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رار مجلر  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المررأة يرا األردن بموجر   رتأسست 

الروزراء وعضروية  وبرئاسة سمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمرة  1992يا عام 21/11/3382الوزراء ر م 

ضرا  الخرا،  وللرم مرن منطلرت الترزام األردن برالنهوض بأوالمعنيين وممثلرا مؤسسرات المجتمرع المردنا وال طرا  

و رد . ربيرة والدوليرةالمرأة وتعزيز مشاركتها يا تح يرت التنميرة المسرتدامة وتأكيرداى علرى تنليرلد لتعهداتري الوطنيرة والع

كرل اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثال للمملكة يا21/9/1996 رر مجل  الوزراء بتاريخ 

ا محراور العمرل ما يتعلت باألنشطة النسائية وشؤون المرأة  حيث تتلخ، المهام والمسؤوليات المكللة بهرا اللجنرة  ير

:الرئيسية التالية

نيةالوطإدماج قضايا المرأة وأولوياتها في االستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات -1

افؤ الفرص رصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة  وتك-2

ة مستدامةتنمية وطنيكسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق -3

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة



آلية ادماج النو  االجتماعا يا عمل اللجنة

ع تم إجرراء التردقيق الرياتي التشراركي دعرداد خطرة عدجيرة الدمراج النروي االجتمراعي فري عمرل النجنرة بالتعراون مر❑

:االسكوا، ويلك من خدل الخطوات التالية

  معتمررد يررا اسررتخدام منهجيررة منظمررة العمررل الدوليررة للتررد يت مررن منظررور النرروتعيررين خبيررر خررارجا -

االجتماعا

التد يتوتدري  يريت من داخل اللجنة لضمان التشاركية يا تشكيل -

هرام ورؤيرة م)مراجعة وت ييم وثائت اللجنة واجراءاتها وسياساتها الداخلية والخارجية مرن  برل المستشرارة -

ل التنظيمرا ورسالة وأهداف اللجنة واالستراتيجية التنليليرة وخطرط عمرل اللجنرة وال ريم المؤسسرية والهيكر

رو  واألوصرراف الوظيليررة وتعليمررات المرروارد البشرررية وامداريررة والماليررة ومدونررة  واعررد السررلوم والمشرر

( انون اللجنة/الم ترح لنظام

و  لتحديررد مرردى معررريتهم حررول ملهرروم النرر)اجررراء الم ررابالت مررع كررادر اللجنررة مررن  بررل اللريررت الررداخلا -

(االجتماعا وآلية ادماجي يا عملهم

ظمررات ورشررة لموظلررات االدارة العليررا  ورشررة للمن)ع ررد ورت تدريبيررة لكررادر اللجنررة حررول آليررة التررد يت -

(الشريكة  وورشة لكاية موظلا اللجنة

لجرروات يررا شررمل توصرريات لكيليررة ردم ال)تحليررل البيانررات ودعررداد الت ريررر النهررائا مررن  بررل المستشررارة -
(االستجابة الحتياجات النو  االجتماعا يا عمل اللجنة

  االجتماعا تطوير خطة عالجية من  بل اللجنة وتنليلها لتح يت استجابة أيضل لمتطلبات ادماج النو-
UN-SWAP 15 indicatorsتطوير ملخ، لنتائج وتوصيات الت رير النهائا وي ا لـلـ -



أهم النشاطات العالجية وي ا للتوصيات   

:محاور5التي جرى وفقها أول تدقيق ياتي لنجنة عنى ILOترتكز منهجية الـ ❑

العمرل االسياق الداخلا للمؤسسة من حيث الخبرات الموجودة يا مجال النو  االجتماعا والكلراءة يرا▪

وبناء ال درات

كةتضمين النو  االجتماعا يا اهداف المؤسسة وبرامجها وخطط عملها واختيارها للمنظمات الشري▪

ت ادارة المعلومررات والمعررارف داخررل المؤسسررة وسياسررة المسرراواة بررين الجنسررين كمررا تظهررر يررا منتجررا▪

المؤسسة والصورة العامة

التوظيف والموارد البشرية وصنع ال رار والث اية المنظماتية ▪

االنجازات المتح  ة يا مجال ادماج المساواة على اسا  النو  االجتماعا▪

ILO:اليي ارتكز عنى محاور منهجية الـوتوصيات تقرير التدقيق أهم االجراءات العدجية وفقا لنتائج ❑

مرل اللجنرة مراجعة وتعديل مهام اللجنرة وهيكلهرا التنظيمرا  بامضراية لتعرديل بعرض وثرائت وتعليمرات ع▪

.لتكون اكثر استجابة لمنظور النو  االجتماعا وتح يت المساواة بين الجنسين

ضراية من التدريبات على ادوات تحليرل النرو  االجتمراعا ومرن ضرمنها تردري  للمردربين  باممجموعة ▪

مسراواة لتدري  على مهارات االتصال المتعل ة بام نرا  وتحليرل الجمهرور وجلسرة توعيرة حرول أهميرة ال

.بين الجنسين

ملها  وجزء دليل تدريبا وتعريلا يشمل جزء مني على مادة تعريلية باللجنة ومهامها ومحاور عتطوير ▪

. آخر يتضمن المادة التدريبية المتعل ة بأدوات تحليل النو  االجتماعا



UN-SWAPأهم توصيات ت رير مؤشرات الـ  

UN-SWAP 15 indicatorsأهم نتائج وتوصيات ت رير امستجابة للـ ❖

A .المساءلة:

كوثي رة )نرة تطويرسياسات وخطط داخلية لتح يت المسراواة برين الجنسرين داخرل اللج: السياسات والخطط1.

