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 تمهيد

 
الساااتراتيجية الوطنياااة لةمااار ع لتوجيااات العمااال ماااو  تمةااايل المااار ع  اااي اهاااود المةوماااة التشاااارةية  اااي إعاااداد ج 1993لشااا ول المااار ع منااا  عاااا   األردنياااةقاااادل الةجناااة الوطنياااة 

الااا ق تقاااو  المةوماااة مااال خبلااات  ت ناااي ال ااارامق والسياساااال لةنهاااوك نمقاااوا النساااال والةتياااال وتمةيااانهل مااال المشاااارةة ال امةاااة  الوثيقاااة وارطاااار الرئيسااايالتاااي تعت ااار و األردل، 
ت اااايل وجااااود شاااارا ال قويااااة  اااايل المجتماااا  الماااادني والشاااارةال الاااادولييل والمةومااااة ( 2017-2013) لةماااار ع سااااانقةتيجية السااااتراو ااااي تقيااااي  مسااااتقل لب ردنااااي أل ا ااااي المجتماااا  

 واجهل تمديال  ي تط يقها نشةل منهجي ها ن مل ق ل مجةس الوزرال إال السانقة  اتيجيةالستر ااعتماد  زيادع الوعي، وم   لك ونالرغ  ملل
 ااااراد  مساااااكمة ةا ااااة الشاااارةال ماااال م سسااااال و يضاااامل  نهااااق تشااااارةي ماااال خااااب  ت نااااي (2025-2020ردل لألعااااوا  )أل االسااااتراتيجية الوطنيااااة لةماااار ع  ااااي اتطااااوير تاااا   وقااااد

 ضاااااو وجااااودك  الاااا يل  الااااوطنييل ضااااا ة إلاااا  منجمااااال المجتماااا  الماااادني والمجتماااا  الممةااااي وغياااارك  ماااال الشاااارةالران، العااااا  والخاااااب والشاااانا  والماااار ع وخ اااارال  ااااي القطاااااعيل
 ستراتيجية قا ةة لةتط يق ا  إل  والوصو األردلالستراتيجية مزيد مل الواقعية  ي تناو  قضايا المر ع  ي اإل  

-2020األردل لبسااااتراتيجية الوطنيااااة لةماااار ع  ااااي إقراراكااااا ت نتهااااا المةومااااة خااااب   ردماااااج النااااوع االجتماااااعي والتااااي المةوميااااة السياسااااة تاااا  إعااااداد ، مااااا تقااااد  عةاااا وبنااااال  
طااااار  ل اااال وزارع  وم سسااااية لتشاااامل خطااااة عماااال رئيسااااية ين ثااااق عنهااااا خطاااا  عماااال قطاعيااااة  ، 2020  ااااي   ار 2025 دال وتوزياااا   متانعااااة والتقيااااي  وم شاااارال لةم سسااااة وا 

كاااداو وم شااارال   تمقياااق تااادع   ااادوركا التااايو  ،الناااوع االجتمااااعي ردمااااجالقااادرع عةااا  تنةيااا  السياساااة المةوماااة  التاااي تااادع مااال الواقعياااة  امزياااد   واضااال لةمهاااا  واألدوار لتضاااي 
الم سساااااال تنةااااا  وتضااااامل اساااااتدامة سياساااااال وكيا ااااال وخااااادمال تااااادع  ": الرانااااا ا الهااااادو االساااااتراتيجي وتمدياااااد  ، (2025-2020)ردل االساااااتراتيجية الوطنياااااة لةمااااار ع  اااااي األ 

نمياااات تمتةااااك الم سسااااال الرساااامية  طاااار  عالااااة لةمساااااللة والقاااادرع عةاااا  تطااااوير ، بلتزامااااال الوطنيااااة والدوليااااةلالعدالااااة والمساااااواع  اااايل الجنساااايل وتمةاااايل الماااار ع ونمااااا يسااااتجي  
  "وتط يق سياسال وتشريعال وخدمال وتخصيب موارد لدع  تمقيق العدالة والمساواع  يل الجنسيل وتمةيل المر ع

