مااات الدولج ا الرااي رعنااي ع دمااال النااوع االيرماااىيوردتجل ا ى مث ا

جة ا األماال المرلاادة للم ااأةى ومن م ا العم ا الدولج ا ى و ااندوت األماال المرلاادة للتسااكانى

وعخا ا ااي طاااا اتساارثماا الاادىل الكنااي المرخ ااصى ورعاااد الريااااا والخعااات وأ ،ا الممااتسااات

مك المن مات المعنج والدو األخا أ

 الرنتساجت ماك المن مااات الدولجا المانلا الطاالع من مااات الميرماك الماادني المعنجا عرمكااجن المااأة ىلاايأولوج ااات ومي اااالت ا رم ااال كا ا م اان ا ا و المن م ااات المانلا ا ى وللجا ا اإلى ااداد للمس ااااجك والرل اادل لها ا و
المن مات للل و ىلي الرموج المرناتسا مك الرجايارهاأ

 لس ااد الرموجا ا ال ااال ل لرطعج اات المس ااااجك الريدجدجا ا المنعثلا ا ى اان مل اااوا االتس ااراارجيج ومياالره ااا م اانالمن مااات المانل ا المعنج ا عس ا ون الم ااأة وت،اااجا اى والرااي رتسااهل ىااادة (عاإل،ااا

لااي مخ

اللين من الموا ن العام للدول ) ي رو جا الدىل المالي لمسااجك اللين الوطنج وأنسطرهاأ

37

ااات

تم استخالص هذه التوجهات والمالمح العامة من وثائق

االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ( )2017-2013التي
أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وفق نهج تشاركي
بالتنسيق مع القطاعات المعنية كافة
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