لكور مرن أو خطة عمل منلصلة لضمان تح يت المساواة بين الجنسين وباتجاد زيادة عدد العراملين مرن الر

(خالل لكرها صراحة يا اجراءات التعيين التابعة لجهد حاليا
( الجهرة المستضريلة للجنرة)الهاشرما العمل على تبنرا الصرندوق:ادارة اداء مستجيبة لننوي االجتماعي2.

المحرددة مدونة السلوم المعدلة والتا تشير صراحة ل يم المساواة برين الجنسرين  ومزيرد مرن االجرراءات

.يا عملية تعيين وت ييم الموظلين لتح يت هلد ال يم وضمان التوازن الجندري

B .االدارة المستجيبة لننتائج:

اكثر من ال توجد توصيات يا هلد المرحلة الن خطط عمل اللجنة تحتوي على: التخطيط االستراتيجي3.

كم أن مهام هلا طبيعا بح)هدف ومخرج ومؤشر يتعلت بتح يت المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 

(.كز على للماللجنة تتمحور حول تمكين النساء لتح يت المساواة بين الجنسين وبالتالا نشاطاتها تر
ير نظام البناء على نظام االتمتة واالدوات الحالية يا ت ديم ت ارير االنجازات لتطو:المتابعة والتقارير4.

جيع على متماسم  ومأسسة عملية متابعة االنجازات لتتمكن اللجنة ايضا من بلل مزيد من الجهود للتش

(   م حس  الطل ت ديم الت ارير حاليا يا اللجنة يت)انتاج بيانات كايية مصنلة حس  النو  االجتماعا 



UN-SWAPأهم توصيات ت رير مؤشرات الـ  

C .االشراف:

مشرراريع الممولررة حاليررا يررتم ي ررط ت يرريم ال)تطرروير نظررام وادوات لت يرريم أثررر ونتررائج عمررل اللجنررة : التقيرريم5.

(حس  طل  الجهات المانحة

ر النرو  منظروأن تلترزم اللجنرة براجراء ترد يت تشراركا دوري مرن : تدقيق مستجيب لننوي االجتماعي6.

(2018وتنليل الخطة العالجية 2017التد يت األول جرى )سنوات 5-3كل االجتماعا 

التركيرز تحليل البرامج مرن حيرث االحتياجرات المختللرة للنسراء والرجرال ولري  ي رط: مراجعة البرامج7.

(ادماج هلا البعد الن برامج اللجنة موجهة عادة للنساء)على احتياجات وح وق المرأة 

D .الموارد البشرية والمالية:

لرت بتمكرين ال توجد توصيات حاليا باعتبار أن ميزانيرة اللجنرة كاملرة موجهرة لبررامج تتع:تتبع الموارد8.

ديم الردعم وت روم اللجنرة ايضرا علرى مسرتوى عملهرا الخرارجا علرى ت ر)النساء وبالتالا تح يت المسراواة 

يزانيات الحكوميرة اللنا لوزارة المالية لتطبيت مبادىء الموازنات المستجيبة للنو  االجتماعا لتتبع الم

(التا تصرف على تمكين النساء وتح يت المساواة بين الجنسين

رأة موجهررة لتمكررين المرراللجنررة كاملررة مرروارد باعتبررار أن حاليررا ال توجررد توصرريات : تخصرريص المرروارد9.

(وهلا بحكم مهامها)

ات الوطنيرة ال ينطبت علرى الليرات الوطنيرة حيرث أن جهرود اللير: بنية تحقيق المساواة بين الجنسين10.

اد ضرباط تعمرل اللجنرة علرى ايجر)للمرأة وموظليها موجهة بالكامل نحو تمكين النساء وتح يت المساواة 

(للنو  االجتماعا يا المؤسسات الحكومية األخرى ولي  ضمن هيكليتها الداخلية

مل تحت مظلتي أن ت وم اللجنة بأخل يرصة التأثير على دجراءات الصندوق التا تع: الثقافة المؤسسية11.

ا طرور تبنرا اللجنرة ير) باتجاد تبنا اجراءات تدعم وتشجع على المساواة بين الجنسرين وتمكرين النسراء

(اجراءات خاصة بها



UN-SWAPأهم توصيات ت رير مؤشرات الـ  

E .القدرة:

سرنوي يرا مجرال أن تتبنا اللجنة يا اجراءتها الداخلية بشركل واضرت ت يريم المروظلين بشركل: تقييم االداء12.