اااا ي مااارز مااال تقاااد   ي  هاااسياساااة إدمااااج الناااوع االجتمااااعي عةااا  جميااا  الم سساااال واألجهااازع المةومياااة،  وسااايت  تط ياااق جميعهاااا مطالناااة  تط ياااق كااا إل السياساااة وار ااابد عم 
اااة تنااا ع، ةمااااياااة نقضاااايا المااار الةجناااة الوطنياااة األردنياااة لشااا ول المااار ع نصاااةتها ا لياااة الوطنياااة المعنالةجناااة الوزارياااة لتمةااايل المااار ع مااال خاااب  إلااا   اسااانوي   تنةيااا كا اااي  اط مهم 

 ماااا  اااي الم سساااال المةومياااة غيااار الوزارياااة،  ت نااااط مهماااة ارشاااراو  يهاااا إلااا   ،تط ياااق كااا إل السياساااة داخااال الاااوزارال ناااالوزرال واألمناااال العااااميل  يهااااضااامال ارشاااراو عةااا  
 ر سال تةك الم سسال  
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تاااو ر إرشاااادال ماااو  المتطةناااال الرئيساااية ل ااال وخطاااة عمااال سااانوية رئيساااية نمثاناااة خارطاااة طرياااق كااا إل تعت ااار  سياساااة إدمااااج الناااوع االجتمااااعيخطاااة عمااال  ااا ل  وعةيااات
مشااااورال إعااادادكا و اااق تااا  ، وقاااد  اااي عمةهاااا إدمااااج الناااوع االجتمااااعيخاصاااة  هاااا مااا   نشاااطة مماااددع لضااامال  وم سساااية خطااا  عمااال قطاعياااة رعاااداد وزارع  و جهاااة مةومياااة

جاااارالال التاااادخبل وار ال  ولويااااة ماااا   مماااااور تعت اااارماااال خمسااااة كاااا إل تت ااااول خطااااة العماااال الرئيسااااية و  ،الماااار ع لتمةاااايلانعااااة لةجنااااة الوزاريااااة التماااا  مجموعااااة العماااال الةنيااااة 
االتصااااا  تطااااوير القاااادرال الم سسااااية، تخصاااايب المااااوارد الماليااااة، ، ارجاااارالال التشاااا يةيةالموةمااااة،  :تتمثاااال كاااا إل المماااااور  اااايو ممااااور منهااااا، المقترمااااة تماااال ةاااال  ساساااايةاأل

نالتعاااااول ماااا  الهيا اااال المةوميااااة القائمااااة التااااي تعماااال عةاااا  تعزيااااز  تضاااامل اسااااتدامة العمااااللساااايت  إنشااااال كيةاااال إدارق لمتانعااااة تنةياااا  خطااااة العماااال الرئيسااااية مياااات  ، والتواصاااال
دارع الةجناااة الوطنيااااة األردنيااااة لشاااا ول المااار ع  ومنهاااااسااااية ألجاااال إدمااااج النااااوع االجتماااااعي  القااادرال الم س   وديااااوال الخدمااااة المدنيااااة والسياساااال  ساااايدال الم س  تطااااوير األوماااادع وا 

اااا عةااا   لياااة وطنياااة واضااامة لةمتانعاااة والتقيااااي  وتمدياااد ومعهاااد اردارع العاماااة كاااا إل تنةيااا  المن ثقاااة عااال  والم سساااية القطاعياااة خطااا الر ياألولوياااال وتطاااو ، وسااايت  التوا اااق المق 
  الخطة الرئيسية

 المس و  عل التنةي  ارجرال التدخل

 1الةترع الزمنية
2021 2022 2023 

الرب  
 االو 

الرب  
 الثاني

الرب  
 الثالت

الرب  
 الران 

الرب  
 االو 

الرب  
 الثاني

الرب  
 الثالت

الرب  
  الران 

الرب  
 األو  

الرب  
 الثاني

الرب  
 الثالت

الرب  
 الران 

 الممور الرئيسي األو : الموةمة

 لتمةيل الوزارياااااة الةجناااااة-1
 التوجيهيااة الةجنااة تمثاال المر ع
 نااالمساااااااااااائةااة المعنيااة العةيااا

 ةساااياسااا تنةي  عل الساااياساااية
  ي االجتماااااعي النوع دماااااجإ

 ة المةومي الم سسال

قيام اللجنة الوزارية لتمكين -
المصادقة على خطة المرأة ب

دماج إالعمل الرئيسية لسياسة 
النوع االجتماعي ورفعها لرئاسة 

على  الوزراء لغايات تعميمها
مختلف الجهات الحكومية لاللتزام 

 .بتنفيذ هذه الخطة

اللجنة الوزارية لتمكين 
 المرأة
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نشال  ريق وطني  رئاسة إ -2
ةجناااااة الوطنياااااة االردنياااااة  ل ا

ةل  عضاااااويةو لشااااا ول المر ع 
دال وماادع تطوير األ: إدارع مل

 ، ديوالوالساياساال سايالم سا  
الخدمة المدنية، ومعهد اردارع 

، و لااك لمتااانعااة تنةياا  العااامااة
تعةيمااااال رئاااااساااااااااااااة الوزرال 
الصااااااااااادرع  خصاااااااااوب التزا  

دماج  الم ساااساااال المةومية  
النوع االجتمااااااعي مل خب  

ية تنةي  ك إل الخطة  الرئيسااااااااا
  دماج المةوميةلسياسة ار

تشكيل ل رسمي كتاب يصدر -
الفريق الوطني من دولة رئيس 

 نةاللج رئيس من يعازباإلالوزراء 
 .المرأة لتمكين الوزارية

 لتمكين الوزارية اللجنةتقوم -
 الالزمة جراءاتاإلتنفيذ ب المرأة

 ديدوتح الوطني الفريق لتشكيل
 يامللق الالزمة ومهامه  صالحياته

 .عمالهأب

اللجنة الوزارية لتمكين -
  المرأة

 فريق الفني للجنة الوزارةال-
 لتمكين المرأة

 ردنيةاللجنة الوطنية األ-
 لشؤون المرأة

            

 اطنضمال وجود ضناط ارت -3
اقسااااااا  و  النوع االجتماعي و 

ي ومدال النوع االجتماعو  و 
 ي ةل م ساااساااة وزارع وتةعيل 

دمااج النوع إ ي عمةياة  دورك 
 االجتماعي 

 

إلدماج  الوطني الفريق يقوم -
 خالل منالنوع االجتماعي 

 لشؤون  األردنية الوطنية اللجنة
 المؤسسات كافة بمخاطبة المرأة

 الملزمة الحكومية والوزارات
 رسالإب االجتماعي النوع دماجإب
ارتباط للنوع  ضابط تسميةو 

و فريق النوع أو/االجتماعي 
االجتماعي في المؤسسة/الوزارة 

مهامهم وصالحياتهم  مع تحديد
داري ضمن هيكل موقعهم اإلو 

اللجنة الوزارية لتمكين -
 المرأة 

الفريق الفني للجنة -
 الوزارية لتمكين المرأة

إلدماج الفريق الوطني -
 النوع االجتماعي

 األردنيةية طناللجنة الو -
 لشؤون المرأة 
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رسال إلى إضافة المؤسسة باإل
 ن وجدت.إوصافهم الوظيفية أ
إلدماج يقوم الفريق الوطني  -

بمراجعة المهام  النوع االجتماعي
داري والصالحيات والموقع اإل

ن وجدت(  إوصاف الوظيفية )واأل
لنوع االجتماعي الضابط ارتباط 

النوع  وحداتاقسام و/أو و أو/
 وزارةاالجتماعي في كل مؤسسة/

زمة الال التوصياتب تقرير عدادا  و 
 كلل التنظيمي الهيكل تراعي التي

جراءاتها مؤسسة  الداخلية وا 
 لجنةل متكامل تقرير رفعو  المتبعة
من خالل  المرأة لتمكين الوزارية

مثل فريقها الفني لبيان الوضع األ
 وألضباط النوع االجتماعي و/

وحدات النوع  اقسام و/أو
االجتماعي في كل مؤسسة/وزارة 

 .المتوقعداء دورهم ألتمكينهم من 
اللجنة الوزارية لتمكين  تقوم -

المرأة بمخاطبة كل مؤسسة/وزارة 
كيفية تفعيل دور ضباط  حول

اقسام  وأو/ النوع االجتماعي 
 االجتماعي النوع وحداتو/أو 
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 على توصيات التقرير المعد   بناء  
إلدماج  من قبل الفريق الوطني

 .النوع االجتماعي
إلدماج  يقوم الفريق الوطني -

من خالل  النوع االجتماعي
ردنية لشؤون الوطنية األ اللجنة

المرأة بمخاطبة كافة 
المؤسسات/الوزرات المعنية بتقديم 

معلومات حول مدى تنفيذهم 
 ورد تفعيلبللتوصية المتعلقة 

جتماعي النوع االضباط ارتباط 
  وحداتاقسام و/أو نشاء إو أو/

 وكيفية تحديدنوع اجتماعي 
صالحياتهم وموقعهم مهامهم و 

في حال عدم ما أ مثل،األ داري اإل
التنفيذ يجب على  
اب سباأل توضيحالمؤسسة/الوزارة 

والتحديات وما المطلوب لغايات 
التنفيذ ليقوم الفريق الوطني 

بدوره  إلدماج النوع االجتماعي
 وتقديمه ذلكعداد تقرير حول إب

ن مللجنة الوزارية لتمكين المرأة 
م جراء الالز إللفني خالل فريقها ا

 ضمان تنفيذ التوصية.حول 
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 جرالال التش يةيةالممور الرئيسي الثاني: ار
  دلاااااة  عااااادادا  و  تاااطاااويااار -1

 لمنهجياتمديد  تشمل إجرائية
 دماااجإ عمةيااة لتنةياا  التاادقيق
)عة  سااااا يل  االجتماعي النوع

 منجمااة منهجيااةا لالمثااا  و قاا  
 التشاااااااااااارةيااة الاادوليااة العماال

 ي مراعااااااع النوع  ةتااااادقيقل
  شاارالم واسااتخدا  االجتماعي

  ي دالاأل لقيااس SWAPا  
 ضااااااامل وزارع م ساااااااساااااااة ةل

 الممددعالمعايير  مل مجموعة
 ،(م شااااار ةل تمل تندرج التي

المصااااااااااادقة عة  يت   ونميت
كااا ا الااادليااال مل ق ااال الةريق 

ردمااااااج الاااااناااااوع  الاااااوطاااااناااااي
ةني  االجتمااااااعي ل ةريق ا ل وا

  لةجنة الوزارية لتمةيل المر ع

توفير الدعم الالزم من قبل  -
عداد الجهات الدولية المعنية إل

فضل ا ألجرائية وفق  اإل ةدلاأل
الممارسات الدولية في عمليات 

 دماج النوع االجتماعي.إ
تعريف كافة ضباط ارتباط  -

اقسام  وأو/النوع االجتماعي 
 وحدات النوع االجتماعي و/أو
وزارات المعنية المؤسسات/الفي 

وضمان  ةجرائياإل باألدلة
 .اعدادهإ مشاركتهم في 

المصادقة على الدليل من قبل -
إلدماج النوع الفريق الوطني 

وفريق العمل الفني االجتماعي 
 للجنة الوزارية لتمكين المرأة.

إلدماج الفريق الوطني -
 النوع االجتماعي

الفريق الفني للجنة  -
 الوزارية لتمكين المرأة

ة ردنياللجنة الوطنية األ -
 لشؤون المرأة 

المؤسسات/الوزارات  -
 الحكومية

ة كهيئ الدولية هيئاتال -
 األمم المتحدة للمرأة .
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دماااج النوع إليااال  تنةياا   -2
 ي ا لمااا جااال و قاا  االجتماااعي 

 ل  يج   ائية والتيجر دلة اراأل
مل منجور تدقيق التتضااااااااامل 

جتماعي عة  مسااتو   االنوع ال
 ،ةل م سااااااسااااااة وزارع مةومية

نميااااات يشااااااااامااااال مراجعاااااة و
واالساااااتراتيجيال  الساااااياساااااال

والخااادماااال المقااادماااة وال رامق 
ومتةقي الخدمة لةمساااااااااتةيديل 

نشاااااطة المختةةة التي تنة  واأل 
مل ق ل الوزارع  الم سسة مل 
، ماناجاور الاناوع االجاتامااااااعي

معر ااة مااد  تاا ثيركااا  هاادو  
 يئاااة منااااساااااااااناااة يجااااد إعة  

وت ا    ل  المساااواعإلةوصااو  
الةرب  يل الجنسااااااااايل  ي 
ال يئة الداخةية لةم ساساة و ي 

ر عاماةاياااااة وتاعاتا االاماجاتاما ، 
لتااااادقيق لنوع  ا مل منجور ا

سااااساااي االجتماعي المدخل األ
ج ادمإ  اعةية عمةيةلضاااااامال 

 ي خط   النوع االجتمااااااعي
الاااوزارل  الااامااا ساااااااااساااااااااااااال 

)فريق  تشكيل فريق داخلي -
تطوير األداء المؤسسي لدمج 

في كل  النوع االجتماعي(
دلة مؤسسة/وزارة لتنفيذ األ

جراء التدقيق ا  جرائية و اإل
 التشاركي.

 
توفير الموارد الالزمة المالية  -

مطلوبة الفنية ال والخبراتوالبشرية 
لدعم الفريق الداخلي في كل 

جراء عملية مؤسسة/وزارة إل
النوع التدقيق من منظور 

الجتماعي وتطوير الخطط ا
دماج النوع إحية لضمان يالتصح

 االجتماعي في عملها.
 
وكافة المعنيين  دعم الفريق -

دماج إملية جراء عإلتمكينهم من 
 لياتآ النوع االجتماعي واستخدام

 الالزمة لذلك.التحليل 
 
 يحيةالتصح الخطط تنفيذ متابعة-
ق والفري الوطني الفريق قبل من

الفني للجنة الوزارية لتمكين المرأة 

 
 الفريق الوطني -
الفريق الفني للجنة  -

 الوزارية لتمكين المرأة
اللجنة الوطنية االردنية  -

 لشؤون المرأة 
المؤسسات/الوزارات  -

 الحكومية
ة كهيئ الدولية هيئاتال -

 األمم المتحدة للمرأة
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يشاااااااااماال المةوميااة، مياات   
ة مييعداد خط  تصمإالتدقيق 

دماااج النوع إعمةيااة تضااااااااامل 
   ي عمةه  االجتماعي

ة ردنيمن خالل اللجنة الوطنية األ
الم استلشؤون المرأة المعنية ب

المتابعة والتنفيذ من قبل  تقارير
المؤسسات/الوزارات الحكومية، 

المشترك الدوري  واعداد التقرير
رفع للجنة الوزارية لتمكين الذي ي  

ت االمرأة لبيان الفجوات والتحدي
لى إالتي تهدف والتوصيات 

تمكين كافة المؤسسات/الوزارات 
المعنية من تنفيذ خططها 

فاعلية ضمان و التصحيحية 
 دماج النوع االجتماعيإعملية 

 في عملها.
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 تطوير القدرال الم سسيةالممور الرئيسي الثالت: 
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ر   الوعي الم سااااااااسااااااااي -1
 ةاااااا اااااة  ااي ال لااةاامااوجااةااياال
 المةزمة ال الوزار الالم سااااساااا

 النوع دماجإ ساااااااياساااااااة  تنةي 
 قضايا كمية  مو  ،االجتماعي
 الجنسااااااااايل  يل المسااااااااااااااواع

 النوع دماجإ عمةية ةسااااوم ساااا
   االجتماعي

 
 
 
 

 الجلسات جراءإل خطة تطوير-
 الوطني المستوى  على التوعوية

م يساه ماب ،والمؤسسي والقطاعي
دلة األفي عملية تطوير وتنفيذ 

 ن يتم الموافقةأعلى  و ،ئيةجراإلا
 الفريق من قبل ى هذه الخطةعل

اللجنة الوزارية لتمكين الوطني و 
 .من خالل فريقها الفنيالمرأة 

 جراءإلالالزم  الدعم توفير-
 ى المستو  على التوعوية الجلسات
من خالل  والقطاعي الوطني
والفريق الفني  الوطني الفريق

 للجنة الوزارية لتمكين المرأة.
 جراءا  و  الالزم الدعم توفير-

 ى المستو  على التوعوية الجلسات
 ضباطخالل  من المؤسسي

 وأو/ االجتماعي النوع ارتباط
 النوع وحداتاقسام و/أو 
في هذه  االجتماعي

 .المؤسسات/الوزارات

 
إلدماج  الفريق الوطني-

  النوع االجتماعي
الفريق الفني للجنة  -

 الوزارية لتمكين المرأة
ة ردنياللجنة الوطنية األ -

 لشؤون المرأة 
المؤسسات/الوزارات  -

 الحكومية
ئة كهي  الدولية هيئاتال -

 األمم المتحدة للمرأة .
 
 
 
 
 

            

 اااناااااال قااااادرال الاااةااارياااق  -2
)فريق تطوير األداء  الااااداخةي

المممؤسمممممممممممممسممممممممممممممي لمممممممدممج المنموع 
ل ل م ساااااااااساااااااااة  االجتماعي(

 الورشجراء خطة إل تطوير -
 المستوى القطاعي على التدريبية

يساهم في   مابوالمؤسسي  
 دلةاألعملية تطوير وتنفيذ 

إلدماج  الفريق الوطني-
  النوع االجتماعي

الفريق الفني للجنة  -
 الوزارية لتمكين المرأة
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 وزارع مااعاانااياااااة ناااااالااتااااادقاايااق 
دمااااااج النوع التشااااااااااااااارةي ر
 .عمةها االجتماعي  ي

، حيث يتم تدريب جرائيةاإل
المعنيين خاصة ضباط النوع 

اقسام و/أو و أاالجتماعي و/
وحدات النوع االجتماعي في كل 

جراء التدقيق من مؤسسة/وزارة إل
منظور النوع االجتماعي والقيام 

طط خبالتحليل الالزم لتطوير ال
التصحيحية والبرامج التي تدعم 

تحقيق المساواة بين الجنسين على 
المستوى القطاعي والمؤسسي، 

ما   لىإبحيث يتم ذلك باالستناد 
 جرائية.دلة اإلورد في األ

 
جراء الورش ا  الدعم و  توفير-

اجات االحتي التدريبية على تحليل
المختلفة للنوع االجتماعي 

منظور النوع  من والتدقيق 
 على ، بحيث تنفذاالجتماعي

من خالل المستوى القطاعي 
على المستوى و  ،الفريق الوطني

المؤسسي من خالل ضباط النوع 
اقسام و/أو و أاالجتماعي و/

 وحدات النوع االجتماعي.
 

ة ردنياللجنة الوطنية األ -
 لشؤون المرأة 

المؤسسات/الوزارات  -
 الحكومية

ة كهيئ الدولية هيئاتال -
 األمم المتحدة للمرأة
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توفير الدعم الالزم لتنفيذ ورش -
عمل تدريبية على الموازنات 
المستجيبة للنوع االجتماعي، 

يتم تنفيذها على المستوى بحيث 
جراءات دائرة القطاعي وفقا إل

ما أ ،الموازنة العامة ومن خاللها
 االمستوى المؤسسي وفق  على 
دارية لكل جراءات المالية واإللإل

مؤسسة/وزارة ومن خالل ضباط 
اقسام و أالنوع االجتماعي و/

وحدات النوع االجتماعي و/أو 
 فيها.

 الرئيسي الران : تخصيب الموارد المالية الممور

وزارع  م سسة قيا  ةل -1
ي   المالية الموارد  تخصيب

 موازناتها السنوية لتنةي 
 الرئيسيةعمل ال وتط يق خطة

ع نو دماج الإسياسة ل
االجتماعي وخططها 

 التصميمية 

قيام ضباط النوع االجتماعي -
وحدات النوع اقسام و/أو و أو/

 دارةخذ موافقة اإلأاالجتماعي ب
العليا في كل مؤسسة/وزارة 

العمل الرئيسية على خطة 
دماج والخطة التصحيحية إل

النوع االجتماعي وبما يشمل 
الموافقة على رصد الموازنات 

نشطة في هذه على كافة األ
 الخطط. 

إلدماج  لفريق الوطنيا-
 النوع االجتماعي

الفريق الفني للجنة -
 الوزارية لتمكين المرأة

 ةردنياأل اللجنة الوطنية-
  لشؤون المرأة

المؤسسات/الوزارات -
 الحكومية 

 الجهات المانحة-
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قيام ضباط النوع االجتماعي -
وحدات النوع اقسام و/أو و أو/

بتحديد الفجوة  االجتماعي
و عدم أالمالية من حيث توفر 

 توفر الموازنة المطلوبة لكل
نشاط ضمن هذه الخطط، 
وكذلك البحث عن مصادر 

تمويل للجزء غير المتوفر من 
الموازنات لتنفيذ هذه الخطط 
بالتنسيق وبدعم من الفريق 

إلدماج النوع  الوطني
 .االجتماعي

 الم سسال  الوزارال قيا  -2
   دراج المةومية
  منادرال مشاري  رامق
  يل المساواع لتمقيق
 ضمل المر ع وتمةيل الجنسيل
 ورصد السنوية خططها

 ضمل لها المالية المخصصال
السنوية، م  ضرورع  موازنتها

دوال  ت ني وتط يق نما ج و 
الموازنال المستجينة لةنوع 
االجتماعي التي تضمل 

قيام ضباط النوع االجتماعي -
وحدات النوع اقسام و/أو و أو/

البرامج التي  راجإدباالجتماعي 
تحقق المساواة بين الجنسين في 
خطط الوزارة /المؤسسة السنوية 

 دارة العليا عليها.فقة اإلخذ مواأو 
 
قيام ضباط النوع االجتماعي -
وحدات النوع اقسام و/أو و أو/

االجتماعي بتحديد الفجوة المالية 
و عدم توفر أمن حيث توفر 
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تخصيب الموارد مل الموازنة 
 .العامة

الموازنة لكل برنامج يحقق 
المساواة بين الجنسين ضمن 

بحيث يتم  الخطط السنوية لها،
البحث عن مصادر تمويل 

ضافية للجزء غير المتوفر من إ
الموازنات لتنفيذ هذه البرامج 

 .وبدعم الفريق الوطنيالتنسيق 
 

 الممور الرئيسي الخامس: االتصا  والتواصل

 استراتيجية تطوير -1
 التنةي  لدع  وطنية اتصا 
إدماج النوع  لسياسة الةعا 

 العمل وخطة االجتماعي
 لااللتزاما وتوضيل الرئيسية
  نموكا المةومية

ة المالية والبشريتوفير الموارد  -
الالزمة والخبرات الفنية المطلوبة 

 .لتطوير استراتيجية االتصال
 استراتيجية على المصادقة-

 ةالوزاري اللجنة قبل من االتصال
 على االشراف ما أ، المرأة لتمكين
فيذها لتن الموارد وتوفير تنفيذها

 الفريق الوطنيفيتم عن طريق 
 يقالتنسب إلدماج النوع االجتماعي

مع الفريق الفني للجنة الوزارية 
 لتمكين المرأة.

شطة  استراتيجية نأتنفيذ -
االتصال على المستوى الوطني 

ما أمن خالل الفريق الوطني 
على المستوى المؤسسي فيتم 

اللجنة الوزارية لتمكين -
  المرأة

الفريق الفني للجنة -
 الوزارية لتمكين المرأة.

إلدماج  الفريق الوطني-
 النوع االجتماعي

اللجنة الوطنية األردنية  -
 لشؤون المرأة

المؤسسات والوزارات  -
 الحكومية 

الهيئات الدولية كهيئة  -
 مم المتحدة للمرأة األ
 الجهات المانحة -
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نشطة من خالل ضباط تنفيذ األ
اقسام و أالنوع االجتماعي و/

 .وحدات النوع االجتماعيو/أو 
 

 