ح يرت المسراواة برين تم ت ييم  درات كل الموظلين اداريين وينيين يا مجرال ت)تح يت المساواة بين الجنسين 

(الجنسين يا التد يت التشاركا وتم تنليل برنامج تدريبا وي ا لنتائج الت ييم

وضرعت )نرا أن ت وم اللجنة بتطوير برنامج ملزم لبنراء  ردرات المروظلين و رد يكرون الكترو: بناء القدرات13.

يرة الترد يت  اللجنة ساب ا خطط تدريبية ونللت مجموعة من البررامج التدريبيرة للمروظلين خاصرة خرالل عمل

رونا ملزم لكل من وتم ايضا تطوير دليل تدريبا للموظلين الجدد يمكن أن يتم تحويلي لبرنامج تدري  الكت

(  يعين يا اللجنة

F  .االتساق وادارة المعرفة والمعنومات:

مزيرد مرن تطروير آليرة لمأسسرة عمليرة تبرادل الخبررات علرى المسرتوى الروطنا و: توليد المعرفة والتواصرل14.

تم مرن خاللهرا أسست اللجنة العديد من الشربكات الترا ير)العمل على تبادل الخبرات على المستوى اال ليما 

لرة بالكامرل  تبادل المعرية والخبرة بين اصحا  المصلحة على المستوى الوطنا ولكرن ليسرت جميعهرا ملع

(دائما دوريةوايضا  امت باصدار العديد من الت ارير الوطنية المتعل ة بوضع المرأة األردنية ولكن ليست

شرربكات علررى المسررتوى الرروطنا تنسررت عملهررا  8ال توصرريات حيررث لرردى اللجنررة الن : التناسررق والترررابط15.

يرد مرن وترأ  اللجنة حاليا اللريرت الروطنا للمسراواة ودمرج النرو  االجتمراعا  واصربحت عضروة يرا العد

الخاصرة برالمرأة اللجان الوطنية واال ليمية  وت وم بت ديم كاية المعلومات المتعل ة بالتزامات األردن الدولية

(2030كاتلا ية سيداو وبيجين واجندة التنمية المستدامة 



محاور االستراتيجية الوطنية 

للمرأة األردنية 

التد يت اللاتاتحديات عملية 

متطلبرات عدم  درة الموظلين على التلرغ بشكل كامل يا ايام التدري  او اعطراء الو رت الكرايا لربعض➢

اجراء التد يت التشاركا

جررراءات اكررون اللجنررة جهررة مستضرراية لرردى الصررندوق االردنررا الهاشررما للتنميررة البشرررية  ي نهررا تتبررع ➢

بمرا   وهلا يحد احيانا من  درة اللجنة علرى تعرديل هرلد االجرراءات(االدارية والمالية)الصندوق الداخلية 

يح ت المساواة بين الجنسين واستجابة ايضل لمنظور النو  االجتماعا يا داخل المؤسسة 

د يت وتنليل عدم وجود مخصصات مالية دائمة لضمان تنليل التد يت والخطط العالجية بشكل دوري  يالت➢

الخطة العالجية االولى تمت بدعم ينا ومالا من االسكوا

مرع طبيعرة بعض المؤشرات خاصة المتعل ة بعمل اللجنة الخارجا لم يكن من السهل  ياسها بمرا بتوايرت➢

عمل وخطط الليات الوطنية والتا تم تأسيسها باالسا  كجهات معنية ي ط بتمكين المرأة  



محاور االستراتيجية الوطنية 

للمرأة األردنية 

أهمية التد يت اللاتا لآلليات الوطنية  

نرا  ردرة تساعد على اللهرم العملرا والمعمرت لمؤشررات ومنهجيرة ترد يت النرو  االجتمراعا  وبالترالا تب➢

ام وهرلد واحردة مرن أهرم مهر)الليات الوطنية على تنليلها يا المؤسسرات الوطنيرة والحكوميرة األخررى 

( الليات الوطنية

مراعا يرا عملهرا توير اللرصة لآلليات الوطنية لمعرية اللجوات يا االستجابة الحتياجرات النرو  االجت➢

ات ورغررم أن الليرات الوطنيررة لشرؤون المرررأة هرا مؤسسرر)وبالترالا تحسررين ادائهرا الررداخلا والخرارجا 

ت هرلا الهردف تهدف الى تح يت المساواة بين الجنسين من خالل تمكين النساء اال أن اللجوات يرا تح ير

(يا عمل المؤسسة الداخلا والخارجا  د تكون موجودة

ت لردور توير اللرصة لعمل مراجعة دورية لوثائت واجراءات عمل المؤسسة وبالتالا تعك  يهم اوضر➢

الليات الوطنية يا تح يت المساواة بين الجنسين ولي  ي ط يا تمكين النساء

يرة اسرتخدام ؤدي الرى بنراء  ردرات المروظلين علرى آليرة وكيلترمسار عملية التد يت التشاركا بحد لاتهرا ➢
ادوات التحليل من منظور النو  االجتماعا   



ستماعكم   اشكرا لحسن 

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة


